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Käsittelijä Kestävä Pohjola -valiokunta 

  
 

Kestävä Pohjola -valiokunnan mietintö, joka koskee 

ministerineuvoston ehdotusta Pohjoismaiden ministerineuvoston maa- ja 
metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeasiain 
yhteistyöohjelmaksi (FJLS) 2021-2024 

Ehdotus 

Kestävä Pohjola -valiokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se panee täytäntöön Pohjoismaiden ministerineuvoston maa- ja metsä-

talous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeasiain yhteistyöohjelman (FJLS) 

2021-2024 ja ottaa huomioon Pohjoismaiden neuvoston mietinnössä esitetyt 

näkemykset konkreettisista toimenpiteistä ja niiden toteuttamisesta.  

Taustaa 

Kestävä Pohjola -valiokunta ja Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnat saivat 26. ke-

säkuuta 2020 pidetyissä kesäkokouksissaan ministerineuvoston esityksen FJLS-

sektorin yhteistyöohjelmaksi. 

Kestävä Pohjola -valiokunta ehdotti tässä yhteydessä seuraavien asioiden sisällyttä-

mistä yhteistyöohjelmaan: 

- lisääntyneen huomion kiinnittäminen nuorten asemaan päätösprosesseissa ja 

toiminnassa sekä nuorten osallistamiseen 

- ruokahävikin vähentämisen merkitys ja pitkäjänteiset ja kestävät toimenpi-

teet sen toteuttamiseksi 

- erilaisten tuotantovirtojen elinkaarinäkökulman konkretisoiminen ja kehittä-

minen, muun muassa arvoketjujen kuormittavuus ilmastolle ja luonnonva-

roille 

- covid-19-pandemian seurausten arvioiminen suhteessa yhteistyöohjelman 

strategisiin painopistealueisiin 

- antibioottiresistenssin torjuntatoimien merkityksen korostaminen. 

 

Yhteistyöohjelma on nyt valmis ja se seuraa konkreettisesti Pohjoismaiden ministeri-

neuvoston vuoden 2030 visiota, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja 

integroitunein alue. Ohjelmassa on huomioitu vision kolme strategista painopistealu-

etta: vihreä Pohjola, kilpailukykyinen Pohjola ja sosiaalisesti kestävä Pohjola.  
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MR-FJLS on monialainen ministerineuvosto, johon kuuluvat biopohjaiset sektorit ka-

lastus ja vesiviljely, maatalous, elintarvikkeet ja metsätalous. Sektoreiden yhtenäi-

syyden ja niiden välisten synergioiden luomista varten yhteistyöohjelmaan on kir-

jattu FJLS-sektorin yhteistyön vahvistaminen seuraavien neljän vuoden aikana, jol-

loin kehitetään lisäarvoa tuottavaa kestävää pohjoismaista biotaloutta sekä kestäviä 

ja turvallisia elintarvikejärjestelmiä. Ohjelmassa on tähän tarkoitukseen seuraavat 

painopistealueet vuosina 2021-2024:  

 

- Pohjoismaisten luonnonvarojen kokonaisvaltainen hallinto. Tällä tarkoite-

taan parempaa resurssien käyttöä, taloudellisten arvojen kasvattamista, il-

mastonmuutokseen sopeutumista ja ilmastoratkaisuja, jotka estävät luonnon 

monimuotoisuuden köyhtymistä. 

- Kestävä biotalous kasvun ja kehityksen moottorina. Näin halutaan vahvistaa 

biotalousyhteistyötä ja siten luoda kasvualusta uudelle teknologialle ja tar-

kastella, miten biotalous voisi olla kasvun ja vihreän siirtymän moottori maa-

seutualueilla. Lisäksi panostetaan kestävään meritalouteen.  

- Resilienssin lisääminen ja ilmastovaikutusten vähentäminen. Näin jatketaan 

ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja päästöjen vähentämiseen tähtääviä 

toimia, joihin sisältyy sektoreiden nykyisten ilmastopäästöjen kartoitus sekä 

ehdotukset niiden vähentämistoimista. Ehdotuksissa on myös hiilen biologi-

sen varastoinnin lisääminen yhdessä biodiversiteetin varmistamisen ja ilmas-

tonmuutokseen sopeutumisen kanssa, tutkimukselle annettava tuki ja tiedon 

kartuttaminen biodiversiteettiä, ympäristöä ja ilmastoa säästävistä viljely- ja 

tuotantojärjestelmistä samoin kuin mereen perustuvien ratkaisujen lisäämi-

nen. 

- Geenivarat. NordGenin avulla Pohjoismaat jatkavat siemenvaraston tunnista-

mis- ja arviointityötä ja edistävät kotieläinten perimän monimuotoisuuden 

vahvistamista Pohjolassa sekä tukevat maissa tehtävää kestävien ja ympäris-

töystävällisten viljelykasvien ja kotieläinten jalostustyötä. 

- Turvallinen ruoka, terveellinen ravinto ja ruokailun ilo. Työssä keskitytään 

edelleen kokemustenvaihtoon, yhdenmukaisen EU-lainsäädännön täytän-

töönpanoon pohjoismaisena kilpailuetuna ja kestäviä elintapoja koskevan 

hankkeen toteuttamiseen samalla kun lisätään Uusi pohjoismainen ruoka -

yhteistyötä. Pohjoismaiset ravitsemussuositukset (NNR) ovat yhteistyön pai-

nopiste yhdessä yhteisen toimintasuunnitelman, seurannan ja yhteisen 

Avaimenreikä-ravitsemusmerkin kanssa.  

 

Yhteistyöohjelmassa keskitytään kansainväliseen yhteistyöhön. Kansainväliset si-

toumukset tehdään mm. EU:n Itämeri-strategian puitteissa sekä tukemalla Large 

Ocean Nations -aloitetta sekä toimimalla kansainvälisissä tapahtumissa, joista voi-

daan mainita YK:n Food Systems Summit (2021), Global Bioeconomy Summit ja YK: 

ilmastokokous (COP) sekä biodiversiteettikonferenssit (CBD).  

 

Tasa-arvo, lapset ja nuoret ovat ohjelman erityinen painopistealue. Nuorten osallista-

mista kaikkiin sektorin aktiviteetteihin ja päätöksentekoprosesseihin on ehdotettu 
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vahvistettavaksi aloitteella. Tähän sisältyvät muun muassa nuorisoedustajan jäse-

nyys yhteispohjoismaisen metsäntutkimuksen hallituksessa, tavoitteelliset tapahtu-

mat (match-making days), nuorisoedustus kansainvälisissä tapahtumissa ja opetus-

materiaaliyhteistyö koulu- ja varhaiskasvatustoimen kanssa. Näihin asioihin kiinnite-

tään huomiota myös jatkossa. 

 

Valiokunnan näkemykset 

Kestävä Pohjola -valiokunta ja Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta kiittävät hy-

västä yhteistyöstä FJLS-sektorin 2021–2024 yhteistyöohjelman valmistelussa. Valio-

kunnat saivat tutustua ensimmäiseen ohjelmaluonnokseen kesäkokouksissaan 2020. 

Valiokunnilla on ollut mahdollisuus esittää omat näkemyksensä yhteistyöohjelmasta 

hyvissä ajoin.  

 

Valiokunnat voivat panna tyytyväisinä merkille, että ohjelmassa keskitytään luomaan 

synergiaa eri sektoreiden välille ja kehittämään ratkaisuja, joissa asioita katsotaan 

kokonaisnäkökulmasta ja otetaan huomioon sekä ilmasto että luonnon monimuotoi-

suus. Tämä on hyvin tärkeää, kun halutaan varmistaa pitkäaikainen kestävä kehitys, 

jossa huomioidaan sekä biodiversiteetti että ilmasto. Lisäksi valiokunnat pitävät yh-

teistyöohjelmaa hyvänä ja tulevaisuutta ennakoivana, koska siihen on sisällytetty 

biodiversiteettiä, ympäristöä ja ilmastoa säästävien viljely- ja tuotantotapojen kehit-

täminen samoin kuin meriin perustuvien ratkaisujen lisääminen. 

 

Valiokunnat pitävät erittäin hyvänä sitä, että yhteistyöohjelmassa on kiinnitetty eri-

tyishuomiota tasa-arvoon, lapsiin ja nuoriin. FJLS on käynnistänyt useita aloitteita, 

joissa lapset ja nuoret osallistetaan konkreettisiin toimiin ja tärkeisiin päätöksenteko-

prosesseihin, ja työ jatkuu. Kestävä Pohjola -valiokunta työskentelee tavoitteellisesti 

kestävän kehityksen tavoitteen 16 parissa (demokratia), muun muassa varmistaak-

seen osallistavat ja läpinäkyvät päätöksentekoprosessit ja pitää hyödyllisenä koke-

mustenvaihtoa ja yhteistyötä lasten ja nuorten osallistamiseksi yhteistyöohjelman 

toimeenpanoon. 

 

Valiokunnilla on seuraavat konkreettiset huomautukset, jotka ministerineuvoston on 

syytä ottaa huomioon laatiessaan ja pannessaan täytäntöön konkreettisia toimia oh-

jelmakauden aikana: 

 

Kestävän meritalouden kannalta valiokunnat katsovat, että yhteistyöohjelma voitai-

siin kytkeä tiiviimmin Pohjoismaiden ministerineuvoston ympäristö- ja ilmastoalan 

yhteistyöohjelmaan. Samoin myös meri ja rannikkoalueita käsittelevään työryhmän 

työhön. Lisäksi ohjelmaan tulisi sisällyttää kannanotto luonnon monimuotoisuuden 

köyhtymisen pysäyttämisestä, mukaan lukien merien biodiversiteetti.  

 

Valiokunnat toteavat, että yhteistyöohjelman tulisi sisältää kannanotto merien hap-

pamoitumisesta ja sen sosioekonomisista seurauksista sekä siitä, kuinka tässä asiassa 

voitaisiin tehdä pohjoismaista yhteistyötä. Lisäksi valiokunnat katsovat, että Pohjois-

mailla on tärkeä kansainvälinen rooli kun ne korostavat yhteistyön lisäämisen merki-

tystä ja sen ymmärtämistä, kuinka tärkeää merien kestävä hallinnointi on, ja että 
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Pohjoismaiden tulisi hyödyntää kansainvälistä korkean tason kestävän meritalouden 

paneelia, jota johtaa Norjan pääministeri. Pohjoismaiden pitäisi myös tehdä yhteis-

työtä varmistaakseen sitoutuminen YK:n meriyleisoikeussopimukseen geneettisten 

resurssien suojelemisesta kansallisen lainkäyttöalueen ulkopuolella (BBNJ-prosessi). 

 

Valiokunnat näkisivät myös mielellään yhteistyöohjelmassa kiinnitettävän enemmän 

huomiota mereen päätyvään mikromuoviin ja siihen, mikä merkitys mikromuovilla 

on elintarvikkeiden turvallisuuteen ja terveellisyyteen.  

 

 

Pohjolassa 26. tammikuuta 2021 

Anders Kronborg (S) 

Anna-Kaisa Ikonen (kok.) 

Cecilie Tenfjord-Toftby (M) 

Doris J. Jensen (S) 

Emilia Töyrä (S) 

Ingalill Olsen (A) 

Janine Alm Ericson (MP) 

Ketil Kjenseth (V) 

Kolbeinn Óttarsson Proppé (VG) 

Magnus Ek (C) 

Ole André Myhrvold (Sp) 

Simon Holmström (HI) 

Sofia Geisler (IA) 

Staffan Eklöf (SD) 

Vilhelm Junnila (ps.) 

Vilhjálmur Árnason (Sj.) 

Anders Eriksson (ÅF) 

Arman Teimouri (L) 

Eveliina Heinäluoma (sd.) 

Freddy André Øvstegård (SV) 

Helge André Njåstad (FrP) 

Joakim Strand (sv) 

Juhana Vartiainen (kok.) 

Lorena Delgado Varas (V) 

Lulu Ranne (ps.) 

Mette Hjermind Dencker (DF) 

Nils Aage Jegstad (H) 

Orla Hav (S) 

Pyry Niemi (S) 

Pål Jonson (M) 

Ruth Mari Grung (A) 

Stein Erik Lauvås (A) 

Torhild Bransdal (KrF) 

 


