
MIETINTÖ: ILMOITUS SUOSITUKSESTA 

 

 

 

 

Dnro 18-00347-21 

 

 

Rek. 11/2019/kultur D 2019 

 

Aikaisempi 

asiakirjanumero 

A 1795/kultur 

Käsittelijä Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta 
 

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta mietintö, joka koskee 

pohjoismaista ulkoilun toimintasuunnitelmaa – suositus 11/2019  

Ehdotus 

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto merkitsee ilmoituksen suosituksesta 11/2019 tiedoksi ja 

odottaa poliittista dialogia. 

Taustaa 

Suosituksen sanamuoto on seuraava: 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että  se laatii pohjoismaisen ulkoilun toimintasuunnitelman mietinnössä esi-

tettyjen seitsemän kohdan pohjalta. 

että  se järjestää tutkimusta seuraavista kysymyksistä: pohjoismaisen ulkoi-

lun ja luonnossa liikkumisen suhde kansanterveyteen, eli kuinka lapset, nuo-

ret ja aikuiset saadaan osallistumaan toimintaan? Miksi kaikki eivät halua ul-

koilla tai liikkua luonnossa – onko sille esteitä? Entä miten luonnossa voidaan 

harrastaa enemmän liikuntaa kuormittamatta sitä? 

että  se harkitsee pohjoismaisen ulkoiluvuoden järjestämistä lähivuosina. Ul-

koiluvuoden aikana luonnossa liikkumista tuotaisiin Pohjoismaissa esille eri-

laisissa tapahtumissa ja seminaareissa ja kansalaisille tarjottaisiin aikaisem-

paa enemmän erilaisia kansanterveyttä parantavia ulkoiluaktiviteetteja. 

Pohjoismaiden ministerineuvoston ilmoitus 

Pohjoismaiden ministerineuvosto tukee Pohjoismaiden neuvoston käsitystä siitä, 

että luontoelämykset ja luonnon läheisyys ovat tärkeitä monille Pohjoismaissa asu-

ville ja että luonnossa liikkumisella voi olla myönteisiä terveysvaikutuksia.  

 

Pohjoismaiden ministerineuvoston vision mukaan Pohjolasta tulee maailman kestä-

vin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Visiossa on kolme strategista pai-

nopistealuetta: ”Vihreä Pohjola”, ”Kilpailukykyinen Pohjola” ja ”Sosiaalisesti kestävä 
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Pohjola”. Jokaiselle painopistealueelle on määritelty omat tavoitteensa, joita on yh-

teensä 12. Pohjoismaiden ulkoilutoiminta sisältyy kaikkiin kolmeen pääkohtaan, ja 

mietinnön kaikki seitsemän kohtaa voivat edistää vision toteutumista kokonaisuu-

tena. Lisäksi tavoitteet 2, 9 ja 11 ovat erityisen tärkeitä Pohjoismaiden kestävän ul-

koilutoiminnan kehittämiseksi: 

 

• Pyritään turvaamaan luonnon monimuotoisuus sekä luonnon ja meren 

kestävä hyödyntäminen Pohjoismaissa (2)  

• Edistetään hyvää, tasa-arvoista ja kestävää terveyttä ja hyvinvointia kai-

kille (9) 

• Annetaan Pohjoismaiden kansalaisyhteiskunnille ja etenkin lapsille ja 

nuorille vahvempi ääni ja paremmat mahdollisuudet osallistua pohjois-

maiseen yhteistyöhön sekä kartutetaan heidän pohjoismaisten naapuri-

kielten ja kulttuurien osaamistaan (11). 

 

Vision myötä ministerineuvosto ei aio nyt priorisoida uusien yksittäisten toiminta-

suunnitelmien laadintaa edellä mainittuja strategisia painopistealueita koskevan kol-

men toimintasuunnitelman lisäksi. Ministerineuvoston sektorit ovat tehneet ehdo-

tuksiaan tulevien toimintasuunnitelmien tavoitteiden muotoiluun ja sisältöön syk-

syllä ja talvella 2019–2020. Jotkin sektorit ovat tehneet Pohjoismaiden ulkoilutoimin-

taan liittyviä ehdotuksia, mutta päätöksiä ei ole tehty. Toimintasuunnitelmien sisäl-

töä koskeva päätösprosessi hyväksytään vuoden 2020 kevään ja kesän aikana.  

 

Ministerineuvosto ei ole tehnyt päätöksiä uuden tutkimuksen käynnistämiseksi Poh-

joismaiden ulkoilutoiminnasta, mutta se on aiemmin rahoittanut aiheeseen liittyviä 

toimia.  Esimerkiksi vuosina 2017–2018 toteutetussa pohjoismaisessa hankkeessa 

”Origin – Outdoor recreation, nature interpretation and integration in the Nordic 

countries” selvitettiin, miten pakolaisten ja maahanmuuttajien kotoutumista voidaan 

parantaa ulkoilutoiminnan avulla. Hankkeessa selvitettiin luontokotouttamisen hyviä 

käytäntöjä, koottiin katsaus alan osaamisesta (Nature-based integration – Nordic ex-

periences and examples) ja laadittiin tarkistuslista toimijoille, joiden tavoitteena on 

helpottaa ulkoilutoiminnan ja luonnon hyödyntämistä maahanmuuttajien kotoutta-

misessa. Lisäksi järjestettiin verkostotapaamisia, joissa toimijat ja suunnittelijat pää-

sivät vaihtamaan tietoa ja käytännön kokemuksia.  

 

Pohjoismainen luonnon monimuotoisuuden työryhmä (NBM) julkaisi vuonna 2019 

oppikirjan ”Ympäristökasvatusta Pohjoismaissa” – kirja elämyksistä, oppimisesta ja 

osallisuudesta ihmisen ja luonnon välisessä kanssakäymisessä, joka toimii luonnon 

arvostamisen oppaana. Lisäksi vuonna 2014 on julkaistu TemaNord-raportti ”Natur-

tolkning för barn och ungdomar i Norden”, jossa käsitellään lasten ja nuorten luonto-

kasvatusta.  
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Ministerineuvostossa on myös käynnissä kestävää luontomatkailua käsittelevä Islan-

nin puheenjohtajakauden hanke. Sen tavoitteena on jakaa tietoa ja parantaa Pohjois-

maiden kykyä kohdata matkailun luonnolle aiheuttamat haasteet. Ministerineuvos-

tolla on lisäksi meneillään yhdessä Pohjoismaiden neuvoston kanssa hanke nuorten 

osallistamisesta uuden globaalin biodiversiteettisopimuksen laadintaan, ja siinä kes-

kitytään erityisesti luontotietouteen sekä luonnon muuttumiseen ja kehittymiseen 

vaikuttaviin tekijöihin. 

 

Pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea (NORDBUK) pitää ulkoilutoimin-

taa tärkeänä lasten ja nuorten osallistamisen foorumina, ja komitea aikoo kevään 

2020 aikana pohtia aiheeseen liittyviä mahdollisia hankkeita muun muassa juuri tästä 

näkökulmasta. NORDBUKin mielestä pohjoismainen ulkoilutoiminta sisältyy laajem-

paan käsitteeseen, jolla tarkoitetaan lasten ja nuorten vapaa-ajan mahdollisuuksia 

kokonaisuutena. Lasten ja nuorten osallistumiseen vaikuttavat usein aika, raha ja 

mahdollisuudet/kulkuyhteydet. NORDBUKin mielestä on tärkeää tarkastella ulkoilu-

toimintaan osallistumisen mahdollisuuksia niiden sosioekonomisten tekijöiden kan-

nalta, jotka ohjaavat osallistumista tai toiminnan ulkopuolelle jäämistä. 

 

Teemavuodet eivät kuulu Pohjoismaiden ministerineuvoston työmuotoihin tällä het-

kellä.  

 

Suosituksen katsotaan toteutuneen osittain. 

 

Valiokunnan näkemykset 

Valiokunta käsitteli Pohjoismaiden ministerineuvoston vastausta suositukseen 

11/2019 Pohjoismainen ulkoilun toimintasuunnitelma huhtikuussa 2020. Vastauksesta 

kävi ilmi, ettei ministerineuvosto aio valmistella muita yksittäisten alojen toiminta-

suunnitelmia vastaushetkellä työn alla olevan pohjoismaisen yhteistyön visioon liitty-

vän toimintasuunnitelman lisäksi.  Lisäksi huomautettiin, että monet sektoreiden te-

kemistä toimintasuunnitelmaa koskevista ehdotuksista liittyivät ulkoiluun. Valio-

kunta päätti yksimielisesti lykätä asian käsittelyä toimintasuunnitelman valmistumi-

seen asti.  

 

Ulkoilua ei juuri mainita asiakirjassa Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitu-

nein alue – Ehdotus toimintasuunnitelmaksi 2021–2024. Toimintasuunnitelman tavoit-

teen 4 mukaan ”Pohjoismaiden ministerineuvosto helpottaa pohjoismaisten kulutta-

jien mahdollisuuksia valita houkuttelevia ympäristö- ja ilmastoystävällisiä vaihtoeh-

toja panostamalla yhteistyössä kestävään kulutukseen”. Tavoitteeseen sisältyy myös 

”houkuttelevien ulkoilualueiden kehittäminen”.  Tavoitekohtaisesta tausta-asiakir-

jasta selviää, että ”houkuttelevien ulkoilualueiden säilyttämiseksi ja kehittämiseksi 

on tarkoitus tehdä yhteistyötä”.  
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4x40-erillismäärärahasta on myönnetty 20 miljoonaa Tanskan kruunua kestäviä elä-

mäntapoja käsittelevään pohjoismaiseen aloitteeseen. Kyseessä on MR-MK:n, MR-

FJLS:n, MR-S:n, MR-U:n, MR-K:n ja MR-JÄMin yhteinen panostus, jonka yhtenä ta-

voitteena on edistää kestäviä luonto- ja kulttuurielämyksiä.  

 

Valiokunta totesi yksimielisesti, ettei ulkoilu ole saanut riittävästi tilaa toimintasuun-

nitelmaehdotuksessa vuosille 2021–2024 ja päätti pyytää poliittista dialogia. 

 

 

Pohjolassa 27. lokakuuta 2020 

Angelika Bengtsson (SD) 

Anna Kólbrun Árnadóttir (Mifl) 

Ann-Sofie Alm (M) 

Camilla Gunell (ÅSD) 

Daniel Riazat (V) 

Erlend Wiborg (FrP) 

Heidi Viljanen (sd.) 

Henrik Møller (S) 

Jorodd Asphjell (A) 

Kjell-Arne Ottosson (KD) 

Lars Mejern Larsson (S) 

Mikko Kinnunen (kesk.) 

Norunn Tveiten Benestad (H) 

Riikka Purra (ps.) 

Veronika Honkasalo (vas.) 

 

 

 


