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KORONAKRIISIN JÄLKIÄ YHÄ KORJATTAVA

● Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja oppimisvelan umpeenkurominen 
systemaattisesti ja pitkäjänteisesti.

● Kulttuuri- ja tapahtuma-alalle tulee saada kohdennettuja tukia:  
kulttuuri- ja tapahtuma-alan toimijoille ja freelancereille 
korvauksia koronasulusta aiheutuviin kustannuksiin. Tarvitaan 
myös tapahtumatakuu peruttujen tapahtumien varalle.
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TYÖLLISYYSTAVOITE VAATII YHÄ UUSIA KEINOJA
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VIHREITÄ ESITYKSIÄ TYÖLLISYYSTAVOITTEEN TOTEUTUMISEKSI

● Matala kynnys varhaiskasvatuksen aloitukseen: alle kaksivuotiaan 
lapsen maksuton varhaiskasvatus osapäiväisesti puoleksi vuodeksi 
parantaisi pienten lasten vanhempien mahdollisuutta ottaa työtä 
vastaan.

● Suhdanne-elementti ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan: turva 
pitenisi kun työtä on vähemmän tarjolla ja lyhenisi kun alueella on 
runsaasti avoimia työpaikkoja täyttämättä.
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VIHREITÄ ESITYKSIÄ TYÖVOIMAN MÄÄRÄN KASVATTAMISEKSI

● Työperäisiä maahanmuuttajia 80 000–100 000 enemmän nykyiseen 
ennusteeseen nähden.

● Palkkatuen kehittämistä maahanmuuttajille siten, että sen avulla 
voisi kehittää myös kielitaitoaan. 

● Tavoite sille, kuinka vähennämme työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien 
määrää. Tämä koskee erityisesti mielenterveyssyitä.
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VIHREITÄ ESITYKSIÄ OSAAMISEN VAHVISTAMISEKSI

● Tuki T&K-rahaston jatkokehittämiselle. Ei saa korvata 
budjettirahoitusta, vaan tulla sen lisäksi.

● Panostettava isosti myös perustutkimukseen: Lisää rahoitusta 
korkeakouluille.
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VIHREITÄ ESITYKSIÄ OSAAMISEN VAHVISTAMISEKSI

● Työn ja opiskelun yhteensovittamisen helpottaminen.
● Maksuton avoin korkeakoulu nuorille ilman opiskelupaikkaa.
● Monivuotinen ohjelma, jolla kurotaan umpeen koronan lapsille ja 

nuorille aiheuttamaa hyvinvointi- ja oppimisvelkaa.
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ILMASTO 
JA

LUONNONSUOJELU
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MIHIN ON TULTU KAHDESSA VUODESSA?

● Historian luontomyönteisin hallitus.
● Hiilineutraalius 2035 on ollut vahva viesti ja kirittäjä yritysten ja 

kuntien ilmastotyölle.
● EU:n elvytyspaketti historiallisen suuri ilmastopanostus: 1 mrd 

julkista rahaa, vähintään 6 % päästövähennys vuosittain.
● Puoliväliriihi ilmastotyön puolivälitarkastelu.
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2021 ILMASTOPOLITIIKAN SUPERVUOSI

Kevät 2021
Puoliväliriihen tilannekatsaus
Fossiilittoman liikenteen tiekartta 

Syksy 2021
Ilmastosuunnitelma 2035
Ilmasto- ja energiastrategia 
Fossiiliton liikenne / hinnoittelu

KRISTA
MIKKONEN

Kesä 2021
Ilmastolaki
EU:n Fit for 55 -lainsäädäntöpaketti

Talvi 2021
Maankäyttö- ja rakennuslaki
Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma 
Energiaverotus pitkän aikavälin tiekartta



LOPPUKAUDEN TÄRKEIMMÄT
● Luonnonsuojelun rahoitus turvattava.
● Fosiilittoman liikenteen tiekartasta tehtävä totta. Nyt lausunnoilla ollut 

mittava toimien kokonaisuus muutettava konkreettisiksi teoiksi.
● Ilmastolaki on uusittava niin, että hiilineutraaliustavoite 2035 ja muut 

päästövähennystavoitteet kirjataan lakiin. Kuten 
hiilineutraaliustavoitteessa, myös päästövähennystavoitteissa vuosille 
2030, 2040 ja 2050 on kuultava tiedettä ja Ilmastopaneelin tuoreita 
suosituksia.

● Löydettävä konkreettiset keinot hiilinielujen kasvattamiseen ja 
turvemaiden päästöjen vähentämiseen.

● Turpeen reilu siirtymä. KRISTA
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KEVÄÄN 2019 VAALEISSA VIHREILLÄ OLI KOLME KÄRKITEEMAA

● Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen, koulutuksen kunnianpalautus 
ja sosiaalisesti kestävä Suomi.

● Tunnelma oli, että Suomi oli herännyt ilmastonmuutoksen 
aiheuttamaan uhkaan. Opiskelijoista yritysmaailmaan – kaikilla 
tuntui olevan yhteinen agenda ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

● Hallitusohjelmasta syntyikin ilmastoagendaltaan kenties maailman 
kunnianhimoisin. Nyt myöhemmin, olemme nähneet, kuinka 
Eurooppa ja muu maailma on lähtenyt seuraamaan meidän 
esimerkkiämme.
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IHMISOIKEUKSIA JA ILMASTOULKOPOLITIIKKAA

● Hallitusohjelmakirjaukset näkyvät täysimääräisesti myös 
kansainvälisten suhteidemme hoidossa: ilmasto ja ihmisoikeudet ovat 
aivan keskiössä.

● UTP-selonteko – ihmisoikeudet esillä.
● Erillinen ihmisoikeusselonteko tulossa vielä kevään aikana eduskuntaan
● Afrikka-strategia – kahdenvälinen kumppanuus.
● Rauhanvälityskeskuksen perustaminen – kunnianhimo 

rauhanvälityksessä.
● Ilmastoulkopolitiikka, tasa-arvo, naisten ja tyttöjen oikeudet, koulutus, 

sekä vähemmistöjen asema läpileikkaavia teemoja.
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