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Käsittelijä Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta     
 

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan mietintö, joka koskee 

jäsenehdotusta 

pohjoismaisesta ulkoilun toimintasuunnitelmasta  

Ehdotus 

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että se laatii pohjoismaisen ulkoilun toimintasuunnitelman jäljempänä esitet-

tyjen seitsemän kohdan pohjalta. 

että se järjestää tutkimusta seuraavista kysymyksistä: pohjoismaisen ulkoilun 

ja luonnossa liikkumisen suhde kansanterveyteen, eli kuinka lapset, nuoret ja 

aikuiset saadaan osallistumaan toimintaan? Miksi kaikki eivät halua ulkoilla 

tai liikkua luonnossa – onko sille esteitä? Entä miten luonnossa voidaan har-

rastaa enemmän liikuntaa kuormittamatta sitä? 

että se harkitsee pohjoismaisen ulkoiluvuoden järjestämistä lähivuosina. Ul-

koiluvuoden aikana luonnossa liikkumista tuotaisiin Pohjoismaissa esille eri-

laisissa tapahtumissa ja seminaareissa ja kansalaisille tarjottaisiin aikaisem-

paa enemmän erilaisia kansanterveyttä parantavia ulkoiluaktiviteetteja. 

Taustaa 

Sosiaalidemokraattinen ryhmä esitteli Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokun-

nan kokouksessa huhtikuussa 2019 jäsenehdotuksen pohjoismaisesta ulkoilun toimin-

tasuunnitelmasta. Luontoelämykset ja metsien ja luontoalueiden läheisyys ovat ihmi-

sille tärkeitä Pohjoismaissa. Luonto lisää ihmisen hyvinvointia, ja tutkimuksen mu-

kaan luonnossa oleskelu vähentää stressiä. Jo 4–5 luonnossa vietetyn minuutin jäl-

keen syke hidastuu, verenpaine laskee ja kehon stressihormonitaso laskee. Luon-

nossa liikkuminen vaikuttaa terveyteen hyvin suotuisasti. Luonnossa voi esimerkiksi 

kävellä, pyöräillä, vaeltaa, purjehtia, ratsastaa, lasketella ja hiihtää. Fyysisen aktivi-

teetin ja virkistymisen ohella liikkuja oppii samalla lisää luonnosta.  
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On hyvä, että luonnossa liikkumisen suosio Pohjoismaissa kasvaa ja että yhä useam-

mat hakeutuvat ulos luontoon kokeakseen elämyksiä, osallistuakseen erilaisiin aktivi-

teetteihin ja parantaakseen elämänlaatuaan. Myös luontomatkailu yleistyy Pohjois-

maissa. Se on monin tavoin hyvä asia, mutta samalla se asettaa vaatimuksia luon-

nonsuojelulle ja luonnossa liikkumiseen tarvittavalle infrastruktuurille. Meidän on esi-

merkiksi pystyttävä huolehtimaan erilaisista jätteistä, ja sitä varten on luotava tarvit-

tava organisaatio. 

 

Luonnossa liikkumisen edistämiseksi, ulkoilijamäärän lisäämiseksi ja luonnon suoje-

lemiseksi on laadittava pohjoismainen ulkoilun toimintasuunnitelma, joka sisältää 

muun muassa seuraavat: 

 
1. Tutkimus. Pohjolassa ulkoilua on tutkittu aika vähän, ja tutkimuksia ovat teh-

neet lähinnä sen harrastajat. Luonnossa liikkumisen lisäämiseksi olisi kuiten-
kin kiinnostavaa tutkia sen ja kansanterveyden välistä yhteyttä, eli ketkä ovat 
ne, jotka jättävät ulkoilun väliin. Onko luonnossa liikkumiselle olemassa es-
teitä? Miten voimme lisätä lasten ja nuorten liikkumista luonnossa? Entä mi-
ten luonnossa voidaan liikkua enemmän kuormittamatta sitä? 

 
2. Aatteellisten järjestöjen toiminnan turvaaminen. Pohjoismaiden ulkoilutoi-

minnassa on mukana monia järjestöjä, ohjaajia ja sitoutuneita jäseniä. Yhdis-
tystoimintaan osallistuminen rikastuttaa sosiaalista elämää, jossa tärkeitä 
ovat kaverit ja erilaiset aktiviteetit, ja lisäksi se kartuttaa tietoa yhdistysde-
mokratiasta. Samalla on tärkeää huolehtia siitä, etteivät lait ja säännöt ra-
joita aatteellisen sektorin mahdollisuuksia vaikuttaa ja toimia. 

 
3. Matkailun lisääntyminen. Luontomatkailun lisääntyminen Pohjoismaissa on 

hyvä asia, varsinkin kun ajatellaan luonnon hyviä vaikutuksia ihmisen tervey-
delle. Samalla se kuitenkin myös lisää kävijämäärän vaikutuksia luontoon. Jo-
kamiehenoikeutta on vaalittava, jotta maanomistajat eivät voi rajoittaa mah-
dollisuutta liikkua luonnossa vapaasti. Vaellusreittejä ympäröiviä kasveja ja 
pensaita on myös suojeltava tallomiselta. Kasvava luontomatkailu lisää myös 
pysäköintipaikkojen, wc-tilojen, roska-astioiden ja jätehuollon tarvetta. Näitä 
ei aina ole ehditty rakentamaan kysynnän tahdissa. Joskus on myös epäsel-
vää, kuka vastaa infrastruktuurin kustannuksista. On tärkeää jakaa vastuu 
selkeästi eri toimijoiden kesken. 
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4. Ilmasto ja kasvihuonevaikutus. Monissa tutkimusraporteissa kerrotaan suu-
rista ilmastonmuutoksista ja lentämisen vähennystarpeesta. Lentokohteiden 
sijaan lomailijalla on monia vaihtoehtoja omalla lähialueellaan. Näitä ovat 
esimerkiksi veneretkeily sisäsaaristossa, tunturivaellukset ja majoittuminen 
kauniin luonnon keskellä sijaitsevaan matkustajakotiin. Matkailujärjestöt voi-
vat saada tehtäväkseen kertoa ilmastoälykkäistä lomavaihtoehdoista. Ilmas-
ton kannalta on erinomaista, jos Pohjoismaiden asukkaat valitsevat kauko-
matkojen sijaan lomailun omilla lähialueillaan. 
 

5. Kotouttaminen. Vuonna 2015 monet ihmiset pakenivat sotaa ja sortoa Poh-
joismaihin. Maahan saapuneiden nopea kotouttaminen on tärkeää, jotta 
heistä tulee osa yhteiskuntaamme. Yhdistyselämä – jossa on mukana myös 
ulkoiluyhdistyksiä – on hyvä foorumi toivottaa ihmiset tervetulleeksi. Ruot-
sissa ulkoilutoiminnalle annettiin lisämäärärahoja maahan vastasaapuneiden 
henkilöiden osallistamiseksi. On myönteistä, jos vastasaapuneiden kotoutta-
mista voidaan jatkaa kaikissa Pohjoismaissa ulkoilun ja luonnossa liikkumisen 
keinoin.  

 
6. Opetus. Ulkoilun tulisi olla osa koulujen opetussuunnitelmia ja opettajankou-

lutuslaitosten opetusta, jotta opettajat saisivat tarvittavan osaamisen ulkoi-
lun hyödyntämisestä opetuksessa ja luonnon käyttämisestä opetustilana. 
Tämä vaikuttaa myös tulevien sukupolvien tietoon ilmastonmuutoksen torju-
misesta, luonnonsuojelusta, terveyden edistämisestä ja paremman oppimis-
ympäristön kehittämisestä.  

 
7. Kaupunkisuunnittelu. Kaikilla tulee olla oikeus päästä luontoon ja viheralu-

eille asuinpaikasta riippumatta. Mitä lähempänä kävelyreittejä, leikkipuistoja 
tai lenkkipolkuja asuu, sitä helpompi on lähteä liikkeelle. Sen vuoksi on vält-
tämätöntä osallistaa kansalaiset, myös lapset ja nuoret, kaupunkisuunnitte-
luun viheralueiden turvaamiseksi.  

Valiokunnan näkemykset 

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta tukee sosiaalidemokraattisen ryhmän 

ehdotusta ulkoilun toimintasuunnitelmasta. Valiokunta on jo pitkään pyrkinyt edistä-

mään ulkoilukysymyksiä muun muassa lasten ja nuorten ulkoilutoimintaa Pohjois-

maissa käsitelleessä suosituksessa (10/2014), jonka tuloksena pohjoismaiset ulkoilu-

järjestöt laativat Nordic Outdoor Life -raportin. Maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesi-

viljely- ja elintarvikeasiain ministerineuvoston (MR-FJLS) sekä pohjoismaisen lapsi- ja 

nuorisoyhteistyön komitean (NORDBUK) rahoittama raportti on toiminut tämän 

mietinnön pohjana. Raportti tuo selvästi esiin ulkoilumahdollisuuksien vaikutukset ja 

merkityksen ihmisten arjessa sekä ulkoilun vaalimisen ja kehittämisen tärkeyden niin 

kaupungeissa kuin niiden ulkopuolellakin kestävämmän yhteiskunnan luomiseksi. 

Valiokunta halusi tarkentaa, että sen näkemyksen mukaan tarvitaan ennen kaikkea 

tutkimusta, joka selvittää ihmisten elämässä esiintyviä ulkoilun esteitä sekä tarjoaa 

ehdotuksia niiden poistamiseksi. 
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Ehdotus kytkeytyy useisiin valiokunnan ja Pohjoismaiden neuvoston työn painopiste-

alueisiin, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, kestävään matkailuun, ilmas-

tonmuutokseen, lapsiin ja nuoriin, kotouttamiseen, kansanterveyteen ja tutkimuk-

seen. Kestävä matkailu ja lapset ja nuoret kuuluvat myös Pohjoismaiden ministeri-

neuvoston Islannin-puheenjohtajakauden painopisteisiin. Sen vuoksi työhön tulee 

osallistaa useita Pohjoismaiden ministerineuvoston sektoreita. 
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