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Esipuhe 
Pohjoismaat – Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti – sekä Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti sijoittuvat 

hienosti kansainvälisissä mittauksissa, joissa kuvataan maiden edistymistä Agenda 2030:n toteuttamisessa. 

Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kestävä kehitys olisi jo toteutunut Pohjoismaissa, vaan meillä on edelleen 

suuria haasteita ekologisesti kestävässä kehityksessä. Erityisen haasteen muodostavat kestämätön kulutus 

ja tuotanto, ilmastonmuutos ja biodiversiteettikriisi. 

Koronakriisi on hallinnut poliittista päiväjärjestystä vuonna 2020, mutta kestävyyshaasteet eivät pidä 

taukoa.  Vuonna 2020 YK:n pääsihteeri António Guterres lanseerasi alkavan vuosikymmenen kestävän 

kehityksen tavoitteiden toiminnan vuosikymmeneksi (Decade of action for sustainable development). 

Toiminnan vuosikymmeneen sisältyy se, että yhteiskunnan kaikki osa-alueet kokoavat voimansa 

selviytyäkseen vaikeista kestävyyshaasteista. Pohjoismaisessa yhteistyössä haasteeseen tartutaan 

työskentelemällä entistä kestävämmän ja integroidumman Pohjolan puolesta.  

Pohjoismaiden ministerineuvosto raportoi Pohjoismaiden neuvostolle joka toinen vuosi kestävän 

kehityksen parissa tehdystä työstä. Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2020 kestävyysselonteossa 

kerrotaan kestävän kehityksen hyväksi vuosina 2018–2020 tehdystä työstä. Kestävyystyötä tehdään 

Pohjoismaiden ministerineuvostossa sekä monialaisesti että eri alojen ministerineuvostoissa. 

Pohjoismaiden ministerineuvoston kestävyysselonteko tarjoaa mahdollisuuden tarkastella aiempia 

saavutuksiamme, mutta se opastaa meitä myös eteenpäin.  

Pohjoismainen yhteistyö on vauhdittanut kestävän kehityksen ottamista poliittiselle asialistalle. 

Pohjoismainen pitkän aikavälin kestävyysstrategia Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa ja Sukupolvi 2030 -

ohjelma ovat osaltaan varmistaneet kestävän kehityksen nostamisen keskiöön ja auttaneet toteuttamaan 

Agenda 2030:tä Pohjoismaissa. Tulevaa pohjoismaista yhteistyötä ohjaa Visio 2030, jonka tavoitteena on 

tehdä Pohjolasta maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Visio siis nostaa 

kestävyyden Pohjoismaiden yhteisen kehityksen keskiöön.  

Toivon tämän kestävyysselonteon antavan selkeän kuvan Pohjoismaiden ministerineuvoston työstä 

kestävän kehityksen hyväksi ja virittävän keskustelua kestävyystyön jatkamisesta. Pohjoismaat ovat kerta 

toisensa jälkeen osoittaneet olevansa yhdessä vahvempia. Nyt on aika hyödyntää Pohjoismaiden vahvuutta 

kestävän kehityksen hyväksi ja nostaa kestävyys tärkeysjärjestyksen kärkeen. 

 

Paula Lehtomäki, Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri 
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1. Johdanto 
Kestävällä kehityksellä on kolme ulottuvuutta: taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen. Ulottuvuudet ovat 

sekä integroituneita että toisistaan riippuvaisia. Integroitu kestävyysnäkökulma tarkoittaa sitä, että 

taloudellisen ulottuvuuden tulee tukea sosiaalista ulottuvuutta, niin että yhteiskunta voi 

kokonaisuudessaan kehittyä ekologisen ulottuvuuden rajoissa (kaavio 1). Näin varmistetaan kestävä kehitys 

luonnon kantokyvyn puitteissa ja turvataan sosiaalinen hyvinvointi ja vihreä talouskehitys. 

Ekologisesti kestävä kehitys on ilmastonmuutoksen ja biodiversiteettikriisin vuoksi erityinen haaste, johon 

Pohjoismaat keskittyvät vahvasti kestävyystyössään. Asia kytkeytyy vahvasti kestämättömään kulutukseen 

ja tuotantoon. Näihin pyrkimyksiin on kuitenkin aina sisällytettävä kestävän kehityksen sosiaalinen ja 

taloudellinen ulottuvuus, jotta voidaan puhua todellisesta kestävyydestä.  

Kaavio 1. Kestävällä kehityksellä on kolme ulottuvuutta: taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen, ja ne ovat sekä 

integroituneita että toisistaan riippuvaisia. 

 

Kaavion pohjana on Stockholm Resilience Centerin kaavio. 

Kestävän kehityksen pohjoismainen yhteistyö käynnistyi pääministerien vuonna 1998 antamalla 

julkilausumalla. Ensimmäinen pohjoismainen kestävän kehityksen strategia tuli voimaan kolme vuotta 

myöhemmin vuonna 2001, ja sitä on sittemmin tarkistettu säännöllisesti. Agenda 2030:n hyväksymisen 

jälkeen vuonna 2015 pohjoismainen kestävän kehityksen strategia 2013–2025 Hyvä elämä kestävässä 

Pohjolassa tarkistettiin heijastelemaan strategian monia kytköksiä Agenda 2030:een sekä siihen liittyvää 

synergiaa. Agendan näkyvöittämiseksi ja vahvistamiseksi pohjoismaisessa yhteistyössä maat päättivät 

käynnistää Pohjoismaiden ministerineuvoston johdolla kaudeksi 2017–2020 pohjoismaisen Sukupolvi 2030 

-nimisen ohjelman, jolla tuetaan Agenda 2030:n täytäntöönpanoa. Ohjelmassa tähdennetään erityisesti 

Pohjoismaiden kannalta haastavimpia alueita, mikä on nostanut keskiöön kestävän kulutuksen ja 

tuotannon. 

Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2020 kestävyysselonteosta selviää tarkemmin, miten kestävän 

kehityksen työ on rakentunut kaudella 2018–2020. Siinä selostetaan sekä monialaista että eri 

 

 
 

Ekonomiska dimensionen  

Sociala dimensionen  

Ekologiska dimensionen  
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ministerineuvostoissa tehtävää kestävän kehityksen työtä. Mukana on myös lyhyt selostus Pohjoismaiden 

ministerineuvoston tulevasta kestävän kehityksen työstä kaudella 2021–2024. Lopussa on luettelo hyvistä 

esimerkeistä, joista näkyy, miten eri ministerineuvostot ja niiden alaiset laitokset pyrkivät toteuttamaan 

Agenda 2030:een sisältyviä kestävän kehityksen tavoitteita (liite 1). Luettelo ei ole täydellinen, mutta antaa 

silti kuvan työn laaja-alaisuudesta ja ennen kaikkea osoittaa, miten suuresti ministerineuvoston työ todella 

edistää Agenda 2030:n tavoitteiden saavuttamista. 

Pohjoismaiden ministerineuvosto on työskennellyt kestävän kehityksen parissa yli 20 vuotta, eikä työ ole 

koskaan ollut yhtä tärkeää kuin nyt. Tärkeää se on vastedeskin, kun ryhdymme toteuttamaan 

Pohjoismaiden ministerineuvoston uutta Visiota 2030, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja 

integroitunein alue. Visio muodostaa kehykset kestävään kehitykseen liittyvän pohjoismaisen yhteistyön 

jatkamiselle ja edistää samalla Agenda 2030:n toteuttamista. Siksi aiommekin panostaa tulevaisuudessa 

aiempaa enemmän Pohjoismaiden ministerineuvoston kestävän kehityksen työhön.   
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2. Pohjoismaiden ministerineuvoston työ kestävän kehityksen hyväksi vuosina 

2018–2020 
Pohjoismaiden ministerineuvosto toteuttaa kestävän kehityksen hyväksi tehtävää työtä sekä monialaisesti 

että eri ministerineuvostoissa.  

Monialaisella kestävyystyöllä varmistetaan kestävän kehityksen integroiminen Pohjoismaiden 

ministerineuvostossa ja nopeutetaan Agenda 2030 toteuttamista. Monialainen kestävyystyö on 

perusedellytys sille, että kestävän kehityksen parissa voidaan työskennellä järjestelmällisesti, ja se tukee 

ministerineuvostojen työtä. 

Eri ministerineuvostojen työ kestävän kehityksen parissa muodostaa merkittävän osan Pohjoismaiden 

ministerineuvoston kestävyystyöstä. Ministerineuvostojen toimenpiteet edistävät konkreettisesti Agenda 

2030:n ja kestävän kehityksen seitsemäntoista tavoitteen saavuttamista. Tämän kestävyysselonteon 

lopussa on luettelo pohjoismaisista kestävän kehityksen hankkeista sekä esimerkkejä työstä, jota 

ministerineuvostot ja niiden alaiset laitokset tekevät kestävän kehityksen tavoitteiden ja alatavoitteiden 

saavuttamiseksi (liite 1). 

Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö työskentelee myös sisäisesti kestävän kehityksen parissa. 

Sihteeristön ympäristö- ja ilmastotoimintasuunnitelman 2020–2034 ensisijainen tarkoitus on vähentää 

toiminnan yhteenlaskettua ilmastovaikutusta. 

2.1. Monialainen työ kestävän kehityksen hyväksi 

Pohjoismaiden ministerineuvoston monialaisen kestävyystyön lähtökohtana kaudella 2017–2020 ovat 

olleet Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa – Pohjoismainen kestävän kehityksen strategia 2013–2025 ja 

Sukupolvi 2030 – pohjoismainen ohjelma Agenda 2030:n toteuttamiseksi. 

Pohjoismaiden yhteistyöministerit (MR-SAM) ja pohjoismainen yhteistyökomitea (NSK) vastaavat 

monialaisesta kestävyystyöstä. Työssä avustaa pohjoismainen kestävän kehityksen asiantuntijaryhmä, joka 

on MR-SAMin ja NSK:n neuvoa-antava elin. 

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa – Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia 2013–2025 

Pohjoismaiden yhteistyöministerit (MR-SAM) hyväksyivät vuonna 2012 pohjoismaisen kestävän kehityksen 

strategian vuosiksi 2013–2025. Kestävän kehityksen strategia on muodostanut yleiset ja monialaiset 

puitteet Pohjoismaiden ministerineuvoston työlle. Kestävän kehityksen Agenda 2030:n hyväksymisen 

jälkeen vuonna 2015 pohjoismainen kestävän kehityksen strategia tarkistettiin heijastelemaan monia 

kytköksiä Agenda 2030:een ja siihen liittyvää synergiaa. Kestävän kehityksen strategia korvataan Visiolla 

2030, joka tulee voimaan 1. tammikuuta 2021. 

Sukupolvi 2030 -ohjelma 

Pohjoismaiden yhteistyöministerit (MR-SAM) hyväksyivät 5. syyskuuta 2017 pohjoismaisen Sukupolvi 2030 

-ohjelman, jolla tuetaan maiden toimia Agenda 2030:n ja kestävän kehityksen seitsemäntoista tavoitteen 

saavuttamiseksi. Ohjelmakausi kestää syyskuusta 2017 joulukuuhun 2020. 

Sukupolvi 2030 -ohjelman tarkoituksena on ollut vahvistaa ja nopeuttaa Pohjoismaiden ministerineuvoston 

työtä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjelman yleiset painopisteet ovat olleet 

seuraavat:  
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1. Varmistetaan poliittisen fokuksen ja tarkoituksenmukaisten hankkeiden avulla se, että 

Pohjoismaiden ministerineuvoston työ edistää Agenda 2030:n toteutumista. 

2. Edistetään Agenda 2030:een liittyvää sitoutumista ja tiedonjakoa Pohjoismaissa. 

3. Tehdään tunnetuksi Pohjoismaiden ministerineuvoston Agenda 2030 -työtä Pohjoismaissa ja 

kansainvälisesti. 

Sukupolvi 2030 -ohjelmatyötä on seurattu ja arvioitu säännöllisesti. Ulkopuolisen seurantatutkimuksen on 

tehnyt Gaia Consultig. Seurantatutkimuksen loppuraportti esiteltiin kestävän kehityksen pohjoismaiselle 

asiantuntijaryhmälle 5. helmikuuta 2020 ja luovutettiin 10. maaliskuuta 2020. Loppuraportissa todetaan, 

että Pohjoismaiden ministerineuvoston työ on vuosina 2017–2020 edistänyt hyvin tai tyydyttävästi 

Sukupolvi 2030 -ohjelman kaikkia tavoitteita (liite 2).  

Sukupolvi 2030 -ohjelman merkitys on kasvanut ohjelmakaudella, ja ohjelma on raivannut tietä Visio 2030:n 

hyväksymiselle. Arvioinnin mukaan Sukupolvi 2030 -ohjelma on omissa puitteissaan ja rajoissaan 

onnistunut hyvin Pohjoismaiden ministerineuvoston monialaisessa kestävän kehityksen työssä. 

Ohjelmatyö on vaikuttanut siihen, että Pohjoismaiden ministerineuvoston Agenda 2030 -työ on kehittynyt 

merkittävästi kaudella 2018–2020. Se näkyy muun muassa yksittäisten ministerineuvostojen työssä, josta 

tehdään selkoa jäljempänä. Ohjelmatyö on auttanut välittämään tietoa Agenda 2030:stä Pohjoismaiden 

nuorille, kansalaisyhteiskunnalle, kunnille, poliitikoille ja virkamiehille ja lisäämään näiden osallistumista. 

Ohjelmatyö on myös auttanut tekemään tunnetuksi Pohjoismaiden ministerineuvoston Agenda 2030 -työtä 

Pohjoismaissa ja kansainvälisesti toteuttamalla osallistumiseen kannustavia viestintätoimenpiteitä ja 

järjestämällä oheistapahtuman YK:n kestävän kehityksen korkean tason poliittisen foorumin yhteydessä 

New Yorkissa. 

Koska Sukupolvi 2030 -ohjelma päättyy vuoden 2020 lopussa, on vuoden 2020 aikana valmisteltu myös 

uutta pohjoismaista kestävän kehityksen työohjelmaa. Se viitoittaa Pohjoismaiden ministerineuvoston 

monialaista työtä kestävän kehityksen hyväksi vuosina 2021–2024. 

Kestävän kehityksen pohjoismainen asiantuntijaryhmä 

Kestävän kehityksen pohjoismaisen asiantuntijaryhmän päällimmäisenä tavoitteena on auttaa 

pohjoismaista yhteistyökomiteaa (NSK) ja Pohjoismaiden yhteistyöministereitä (MR-SAM) toteuttamaan 

Pohjoismaiden ministerineuvoston kestävyysstrategian Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa – Pohjoismainen 

kestävän kehityksen strategia seurantaa sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston Agenda 2030 -työtä. 

Asiantuntijaryhmä toimii myös Sukupolvi 2030 -ohjelman ohjausryhmänä, mikä tarkoittaa sitä, että 

asiantuntijaryhmä antaa pohjoismaiselle yhteistyökomitealle ja yhteistyöministereille suosituksia ohjelman 

täytäntöönpanosta ja kehittämisestä. 

Kestävän kehityksen pohjoismaisen asiantuntijaryhmän työ on ollut menestyksekästä kaudella 2018–2020. 

Seurantatutkimuksessa arvioidaan kestävän kehityksen pohjoismaisen asiantuntijaryhmän työn olleen 

ennakoivaa ja luoneen arvoa pohjoismaiselle yhteistyölle ja Pohjoismaille. Asiantuntijaryhmän roolia on 

kehitetty vuonna 2020, jolloin hyväksyttiin tulevaisuuteen suuntautuva, Pohjoismaiden ministerineuvoston 

kestävyystyön ohjausasiakirjana toimiva Visio 2030. Yhteistyöministerit (MR-SAM) hyväksyivät syyskuussa 

2020 uuden mandaatin kestävän kehityksen pohjoismaiselle asiantuntijaryhmälle kaudeksi 2021–2024. 

Asiantuntijaryhmän on tarkoitus vastedeskin avustaa yhteistyökomiteaa ja yhteistyöministereitä vision 
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toteuttamisessa ja seurannassa ja edistää Pohjoismaiden ministerineuvostossa tehtävää monialaista 

kestävyystyötä. 

2.2. Ministerineuvostojen työ kestävän kehityksen parissa 

Pohjoismaiden ministerineuvosto tekee työtä kestävän kehityksen parissa kahdessatoista 

ministerineuvostossa ja niiden vastuualueilla. Kaikki ministerineuvostot ja niiden alaiset laitokset 

ilmoittavat työllään olevan merkitystä yhdelle tai useammalle Agenda 2030:n seitsemästätoista kestävän 

kehityksen tavoitteesta (liite 3). Niiden välillä on kuitenkin eroja siinä, miten ja missä määrin ne 

työskentelevät kestävän kehityksen tavoitteiden parissa.  

Kuta kuinkin kaikki ministerineuvostot ovat hyväksyneet yhteistyöohjelman tai strategian, jossa viitataan 

selkeästi kestävään kehitykseen ja/tai sen tavoitteisiin. Tämä on pitkällä aikavälillä tuloksekasta, sillä 

sektoreiden on nyt siis otettava kantaa Agenda 2030:n tavoitteisiin ja alatavoitteisiin ja työskenneltävä 

aktiivisesti niiden parissa. Se varmistaa laaja-alaisen ja jatkuvan työn tavoitteiden ja kestävän kehityksen 

hyväksi.  

Useimmilla ministerineuvostoilla on Agenda 2030:n kannalta tärkeitä hankkeita (liite 1). Projektitasolla on 

myös helpompi nähdä, miten työ liittyy eri alatavoitteisiin. Näemme, että monet projektit paneutuvat 

pikemminkin päätavoitteisiin kuin erityisiin alatavoitteisiin. Mainittakoon myös, että pidämme joitain 

aiheita kestävän kehityksen kannalta tärkeinä, vaikkeivät ne välttämättä täysin mahdukaan Agenda 2030:n 

johonkin tiettyyn alatavoitteeseen.  

Monialainen työ kestävän kehityksen hyväksi tukee ministerineuvostojen kestävyystyötä. Sukupolvi 2030 -

ohjelman tehtävä kaudella 2021–2024 on ollut varmistaa, että Pohjoismaiden ministerineuvoston työ 

edistää Agenda 2030:n toteutumista poliittisen fokuksen ja tarkoituksenmukaisten hankkeiden kautta. 

Pohjoismaiden ministerineuvoston Agenda 2030 -työ on muuttunut näkyvämmäksi, ja kestävän kehityksen 

seitsemäntoista tavoitetta on sisällytetty yhä suuremmassa määrin ministerineuvostojen työhön.  

3. Pohjoismaiden ministerineuvoston työ kestävän kehityksen parissa vuosina 

2021–2024 
Pohjoismaiden pääministerit hyväksyivät elokuussa 2019 pohjoismaiselle yhteistyölle uuden vision, jonka 

mukaan ”Pohjola on maailman kestävin ja integroitunein alue” vuonna 2030 (kaavio 2). Vision 

toteuttamiseksi ministerineuvosto aikoo keskittyä vuoteen 2024 asti seuraaviin kolmeen strategiseen 

painopistealueeseen:  

• Vihreä Pohjola – Haluamme yhdessä edistää yhteiskuntiemme siirtymistä vihreään talouteen sekä 

hiilineutraaliutta ja kestävää kierto- ja biotaloutta. 

• Kilpailukykyinen Pohjola – Haluamme yhdessä edistää Pohjolan vihreää kasvua, joka perustuu 

tietoon, innovointiin, liikkuvuuteen ja digitaaliseen integraatioon. 

• Sosiaalisesti kestävä Pohjola – Haluamme yhdessä edistää osallisuutta, tasa-arvoa ja yhtenäisyyttä 

alueella, jossa on yhteiset arvot ja jossa vahvistetaan kulttuurivaihtoa ja hyvinvointia. 
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Kaavio 2. Visio 2030:n mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. 

Vision 2030 hyväksyminen merkitsee sitä, että kaiken Pohjoismaiden ministerineuvostossa tehtävän työn 

on edistettävä strategisia painopistealueita ja siten autettava toteuttamaan visiota ja saavuttamaan sen 

tavoitteita. Kaikkien ministerineuvostojen ja laitosten on konkreettisin toimin varmistettava, että 

saavutamme vision yhdessä.  

Pohjoismaiden yhteistyöministerit (MR-SAM) hyväksyivät kesäkuussa 2020 uudet toimintaperiaatteet 

kestävän kehityksen, tasa-arvon sekä lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulman sisällyttämiseksi 

Pohjoismaiden ministerineuvoston työhön. Toimintaperiaatteiden mukaan kestävän kehityksen, tasa-

arvon sekä lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulman on heijastuttava kaikkeen Pohjoismaiden 

ministerineuvostossa tehtävään työhön. Vision saavuttaminen edellyttää näiden näkökulmien 

sisällyttämistä työhön. 

Pohjoismaiden ministerineuvoston monialaisella kestävyystyöllä pannaan täytäntöön Visio 2030:n ydin, 

jonka mukaan meistä tulee ”maailman kestävin ja integroitunein alue”, sekä erityisesti priorisoidut yleiset 

tavoitteet, jotka liittyvät Pohjoismaiden yhteisten kestävyyshaasteiden ratkaisemiseen. Erityisesti 

korostetaan kestävää kulutusta, sosiaalisesti kestävää vihreää siirtymää sekä kansalaisyhteiskunnan ja lasten 

ja nuorten mukaan ottamista. Tämä todetaan kestävän kehityksen pohjoismaisessa työohjelmassa 2021–

2024. 

Kestävän kehityksen pohjoismainen asiantuntijaryhmä avustaa yhteistyöministereitä ja pohjoismaista 

yhteistyökomiteaa vision toteutuksessa ja seurannassa sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston 

monialaisessa kestävyystyössä. Tämä todetaan kestävän kehityksen pohjoismaisen asiantuntijaryhmän 

mandaatissa 2021–2024.  

Pohjoismaiden ministerineuvoston työ kestävän kehityksen parissa kaudella 2018–2020 on ollut tärkeää ja 

menestyksekästä, mutta monilla alueilla on havaittu myös parantamisen varaa, mikä on tärkeää muistaa 

jatkettaessa työtä. Monialainen kestävyystyö tulee aiempaa enemmän toimimaan tukena ja vauhdittajana 
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ministerineuvostojen kestävyystyössä (muun muassa kehittämällä Agenda 2030:n seitsemääntoista 

tavoitteeseen ja 169 alatavoitteeseen liittyvää osaamista). 

Liite 1. Luettelo pohjoismaisista kestävän kehityksen hankkeista 
Pohjoismaiden ministerineuvoston työ edistää Agenda 2030:n ja kestävän kehityksen seitsemäntoista 

tavoitteen saavuttamista. Seuraavassa on luetteloitu hyviä esimerkkejä siitä, miten eri ministerineuvostot 

ja niiden alaiset laitokset työskentelevät Agenda 2030:n tavoitteiden ja alatavoitteiden parissa. Luettelo ei 

ole kattava mutta antaa silti kuvan työn laaja-alaisuudesta ja ennen kaikkea osoittaa, miten suuressa määrin 

ministerineuvoston työ todella edistää Agenda 2030:n tavoitteiden saavuttamista. Huomattakoon, ettei 

meillä ole esimerkkejä meneillään olevista hankkeista, jotka liittyvät suoraan tavoitteeseen 1, köyhyyden 

poistaminen, mutta odotamme niitä kaudella 2021–2024 (esimerkiksi sosiaalisektorilta).  

Tavoite 2 – Ei nälkää 

Tavoitteena on poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää 

maataloutta. 

Alatavoite: 
 

2.4 Kestävä elintarviketuotanto ja joustavat viljelykäytännöt 
(Liittyy myös alatavoitteisiin 3.4, 12.2 ja 12.3) 

Hanke: Edistää ympäristöystävällistä ja terveellistä elintarvikejärjestelmää 

Ministerineuvosto: MR-FJLS & MR-S 

Kuvaus: Hanke kokoaa elintarvikesektorin päätöksentekijöitä ja toimijoita rakentamaan 
yhdessä visiota pohjoismaisista elintarvikejärjestelmistä ja havaitsemaan 
mahdollisia strategioita ja välineitä terveyden ja kestävyyden edistämiseksi niissä. 
Hanke tuottaa useita tuloksia, joihin sisältyy sopimus elintarvikejärjestelmiä 
koskevista faktoista, toimijoiden välisiä uusia yhteenliittymiä, jotka tukevat 
elintarvikesektorin muutoksia, keskusteluja muutoksen tiellä olevista esteistä ja 
kompromisseista sekä linjauspohja, jota kaikki elintarvikesektorin toimijat voivat 
käyttää selkeyttääkseen rooliaan tässä muutosagendassa. Osa projektin 
rahoituksesta tulee Sukupolvi 2030 -ohjelmasta. 

Yhteystiedot: Anne Camilla Hilton, annhil@norden.org, +45 6039 4271 
Marie Persson, marper@norden.org, +45 6039 4253 

 

Alatavoite: 2.5 Säilyttää geneettinen monimuotoisuus elintarviketuotannossa 
(Liittyy myös alatavoitteisiin 2.4 ja 12.2) 

Hanke: Kylvä, näe ja maista – vihreä kasvu Pohjoismaissa 

Ministerineuvosto: MR-K/NOREY 

Kuvaus: ”Kylvä, näe ja maista – vihreä kasvu Pohjoismaissa” on pohjoismaisten 
kulttuurilaitosten ja NordGenin välinen kasvigeenivaroihin liittyvä pedagoginen ja 
taiteellinen yhteistyöhanke. Projektin tavoitteena on tuoda esiin, miten tärkeää 
on säilyttää kasvigeenivarojen monimuotoisuus, sekä levittää tietoa rikkaasta 
pohjoismaisesta ruokakulttuurista ja pohjoismaisesta ruokakulttuuriperinnöstä. 
Hankkeessa keskustellaan myös monipuolisesti ilmastonmuutoksesta ja sen 
vaikutuksista ruoanviljelyyn pohjoisilla leveysasteilla. Löydämmekö uusia 
kestäviä keinoja ruoan tuottamiseen ja kuluttamiseen? Pystymmekö lisäämään 
omavaraisuutta? Pystymmekö kehittämään mallin, jolla lapset ja nuoret saadaan 
mukaan tähän työhön? 

Yhteystiedot: Fanney Karlsdottir, fanney@nordichouse.is, +354 551 7032 

mailto:annhil@norden.org
mailto:marper@norden.org
mailto:fanney@nordichouse.is
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Lisätietoja: https://nordichouse.is/da/saum-sjaum-og-smokkum-graenn-voxtur-a-
nordurlondum/  

 

Alatavoite: 2.5 Säilyttää geneettinen monimuotoisuus elintarviketuotannossa 
(Liittyy myös alatavoitteeseen 15.6) 

Hanke: Huippuvuorten maailmanlaajuinen siementen varmuusvarasto 

Ministerineuvosto: MR-FJLS/NordGen  

Kuvaus: Huippuvuorten maailmanlaajuinen siementen varmuusvarasto on maailman 
suurin varmuusvarasto, jossa säilytetään viljelykasvien monimuotoisuutta eri 
puolilta maailmaa. Holvissa on pitkäaikaissäilytyksessä kopioita eri puolilla 
maailmaa sijaitsevien geenipankkien siemenkokoelmista, ja tarkoituksena on 
turvata elintarvikkeiden saatavuus myös tulevaisuudessa. Sodat, konfliktit, 
ilmastonmuutos ja poliittisen tärkeysjärjestyksen hännille joutuminen ovat uhka 
geenipankeille, joille on yhä tärkeämpää säilyttää siemenkokoelmiensa 
varmuuskopioita useammassa paikassa. Huippuvuorten maailmanlaajuinen 
siementen varmuusvarasto säilyttää veloituksetta kopioita kansainvälisten, 
kansallisten ja alueellisten geenipankkien sekä laitosten ja järjestöjen 
siemenkokoelmista. NordGen vastaa yhdessä Norjan maatalous- ja 
elintarvikeministeriön ja Crop Trust -järjestön kanssa siemenvaraston 
toiminnasta. 

Yhteystiedot: Åsmund Asdal, asmund.asdal@nordgen.org,+47 9136 5166 

Lisätietoja: https://www.nordgen.org/vart-arbete/svalbard-global-seed-vault/  

 

Tavoite 3 – Terveyttä ja hyvinvointia 

Tavoitteena on taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille. 

Alatavoite: 3.8 Saavuttaa yleiskattava terveydenhuolto 
(Liittyy myös alatavoitteisiin 11.1 ja 11.a) 

Hanke: Bridging the knowledge gap between distance health & social care solutions and 
environmental impacts: Via the lens of SDGs 

Ministerineuvosto: MR-S 

Kuvaus: Hanke tuottaa täydentäviä näkemyksiä etäterveysratkaisuista / etähoidosta ja -
hoivasta esittelemällä kompromisseja ja mahdollisuuksia, joita syntyy, kun 
ympäristömuuttujat otetaan huomioon. Tarkoituksena on ymmärtää mainittujen 
ratkaisujen ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. Osaamistuotantotyöpajan avulla 
mahdollistetaan datan kerääminen, dialogi ja yhteistyöpäätökset terveyssektorin 
asianomaisten osapuolten kesken. Työpaja käsittää vaikutusten kartoitukseen ja 
analysointiin tarkoitetut kestävän kehityksen tavoitteiden synergiatyökalun ja 
ympäristövaikutusten arviointityökalun (EIA). Siihen sisältyy myös 
terveydenhuoltoratkaisujen välinen vuorovaikutus kestävän kehityksen 
tavoitteiden näkökulmasta. Projekti tuottaa yksityiskohtaisen kontekstikartan 
siitä, mihin kestävän kehityksen tavoitteisiin maaseudun etäterveysratkaisuilla 
vaikutetaan. Tähän sisältyvät myös ilmastolaskelmat. 

Yhteystiedot: Anne Camilla Hilton, annhil@norden.org, +45 6039 4271 

 

Alatavoite: 3.8 Saavuttaa yleiskattava terveydenhuolto 

https://nordichouse.is/da/saum-sjaum-og-smokkum-graenn-voxtur-a-nordurlondum/
https://nordichouse.is/da/saum-sjaum-og-smokkum-graenn-voxtur-a-nordurlondum/
mailto:asmund.asdal@nordgen.org
https://www.nordgen.org/vart-arbete/svalbard-global-seed-vault/
mailto:annhil@norden.org
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Hanke: Terveys, väestökehitys ja elämänlaatu 

Ministerineuvosto: MR-N 

Kuvaus: Ohjelman visiona on auttaa tekemään Pohjolasta vuoteen 2030 mennessä 
maailman kestävin ja integroitunein terveydenhuoltoalue ja varmistaa paras 
mahdollinen henkilökohtainen terveydenhuolto kaikille asukkaille. Ohjelma 
esiteltiin Pohjoismaiden elinkeinoministereille kesäkuussa 2019, ja ministerit 
kannattivat ohjelman aloittamista. Ohjelma jakautuu neljään moduuliin: 1) 
Bridging Nordic health data, 2) Preventive health, 3) Healthy cities, 4) Value chain 
collaboration. 

Yhteystiedot: Rasmus Malmborg, rm@nordicinnovation.org, +47 9512 1480 
Þórður Reynisson, tr@nordicinnovation.org,+47 9157 6579 

Lisätietoja: https://www.nordicinnovation.org/health 

 

Alatavoite: 3.8 Saavuttaa yleiskattava terveydenhuolto  
(Liittyy myös alatavoitteeseen 10.2) 

Hanke: Adult life after childhood cancer in Scandinavia (ALiCCS): Socioeconomic 
consequences of long-term survival 

Ministerineuvosto: MR-U/ NordForsk 

Kuvaus: Hankkeesta ”Adult life after childhood cancer in Scandinavia (ALiCCS): 
Socioeconomic consequences of long-term survival” saadut tutkimustulokset 
auttavat meitä ymmärtämään nuorella iällä sairastetun syövän seuraukset. 
Koulutus, perhe, lapset ja työ ovat tärkeitä ja haastavia elämäntavoitteita kenelle 
tahansa, mutta vielä merkittävämpiä niille, jotka ovat selviytyneet lapsuusajan 
syövästä. Hankkeessa tunnistetaan suurinta sosioekonomista taakkaa kantavat 
eloonjääneet ja kehitetään sen avulla varhaisen puuttumisen strategioita, joilla 
voidaan tukea kriittisistä elämänvaiheista selviytyneitä alaryhmiä. 

Yhteystiedot: Maria Nilsson, maria.nilsson@nordforsk.org, +47 9938 264  
Marianne Aastebøl Minge, marianne.minge@nordforsk.org, +47 9360 2527 

Lisätietoja: https://www.nordforsk.org/projects/adult-life-after-childhood-cancer-
scandinavia-aliccs-socioeconomic-consequences-long-term 

 

Tavoite 4 – Hyvä koulutus 

Tavoitteena on taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset 

oppimismahdollisuudet. 

Alatavoite: 4.3 Yhtäläinen mahdollisuus laadukkaaseen ammatilliseen ja korkea-asteen 
koulutukseen 
(Liittyy myös alatavoitteeseen 8.5) 

Hanke: Uusia koulutusväyliä terveydenhuolto- ja hoiva-aloille Pohjoismaissa 

Ministerineuvosto: MR-SAM/Kotouttamisohjelma 

Kuvaus: Hankkeen tarkoituksena on auttaa aiempaa useampia pakolaisia ja 
maahanmuuttajia työllistymään vakituisesti ammattikoulutuksen avulla. 
Tutkimuksen mukaan koulutus on yksi tämän ryhmän tärkeimmistä keinoista 
saada vakituinen työpaikka.  Pohjoismaissa myös tarvitaan pätevää työvoimaa 
terveydenhuolto- ja hoiva-aloille – eikä tulevaa tarvetta pystytä ennusteiden 
mukaan tyydyttämään. Hanke tukee hoito- ja hoiva-ammateissa toimivien välistä 

mailto:rm@nordicinnovation.org
https://www.nordicinnovation.org/contact#rur-reynisson
mailto:tr@nordicinnovation.org
https://www.nordicinnovation.org/health
mailto:maria.nilsson@nordforsk.org
https://www.nordforsk.org/projects/adult-life-after-childhood-cancer-scandinavia-aliccs-socioeconomic-consequences-long-term
mailto:marianne.minge@nordforsk.org
https://www.nordforsk.org/projects/adult-life-after-childhood-cancer-scandinavia-aliccs-socioeconomic-consequences-long-term
https://www.nordforsk.org/projects/adult-life-after-childhood-cancer-scandinavia-aliccs-socioeconomic-consequences-long-term
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osaamis- ja kokemustenvaihtoa ja nostaa keskiöön sen, miten koulutusväyliä ja 
siten myös heikon kohderyhmän työllistymismatkaa voidaan lyhentää. 

Yhteystiedot: Anna-Maria Mosekilde, annmos@norden.org, +45 6039 7187 

Lisätietoja: https://www.foreningen-nydansker.dk/igu-og-branchepakker 

 

Alatavoite: 4.5 Koulutuksellisen eriarvoisuuden poistaminen 

Hanke: Nordic centre of excellence: Justice through education 

Ministerineuvosto: MR-U/NordForsk 

Kuvaus: Nordic centre of excellence: Justice through education -verkoston tekemä 
tutkimus on osoittanut, etteivät edes Pohjoismaiden koulutusjärjestelmät pysty 
tarjoamaan oikeudenmukaista ja yhdenvertaista koulutusta kaikille. 
Tutkimustulosten mukaan oppilaita syrjitään ja marginalisoidaan sosiaaliluokan, 
sukupuolen, seksuaalisuuden, etnisyyden ja vammaisuuden johdosta. 
Käsittelemällä eri tavoin näitä tekijöitä huippuyksikkö on rakentanut osaamista, 
joka auttaa poliittisia päätöksentekijöitä ja opettajankoulutuksia järjestämään 
laadukasta koulutusta kaikille. 

Yhteystiedot: Siri Jørgensen Bjarnar, siri.bjarnar@nordforsk.org, +47 9131 6554 
Kaisa Vaahtera, kaisa.vaahtera@nordforsk.org, +47 9114 8694 

Lisätietoja: https://www.nordforsk.org/projects/justice-through-education-nordic-countries 

 

Alatavoite: 4.7 Tiedot ja taidot kestävästä kehityksestä ja maailmankansalaisuudesta 

Hanke: Kestävän kehityksen pohjoismainen verkosto  

Ministerineuvosto: MR-U 

Kuvaus: Kestävän kehityksen pohjoismainen verkosto, joka sisältyy aikuisten oppimisen 
pohjoismaiseen verkostoon (NVL), tuottaa tietoa ja pedagogista asiantuntemusta 
kestävän kehityksen tavoitteiden ja Agenda 2030:n parissa tehtävään työhön.  
NVL:n kestävän kehityksen verkostoa kehitetään ja laajennetaan muun muassa 
tiedon ja pedagogisen asiantuntemuksen levittämisen osalta. Tämä koskee 
aikuisten oppimiseen paneutuneiden järjestöjen ja laitosten Agenda 2030 - työtä, 
kansalaisyhteiskunnan kanssa tehtävää yhteistyötä, erilaisia tapahtumia ym. 

Yhteystiedot: Helle Glen Petersen, helpet@norden.org, +45 2969 2978 
Antra Carlsen, antr@via.dk, +45 8755 1808 

Lisätietoja: https://nvl.org/content/verksamhetsplan-2020-hallbar-utveckling 

 

Tavoite 5 – Sukupuolten tasa-arvo 

Tavoitteena on saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja 

mahdollisuuksia. 

Alatavoite: 5.1 Lopettaa naisiin ja tyttöihin kohdistuva syrjintä 
(Liittyy myös alatavoitteisiin 4.2, 4.3, 4.5, 4.a, 5.5, 8.2, 8.5 ja 12.1) 

Hanke: Kestävä kehitys ja sukupuolten tasa-arvo tulevaisuuden huipputeknologisessa 

työelämässä 

Ministerineuvosto: MR-A, MR-JÄM, MR-U & HU 

mailto:annmos@norden.org
puh:+45%206039%207187
https://www.foreningen-nydansker.dk/igu-og-branchepakker
https://www.nordforsk.org/projects/justice-through-education-nordic-countries
mailto:siri.bjarnar@nordforsk.org
mailto:kaisa.vaahtera@nordforsk.org
https://www.nordforsk.org/projects/justice-through-education-nordic-countries
mailto:helpet@norden.org
mailto:antr@via.dk
https://nvl.org/content/verksamhetsplan-2020-hallbar-utveckling
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Kuvaus: Pohjoismaiden nykyiset työmarkkinat ovat sukupuolittuneet, ja naisten osuus 

huipputeknologisissa ammateissa on alhainen. Digitalisaatio ja automatisaatio 

leimaavat tulevaisuuden työelämää, mutta Pohjoismaat eivät pysty 

hyödyntämään kaikkien nuorten naisten ja miesten potentiaalia yhdenvertaisesti 

eivätkä hyötymään monimuotoisuudesta johdon tasolla. Hankkeessa tutkitaan, 

miten Pohjoismaat voivat parantaa sukupuolten välistä tasapainoa 

luonnontieteiden, tekniikan, insinööritaidon ja matematiikan alaan kuuluvissa 

koulutuksissa ja ammateissa ja miten tämän odotetaan edistävän kestävää 

kehitystä ja sukupuolten tasa-arvoa tulevaisuuden työmarkkinoilla. Projektin 

monialaisuus merkitsee sitä, että selvitetään koulutus- ja työelämäalan tasa-

arvoon tähtäävät toimenpiteet. Osa projektin rahoituksesta tulee Sukupolvi 2030 

-ohjelmasta. 

Yhteystiedot: Jenny Pentler, jenny.pentler@genus.gu.se, +46 31 786 9203 

Lisätietoja: https://nikk.no/var-verksamhet/vara-projekt/stem/  

 

Alatavoite: 5.1 Lopettaa naisiin ja tyttöihin kohdistuva syrjintä 

Hanke: Kartoitus kielteisen sosiaalisen kontrollin torjuntaan tarkoitetuista toimenpiteistä 
ja strategioista 

Ministerineuvosto: MR-SAM/Kotouttamisohjelma 

Kuvaus: Hankkeessa on tarkoitus kartoittaa lainsäädäntöä sekä viranomaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan toimenpiteitä kielteisen sosiaalisen kontrollin ja kunniaan 
liittyvän väkivallan torjumiseksi. Kielteinen sosiaalinen kontrolli rajoittaa yksilön 
vapautta ja estää tyttöjen ja naisten aktiivista osallistumista julkiseen elämään. 
Pohjoismainen kokemustenvaihto viranomaisten suhtautumisesta tähän 
ongelmaan luo vahvemman pohjan kehittää ja toteuttaa tehokkaita aloitteita, 
jotka vaikuttavat myönteisesti tyttöjen ja naisten tasa-arvoon.  

Yhteystiedot: Anna-Maria Mosekilde, annmos@norden.org, +45 6039 7187 

 

Alatavoite: 5.2 Naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ja hyväksikäytön lopettaminen 
(Liittyy myös alatavoitteisiin 3.7, 8.5, 8.8, 11.7 ja 16.3) 

Hanke: Seksuaalinen häirintä ja väkivalta Pohjoismaiden työelämässä ja yhteiskunnassa 

Ministerineuvosto: MR-JÄM 

Kuvaus: Pohjoismaiden pyrkimyksenä on, ettei kenenkään tarvitsisi kokea väkivaltaa, 
mutta seksuaalinen väkivalta ja häirintä ovat edelleen yleisiä ja asiasta on aivan 
liian vähän tietoa. Ohjelma on voimassa kaudella 2018–2022, ja se on vastaus 
vuoden 2017 metoo-kampanjaan, jossa tuhannet naiset todistivat kaikkialla ja 
kaikissa yhteiskuntakerroksissa Pohjoismaissa esiintyvästä ahdistelusta. 
Ohjelma on valottanut konferenssien ja julkaisujen avulla seksuaalisen häirinnän 
ja väkivallan vakavia seurauksia yksilöille, taloudelle ja kestävälle kehitykselle. 
Monialainen tutkimuspanostus keskittyy vuodesta 2020 lähtien työelämässä 
esiintyvää seksuaalista häirintää koskevan tiedonpuutteen korjaamiseen 
tutkimalla eri sektoreita ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. 

Yhteystiedot: Marianne Berger Marjanovic, marmar@norden.org, +45 6039 4295  

mailto:jenny.pentler@genus.gu.se
https://nikk.no/var-verksamhet/vara-projekt/stem/
mailto:annmos@norden.org
puh:+45%206039%207187
mailto:marmar@norden.org
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Lisätietoja: https://nikk.no/var-verksamhet/vara-projekt/nordiskt-kunskapslyft-om-sexuella-
trakasserier-en-forstudie/   

 

Tavoite 6 – Puhdas vesi ja sanitaatio 

Tav0itteena on varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille. 

Alatavoite: 6.6 Suojella ja ennallistaa vesistöihin liittyviä ekosysteemejä 

Hanke: ScanDNAnet – Validating and intercalibrating metabarcoding for routine use in 
Nordic freshwater biomonitoring 

Ministerineuvost
o: 

MR-MK 

Kuvaus: Hankkeen painopiste on DNA-viivakoodauslähestymistavan (DNA-metabarcoding) 
soveltuvuuksien ja tarkkuuden vertailu perinteiseen rutiinitarkastusnäytteiden 
tunnistamiseen. Menetelmän käyttö taksonomisen datan geneettiseen 
tunnistamiseen venyttää taksonomisen tunnistusmenetelmien nopeuden ja 
tarkkuuden rajoja ja tuottaa uutta taksonomista dataa. Arvioimme uuden 
geneettisen tunnistamisen vahvuuksia tarkoituksena parantaa ekologiseen 
systeemiin kohdistuvien paineiden biologista valvontaa, parantaa ekosysteemien 
terveyttä ja biodiversiteetin arviointia sekä ekosysteemipalvelujen tunnistamista ja 
suojelua. 

Yhteystiedot: Sigga Jacobsen, siggaj@us.fo, +298 234 346 

 https://www.syke.fi/fi-
FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/SCANDN
Anet  

 

Tavoite 7 – Edullista ja puhdasta energiaa 

Tavoitteena on varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille. 

Alatavoite: 7.2 Lisätä uusiutuvan energian osuutta maailmassa 
(Liittyy myös alatavoitteisiin 7.1, 7.a, 9.1 ja 13.2) 

Hanke: Flex4RES – Flexible Nordic energy systems  

Ministerineuvosto: MR-TILLVÄXT/ÄK-E/NEF 

Kuvaus: Flex4RES-hanke osoittaa, miten selviydytään tehokkaasti haasteesta, joka 
koskee erilaisten uusiutuvien energiamuotojen integroimista 
energiajärjestelmään, kytkemällä vahvemmin yhteen Pohjoismaiden ja Baltian 
maiden energiamarkkinat ja helpottamalla siten siirtymistä 
hiilidioksidipäästöttömään energiaan.  

Yhteystiedot: Klaus Skytte, klaus.skytte@nordicenergy.org, +47 9413 1447 

Lisätietoja: https://www.nordicenergy.org/flagship/flex4res/  

 

Alatavoite: 7.a Mahdollisuudet tutkimukseen ja teknologiaan ja investoinnit puhtaan 
energian teknologiaan 
(Liittyy myös alatavoitteeseen 9.2)  

Hanke: Hiilidioksidin erotusta, käyttöä ja varastointia varten perustettu verkostoryhmä 
(NGCCUS) ja Nordic Baltic 8 (NB8)  

Ministerineuvosto: MR-TILLVÄXT/ÄK-E/NEF 

https://nikk.no/var-verksamhet/vara-projekt/nordiskt-kunskapslyft-om-sexuella-trakasserier-en-forstudie/
https://nikk.no/var-verksamhet/vara-projekt/nordiskt-kunskapslyft-om-sexuella-trakasserier-en-forstudie/
mailto:siggaj@us.fo
file:///C:/Users/Vappu%20Vähälummukka/Documents/Nordisk%20Sproglink/Oversaettelse/2020/NMR/Oktober/puh%20+298%20234%20346
https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/SCANDNAnet
https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/SCANDNAnet
https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/SCANDNAnet
mailto:klaus.skytte@nordicenergy.org
https://www.nordicenergy.org/flagship/flex4res/
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Kuvaus: Hiilidioksidin erotusta, käyttöä ja varastointia varten perustettu verkostoryhmä 
(NGCCUS) edistää tulevien kolmen vuoden ajan yhteistyötä ja auttaa 
Pohjoismaiden hallituksia seuraamaan hiilidioksidin erotukseen, käyttöön ja 
varastointiin liittyvää kehitystä, keskustelemaan siitä ja jakamaan tietoa sekä 
Pohjoismaissa että Pohjoismaiden ja Baltian maiden välisessä yhteistyössä 
(Nordic Baltic 8).  

Yhteystiedot: Elvar Knutur Valsson, elvknu@norden.org, +45 6039 4230 
Sofia Elamson, sofia.elamson@nordicenergy.org, +47 4725 4732 
Peter Molander, peter.molander@projectum.fi, +358 50 304 4933 

Lisätietoja: https://www.nordicenergy.org/project/ngccus/ 

 

 

Alatavoite: 7.a Mahdollisuudet tutkimukseen ja teknologiaan ja investoinnit puhtaan 
energian teknologiaan 
(Liittyy myös alatavoitteisiin 9.5, 13.3 ja 17.19) 

Hanke: Nordic clean energy scenarios – tracking Nordic carbon neutrality progress and 
technology pathways 

Ministerineuvosto: MR-TILLVÄXT/ÄK-E/NEF 

Kuvaus: Hankkeella seurataan Pohjoismaiden pääministerien tammikuussa 2019 antamaa 
julkilausumaa hiilineutraalista Pohjolasta. Hankkeessa käytetään kehittyneitä 
energiamalleja, joiden avulla laaditaan skenaariota siitä, miten Pohjoismaiden 
energiasektorista – jonka osuus Pohjoismaiden kasvihuonekaasupäästöistä on 2/3 
– voidaan tehdä hiilineutraali. Skenaariot valmistuvat keväällä 2021, ja tarkoitus 
on laatia vuotuinen raportti, josta näkyy, missä tilanteessa Pohjoismaat ovat 
skenaarioihin nähden.  
 
Skenaarioissa laaditaan laaja luettelo eri tekniikoista sekä kustannuksista ja 
hiilidioksidin vähentämispotentiaalista. Tarkoituksena on myös koota 
Pohjoismaiden energiatilastoista tietokanta, jota voidaan käyttää vuotuisen 
pohjoismaisen energiatilaston pohjana. Hanke on seurantaa Pohjoismaisen 
energiantutkimuksen (NEF) kahdelle aiemmalle energiaskenaariolle vuosilta 2013 
ja 2016 sekä ”Tracking Nordic clean energy progress” -analyyseille. 

Yhteystiedot: Christian Kjær, christian.kjaer@nordicenergy.org, +47 9024 6032 

Lisätietoja: https://www.nordicenergy.org/publications/tracking-nordic-clean-energy-
progress-2020/ 

 

Tavoite 8 – Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua 

Tavoitteena on edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä 

säällisiä työpaikkoja. 

Alatavoite: 8.5 täysi työllisyys sekä säälliset työehdot ja sama palkka samanarvoisesta työstä 
kaikille  
(Liittyy myös alatavoitteeseen 10.2) 

Hanke: Tehokkaat työllistämistoimenpiteet pakolaisille ja perheen yhdistämisen kautta 
saapuneille 

Ministerineuvosto: MR-SAM/Kotouttamisohjelma 

mailto:elvknu@norden.org
mailto:sofia.elamson@nordicenergy.org
mailto:peter.molander@projectum.fi
https://www.nordicenergy.org/project/ngccus/
mailto:christian.kjaer@nordicenergy.org
https://www.nordicenergy.org/publications/tracking-nordic-clean-energy-progress-2020/
https://www.nordicenergy.org/publications/tracking-nordic-clean-energy-progress-2020/
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Kuvaus: Hanke tukee tiedon hankkimista tehokkaista työllistämistoimenpiteistä 
pakolaisille ja perheen yhdistämisen kautta saapuneille, jotka ovat psyykkisesti 
haavoittuvassa asemassa, joilla on traumaoireita tai jotka ovat 
traumatisoituneita. Tutkimus koostuu kirjallisuustutkimuksesta ja kohderyhmään 
nykyään sovellettujen menettelytapojen kartoituksesta Suomessa, Ruotsissa, 
Norjassa, Tanskassa ja Islannissa. On tunnistettu useita lupaavia menettelytapoja, 
jotka hyvin todennäköisesti edistävät kohderyhmän työllistymistä. Tanskan 
pakolaisneuvosto ja Pohjoismaiden ministerineuvosto ovat sen jälkeen pitäneet 
työpajoja neljässä mukana olevassa maassa tarkoituksena innostaa toteuttamaan 
uusia kotouttamis- ja työllistämistoimenpiteitä heikossa asemassa oleville uusille 
maahanmuuttajille. 

Yhteystiedot: Anna-Maria Mosekilde, annmos@norden.org, +45 6039 7187 

Lisätietoja: http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1299508&dswid=-
7970  

 

Alatavoite: 8.5 täysi työllisyys sekä säälliset työehdot ja sama palkka samanarvoisesta työstä 
kaikille 
(Liittyy myös alatavoitteeseen 10.2) 

Hanke: Tulevaisuuden työelämä – tekniikkaa ja digitalisaatiota kotoutumisen 
edistämiseksi 

Ministerineuvosto: MR-A 

Kuvaus: Kaikissa Pohjoismaissa suuri osa vammaisista on työttömänä, vaikka 
toimintarajoite ei välttämättä merkitse työkyvyn alenemista. Sekä YK:n 
yleissopimus vammaisten ihmisten oikeuksista että Agenda 2030 velvoittavat 
Pohjoismaita tasoittamaan erot vammaisten ja vammattomien sekä naisten ja 
miesten väliltä. Missä määrin uusi tekniikka, digitalisaatio ja innovaatiot 
parantavat vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia työmarkkinoilla? Mikä on 
osaamisen taso ja mitä konkreettisia esimerkkejä on digitalisaatioon, uuteen 
tekniikkaan tai muihin innovaatioihin perustuvista toimivista ratkaisuista, joita jo 
käytetään? 

Yhteystiedot: Cecilie Bekker Zober, cebz@norden.org, +45 2171 7118 

Lisätietoja: https://nordicwelfare.org/da/projekt/fremtidens-arbejdsliv/ 

 

Alatavoite: 8.8 Suojata työelämän oikeuksia ja taata turvallinen työympäristö kaikille 
työntekijöille  
(Liittyy myös alatavoitteisiin 9.5 ja 10.2) 

Hanke: Kurssi: Epätyypilliset työsuhteet, työympäristö ja terveys 

Ministerineuvosto: MR-A/NIVA 

Kuvaus: ”Epätyypilliset työsuhteet” on tieteellinen käsite, joka kattaa esimerkiksi osa-
aikatyön, määräaikaisen työn sekä digitaalisten alustojen kautta tehtävän työn. 
Kurssilla kartoitetaan alueen nykyosaamista ja tutkimusta, analysoidaan eri 
kategorioiden, kuten sukupuolen, iän ja etnisyyden välisiä suhteita, ja 
keskustellaan lainsäädäntöön ja kolmikantaneuvotteluihin liittyvistä ongelmista. 
Kurssi liittyy suoraan alatavoitteisiin 8.8 ja 10.2, sillä siinä tutkitaan ja käsitellään 
osallistujien kanssa terveysongelmia, joita tämäntyyppinen työ aiheuttaa 
erityisesti jo valmiiksi heikossa asemassa oleville ryhmille. Lisäksi tarkastellaan 
taloutta ja politiikkaa. Tällainen tiedonjakaminen luo paremman pohjan 

mailto:annmos@norden.org
puh:+45%206039%207187
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1299508&dswid=-7970
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1299508&dswid=-7970
mailto:cebz@norden.org
https://nordicwelfare.org/da/projekt/fremtidens-arbejdsliv/
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työntekijöiden oikeuksien turvaamiselle paikallisesti, kansallisesti ja 
kansainvälisesti. Kurssi myös vahvistaa tieteellistä tutkimusta saattamalla yhteen 
asiantuntijoita ja luomalla foorumin tutkimustiedon jakamiselle ja siihen liittyville 
korkean tason keskusteluille. 

Yhteystiedot: Morten Jakobsen, morten.jakobsen@niva.org, +358 40 126 3336 

Lisätietoja: https://niva.org/ 

 

Tavoite 9 – Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuuria 

Tavoitteena on rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita. 

Alatavoite: 9.1 Edistää kestävää, joustavaa ja osallistavaa infrastruktuuria  
(Liittyy myös alatavoitteeseen 9.4) 

Hanke: 5G – digitaalisen tekniikan ja innovoinnin sovellusten edistäminen Pohjoismaissa 
ja Baltian maissa 

Ministerineuvosto: MR-DIGITAL 

Kuvaus: Pohjoismaiden ja Baltian maiden datan ja digitaalisen tekniikan laadukkuus on 
tärkeä vihreän siirtymän vauhdittaja ja julkisen hyvinvoinnin edellytys, ja se tulee 
tarjoamaan pohjoismais-balttilaiselle alueelle kilpailuedun kestävän digitaalisen 
innovoinnin alalla. 5G-panostus edistää toisaalta käytön, sääntelyn ja 
periaatteiden koordinoinnin, toisaalta testausympäristöjen ja -tilojen 
kehittämistä alueella, mikä varmistaa 5G-taajuuksien teknisen koordinoinnin 
alueella ja poistaa 5G-verkon leviämisen esteitä. Painopiste tulee olemaan 
esimerkiksi kehityksen seurannassa ja edistämisessä erityisesti sellaisilla 
toimialoilla kuin valmistusteollisuus, maatalous, kestävät ja ilmastotehokkaat 
liikenneratkaisut sekä energiansäästötoimet, kuten älykkäät sähköverkot.  

Yhteystiedot: Morten Friis Møller, momo@norden.org,+45 2171 7603 

Lisätietoja: https://www.norden.org/da/node/20391  

 

Tavoite 10 – Eriarvoisuuden vähentäminen 

Tavoitteena on vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä. 

Alatavoite: 10.2 Edistää sosiaalista, taloudellista ja poliittista osallistumista 
(Liittyy myös alatavoitteisiin 4.5. 4.a, 8.5, 10.2, 11.2 ja 11.3) 

Hanke: Vammaisalan pohjoismainen yhteistyöneuvosto 

Ministerineuvosto: MR-S/NVC 

Kuvaus: Vammaisten osallistaminen on tärkeä tavoite pohjoismaisessa yhteistyössä. 
Vammaisalan pohjoismainen yhteistyöneuvosto on Pohjoismaiden 
ministerineuvoston tämän alan neuvoa-antava elin, joka auttaa eri politiikanaloja 
ja kaikkea pohjoismaista yhteistyötä edistämään mainittua osallistamista. 
Vammaisalan pohjoismaisen yhteistyöneuvoston tehtävä on monialainen, ja se 
toimii neuvonantajana kaikilla relevanteilla politiikanaloilla, jotka sisältyvät 
viralliseen pohjoismaiseen yhteistyöhön.  Vammaiset henkilöt tai vammaisuus 
mainitaan yksitoista kertaa Agenda 2030:ssa. Heikoimmassa asemassa olevat 
mainitaan agendassa kuusi kertaa. Vammaiset ovat ympäristössään monesti 
vammattomia heikommassa asemassa.  

Yhteystiedot: Maria Montefusco, maria.montefusco@nordicwelfare.org, +46 734 305 010 

Lisätietoja: https://nordicwelfare.org/fi/vammaiskysymykset/funktionshindersradet/ 

mailto:morten.jakobsen@niva.org
https://niva.org/
mailto:momo@norden.org
https://www.norden.org/da/node/20391
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Alatavoite: 10.2 Edistää sosiaalista, taloudellista ja poliittista osallistumista1 
(Liittyy myös alatavoitteisiin 3.7, 4.7, 5.1, 5.2, 5.c ja 17.17)  

Hanke: HLBTIQ-ihmisten yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet sekä yhdenvertainen 
kohtelu Pohjoismaissa 

Ministerineuvosto: MR-JÄM 

Kuvaus: Pohjoismaat huolehtivat siitä, ettei HLBTIQ-ihmisiä jätetä pulaan (leave no one 
behind) ja että ihmisoikeuksien näkökulmaa vauhditetaan kestävyystyössä. 
Hanke juurruttaa Pohjoismaiden ministerineuvostoon uuden politiikanalueen ja 
tunnistaa alueita, joilla pohjoismainen yhteistyö voi erityisesti edistää HLBTIQ-
ihmisten oikeuksia, mahdollisuuksia ja kohtelua. Hankekausi on 2019–2021. 
Hanke on tehnyt tiivistä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten 
kanssa ja kartoittanut lainsäädäntöä sekä tunnistanut Pohjoismaiden yhteisiä 
haasteita ja mahdollista toimintaa yhteistyöohjelman laatimiseksi. Projektiin 
sisältyy vuonna 2020 myös tutkimus HLBTIQ-lasten ja -nuorten ehdoista ja 
hyvinvoinnista.  

Yhteystiedot: Turið Johannessen, turjoh@norden.org, +45 6039 7175 

Lisätietoja: https://www.norden.org/fi/news/pohjoismaat-haluavat-vahvistaa-hlbtiq-
ihmisten-oikeuksia  

 

Alatavoite: 10.7 Edistää vastuullista ja turvallista siirtolaisuutta 
(Liittyy myös alatavoitteisiin 3.8, 4.2, 4.3, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 8.5, 8.6 ja 11.3) 

Hanke: Pohjoismainen kotouttamisyhteistyö – osaamiskeskus (Clearing Central) 

Ministerineuvosto: MR-S/NVC 

Kuvaus: Pohjoismainen kotouttamisyhteistyöhanke käynnistyi vuonna 2016 
yhteistyöministerien ja Pohjoismaiden ministerineuvoston aloitteesta. 
Kotouttamishanke (osaamiskeskus) auttaa lisäämään pakolaisiin ja 
maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvää pohjoismaista yhteistyötä. Hanke 
toteutetaan teema-alueina, ja pääpaino on työmarkkinoille kiinnittymisessä. 
Kullakin teema-alueella kootaan tietoa ja opettavaisia esimerkkejä 
asiantuntijaryhmien avulla ja järjestetään seminaareja/webinaareja. Hanketta 
toteutetaan yhdessä Nordregion kanssa, joka kokoaa tutkimusta, tilastoja ja 
karttoja.   

Yhteystiedot: Kristin Marklund, kristin.marklund@nordicwelfare.org, +46 709 170 603  

Lisätietoja: www.integrationnorden.org   

 

Tavoite 11 – Kestävät kaupungit ja yhteisöt 

Tavoitteena on taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat. 

Alatavoite: 11.2 Taata kaikille kestävät liikennejärjestelmät 

Hanke: Nordic smart mobility and connectivity 

                                                                    

1 Vaikka Agenda 2030:ssa ei olekaan erityisesti mainittu HLBTIQ-henkilöitä, sen tavoitteet ja alatavoitteet kattavat kaikki ihmiset, 

ja sen on tarkoitus ehkäistä kaikkia rakenteellisia, sosiaalisia ja taloudellisia esteitä, joiden vuoksi yhteiskunta ei voi hyödyntää 
kaikkien ihmisten, muun muassa HLBTIQ-henkilöiden, täyttä potentiaalia. Joidenkin tavoitteiden ja alatavoitteiden saavuttaminen 
on keskeistä parannettaessa HLBTIQ-henkilöiden elinehtoja, oikeuksia ja mahdollisuuksia. 

mailto:turjoh@norden.org
https://www.norden.org/da/news/norden-vil-styrke-lgbti-personers-rettigheder
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Ministerineuvosto: MR-TILLVÄXT/ÄK-N 

Kuvaus: Nordic smart mobility and connectivity (NSMC) -hankkeen tavoitteena on 
jouduttaa siirtymistä kestäviin liikkuvuusratkaisuihin ja muuttaa tapaa, jolla 
ihmiset ja tavarat siirtyvät paikasta toiseen. Hankkeessa tarkastellaan maa-, meri- 
ja lentoliikennettä, ja liikkuvuudella tarkoitetaan sekä ihmisten että tavaroiden 
liikkuvuutta. Hankkeella on hyvät mahdollisuudet saada aikaan pysyviä 
muutoksia ja tarjota ratkaisuja tärkeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. 

Yhteystiedot: Håkan Lind, hl@nordicinnovation.org, +47 9072 4533 
Nina Egeli, n.egeli@nordicinnovation.org, +47 9752 0537  
Ivar Josefsson, i.josefsson@nordicinnovation.org, +47 9069 8099 
Mikael von Dorrien, m.dorrien@nordicinnovation.org, +47 9036 4785 

Lisätietoja: https://www.nordicinnovation.org/mobility 

 

Alatavoite: 11.3 Osallistava ja kestävä kaupungistuminen 
(Liittyy myös alatavoitteisiin 9.1 ja 11.a) 

Hanke: Vetovoimaiset kaupungit 

Ministerineuvosto: MR-TILLVÄXT/ÄK-N 

Kuvaus: Norjan puheenjohtajakauden hanke 2017–2019. Tavoitteena oli luoda yhteinen 
pohjoismainen strategia, josta ilmenee, miten kaupungit ja niiden ympärysalueet 
voivat kehittää vetovoimaansa turvaamalla taloudellisesti, ekologisesti ja 
sosiaalisesti kestävän, hyvän ja osallistavan kaupunkiympäristön. 

Yhteystiedot: Guro Voss Gabrielsen, guro-voss.gabrielsen@kmd.dep.no, +47 2224 5907 

 

Alatavoite: 11.7 Luoda turvallisia ja osallistavia viheralueita kaikille  
(Liittyy myös alatavoitteeseen 11.6) 

Hanke: Tutkimus kaupunkiympäristöjen lähivihreään ja vihreisiin arvoihin liittyvistä 
linjausasiakirjoista ja lainsäädännöstä 

Ministerineuvosto: MR-MK 

Kuvaus: Kestäviin kaupunkeihin keskittyvän ad hoc -työryhmän hanke. Tavoitteena on 
hankkia kokonaiskuva lähivihreään liittyvistä ohjauskeinoista, lainsäädännöstä ja 
linjauksista Pohjoismaissa ja kahdessa eurooppalaisessa katsauksessa. 
Selvityksen tulokset muodostavat tärkeän tietopohjan ryhmän jatkaessa 
kehitystyötään. Tavoitteena on pitkäjänteisesti vaikuttaa EU:n linjauksiin ja 
strategioihin ja kyetä siten paremmin turvaamaan kaupunkiympäristöjen 
lähivihreä, ekosysteemipalvelut, viheralueet ja taajamien lähiluonto.  

Yhteystiedot: Patrik Faming, patrik.faming@boverket.se, +46 701 853 193 

 

Tavoite 12 – Vastuullista kuluttamista 

Tavoitteena on varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys. 

Alatavoite:  12.6 Kannustaa yrityksiä käyttämään kestäviä menetelmiä ja raportoimaan 
kestävästä kehityksestä (Liittyy myös alatavoitteisiin 12.2, 12.5 ja 9.c) 

Hanke: Nordic sustainable business transformation 

Ministerineuvosto: MR-TILLVÄXT/ÄK-N 

mailto:hl@nordicinnovation.org
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Kuvaus: Nordic sustainable business transformation (NSBT) -hankkeen tarkoituksena on 
helpottaa Pohjoismaiden elinkeinoelämän siirtymistä kiertotalouteen. 
Tavoitteena on varmistaa muutosvalmius ja siirtyminen vihreisiin 
liiketoimintamalleihin. Ohjelma jakautuu neljään moduuliin: Competence, New 
solutions, Circular cities ja Ecosystems. 

Yhteystiedot: Marthe Haugland, mah@nordicinnovation.org, +47 9713 5126 
Elis Benediksson, eb@nordicinnovation.org, +47 9478 1243 
Hanna Törmänen, h.tormanen@nordicinnovation.org, +47 9015 3739 
Frigg Harlung-Jensen, f.harlung-jensen@nordicinnovation.org,+47 9486 6242 

Lisätietoja  https://www.nordicinnovation.org/circularnordic 

 

Alatavoite: 12.6 Kannustaa yrityksiä käyttämään kestäviä menetelmiä ja raportoimaan 
kestävästä kehityksestä 
(Liittyy myös alatavoitteisiin 12.2, 12.5 ja 8.4) 

Hanke: CIRCit: Circular economy integration in the Nordic industry 

Ministerineuvosto: MR-U/NordForsk 

Kuvaus: CIRCit: Circular economy integration in the Nordic industry -hankkeen 
tutkimustulokset osoittavat, miten yritykset voivat siirtyä kiertotalouteen. 
Kestävät liiketoimintamallit ovat asialistan kärkipäässä, ja tutkimushanke auttaa 
yrityksiä murtamaan arvon luomisen ja resurssien käytön välisen kytköksen ja 
keskittymään tehokkuuden asemesta tarkoituksenmukaisuuteen. Lisäksi se 
kannustaa yrityksiä ottamaan käyttöön kestävään kehitykseen pohjautuvia 
tavoitteita ja päätöksentekomenettelyjä. Tutkimushanke helpottaa vihreän 
siirtymän toteuttamista yrityksissä ja edistää siten Agenda 2030:n tavoitetta 12, 
vastuullista kuluttamista.  

Yhteystiedot: Kyösti Lempa, kyosti.lempa@nordforsk.org, +47 9488 6536 

Lisätietoja https://www.nordforsk.org/projects/circit-circular-economy-integration-nordic-
industry-enhanced-sustainability-and 

 

Alatavoite: 12.b Kehittää ja ottaa käyttöön kestävän matkailun valvontatyökaluja 
(Liittyy myös alatavoitteisiin 8.9 ja 11.4) 

Hanke: A methodology for Nordic sustainability tourism strategies – Action plan and 
monitoring scheme 

Ministerineuvosto: MR-TILLVÄXT/ÄK-N 

Kuvaus: Hankkeen lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteena on tunnistaa, määritellä ja luoda 
työkaluja, joilla voidaan mitata matkailun vaikutuksia Pohjoismaiden paikalliseen 
ja alueelliseen talouteen, ympäristöön, infrastruktuuriin, yhteiskuntaan ja 
kulttuuriin sekä matkailun niille aiheuttamaa rasitusta. Osa projektin 
rahoituksesta tulee Sukupolvi 2030 -ohjelmasta. 

Yhteystiedot: Elvar Knútur Valsson, elvknu@norden.org, +45 6039 4230 

 

Tavoite 13 – Ilmastotekoja 

Tavoitteena on toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan. 

Alatavoite: 13.2 Integroida ilmastonmuutoksen vastaiset toimenpiteet politiikkaan ja 
suunnitteluun 
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(Liittyy myös alatavoitteeseen 13.3) 

Hanke: Hiilen varastointi metsiin ja maaperään sekä sitä koskevat ohjauskeinot 

Ministerineuvosto: MR-MK 

Kuvaus: Yhteistyöhankkeessa ovat mukana pohjoismainen ilmasto- ja ilmatyöryhmä 
(NKL) ja pohjoismainen ympäristö- ja taloustyöryhmä (NME). LULUCF-
asetukseen liittyvässä hankkeessa tarkastellaan maaperän ja metsien 
hiilivaraston kasvattamista. Tavoitteena on analysoida hiilinielujen 
vahvistamismahdollisuuksia. Hanke keskittyy potentiaalisiin ohjauskeinoihin: 
Minkä kannustimien avulla voidaan rohkaista esimerkiksi metsänomistajia ja 
maanviljelijöitä säilyttämään ja vahvistamaan hiilinieluja? Mitä mahdollisuuksia 
on päästöjen vähentämiseen ja voitaisiinko tämän alan ohjauskeinojen 
vaikutuksia ja kustannustehokkuutta analysoida? Pohjoismailla on runsaasti 
kokemusta ohjauskeinoista, ja ne voivat tuottaa aiheesta lisää tietoa 
levitettäväksi Pohjoismaihin ja muihin maihin. 

Yhteystiedot: Anna Maria Gran, angra@mfvm.dk, +45 9132 9568 
Lotta Eklund, lotta.eklund@ely-keskus.fi, +358 400 359 448 

 

Alatavoite: 13.3 Parantaa ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvää osaamista ja valmiuksia 
(Liittyy myös alatavoitteisiin 7.3, 12.2 ja 12.5) 

Hanke: Pohjoismaiden ja Baltian maiden digitaalinen vihreä siirtymä 

Ministerineuvosto: MR-DIGITAL 

Kuvaus: Digitalisaatioministerineuvosto (MR-DIGITAL) tutkii tässä hankkeessa, miten 
digitaalitekniikka, kuten tekoäly, 5G, pilviteknologia ja uusi dataan pohjautuva 
tekniikka, voi vauhdittaa ja maksimoida politiikan vaikutuksia pyrittäessä torjumaan 
ilmastonmuutosta ja suojelemaan ympäristöä samalla, kun parannetaan 
Pohjoismaiden kilpailukykyä.  

Yhteystiedot: Morten Friis Møller, momo@norden.org, +45 2171 7603 

 

Alatavoite: 13.3 Parantaa ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvää osaamista ja valmiuksia 

Hanke: Pohjoismaiden ja Skotlannin huippukokous talouskasvusta ja hiilineutraaliudesta 

Ministerineuvosto: MR-FINANS 

Kuvaus: Järjestetään Pohjoismaiden ja Skotlannin kesken huippukokous siitä, miten 
Pohjoismaiden talouksissa on yhdistetty talouskasvu ja hiilineutraaliutta edistävät 
toimet. Hankkeen tavoitteena on tukea Pohjoismaiden ilmastotyötä, Pohjoismaiden 
valtiovarainministerien osallistumista valtiovarainministerien ilmastokoalitioon 
(Coalition of Finance Ministers for Climate Action) ja Pohjoismaiden ministerineuvoston 
työtä hiilineutraaliutta koskevan julkilausuman parissa (Helsingin julkilausuma). 
Hankkeesta vastaa ja sitä johtaa MR-FINANS, ja siihen osallistuvat muun muassa NIB, 
NEFCO ja Nordic Innovation sekä Skotlannin valtiovarainministeri ja ilmastoministeri. 

Yhteystiedot: Anders Hedberg, andhed@norden.org, +45 6039 4263 

 

Tavoite 14 – Vedenalainen elämä 

Tavoitteena on säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä. 

Alatavoite: 14.4 Edistää kestävää kalastusta 

mailto:angra@mfvm.dk
mailto:lotta.eklund@ely-keskus.fi
mailto:momo@norden.org
mailto:andhed@norden.org
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Hanke: Kalastusrikollisuus pohjoismaisesta näkökulmasta 

Ministerineuvosto: MR-FJLS 

Kuvaus: Puheenjohtajakauden hankkeen (2017–2019) tavoitteena on ollut aktivoida 
Pohjoismaiden kalastusrikoksia torjuvien elinten kansallista ja pohjoismaista 
yhteistyötä. Lisäksi haluttiin ryhtyä yhteisiin toimiin Pohjoismaiden 
kalastusrikollisuuden toimijoita vastaan. Hankkeessa pyrittiin järjestelmällisen 
yhteistyön avulla hankkimaan syvällistä tietoa kalastusrikollisuudesta ja luomaan 
koko valtionhallinnon kattava strategia. Hankkeessa on käynnistetty aloitteita, 
joiden puitteissa Pohjoismaiden asianomaiset viranomaiset ovat tavanneet 
ensimmäistä kertaa, ja mukana olevien maiden aloitteesta on pidetty kokouksia 
ja työpajoja sekä käynnistetty osahankkeita. 

Yhteystiedot: Bjørn Tore Erdal, bjoerd@norden.org, +45 6039 4260 

 

Alatavoite: 14.a Lisätä tieteellistä tietoa, tutkimusta ja tekniikkaa, jonka avulla voidaan 
parantaa merten tilaa  

Hanke: SNP-silli 

Ministerineuvosto: MR-TILLVÄXT/ÄK-R/NORA 

Kuvaus: Hankkeessa tutkitaan Koillis-Atlantin seitsemää sillikantaa SNP-
geenitutkimusmenetelmällä, joka on huomattavasti parempi ja edullisempi kuin 
tähän asti käytössä olleet menetelmät. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää 
menetelmä, jolla voidaan erottaa toisistaan mainittujen seitsemän sillilajin saaliit 
sekakalastuksessa. Tulokset on määrä julkistaa tieteellisessä artikkelissa ja 
välittää Koillis-Atlantin sillikantoja tarkasteleviin Kansainvälisen 
merentutkimusneuvoston (ICES) ja Koillis-Atlantin kalastuskomission (NEAFC) 
työryhmiin. 

Yhteystiedot: Guðmundur Óskarsson, gudmundur.j.oskarsson@hafogvatn.is, +354 575 2121 

Lisätietoja: https://nora.fo/projects/project/56  

 

Tavoite 15 – Maanpäällinen elämä 

Tavoitteena on suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; 

edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja 

luonnon monimuotoisuuden häviäminen. 

Alatavoite: 15.5 Luonnon monimuotoisuuden ja luontaisten elinympäristöjen suojeleminen 
(Liittyy myös alatavoitteisiin 15.1, 15.2 ja 15.9) 

Hanke: Tulevaisuuden luonto-ohjauksen pohjoismainen oppikirja (I, II, III) 

Ministerineuvosto: MR-MK / luonnon monimuotoisuuden työryhmä 

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on lisätä luonnonalueiden ja kulttuuriympäristöjen 
suojelun tuntemusta ja käyttää luonto-ohjausta menetelmänä, jolla lisätään 
luonto- ja kulttuuriympäristöihin pohjautuvaa arvon luomista. Luonto-ohjausta 
halutaan kehittää menetelmänä, jolla voidaan parantaa ihmisten kykyä osallistua 
ja vaikuttaa luonto- ja kulttuuriympäristöjen käyttöön ja suojeluun liittyviin 
demokraattisiin prosesseihin. Lisäksi tavoitteena on osoittaa, millaisia 
mahdollisuuksia luonto-ohjaukseen liittyy laajemmasta yhteiskunnallisesta 
näkökulmasta. Oppikirjan kutakin asiakokonaisuutta käsitellään luonto-ohjaajan 

mailto:bjoerd@norden.org
mailto:gudmundur.j.oskarsson@hafogvatn.is
https://nora.fo/projects/project/56
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näkökulmasta, ja kirjaan sisältyy oppimisen ja viestinnän teoriaa sekä käytännön 
esimerkkejä. 

Yhteystiedot: Sigga Jacobsen, siggaj@us.fo, +298 234 346 

Lisätietoja: http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1362614/FULLTEXT02.pdf 

 

Tavoite 16 – Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto 

Tavoitteena on edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa 

tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla. 

Alatavoite: 16.3 Edistää oikeusturvaa ja varmistaa pääsy oikeuspalveluiden piiriin 
(Liittyy myös alatavoitteisiin 16.6 ja 16.10) 

Hanke: Digitaaliset oikeusvaltiot 

Ministerineuvosto: MR-JUST 

Kuvaus: Digitaaliset oikeusvaltiot -hankkeessa selvitetään, millaisia haasteita julkisen 
sektorin ja tuomioistuinten digitalisaatio aiheuttaa Pohjoismaiden 
perustuslaillisille, ihmisoikeudellisille ja hallinto-oikeudellisille perusrakenteille. 

Yhteystiedot: Hanne Marie Motzfeldt, hanne.marie.motzfeldt@jur.ku.dk, +45 3532 6339 

 

Alatavoite: 16.9 Laillisen henkilöllisyyden takaaminen kaikille  
(Liittyy myös alatavoitteeseen 12.2) 

Hanke: Rajat ylittävät digitaaliset palvelut – Pohjoismaiden ja Baltian maiden välisen 
digitaalisen integraation ja liikkuvuuden mahdollistaminen 2021–2024 

Ministerineuvosto: MR-DIGITAL 

Kuvaus: Digitaalisesta henkilöllisyydestä tulee yhä tärkeämpi etenkin siksi, että se 
vaikuttaa kestävän kehityksen alatavoitteeseen 16.9, laillisen henkilöllisyyden 
takaaminen kaikille. Kun julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ryhtyvät 
tarjoamaan palvelujaan digitaalisesti, käyttäjän pitää pystyä tunnistautumaan, 
jotta hän voi saada pääsyn digitaalisilla alustoilla toimitettaviin palveluihin ja 
etuuksiin. Ohjelman tavoitteena on se, että kansalaiset ja yritykset voisivat 
käyttää omia kansallisia sähköisiä asiointitunnuksiaan kaikkien Pohjoismaiden ja 
Baltian maiden digitaalisissa palveluissa. Pohjoismais-balttilainen sähköistä 
tunnistautumista koskeva yhteistyöhanke (NOBID) tehostaa palvelujen 
toimittamista. Hankkeen ansiosta yritysten ja yksityishenkilöiden on jatkossa 
helpompi esimerkiksi jättää veroilmoitus, hakea opiskelupaikkaa, saada lääkkeitä 
sähköisellä reseptillä ja käyttää pankkipalveluja kaikkialla Pohjoismaissa ja Baltian 
maissa.  

Yhteystiedot: Morten Friis Møller, momo@norden.org, +45 2171 7603 
Tor Alvik, tor.alvik@digdir.no, +47 4158 6754 

Lisätietoja https://www.difi.no/nobid 

 

Alatavoite: 16.a Vahvistaa väkivallan, terrorismin ja rikollisuuden ehkäisemiseen keskittyviä 
kansallisia instituutioita 
(Liittyy myös alatavoitteeseen 16.1) 

Hanke: Oikeistolaiset ääriliikkeet Pohjoismaissa 

Ministerineuvosto: MR-JUST 

Kuvaus: Hankkeessa tarkastellaan Pohjoismaiden äärioikeistoa historiallisesta ja nykyajan 
näkökulmasta ja kartoitetaan Pohjoismaissa käytössä olevia ennaltaehkäiseviä 

mailto:siggaj@us.fo
file:///C:/Users/Vappu%20Vähälummukka/Documents/Nordisk%20Sproglink/Oversaettelse/2020/NMR/Oktober/puh%20+298%20234%20346
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1362614/FULLTEXT02.pdf
mailto:hanne.marie.motzfeldt@jur.ku.dk
mailto:momo@norden.org
mailto:tor.alvik@digdir.no
https://www.difi.no/nobid
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menetelmiä ja strategioita. Selvityksen pohjalta on aluksi tarkoitus laatia 
suosituksia oikeistolaisten ääriliikkeiden torjumiseksi. 

Yhteystiedot: Christer Mattsson, christer.mattsson@gu.se, +46 76 606 2938 

 

Tavoite 17 – Yhteistyö ja kumppanuus 

Tavoitteena on tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta. 

Alatavoite: 17.14 Parantaa kestävää kehitystä koskevan politiikan johdonmukaisuutta 

Hanke: Sukupolvi 2030 -ohjelma 

Ministerineuvosto: HU 

Kuvaus: Sukupolvi 2030 -ohjelman yleistavoitteena on poliittisen fokuksen ja 
tarkoituksenmukaisten hankkeiden avulla varmistaa se, että Pohjoismaiden 
ministerineuvoston työ edistää Agenda 2030:n toteutumista. Työn avulla on 
pyritty varmistamaan, että Pohjoismaiden ministerineuvosto edistää 
organisaationa Agenda 2030:n toteutumista kokonaisuudessaan ja keskittyy 
alueisiin, jotka vaativat erityistä huomiota. Lisäksi on haluttu varmistaa, että 
Pohjoismaiden ministerineuvoston strategiat, ohjausasiakirjat, hankkeet ja 
ohjelmat kytkeytyvät Agenda 2030:een. Työ on auttanut näkyvöittämään 
Pohjoismaiden ministerineuvoston Agenda 2030 -työtä ja sisällyttämään 17 
kestävän kehityksen tavoitetta entistä tiiviimmin ministerineuvostojen 
toimintaan. 

Yhteystiedot: Fanny Rehula, fanreh@norden.org, +45 6039 4219 

Lisätietoja https://www.norden.org/fi/information/sukupolvi-2030-pohjoismainen-ohjelma-
agenda-2030n-toteuttamiseksi  

 

Alatavoite: 17.6. Tehostaa kestävän kehityksen globaalia kumppanuutta 
(Liittyy myös alatavoitteisiin 12.2, 12.8 ja 17.17) 

Hanke: Lisävaroja Agenda 2030 -projekteille Norden 0–30 -tukiohjelman (2017–2020) 
puitteissa 

Ministerineuvosto: MR-SAM/NORDBUK/HU 

Kuvaus: Norden 0–30 -ohjelma tukee lasten ja nuorten omia hankkeita. Tavoitteena on 
vahvistaa lasten ja nuorten mahdollisuuksia järjestäytyä, vaikuttaa ja osallistua 
poliittiseen, sosiaaliseen ja kulttuurialan toimintaan. Ohjelman on perustanut 
Pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea NORDBUK, ja sitä hallinnoi 
Pohjoismainen kulttuuripiste. Vuosina 2018–2020 ohjelmassa on varattu 
lisävaroja Agenda 2030:een liittyville hankkeille. Tämä on tulosta pohjoismaisen 
lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean (NORDBUK) sekä Sukupolvi 2030 -ohjelman 
välisestä yhteistyöstä. 

Yhteystiedot: Idah Klint, idkl@norden.org, +45 6039 7160 
Fanny Rehula, fanreh@norden.org, +45 6039 4219 

 

Alatavoite: 17.6. Tehostaa kestävän kehityksen globaalia kumppanuutta 
(Liittyy myös alatavoitteeseen 12.8) 

Hanke: ReGeneration 2030 

Ministerineuvosto: MR-SAM / NORDBUK / HU & NIPÅ 

mailto:christer.mattsson@gu.se
mailto:fanreh@norden.org
https://www.norden.org/fi/information/sukupolvi-2030-pohjoismainen-ohjelma-agenda-2030n-toteuttamiseksi
https://www.norden.org/fi/information/sukupolvi-2030-pohjoismainen-ohjelma-agenda-2030n-toteuttamiseksi
mailto:idkl@norden.org
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Kuvaus: ReGeneration 2030 on Agenda 2030:n toteutumista edistävä nuorisoliike, jota 
ylläpitävät Pohjoismaiden ja Itämeren alueen maiden nuoret. Vuotuisiin nuorten 
huippukokouksiin saapuu nuoria kaikkialta Pohjoismaista ja Itämeren alueelta 
keskustelemaan ja esittämään ajatuksiaan siitä, miten voidaan tukea Agenda 
2030:n ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Nuorisoliike haluaa 
myös käynnistää sukupolvien välistä vuoropuhelua kestävästä kehityksestä. 
Sukupolvi 2030 -ohjelma ja Pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea 
NORDBUK ovat siksi myöntäneet tukea kolmen ReGeneration 2030 -
huippukokouksen järjestämiseen Ahvenanmaalla vuosina 2018, 2019 ja 2020. 

Yhteystiedot: Louise Hertzberg, louise@regeneration2030.org, +46 733 276 990 

Lisätietoja: www.regeneration2030.org  
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Liite 2. Sukupolvi 2030 -ohjelman etenemisen arviointi 
Pohjoismaiden ministerineuvoston Sukupolvi 2030 -ohjelman ohjelmakausi ulottuu syyskuusta 2017 

joulukuuhun 2020. Gaia Consulting -konsulttitoimiston seurantatutkimustiimi on arvioinut ohjelmaa 

säännöllisesti. Seuraavassa on tiivistelmä maaliskuussa 2020 ilmestyneestä Sukupolvi 2030 -ohjelman 

loppuarvioinnista. 

Tavoite Työn kuvaus Esimerkki  Arviointi 

1. Pohjoismaiden 
ministerineuvosto 
tekee organisaationa 
kokonaisvaltaista 
Agenda 2030 -työtä 
ja painottaa 
tavoitteita, jotka 
vaativat 
Pohjoismaissa 
erityishuomiota. 

Ministerineuvoston työ 
kytkeytyy kutakuinkin kaikkiin 
seitsemääntoista kestävän 
kehityksen tavoitteeseen. 
Tätä esitellään tarkemmin 
luvussa ”Ministerineuvostojen 
työ kestävän kehityksen 
parissa”. Sukupolvi 2030 -
ohjelman painopisteenä on 
etenkin tavoite 12, vastuullista 
kuluttamista. 

Kaikki ministerineuvostot ovat 
keväällä 2018 keskustelleet 
Agenda 2030 -työn 
jatkamisesta. 

Etenee 
hyvin 

2. Kaikki 
Pohjoismaiden 
ministerineuvoston 
alaiset 
ministerineuvostot 
ovat ryhtyneet 
toimiin, joilla 
varmistetaan 
toiminnan Agenda 
2030 -vastaavuus, ja 
ne seuraavat 
säännöllisesti 
Agenda 2030:n 
toteutumista. 

Ministerineuvostojen Agenda 
2030 -työ on kehittynyt 
silminnähden. Tämä johtuu 
toisaalta Sukupolvi 2030 -
ohjelmaan liittyvistä 
valtavirtaistamistoimista, 
mutta myös siitä, että Agenda 
2030 tunnetaan aiempaa 
paremmin.  

Maa- ja metsätalous-, 
kalastus-, vesiviljely- ja 
elintarvikeasiain 
ministerineuvosto (MR-FJLS) 
kuvailee vuosien 2017–2020 
yhteistyöohjelmassa työnsä 
kytkeytymistä Agenda 
2030:een ja kansainvälisiin 
kestävän kehityksen 
tavoitteisiin. 

Etenee 
tyydyttäväs
ti 

3. Pohjoismaiden 
ministerineuvosto on 
laatinut relevantteja 
analyyseja sekä 
kehittänyt 
menetelmiä ja tietoa, 
jotka auttavat 
toteuttamaan 
kansainvälisiä 
kestävyystavoitteita 
Pohjoismaissa. 

On laadittu useita tärkeitä 
analyyseja ja raportteja, 
joiden katsotaan lisänneen 
keskeisten kohderyhmien 
tietoja ja osaamista niin 
Pohjoismaissa kuin 
muuallakin. Analyysit ja 
raportit ovat myös toimineet 
pohjana ministerineuvoston 
työlle Agenda 2030:n parissa. 

Sukupolvi 2030 -ohjelman 
puitteissa on laadittu muun 
muassa seuraavat analyysit ja 
raportit:  

• Bumps on the road to 2030 
(2017) 

• Sustainable consumption 
and production (2018) 

• Global goals for local 
priorities (2018) 

• Nordic youth as sustainable 
changemakers (2019) 

Etenee 
hyvin 

4. Pohjoismaiden 
ministerineuvosto on 
käynnistänyt eri 
ministerineuvostoiss

Kaikilla ministerineuvostoilla 
on Agenda 2030:een ja 
kansainvälisiin kestävän 
kehityksen tavoitteisiin 

Sukupolvi 2030 -ohjelmasta on 
syksyllä 2018 myönnetty 
tukea neljään hankkeeseen, 

Etenee 
tyydyttäväs
ti 

http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1138263&dswid=-2410
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-2410&pid=diva2:1231011&c=8&searchType=SIMPLE&language=en&query=sustainable+consumption+and+production&af=%5b%5d&aq=%5b%5b%5d%5d&aq2=%5b%5b%5d%5d&aqe=%5b%5d&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-2410&pid=diva2:1231011&c=8&searchType=SIMPLE&language=en&query=sustainable+consumption+and+production&af=%5b%5d&aq=%5b%5b%5d%5d&aq2=%5b%5b%5d%5d&aqe=%5b%5d&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-2410&pid=diva2:1251563&c=1&searchType=SIMPLE&language=en&query=Global+goals+for+local+priorities&af=%5b%5d&aq=%5b%5b%5d%5d&aq2=%5b%5b%5d%5d&aqe=%5b%5d&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-2410&pid=diva2:1251563&c=1&searchType=SIMPLE&language=en&query=Global+goals+for+local+priorities&af=%5b%5d&aq=%5b%5b%5d%5d&aq2=%5b%5b%5d%5d&aqe=%5b%5d&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-2410&pid=diva2:1331807&c=1&searchType=SIMPLE&language=en&query=sustainable+changemakers&af=%5b%5d&aq=%5b%5b%5d%5d&aq2=%5b%5b%5d%5d&aqe=%5b%5d&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-2410&pid=diva2:1331807&c=1&searchType=SIMPLE&language=en&query=sustainable+changemakers&af=%5b%5d&aq=%5b%5b%5d%5d&aq2=%5b%5b%5d%5d&aqe=%5b%5d&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
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a relevanttien alojen 
käytännön toimia, 
jotka luovat 
pohjoismaista 
lisäarvoa 
kansainvälisten 
kestävyystavoitteide
n toteutuksessa. 

liittyviä konkreettisia 
aloitteita. Niitä esitellään 
tarkemmin luvussa ”Luettelo 
pohjoismaisista kestävän 
kehityksen hankkeista”. 
Sukupolvi 2030 -ohjelma on 
käynnistänyt muun muassa 
priorisoituun teemaan 
”kestävä kulutus ja tuotanto” 
liittyviä aloitteita.  

joiden keskiössä on kestävä 
kulutus ja tuotanto:  

• A methodology for Nordic 
sustainable tourism 
strategies – Action plan 
and monitoring scheme 
(MR-TILLVÄXT) 

• Opastusta kestävään 
kulutukseen ja tuotantoon 
Pohjoismaiden 
pienyhdyskunnissa (MR-
MK) 

• Ympäristöystävällisen ja 
terveellisen 
elintarvikejärjestelmän 
edistäminen (MR-FJLS & 
MR-S) 

• Digitalisaatio ja tasa-arvo 
työelämässä (MR-A, MR-U 
& MR-JÄM) 

5. Pohjoismaiden 
ministerineuvosto on 
edistänyt 
tiedonvaihtoa ja 
sitoutumista, jonka 
osapuolina ovat 
asianmukaiset 
kansalliset ja 
pohjoismaiset 
toimijat, kuten 
poliitikot ja 
virkamiehet, tutkijat, 
yksityinen sektori, 
kunnat ja 
kansalaisjärjestöt. 

Kestävän kehityksen 
pohjoismainen 
asiantuntijaryhmä on 
tiivistänyt yhteistyötään ja 
tiedonvaihtoaan. Ohjelma on 
myös luonut pohjoismaisia 
tiedonvaihtofoorumeita, 
minkä katsotaan lisänneen 
mukana olevien 
kohderyhmien osaamista ja 
ymmärrystä. 
 

Sukupolvi 2030 -ohjelmasta on 
tuettu tai sen aloitteesta on 
käynnistetty muun muassa 
seuraavat toimet: 

• Tiedonvaihtotilaisuus 
Agenda 2030:een 
liittyvästä budjetoinnista 
yhteistyössä Euroopan 
kestävän kehityksen 
verkoston kanssa (2019) 

• Pohjoismainen 
kansalaisyhteiskuntaverko
sto Agenda 2030:n 
toteuttamiseksi (2018–
2020) 

• Kunnille suunnattu 
tiedonvaihtotilaisuus 
Agenda 2030:sta (2019–
2020) 

Etenee 
hyvin 

6. Pohjoismaiden 
ministerineuvosto on 
käynnistänyt 
toimintaa, jolla 
pyritään 
sitouttamaan 
erityisesti 
Pohjoismaiden 
nuoret Agenda 2030 
-työhön. 

Ohjelman selkänä vahvuutena 
on kokonaisvaltainen 
keskittyminen nuoriin. Lasten 
ja nuorten näkökulma on 
samalla sekä yksi ohjelman 
painopistealueista että 
kaikkiin ohjelman puitteissa 
toteutettaviin toimenpiteisiin 
liittyvä monialainen 
näkökulma. 

Sukupolvi 2030 -ohjelmasta on 
tuettu tai sen aloitteesta on 
käynnistetty muun muassa 
seuraavat toimet: 

• ReGeneration 2030 -
nuorisohuippukokoukset 
Ahvenanmaalla (2018–
2020) 

• Agenda 2030:een ja 
tavoitteeseen 12 keskittyvä 

Etenee 
hyvin 
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Norden 0–30 -hanke 
(2018–2020) 

7. Pohjoismaiden 
ministerineuvosto on 
käynnistänyt Agenda 
2030 -
viestintäpanostuksen 
lisätäkseen 
pohjoismaisen työn 
näkyvyyttä ja 
herättääkseen 
Agenda 2030:een 
kohdistuvaa 
kiinnostusta 
Pohjoismaissa. 

Sukupolvi 2030 -ohjelmassa 
on tehty jatkuvaa 
viestintätyötä. Tähän 
sisältyvät viestintä 
Pohjoismaiden 
ministerineuvoston 
sosiaalisen median kanavilla, 
demokratiafestivaalien 
pohjoismaisessa teltassa, 
ilmastokokousten 
pohjoismaisessa paviljongissa 
jne. 

Sukupolvi 2030 -ohjelmasta on 
tuettu tai sen aloitteesta on 
käynnistetty muun muassa 
seuraavat toimet: 

• Sustainable Growth the 
Nordic Way -verkkolehti 
(2017–2019) 

• Pohjoismainen 
oheistapahtuma aiheesta 
”The Nordic Region 
accepting the challenge of 
sustainable consumtion 
and production (SDG 12)” 
YK:n korkean tason 
poliittisella foorumilla 
New Yorkissa heinäkuussa 
2018 

• Pohjoismainen 
oheistapahtuma aiheesta 
”The Nordic Region 
accepting the challenge: 
Youth, climate action and 
democracy” YK:n korkean 
tason poliittisella 
foorumilla New Yorkissa 
heinäkuussa 2019. 

• ”Nordic youth as 
sustainable changemakers” 
-viestintäpanostus (2019) 

Etenee 
hyvin 

8. Pohjoismaiden 
ministerineuvosto on 
analysoinut sitä, 
miten 
ministerineuvoston 
strategiat ja 
ohjausasiakirjat 
edistävät Agenda 
2030:n toteuttamista 
pohjoismaisessa 
yhteistyössä, ja 
tekee niihin 
tarvittaessa 
muutoksia. 

Pohjoismaiden 
ministerineuvoston strategiat 
ja ohjausasiakirjat on kytketty 
tyydyttävällä tavalla Agenda 
2030:een ja kansainvälisiin 
kestävän kehityksen 
tavoitteisiin. Asiakirjoja on 
analysoitu ja päivitetty 
jatkuvasti koko 
ohjelmakaudella. 

Kytkös kestävään kehitykseen 
ja Agenda 2030:een käy ilmi 
muun muassa Pohjoismaiden 
ministerineuvoston 
budjettikäsikirjasta, 
ministerineuvostojen 
yhteistyöohjelmista ja 
laitosten ohjauskirjeistä. 

Etenee 
hyvin 

9. Pohjoismaiden 
ministerineuvosto on 
varmistanut, että 
kaikilla toimialoilla 

Pohjoismaiden 
ministerineuvoston kaikkien 
hankkeiden ja ohjelmien on 
tehtävä selkoa niiden 

Hankelomakkeeseen on lisätty 
kohta, jossa tulee ilmoittaa 
kytkös Agenda 2030:een ja 

Etenee 
tyydyttäväs
ti 
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käynnistettävät 
hankkeet ja ohjelmat 
edistävät 
kansainvälisten 
tavoitteiden 
toteutumista. 

yhteyksistä Agenda 2030:een 
ja kansainvälisiin kestävän 
kehityksen tavoitteisiin. 

kestävän kehityksen 
tavoitteisiin. 

10. Pohjoismaiden 
ministerineuvosto on 
toteuttanut 
ohjelman siten, että 
siinä on kauttaaltaan 
huomioitu 
sukupuolinäkökulma
. 

Sukupolvi 2030 -ohjelman 
lähtökohtana ovat kestävän 
kehityksen pohjoismaisen 
asiantuntijaryhmän 
hyväksymät tasa-arvon 
valtavirtaistamista koskevat 
erityisperiaatteet. 

Sukupolvi 2030 -ohjelma on 
varmistanut, että 
sukupuolijakauma on tasainen 
muun muassa kestävän 
kehityksen pohjoismaisessa 
asiantuntijaryhmässä, 
projektien johtoryhmissä ja 
paneelikeskusteluissa. 

Etenee 
tyydyttäväs
ti 
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Liite 3. Ministerineuvoston raportti kestävän kehityksen ja Agenda 2030:n parissa 

tehdystä työstä  
Kaikki Pohjoismaiden ministerineuvoston kaksitoista ministerineuvostoa ja kaikki niiden alaiset laitokset 

tekevät työtä Agenda 2030:n ja seitsemäntoista kestävän kehityksen tavoitteen parissa. Seuraavassa 

kuvataan lyhyesti ministerineuvostojen ja niiden alaisten laitosten kestävyystyötä keväällä 2020 toteutetun 

sisäisen raportoinnin pohjalta.  

Sihteeristö on pyytänyt kaikkia ministerineuvostoja nimeämään kolme tärkeintä omaan työhönsä liittyvää 

kestävän kehityksen tavoitetta. Monet ministerineuvostot sanovat kuitenkin työskentelevänsä käytännössä 

useamman kuin kolmen tavoitteen parissa. Silti on tärkeää kyetä myös priorisoimaan ja suhteuttamaan oma 

toiminta tiettyihin tavoitteisiin, etenkin niihin alatavoitteisiin, jotka mainitaan edellä olevassa 

hankeluettelossa. Tilanpuutteesta johtuen joitakin vastauksia on jouduttu lyhentämään, mutta olemme 

parhaamme mukaan pyrkineet välittämään kaikki olennaiset tiedot.  

Työelämäalan ministerineuvosto (MR-A) 

Työelämäalan ministerineuvosto (MR-A) pyrkii edistämään etenkin Agenda 2030:n tavoitetta 8, 

ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, tavoitetta 5, sukupuolten tasa-arvo, ja tavoitetta 1, ei köyhyyttä. 

Kestävä kehitys on erottamaton osa työelämäalan ministerineuvoston toimintaa, ja se sisältyy kaikkiin 

ohjausasiakirjoihin, kuten yhteistyöohjelmaan, budjettiin ja hankehakemuksiin. Kaikkien Pohjoismaiden 

hallitukset pyrkivät jatkuvasti edistämään hyvin toimivia työmarkkinoita sekä kestävää kasvua ja 

työllisyyttä. Työelämäalan pohjoismaisesta yhteistyöstä hallitukset saavat hyödyllistä tietoa ja innoitusta 

tähän työhön. Työelämäalan ministerineuvoston hanke ”Kestävä kehitys ja sukupuolten tasa-arvo 

tulevaisuuden huipputeknologisessa työelämässä” liittyy suoraan Sukupolvi 2030 -ohjelmaan, joka on 

Pohjoismaiden ministerineuvoston ohjelma Agenda 2030:n toteuttamiseksi. 

Pohjoismainen työsuojelukoulutusinstituutti (NIVA) 

Pohjoismainen työsuojelukoulutusinstituutti (NIVA) pyrkii aktiivisesti edistämään Agenda 2030:n tavoitetta 

8, ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, tavoitetta 3, terveyttä ja hyvinvointia, ja tavoitetta 4, hyvä koulutus. 

NIVA tarjoaa korkeatasoista työsuojelualan täydennyskoulutusta. Sen ydintehtävänä on fyysisen ja 

psyykkisen työterveyden suojelu, parantaminen ja hoitaminen, niin että työntekijät kykenevät toimimaan 

tuottavina ja luovina yksilöinä ja kantamaan kortensa kekoon sekä työpaikalla että muualla yhteiskunnassa. 

Tehtävää toteutetaan tarjoamalla laadukasta koulutusta toimijoille, jotka vaikuttavat asioihin yksityisillä 

työpaikoilla, julkisissa laitoksissa ja poliittisessa järjestelmässä.  

Digitalisaatioministerineuvosto (MR-DIGITAL) 

Digitalisaatioministerineuvosto (MR-DIGITAL) keskittyy Agenda 2030:n tavoitteeseen 9, kestävää 

teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja, tavoitteeseen 12, vastuullista kuluttamista, ja tavoitteeseen 

16, rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto. Digitalisaatio on tärkeässä osassa, kun pyritään 

toteuttamaan kestävän kehityksen tavoitteita ja visiota Pohjolasta maailman kestävimpänä ja 

integroituneimpana alueena. Digitalisaatioministerineuvosto pyrkii varmistamaan, että uutta 

tietotekniikkaa käytetään kunnianhimoisella, turvallisella ja vastuullisella tavalla ja autetaan yrityksiä ja 

julkista sektoria luomaan Pohjoismaiden ja Baltian maiden asukkaita hyödyttäviä digitaalisia ratkaisuja. 

Lisäksi se pyrkii vauhdittamaan datalähtöistä innovointia sekä datan ja kehittyneen digitaalitekniikan, kuten 
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5G:n ja tekoälyn, käyttöä. Tavoitteena on edistää kestäviä ja ilmastomyönteisiä ratkaisuja, jotka tukevat 

vihreää siirtymää, liikkuvuutta ja kestävää kehitystä Pohjoismaissa ja Baltian maissa.  

Talous- ja rahapolitiikan ministerineuvosto (MR-FINANS) 

Talous- ja rahapolitiikan ministerineuvosto (MR-FINANS) keskittyy Agenda 2030:n tavoitteeseen 8, 

ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, tavoitteeseen 9, kestävää teollisuutta, innovaatioita ja 

infrastruktuureja, ja tavoitteeseen 13, ilmastotekoja. Talous- ja rahapolitiikan ministerineuvoston työn 

tarkoituksena on vakaan ja kestävän talouskasvun varmistaminen, pohjoismaisten hyvinvointimallien 

kehittäminen, taloudellisen yhdentymisen edistäminen Pohjoismaissa, Itämeren alueella ja Euroopassa 

sekä Pohjoismaiden intressien edistäminen kansainvälisesti.  

Maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeasiain ministerineuvosto (MR-FJLS) 

Maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeasiain ministerineuvosto (MR-FJLS) keskittyy 

etenkin Agenda 2030:n tavoitteeseen 12, vastuullista kuluttamista, tavoitteeseen 14, vedenalainen elämä, 

ja tavoitteeseen 15, maanpäällinen elämä, mutta edistää samalla myös muiden kestävyystavoitteiden 

saavuttamista. Kestävän kehityksen seitsemäntoista kansainvälistä tavoitetta ovat FJLS-sektorin 

yhteistyöohjelman 2017–2020 keskiössä ja siten lähtökohtana kaikelle sektorin työlle. Mainitut toimialat 

ovat maailmanlaajuisesti osallisia moniin suuriin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, taudinaiheuttajien 

antibioottiresistenssiin ja elämäntapasairauksien yleistymiseen. FJLS-sektorin pohjoismainen yhteistyö 

voikin olla avainroolissa etsittäessä ja sovellettaessa pohjoismaisia ratkaisuja globaaleihin yhteiskunnallisiin 

haasteisiin ja edistettäessä pohjoismaisia ratkaisuja muualla maailmassa. Pohjoismaat voivat siten yhä 

paremmin hyödyntää yhteisiä vahvuuksiaan ja edistää yhteisiä etujaan EU:ssa ja kansainvälisesti. 

Pohjoismainen geenivarakeskus (NordGen) 

Pohjoismainen geenivarakeskus (NordGen) keskittyy aktiivisesti Agenda 2030:n tavoitteeseen 2, ei nälkää, 

ja tavoitteeseen 15, maanpäällinen elämä. NordGen on Pohjoismaiden yhteinen geenipankki ja geenivara-

alan osaamiskeskus. NordGenin tehtävänä on vaalia ja edistää kotieläinten, metsien ja Pohjoismaiden 

maataloudelle tärkeiden kasvien monimuotoisuuden kestävää käyttöä. Geneettinen monimuotoisuus eli 

perintöaineksen monipuolinen vaihtelu on luonnonvalinnan, sopeutumisen ja evoluution edellytys. 

Ilmastonmuutos etenee nopeammin kuin luonto pystyy siihen sopeutumaan, ja siksi NordGenin työ on nyt 

tärkeämpää kuin koskaan. Geneettinen monimuotoisuus on biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen ja 

kestävän elintarviketuotannon edellytys. 

Oikeusyhteistyön ministerineuvosto (MR-JUST) 

Oikeusyhteistyön ministerineuvosto keskittyy erityisesti Agenda 2030:n tavoitteeseen 16, rauha, 

oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto. Oikeussektorin yhteistyöohjelmasta 2019–2022 ilmenee, että 

oikeusyhteistyön ministerineuvoston tulee edistää kestävää, Agenda 2030:n tavoitteita tukevaa 

yhteiskuntakehitystä ja että sektorin tukemien hankkeiden ja aloitteiden tulee pyrkiä edistämään jonkin 

kansainvälisen kestävyystavoitteen saavuttamista, aina kun se on tarkoituksenmukaista.  

Tasa-arvo- ja LGBTI-asiain ministerineuvosto (MR-JÄM) 

Tasa-arvo- ja LGBTI-asiain ministerineuvosto (MR-JÄM) keskittyy etenkin Agenda 2030:n tavoitteeseen 5, 

sukupuolten tasa-arvo, mutta myös tavoitteeseen 8, ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, sekä tavoitteeseen 

13, ilmastotekoja. Tasa-arvo- ja LGBTI-asiain ministerineuvoston työn lähtökohtana on 
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ihmisoikeusnäkökulma, joka on myös Agenda 2030:n punaisena lankana. Pohjoismaisen tasa-arvosektorin 

yhteistyöohjelmaan 2019–2022 sisältyy kestävyysnäkökulma, ja siinä hyödynnetään aktiivisesti Agenda 

2030:n tavoitteita. Yhteistyöohjelma ohjaa sektorin, Pohjoismaisen tasa-arvotiedon keskuksen (NIKK) ja 

Pohjoismaisen tasa-arvorahaston työtä. Lisäksi kaikki hankkeet ja tulokset tulee kytkeä Agenda 2030:n 

tavoitteisiin ja alatavoitteisiin.  

 

Yhteistyöohjelma painottaa tasa-arvo- ja LGBTI-asiain ministerineuvoston roolia tasa-arvonäkökulman 

valtavirtaistamistyön tukijana Pohjoismaiden ministerineuvostossa. Vuonna 2021 siihen sisällytetään myös 

sektorin uusi politiikan ala eli LGBTI-henkilöiden yhtäläiset oikeudet, kohtelu ja mahdollisuudet 

Pohjoismaissa. Sektorin työn lähtökohtana ovat sukupuoleen liittyvät tai sukupuolittuneet 

yhteiskunnalliset haasteet, jotka estävät etenkin sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä 

Pohjoismaissa ja muualla maailmassa. Sektorin hankkeet ovatkin monesti luonteeltaan monialaisia. 

Pohjoismaat ovat sitoutuneet auttamaan muita maailman alueita tavoitteiden saavuttamisessa, ja siksi 

sektori osallistuu myös kansainväliseen Agenda 2030 -työhön. Yhtenä osoituksena tästä on 

pääministerialoitteeseen liittyvä hanke ”The Nordic Gender Effect at Work”. Poliittisiin ratkaisuihin ja 

uudistuksiin liittyvä kansainvälinen kokemustenvaihto auttaa samalla arvioimaan Pohjoismaiden omia yhä 

ratkaisemattomia tasa-arvoalan haasteita.  

Kulttuuriministerineuvosto (MR-K) 

Kulttuuriministerineuvosto (MR-K) keskittyy Agenda 2030:n tavoitteeseen 11, kestävät kaupungit ja 

yhteisöt, tavoitteeseen 12, vastuullista kuluttamista, ja tavoitteeseen 17, yhteistyö ja kumppanuus. Kestävä 

kehitys on yksi pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön strategian 2013–2020 viidestä pääaiheesta. Tavoitteena 

on, että pohjoismainen kulttuurielämä vahvistaa Pohjoismaiden yhteiskuntien kestävyyttä esteettömyyden 

ja osallistamisen keinoin. Kestävyysnäkökulma sisällytetään esimerkiksi laitosten ohjauskirjeissä, 

hankehakulomakkeissa ja sopimuksissa ilmaistuihin vaatimuksiin.   

Monet kestävän kehityksen globaaleista tavoitteista heijastuvat myös kulttuurisektorin eri toiminta-

alueille: pohjoismaisiin kulttuurilaitoksiin (ks. jäljempänä), taide- ja kulttuuriyhteistyön tukeen sekä 

strategisten kulttuuripanostusten ja puheenjohtajakauden hankkeiden kehittämiseen. Kestävä kehitys on 

ollut keskiössä valmisteltaessa uutta kulttuuripoliittista yhteistyöohjelmaa vuosiksi 2021–2024. Sen 

aloitusseminaarissa kesäkuussa 2019 käytiin paneelikeskustelua kestävästä kulttuurielämästä. 

Kulttuurisektori edistää kestävyystavoitteita konkreettisesti toteuttamalla taide- ja kulttuurihankkeita 

Pohjoismaissa. Lisäksi taide- ja kulttuurielämä voi ylipäätään auttaa kiinnittämään suuren yleisön huomiota 

Agenda 2030:een ja herättämään keskustelua siitä.  

Pohjoismaiset kulttuurilaitokset (NAPA, NIPÅ, NOREY, NLH ja Pohjoismainen kulttuuripiste) 

Grönlannin Pohjola-instituutti (NAPA), Ahvenanmaan Pohjola-instituutti (NIPÅ), Reykjavikin Pohjolan talo 

(NOREY), Färsaarten Pohjolan talo (NHL) ja Pohjoismainen kulttuuripiste keskittyvät etenkin Agenda 

2030:n tavoitteeseen 5, sukupuolten tasa-arvo, tavoitteeseen 12, vastuullista kuluttamista, ja tavoitteeseen 

16, rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto (mutta myös tavoitteeseen 4, hyvä koulutus, tavoitteeseen 

10, eriarvoisuuden vähentäminen, ja tavoitteeseen 11, kestävät kaupungit ja yhteisöt). Pohjoismaisten 

kulttuurilaitosten sijaintipaikkana ovat pohjoismaiset pääkaupungit.  
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Pohjoismaisten kulttuurilaitosten työn lähtökohtana on pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön strategia, jonka 

mukaan laitosten tulee muun muassa aktivoida, tukea ja kehittää kansallista ja pohjoismaista 

kulttuurielämää. Pohjoismaiset kulttuurilaitokset pyrkivät myös ohjaamaan omaa toimintaansa 

kestävämpään suuntaan. Esimerkiksi Ahvenanmaan Pohjola-instituutti hakee parhaillaan WWF Green 

Office -sertifikaattia WWF Suomen tuella, Grönlannin Pohjola-instituutti on laatinut kestävän 

hanketoiminnan ohjeiston ja Pohjoismainen kulttuuripiste pyrkii vähentämään lentomatkustamista ja 

pienentämään ilmastojalanjälkeä. 

Ympäristö- ja ilmastoasiain ministerineuvosto (MR-MK) 

Ympäristö- ja ilmastoasiain ministerineuvosto (MR-MK) keskittyy Agenda 2030:n tavoitteeseen 13, 

ilmastotekoja, tavoitteeseen 14, vedenalainen elämä, ja tavoitteeseen 15, maanpäällinen elämä. Näitä 

tavoitteita pidetään Pohjoismaiden kannalta erityisen tärkeinä haasteina, mutta sektorin työ tukee myös 

muiden tavoitteiden saavuttamista. Agenda 2030:n toteuttaminen on ympäristö- ja ilmastoalan 

pohjoismaisen yhteistyöohjelman 2019–2024 eksplisiittisenä yleistavoitteena.  

Sihteeristön hallinnoimien hankkeiden lisäksi sektorilla on kuusi pysyvää työryhmää ja yksi ad hoc -

työryhmä, joista kukin on erikoistunut Agenda 2030:n eri osiin. Luonnon monimuotoisuuden työryhmä 

(NBM) keskittyy Agenda 2030:n tavoitteeseen 15, kiertotalouden työryhmä (NCE) tavoitteeseen 12, meri- 

ja rannikkoalueiden työryhmä (NHK) tavoitteisiin 14 ja 15, kemikaali-, ympäristö- ja terveystyöryhmä (NKE) 

tavoitteisiin 3, 6 ja 12, ilmasto- ja ilmatyöryhmä (NKL) tavoitteisiin 3 ja 13, ympäristö- ja taloustyöryhmä 

(NME) tavoitteisiin 9, 11 ja 12 ja kestäviin kaupunkeihin keskittyvä ad hoc -työryhmä tavoitteeseen 11. 

Sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvosto (MR-S) 

Sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvosto (MR-S) keskittyy Agenda 2030:n tavoitteeseen 3, terveyttä 

ja hyvinvointia, tavoitteeseen 10, eriarvoisuuden vähentäminen, ja tavoitteeseen 12, vastuullista 

kuluttamista. Pohjoismaisen hyvinvointimallin kehittäminen ja kestävä kehitys kulkevat käsi kädessä. 

Kestävän kehityksen pohjoismaisen strategian tavoitteet ovat keskeisenä näkökulmana sosiaali- ja 

terveysalan pohjoismaisessa yhteistyössä. Kestävä kehitys on olennainen osa sektorin budjettia, ja se 

sisältyy yhteistyöohjelmaan liittyviin ohjausasiakirjoihin ja kaikkiin hankehakemuksiin. Sosiaali- ja 

terveyspolitiikan ministerineuvosto osallistuu myös Pohjoismaiden ministerineuvoston Sukupolvi 2030 -

ohjelmaan hankkeella ”Kestävät ja terveelliset elintarvikejärjestelmät” ja hankkeella ”Bridging the 

knowledge gap between distance health & social care solutions and environmental impacts: Via the lens of 

SDGs”. 

Pohjoismainen hyvinvointikeskus (NVC) 

Pohjoismainen hyvinvointikeskus (NVC) tekee suoraan ja epäsuorasti töitä usean Agenda 2030:n tavoitteen 

parissa, mutta keskittyy erityisesti tavoitteeseen 3, terveyttä ja hyvinvointia, tavoitteeseen 8, ihmisarvoista 

työtä ja talouskasvua, ja tavoitteeseen 10, eriarvoisuuden vähentäminen. NVC on Pohjoismaiden 

ministerineuvoston sosiaali- ja terveyssektorin laitos, joka pyrkii edistämään sosiaalisesti kestävää ja 

osallistavaa Pohjolaa vammaisiin, kotouttamiseen, kansanterveyteen, vanhuksiin sekä lapsiin ja nuoriin 

liittyvissä kysymyksissä.  

Pohjoismaiset yhteistyöministerit (MR-SAM) 

Kotouttaminen 



 

35 
 

Kotouttamisohjelmassa tartutaan ajankohtaisiin ongelmiin painottaen etenkin Agenda 2030:n tavoitetta 4, 

hyvä koulutus, tavoitetta 5, sukupuolten tasa-arvo, ja tavoitetta 8, ihmisarvoista työtä ja talouskasvua. 

Agenda 2030:n kantavana ajatuksena on, ettei ketään suljeta ulkopuolelle (leaving no one behind), ja 

kotouttamisohjelman tavoitteena on tukea Pohjoismaiden pyrkimyksiä kotouttaa pakolaiset ja 

maahanmuuttajat tämän perusperiaatteen mukaisesti. Ohjelma tukee kansainvälisten tavoitteiden 

käytännön toteutusta kohderyhmälle suunnattujen hankkeiden avulla sekä kartoittamalla toimenpiteitä, 

kehittämällä uutta tietoa ja vaihtamalla kokemuksia parhaiten tehoavista toimenpiteistä.  

Kansainvälinen yhteistyö 

Pohjoismaiden ministerineuvoston kansainvälisessä yhteistyössä keskitytään erityisesti Agenda 2030:n 

tavoitteeseen 17, yhteistyö ja kumppanuus. On kuitenkin tärkeää huomata, että lähes kaikkia 

seitsemäätoista tavoitetta on edistetty yhdessä tai useammassa Pohjoismaiden ministerineuvoston 

kansainväliseen yhteistyöhön liittyvässä hankkeessa viime vuosina. Kestävä kehitys on kaikkien ohjelmien 

keskeinen näkökulma, ja se on esimerkiksi ohjelman eri hankehakujen valintakriteerinä. Ohjelmat ja 

hankkeet syntyvät vuorovaikutuksessa Pohjoismaiden ulkopuolisten kumppaneiden kanssa, joten 

tapauskohtaisesti vaihtelee, mitkä kestävän kehityksen tavoitteet ovat kulloinkin ajankohtaisia. Esimerkiksi 

Joutsenmerkin käyttöä Pohjoismaiden ulkopuolella edistäviin hankkeisiin sisältyy työ, jota tehdään 

tavoitteen 12, vastuullista kuluttamista, parissa. Kaikkein järjestelmällisimmin kestävää kehitystä 

lähestytään arktisessa yhteistyöohjelmassa, jossa käsitellään useaa Agenda 2030:n tavoitetta.  

Pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea (NORDBUK) 

Pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea (NORDBUK) keskittyy erityisesti Agenda 2030:n 

tavoitteeseen 3, terveyttä ja hyvinvointia, tavoitteeseen 12, vastuullista kuluttamista, ja tavoitteeseen 16, 

rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto. NORDBUK on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvoa-

antava elin pohjoismaisissa ja kansainvälisissä lapsi- ja nuorisopoliittisissa kysymyksissä. NORDBUK on 

vuodesta 2017 lähtien tukenut Agenda 2030:een ja kestävään kehitykseen keskittyviä hankkeita. Apuna 

työssä ovat olleet esimerkiksi nuorisojärjestöjen verkostot, Norden 0–30 -tukiohjelman puitteissa 

myönnettävät lisävarat, ReGeneration 2030, nuorison edustajien nimeäminen kestävän kehityksen 

pohjoismaiseen asiantuntijaryhmään sekä puheenjohtajamaan konferenssi ”Youth leading a sustainable 

lifestyle”. 

Kestävän kehityksen pohjoismainen asiantuntijaryhmä 

Kestävän kehityksen pohjoismainen asiantuntijaryhmä keskittyy etenkin Agenda 2030:n tavoitteeseen 17, 

yhteistyö ja kumppanuus, sekä tavoitteeseen 12, vastuullista kuluttamista. Kestävän kehityksen 

pohjoismaisen asiantuntijaryhmän tehtävänä on avustaa pohjoismaista yhteistyökomiteaa (NSK) ja 

pohjoismaisia yhteistyöministereitä (MR-SAM) kestävän kehityksen pohjoismaisen strategian Hyvä elämä 

kestävässä Pohjolassa seurannassa sekä toimia Agenda 2030:n toteuttamiseen tähtäävän Sukupolvi 2030 -

ohjelman ohjausryhmänä vuosina 2017–2020. Lisätietoja asiantuntijaryhmän työstä on kestävän kehityksen 

selonteon luvussa 2.1. Monialainen työ kestävän kehityksen hyväksi. 

Kestävän kasvun ministerineuvosto (MR-TILLVÄXT) 

Energiapolitiikan virkamieskomitea (ÄK-E) 
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Energiapolitiikan virkamieskomitea (ÄK-E) keskittyy Agenda 2030:n tavoitteeseen 7, edullista ja puhdasta 

energiaa, tavoitteeseen 9, kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja, ja tavoitteeseen 13, 

ilmastotekoja. Energiapolitiikan virkamieskomitea toimii kestävän kasvun ministerineuvoston (MR-

TILLVÄXT) alaisuudessa, ja sen tulee pyrkiä varmistamaan kestävä kasvu ja kehitys Pohjoismaissa. Tähän 

pyritään lisäämällä yrittäjyyttä, parantamalla Pohjoismaiden yritysten innovointi- ja kilpailukykyä, 

varmistamalla uusiutuvan energian vakaa saatavuus sekä edistämällä kestävää aluekehitystä ja vihreää 

kasvua Pohjoismaissa. Energia-alan yhteistyön tulee toimia välineenä, jonka avulla markkinoidaan 

Pohjoismaiden vahvuusalueita maailmalla. Pohjoismaat myös vaikuttavat EU-lainsäädäntöön ja sen 

täytäntöönpanoon.  Hanketoiminnan lisäksi energiayhteistyön visiota toteutetaan muun muassa 

energiatehokkuuden parantamisen, uusiutuvan energian ja sähkömarkkinoiden alalla. 

Pohjoismainen energiantutkimus (NEF) 

Pohjoismainen energiantutkimus (NEF) keskittyy ensisijaisesti tavoitteeseen 7, edullista ja puhdasta 

energiaa, tavoitteeseen 9, kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja, sekä tavoitteeseen 13, 

ilmastotekoja. NEF on energiapolitiikan virkamieskomitean alainen laitos, jonka tärkeimpänä tavoitteena 

on energia-alan pohjoismaisen yhteistyön tukeminen. NEF:n kaiken toiminnan keskiössä on hiilineutraali 

energiasektori. Muita tärkeitä osa-alueita ovat energiainfrastruktuurin, teollisten prosessien, 

energiankulutuksen sekä etenkin energialähteiden ja -muotojen tutkimus ja kehittäminen. NEF paneutuu 

hankkeissaan myös muihin kestävyystavoitteisiin, esimerkiksi tavoitteeseen 4, hyvä koulutus (yhteistyö 

yliopistojen kanssa ja tuki tohtoriopiskelijoille) sekä tavoite 5, sukupuolten tasa-arvo (Nordic Energy 

Equality Network). 

Elinkeinopolitiikan virkamieskomitea (ÄK-N) 

Elinkeinopolitiikan virkamieskomitea (ÄK-N) keskittyy Agenda 2030:n tavoitteeseen 9, kestävää 

teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja, tavoitteeseen 12, vastuullista kuluttamista, ja tavoitteeseen 

13, ilmastotekoja. Elinkeinopolitiikan virkamieskomitea tekee kestävyystyötä eri tavoin, muun muassa 

edistämällä kestävää matkailua ja rakentamista sekä tukemalla Pohjoismaiden vihreiden yritysten 

ratkaisujen vientiä ulkomaille Nopefin ja Nordic Innovationin välityksellä. Kestävä kehitys on yksi Nordic 

Innovationin toiminnan tärkeimmistä tavoitteista ja keskeinen osa sen ohjelmien kehittämistä. Kaikkien 

Nordic Innovationin ohjelmien tulee auttaa ratkaisemaan haasteita, joita kuvataan kestävän kehityksen 

tavoitteissa ja jotka sisältyvät ohjelmien tavoitteisiin ja muutosteorioihin.  

Aluepolitiikan virkamieskomitea (ÄK-R) 

Aluepolitiikan virkamieskomitea (ÄK-R) keskittyy ensisijaisesti Agenda 2030:n tavoitteeseen 11, kestävät 

kaupungit ja yhteisöt, mutta se työskentelee myös useiden muiden tavoitteiden parissa, joista mainittakoon 

tavoite 8, ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, ja tavoite 9, kestävää teollisuutta, innovaatioita ja 

infrastruktuureja. Aluepolitiikan virkamieskomitea tekee aktiivista kestävyystyötä, ja vuosien 2017–2020 

yhteistyöohjelman lähtökohtana ovat kestävän kehityksen, tasa-arvon sekä lasten ja nuorten näkökulman 

ja oikeuksien periaatteet. Kestävän kehityksen näkökulmaa priorisoidaan virkamieskomitean kolmella 

painopistealueella: kestävä maaseutukehitys, innovatiiviset ja muutoskykyiset alueet sekä kestävät 

kaupungit ja kaupunkikehitys.  

Nordregio 
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Nordregio keskittyy ensisijaisesti Agenda 2030:n tavoitteeseen 11, kestävät kaupungit ja yhteisöt, mutta se 

työskentelee myös useiden muiden tavoitteiden parissa, kuten tavoite 8, ihmisarvoista työtä ja 

talouskasvua, ja tavoite 10, eriarvoisuuden vähentäminen. Nordregio on Pohjoismaiden ministerineuvoston 

perustama aluekehityksen ja aluesuunnittelun tutkimuskeskus. Nordregio tekee ratkaisukeskeistä, 

soveltavaa tutkimusta ja käsittelee ajankohtaisia kysymyksiä sekä tutkimusnäkökulmasta että 

viranomaisten ja työntekijöiden näkökulmasta. Yksi Nordregion tärkeimmistä tehtävistä on edistää 

aluepolitiikan kehittämistä ja kestävää kasvua Pohjoismaissa. Nordregio tekee järjestelmällistä 

kestävyystyötä ohjelmissaan, hankkeissaan ja sisäisesti omassa toiminnassaan. Nordregion hankemallissa 

jokaisen hankkeen tulee ongelmanasettelun ja tavoitteen yhteydessä ilmoittaa, miten ja mihin hankkeen 

osiin kestävyysnäkökulma sisältyy ja millä tavoin sitä analysoidaan.  

Pohjoismainen Atlantti-yhteistyö (NORA) 

Pohjoismainen Atlantti-yhteistyö (NORA) keskittyy etenkin Agenda 2030:n tavoitteeseen 11, mutta monet 

sen yhteistyöalueista ovat tärkeitä myös muille tavoitteille, kuten tavoite 12, vastuullista kuluttamista, ja 

tavoite 14, vedenalainen elämä. NORA on Pohjoismaiden ministerineuvoston aluepoliittiseen 

yhteistyöohjelmaan kuuluva valtioiden välinen yhteistyöelin, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjois-

Atlantin yhteistyötä. Pohjoismainen kytkös ja projektimuotoinen työskentelytapa antavat NORAlle hyvät 

edellytykset toteuttaa rajat ylittävää yhteistyötä, jonka kulmakivenä ovat pohjoismaiset arvot ja tavoitteet.  

Koulutus- ja tutkimusministerineuvosto (MR-U) 

Koulutus- ja tutkimusministerineuvosto (MR-U) keskittyy työssään etenkin Agenda 2030:n tavoitteeseen 4, 

hyvä koulutus, ja siten Agendaan 2030 kokonaisuudessaan (mukaan lukien tavoite 5, sukupuolten tasa-arvo, 

sekä tavoite 16, rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto). Koulutus- ja tutkimusalan pohjoismainen 

yhteistyöohjelma viitoittaa suunnan hallitusten väliselle koulutus-, tutkimus- ja kielialan yhteistyölle 

marraskuusta 2019 marraskuuhun 2023.  

NordForsk 

NordForskin tukemilla hankkeilla voi olla useita eri painopisteitä, ja kaikki tutkimushankkeet liittyvät 

useampaan kuin yhteen kansainväliseen kestävyystavoitteeseen. Useimmat hankkeet käsittelevät Agenda 

2030:n tavoitetta 3, terveyttä ja hyvinvointia. NordForsk on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen 

laitos, joka rahoittaa ja edistää tutkimukseen ja tutkimusinfrastruktuuriin liittyvää pohjoismaista 

yhteistyötä. Vuosina 2009–2018 NordForsk tuki tutkimusta yli kahdella miljardilla Norjan kruunulla.  

 

 

 


