Kestävää tulevaisuutta hallitusohjelmaan
Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimun esitykset Suomen
hallitusohjelmaan vaalikaudelle 2019 – 2023
Hallitus investoi kilpailukykyä, osaamista ja uusia innovaatioita edistävään koulutukseen ja
tutkimukseen
•
•
•

tukemalla tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan investointien osuuden nostoa yli neljään prosenttiin
bruttokansantuotteesta (julkisen rahoituksen osuus 1%)
investoimalla korkeatasoiseen ja määrällisesti ennakoituun perustutkintokoulutukseen ja korkeatasoisen
perustutkimuksen kehittämiseen
tukemalla korkeakoulusta valmistumassa olevia ja vastavalmistuneita työelämään siirtymisessä ja
ensimmäisen työpaikan löytämisessä.

Hallitus sitoutuu biotalousalojen kehittämiseen ja edistää alojen koulutus- ja
tutkimusverkoston kehittymistä
•

•

•
•

varmistamalla Suomen biotalousstrategian, kansallisen metsästrategian, sinisen biotalouden kansallisen
kehittämissuunnitelman ja muiden kansallisten biotalousaloihin liittyvien ohjelmien toteuttamisen ja
rahoituksen
rahoittamalla tutkimusta ja hankkeita, jotka mahdollistavat siirtymistä uusiutumattomien luonnonvarojen
käytöstä uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön ja näin tuottavat ratkaisuja ilmastonmuutoksen
hillitsemiseen
tukemalla biotalousalojen innovaatiotoimintaa erityisesti jalostusastetta nostavassa tuotekehityksessä
varmistamalla biotalousalojen vahvan, kattavan ja toimintakykyisen koulutus- ja tutkimusverkoston
kehityksen niin, että Suomelle syntyy erityistä osaamiskilpailuetua.

Hallitus investoi terveydenhuoltoon nivoutuvaan innovatiiviseen ja tulokselliseen tutkimusja yritystoimintaan
•
•

•

edistämällä suomalaisen terveysalan tutkimus- ja yritystoiminnan elinvoimaisuutta houkuttelemalla
kansainvälisiä investointeja innovatiivisilla rahoitusmalleilla ja tukimuodoilla
resursoimalla tutkimusta ja terveydenhuoltoa yhdistävää toimintaa perustamalla Genomikeskuksen,
saattamalla maaliin Syöpäkeskuksen perustamisen, rahoittamalla Neurokeskuksen perustamista ja
edesauttamalla biopankkien toiminnan yhtenäistämistä.
saattamalla voimaan genomistrategian ja huolehtimalla terveydenhuollon uudistuksissa
mahdollisuuksista yhdistää genomi- ja terveystietoja yksilön oikeudet ja tietosuoja turvaten
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Hallitus toteuttaa metsien kestävään, monipuoliseen hyödyntämiseen ja hiilivaraston
kasvuun tähtäävää metsä- ja elinkeinopolitiikkaa
•
•

•

ottamalla tavoitteekseen Suomen metsien vuotuisen kokonaiskasvun nostamisen nykyisestä 110
miljoonasta 150 miljoonaan kuutiometriin Metsäpoliittisen selonteon 2050 aikajänteellä.
investoimalla metsien terveydellisten, matkailullisten, luonnontuotekehityksen ja muiden
mahdollisuuksien hyödyntämiseen niin, että tutkimus ja siihen perustuva päätöksenteko tuottaa
hyvinvointia suomalaisille.
edistämällä puurakentamista sekä julkisessa että yksityisessä rakentamisessa koko maassa.

Hallitus varmistaa suomalaisen luonnon monimuotoisuuden säilymisen
•

valmistelemalla lainsäädännön, jolla maakuntauudistuksen yhteydessä varmistetaan ympäristönsuojelun
ja -hoidon hyvä rahoitus- ja laatutaso jokaiseen maakuntaan.

•
•

turvaamalla pitkäaikaisten ympäristötutkimuksen seurantajärjestelmien toteuttamisen.
edistämällä ja rahoittamalla vapaaehtoisuuteen perustuvia luonnonhoitotoimenpiteitä, kuten EteläSuomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSO ja Monimetsä-hanke.

Hallitus edistää työelämän joustavuutta, työ- ja perhe-elämän yhdenvertaisuutta sekä
työntekijän työhyvinvointia ja vaikutusmahdollisuuksia
•
•
•

•
•
•

ottamalla käyttöön osaamistilimallin korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden jatkuvan oppimisen
kehittämiseksi
uudistamalla perhevapaajärjestelmän niin, että se tarjoaa nykyistä yhdenvertaisemmat ja joustavammat
mahdollisuudet sovittaa yhteen täysipainoinen vanhemmuus ja työuralla eteneminen
rajoittamalla kilpailukieltojen tarpeetonta käyttöä työsopimuksissa siten, että kansantalouden
kehittymisen kannalta olennainen työvoiman liikkuvuus ja terve kilpailu osaajista työmarkkinoilla
toteutuu.
selvittämällä korkeakoulujen ensikertalaiskiintiöiden vaikutukset työelämässä ja tekemällä selvitysten
perusteella tarvittavat päätökset kehittämistoimista
turvaamalla ammattiliittojen kanneoikeudella työntekijän mahdollisuudet ajaa työelämää koskevaa
oikeudellista asiaansa.
toteuttamalla laajapohjaisen kansallisen ohjelman kaikenlaisen häirinnän poistamiseksi työpaikoilta

Loimu ry, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto, on noin 15 000 korkeasti koulutettua
asiantuntijaa yhteen kokoava edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Loimun jäsenet ovat
koulutukseltaan muun muassa biologeja, biotieteilijöitä, fyysikoita, geologeja, kemistejä,
limnologeja, maantieteilijöitä, matemaatikoita, meteorologeja, metsänhoitajia, tilastotieteilijöitä,
ympäristötieteilijöitä – ja monia muita. Loimulaiset työskentelevät asiantuntija- ja johtotehtävissä
useilla eri aloilla ja sektoreilla. Loimu on työmarkkinakeskusjärjestö Akavan jäsenliitto.
Lisätietoja Loimusta ja Loimun hallitusohjelmaesityksistä:
Mikko Salo, toiminnanjohtaja, 041 458 0033, mikko.salo@loimu.fi
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