
 

  

 

Pohjoismaiden neuvostolle 

 

Ministerineuvoston ehdotus 

 

Ministerineuvoston ehdotus 

 

Pohjoismaisen maa- ja metsätalous, kalastus-, vesiviljely- ja 

elintarvikealan puiteohjelmasta 2013–2016 

 

Maa- ja metsätalous, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikealan 

ministerineuvosto on laatinut uuden puiteohjelman kaudeksi 2013–2016.   

 

Työssä on painotettu sitä, että ohjelman tulee olla suhteellisen lyhyt, 

yleisluonteinen ja politiikkalähtöinen ja että sen tulee ilmaista yhteistyön 

puitteet ja tavoitteet ja otettava huomioon kansallisesti priorisoidut alueet, 

joilla pohjoismainen yhteistyö tuottaa lisäarvoa. Myös geenivaratyön tulee 

sisältyä ohjelmaan. 

 

Puiteohjelma muodostaa täten yhteistyön ohjausvälineen, jota täsmennetään 

ja täydennetään kunkin vuoden puheenjohtajakauden ohjelmalla.  

 

Ministerineuvosto pyytää täten Pohjoismaiden neuvostoa esittämään 

näkemyksensä ehdotuksesta vuosia 2013–2016 koskevaksi uudeksi 

puiteohjelmaksi.  

 

Ministerineuvosto tähdentää erityisesti seuraavia seikkoja:   

 

Puiteohjelman sisältö 

 

Puiteohjelma koskee kautta 2013–2016.  

 

Puiteohjelman visio on: 

 

Luonnonvarat – kestävyys – kilpailukyky – hyvinvoinnin kehitys 

Pohjoismaiden biologisiin luonnonvaroihin perustuva tavaroiden ja palvelujen 

kestävä ja kilpailukykyinen tuotanto vihreällä ja sinisellä sektorilla – 

Pohjoismaiden kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin hyväksi 

 

On tärkeää, että puiteohjelma: 

 

 on joustava ja mukautettavissa toimintaympäristössä tapahtuviin 

muutoksiin, jotka edellyttävät uusia priorisointeja 

 on näkökulmaltaan monivuotinen ja tulevaisuuteen suuntautunut 

 on yleinen ja politiikkalähtöinen. Yksityiskohtia käsitellään 

puheenjohtajakauden ohjelmissa ja sektorien alaryhmien ohjelmissa  

 on luonteeltaan monialainen ja heijastelee mahdollisuuksien mukaan 

kaikkia yhteistyösektoreita. Näin se toimii välineenä, joka nivoo 

yhteen FJLS:n neljä sektoria 
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 painottaa alueita, joilla voidaan saavuttaa pohjoismaista hyötyä, 

erityisesti Pohjoismaiden vahvoja alueita sekä alueita, joilla saadaan 

suurin vastine resurssista ja paras vaikutus kansainvälisissä 

prosesseissa 

 painottaa panostusten jatkamista tutkimuksen ja innovaation alueilla.   

 

Yhteistyö vastaa Pohjoismaiden ja FJLS:n sektoreiden kolmeen yleistason 

haasteeseen, jotka kaikki ovat luonteeltaan rajat ylittäviä ja sisältyvät siksi 

globaaliin päiväjärjestykseen, joka koskee Pohjoismaita ja MR-FJLS:n 

sektoreita: 

 

 Kilpailukykyinen tuotanto 

 Kestävä luonnonvarojen hallinta 

 Pohjoismaisten hyvinvointiyhteiskuntien säilyttäminen ja 

kehittäminen 

 

Kaikkien kolmen haasteen lähtökohtana on (taloudellisesti, ekologisesti ja 

sosiaalisesti) kestävä kehitys. 

 

Seuranta, rahoitus ja arviointi  

Puiteohjelma koskee kautta 2013–2016.  Se jalkautetaan Pohjoismaiden 

neuvostossa siten, että Pohjoismaiden neuvostoa pyydetään ottamaan siihen 

kantaa ennen lopullista hyväksymistä. Pohjoismaiden neuvostolla on 

mahdollisuus vaikuttaa tulevien vuosien konkreettisiin suunnitelmiin 

vuotuisen budjettiprosessin yhteydessä.  

 

Ministerineuvosto sekä maa- ja metsätalous, kalastus-, vesiviljely- ja 

elintarvikeasiain virkamieskomiteat työskentelevät sen puolesta, että 

puiteohjelman eri panostusalueille priorisoitaisiin riittävästi resursseja.  

Puiteohjelma arvioidaan kauden lopulla. 

 

Menettely 

Puiteohjelman on laatinut työryhmä, jossa on ollut mukana edellinen 

puheenjohtajamaa Suomi ja nykyinen puheenjohtajamaa Norja. 

Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö on avustanut työryhmää.  

Puiteohjelma on ollut kansallisella lausuntokierroksella, ja lausuntoja on 

pyydetty myös ministerineuvoston kattaman alueen tärkeiltä toimijoilta.     

 

Työn kuluessa on järjestetty työpajoja ja neuvoteltu säännöllisesti ÄK-FJLS:n 

neljän osaston sekä niiden alaisten laitosten ja työryhmien kanssa. 

Kokousten ja neuvottelujen tarkoituksena on ollut varmistaa, että 

lähestymistapa puiteohjelmaehdotukseen on yhteinen ja että ohjelma 

jalkautetaan yhdessä.  

 

Maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeasiain 

ministerineuvosto on hyväksynyt puiteohjelmaehdotuksen 28. kesäkuuta 

2012 pitämässään kokouksessa ja päättänyt esittää sen Pohjoismaiden 

neuvostolle.   

 

Maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeasiain 

ministerineuvosto jää odottamaan Pohjoismaiden neuvoston kannanottoja 

sekä sisällöstä että toteutuksesta ennen puiteohjelman lopullista 

hyväksymistä. 

 

 

Pohjoismaiden ministerineuvosto (maa- ja metsätalous-, kalastus-, 

vesiviljely- ja elintarvikeasiat) 
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Ehdotus MR-JFLS:lle MR-FJLS:n uudeksi 

puiteohjelmaksi 2013–2016 

 

 

 

VISIO   

MR-FJLS:ssä tehtävälle   

pohjoismaiselle yhteistyölle 

Luonnonvarat – kestävyys – kilpailukyky – 

hyvinvoinnin kehitys 

Pohjoismaiden biologisiin luonnonvaroihin perustuva 

tavaroiden ja palvelujen kestävä ja kilpailukykyinen 

tuotanto vihreällä ja sinisellä sektorilla – Pohjoismaiden 

kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin hyväksi. 

 

Puiteohjelma 

Pohjoismaisen maa- ja metsätalous, kalastus-, vesiviljely- ja 

elintarvikealan puiteohjelma 2013–2016 

 

Puiteohjelma viitoittaa Pohjoismaiden ministerineuvostossa kaudella 2013–

2016 tehtävää poliittista pohjoismaista yhteistyötä maa- ja metsätalous-, 

kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikealalla. Puiteohjelma esittelee 

mahdollisuuksia ja kuvailee alueen keskeisiä haasteita. 

 

Kunkin vuoden puheenjohtajakauden ohjelma täsmentää ja täydentää 

puiteohjelmaa. Yhdessä ne muodostavat yhteistyön toimintaohjelman. 

 

Puiteohjelmassa on lisäksi otettu huomioon ne Pohjoismaiden 

ministerineuvoston painopisteet ja strategiat, jotka pääministerit, 

yhteistyöministerit ja muut ministerineuvostot ovat määrittäneet 

käsitellessään aiheita ja ongelmakenttiä, joihin MR-FJLS voi vaikuttaa. 

 

MR-FJLS:n työ tähtää kestävän kehityksen edistämiseen kaikilla neljällä 

sektorilla; maataloudessa, metsätaloudessa, kalastuksessa ja vesiviljelyssä 

sekä elintarvikealalla.  

 

Tavoitteena on luoda puitteet talouskasvulle ja hyvinvoinnin kehitykselle ja 

edistää samalla ekologista, terveydellistä ja sosiaalista/alueellista kehitystä. 

 

Yhteistyön lähtökohtana on sen maille tuottama lisäarvo ja pohjoismainen 

hyöty. Pohjoismaat tekevät yhteistyötä löytääkseen ratkaisuja ja 

selvittääkseen kehitysmahdollisuuksia MR-FJLS:n alueella, jonka ministereillä 

on vastuu toisaalta luonnonvaroja käyttävistä yrityksistä, toisaalta 

kuluttajasuojasta. 

 

Pohjoismainen hyöty syntyy siitä, että yhteistyö ulottuu yksittäisen maan 

mahdollisuuksia pitemmälle tunnistettaessa haasteita ja haettaessa niihin 

ratkaisuja. 

 

Näin saadaan täydentävää asiantuntemusta ja täydentäviä voimavaroja 

ratkaisujen löytämiseksi yhteisiin haasteisiin. 
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Viime vuosien poliittinen ja taloudellinen kehitys on nostanut yhä selkeämmin 

keskiöön ilmastonmuutoksen, ylipainon ja kansainvälisen ruokaturvan, 

antibioottiresistenssin, kestävän kehityksen,  kestävän kasvun ja 

biopohjaisen yhteiskunnan. Nämä seikat vaikuttavat eri tavoin MR-FJLS:n 

työhön. MR-FJLS:n sektorit ovat osaltaan synnyttämässä ongelmia, mutta ne 

auttavat myös löytämään ratkaisuja, joita ei voi tunnistaa eikä toteuttaa 

ilman MR-FJLS:n sektorien aktiivista osallistumista – FJLS-sektorit ovat osa 

ratkaisua. 

 

Yhteistyö tulee tästä syystä keskittymään kolmeen yleistason haasteeseen, 

jotka kaikki ovat luonteeltaan rajat ylittäviä ja siten osa maailmanlaajuista 

päiväjärjestystä, joka koskee myös Pohjoismaita ja MR-FJLS-sektoreita: 

 

 Kilpailukykyinen tuotanto 

 Kestävä luonnonvarojen hallinta 

 Pohjoismaisten hyvinvointiyhteiskuntien ylläpitäminen ja 

kehittäminen. 

 

Kaikkien kolmen haasteen lähtökohtana on (taloudellisesti, ekologisesti ja 

sosiaalisesti) kestävä kehitys. Haasteet heijastelevat sitä, että FJLS:n alueen 

lähtökohtana on biologisten luonnonvarojen käyttö ihmisten tarpeisiin. 

Luonnonvarojen käyttö johtaa tuotantoon, joka puolestaan tuo mukanaan 

vastuun luonnonvarojen hallinnasta ja edistää samalla tärkeällä tavalla 

pohjoismaisten hyvinvointiyhteiskuntien säilymistä ja kehitystä. 

 

MR-FJLS:n työssä kiinnitetään huomiota siihen, miten Pohjoismaat  voivat 

sopeutua näihin globaaleihin haasteisiin ja miten ne voivat tarvittaessa 

yhteistoimin edistää Pohjoismaiden kannalta oikeansuuntaista kansainvälistä 

kehitystä.  

 

Kilpailukykyinen tuotanto 

 

MR-FJLS:n sektorien lähtökohtana on, että biologisia luonnonvaroja 

hyödyntämällä tuotetaan tuotteita ja palveluja, kuten ruokaa, puutavaraa, 

biomassaa, energiaa, ulkoilumahdollisuuksia ja virkistystä. 

 

Haasteena on tällöin varmistaa ja ylläpitää kestävää tuotantoa, joka on 

taloudellisesti kannattavaa, ei kuormita ympäristöä ja edistää sosiaalista 

yhtenäisyyttä kaikkialla Pohjoismaissa.  

 

Kilpailukykyisen ja kannattavan tuotannon varmistaminen ja vahvistaminen 

alkutuotannossa ja elintarviketuotannossa on suuri haaste. Sen tänään 

tarjoamat kilpailuedut ovat huomisen vakioratkaisuja. Sen vuoksi on koko 

ajan tehtävä työtä kilpailukyvyn ja kannattavuuden hyväksi pitämällä 

lähtökohtana poliittisten painopisteiden muuntamista kilpailueduiksi. 

 

Kestävän kasvun käsite nostaa esille kestävän kehityksen tuotannossa, joka 

on sekä ympäristömyönteistä että kilpailukykyistä. Kestävä kasvu on MR-

FJLS:lle tärkeä asiakohta, ja MR-FJLS:n sektorit ovat samalla keskeisiä 

tekijöitä toteutettaessa vihreää kasvua kestävän kehityksen välineenä. 

 

MR-FJLS:n sektorien työkenttään kuuluu uusiutuviin biologisiin 

luonnonvaroihin perustuva tuotanto, ja niillä on siten tärkeä asema siinä 

yhteiskunnallisessa kehityksessä, jota kutsutaan välillä kestäväksi tai 

vihreäksi kasvuksi, välillä biopohjaiseksi yhteiskunnaksi. Kestävän kehityksen 

varmistaminen tuotannossa ja varatuminen kulloisiinkin haasteisiin on 

jatkuva haaste. 

 

Tunnettujen ongelmakenttien, kuten globalisaation, ilmaston, ruokaturvan 

sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin, lisäksi syntyy koko ajan uusia 

vaatimuksia, odotuksia ja mahdollisuuksia koskien erityyppistä tuotantoa, 
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joka voi tarjota paremmat ansaitsemismahdollisuudet ja joka samalla 

herättää kysymyksen siitä, mihin luonnonvaroja voi ja tulee käyttää; ruoaksi 

vai energiaksi 

 

Kysymys luonnonvarojen niukkuudesta ja käytöstä viittaa myös uusiin 

mahdollisuuksiin. Tämän päivän jäte on huomisen tärkeä voimavara.  

 

Maailmassa, jonka väestö kasvaa voimakkaasti, on äärimmäisen tärkeää 

tuottaa enemmän niukemmilla resursseilla. Tämä nostaa esille myös 

resurssien tuhlaamisen, kuten hyödyntämättömän biomassan, suuren 

ruokahävikin sekä kokonaisresurssien vajavaisen hyödyntämisen 

rakenteellisten, teknisten tai muunlaisten esteiden vuoksi. Biopohjaisen 

yhteiskunnan mahdollisuudet tarjoavat Pohjoismaille uusia näköaloja ja 

aiheen miettiä, miten hallintoa ja tuotantoa mukautetaan näihin 

kehityssuuntauksiin ja miten pohjoismaisten vahvuuksien pohjalta voidaan 

vaikuttaa eurooppalaiseen ja maailmanlaajuiseen kehitykseen. 

 

MR-FJLS aikoo edistää näitä asioita toimimalla biopohjaisten ratkaisujen 

toimittajana yrityksille ja yhteiskunnalle. Biopohjaisten ratkaisujen kysyntä 

on nykyään suurempaa kuin koskaan ennen. MR-FJLS aikoo ohjelmakaudella 

auttaa vastaamaan suuriin haasteisiimme. 

 

Maat luovat itse kansallisen kehityksen puitteet. Pohjoismaisella tasolla 

tehdään yhteistyötä ja parannetaan vuoropuhelun ja verkostoitumisen avulla 

Pohjoismaiden edellytyksiä kohdata ilmastonmuutos ja biopohjaisen 

yhteiskunnan kehitys sekä niihin liittyvät haasteet ja mahdollisuudet. 

 

Kestävä luonnonvarojen hallinta 

 

Koko yhteiskunnan kehitys ja tuotanto perustuvat ekosysteemien tuottamiin 

tavaroihin ja palveluihin ja elämää ylläpitäviin toimintoihin. Vihreä sektori ja 

sen kestävä hallinta ovat täten biopohjaisen yhteiskunnan kestävän 

kehityksen perusta. 

 

Ekosysteemitoiminnot ovat kaiken inhimillisen elämän perusedellytys. Ne 

tuottavat yhteiskunnalle monentyyppisiä ekosysteemipalveluja. Ne tarjoavat 

elämisen perusedellytykset, eli kasveja, eläimiä, puuta ja kuituja, ne 

säätelevät ilmastoa ja puhdistavat vesistöjä, ja kulttuurisesti ne edistävät 

elämänlaatua ja terveyttä. Tältä pohjalta lähtevä tutkimus ja kehitys 

tuottavat osaamista, joka voidaan muuntaa innovaatioksi ja yrittäjyydeksi 

sekä alkutuotannossa että koko yhteiskunnassa. Vihreä sektori tuottaa näin 

monia yhteiskunnallisia palveluja. 

 

MR-FJLS:n sektorien tuotannon lähtökohtana on biologisten luonnonvarojen 

käyttö. Tämän käytön on oltava kestävää ja siinä on otettava vastuu 

luonnonvarojen hallinnasta. 

Tämä on olennaisen tärkeää MR-FJLS:lle. Kestävyydellä tarkoitetaan 

tuotantoa ja luonnonvarojen vastuullista käyttöä, jotka turvaavat luonnon 

monimuotoisuuden, uusiutumisen ja tärkeät ekosysteemitoiminnot myös 

tulevaisuudessa. Näiden hallinta muodostaa merkittävän haasteen 

toimialojen tuotannolle MR-FJLS:n alueella. Tämä koskee sekä vesi- että 

maaekosysteemejä. 

 

Sekä merien että sisävesien luonnonvarojen vastuullinen hallinta on erittäin 

tärkeää Pohjoismaille. Kalastushallinnolle ovat keskeisiä tieteelliset perusteet 

ja ennalta varautumisen periaatteen noudattaminen. Merien ja sisävesien 

luonnonvarojen kestävien hallintostrategioiden toteuttamisessa tulee 

noudattaa ekosysteemiin perustuvaa lähestymistapaa. 

 

Kaikkia Pohjoismaita sitovat kansainväliset vaatimukset luonnon 

monimuotoisuuden ja geenivarojen säilyttämisestä ja kestävästä käytöstä. 
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Maat ovat päättäneet nostaa tämän vaatimuksen pohjoismaiseksi 

yhteistyöalueeksi. 

 

Pohjoismaat ovat jo vuosien ajan avustaneet aktiivisesti geenivaroihin ja 

luonnon monimuotoisuuteen liittyvää kansainvälistä yhteistyötä. 

Yhteistyöfoorumeita ovat muun muassa FAO:n geenivarakomissio 

(Commission on Genetic Resources), luonnon monimuotoisuutta koskeva 

yleissopimus ja kansainväliset TRIPS-sopimukset. 

 

Pohjoismaisen yhteistyön jatkuvana haasteena on varmistaa perustavaa 

laatua oleva säilytystyö yhdessä maiden kanssa. Tähän pyritään kehittämällä 

strategioita geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseksi luonnonoloissa 

(in-situ-säilytys) sekä strategioita geenivarojen monimuotoisuuden 

säilyttämiseksi esimerkiksi pakastettuna (ex-situ-säilytys). 

 

Geenivarojen kestävän käytön haasteena on varmistaa geenivarojen 

monimuotoisuuden käyttäminen tuotannossa. Tähän pyritään muun muassa 

kasvinjalostusaloitteilla sekä kehittämällä ja vahvistamalla geenivarojen 

kestävää käyttöä, mikä edellyttää, että Pohjoismaiden ministerineuvosto 

jatkaa panostuksiaan. 

 

MR-FJLS:n sektorien biologisiin luonnonvaroihin perustuva tuotanto tapahtuu 

läheisessä vuorovaikutuksessa maan ja veden kanssa. FJLS:n sektorit 

käyttävät maata että vettä ja samalla vaikuttavat kumpaankin. 

 

Vedenlaatu on sidoksissa alku- ja elintarviketuotannon mahdollisuuteen 

tuottaa terveellisiä ja turvallisia elintarvikkeita. Kyse ei ole vain 

pohjoismaisesta vaan globaalista haasteesta, jossa korostuu se, että 

vesivarojen huono hallinto tekee vedestä strategisen luonnonvaran, jota 

läheskään kaikilla ei ole riittävästi.  

 

Pohjoismaisten hyvinvointiyhteiskuntien ylläpitäminen ja 

kehittäminen  

 

Pohjoismaisessa hyvinvointimallissa on juuri nyt meneillään muutos. MR-

FJLS:n sektorit luovat perusedellytykset Pohjoismaiden 

hyvinvointiyhteiskuntien ylläpitämiselle ja kehittämiselle. Ne huolehtivat 

ruokaturvasta ja elintarviketurvallisuudesta, tuottavat bioenergiaa ja 

vaikuttavat keskeisellä tavalla puhtaan juomaveden saatavuuteen. 

Pohjoismaisessa hyvinvointimallissa on tärkeällä sijalla terveyden ja 

hyvinvoinnin edistäminen muun muassa monipuolisessa luonnossa 

harjoitettavan ulkoilun ja elävän ruokakulttuurin avulla. 

 

Hyvinvointialan suurimpia uhkia ovat epäterveelliset ruokailutottumukset, 

liikkumattomuus ja ylipaino, jotka vaarantavat ihmisten terveyden sekä 

Pohjoismaissa että muualla maailmassa. Yhteistyön pohjana on 

pohjoismainen toimintasuunnitelma terveyden ja elämänlaadun edistämiseksi 

ruokavalion ja liikunnan avulla, joka tukee kansallisia panostuksia. 

Pohjoismaisten ravitsemussuositusten laadinnassa tehdään yhteistyötä 

tarkoituksena vahvistaa hyvien ja yksinkertaisten ravitsemusohjeiden 

perustaa ja siirtää ne suoraan kuluttajavalistukseen muun muassa 

avaimenreikäravitsemusmerkin avulla. 

 

Uuteen pohjoismaiseen ruokaan liittyvässä työssä MR-FJLS keskittyy entistä 

monipuolisempaan tuotantoon sekä tuotantomuotojen että 

tuotantovolyymien osalta. Työ sai alkunsa uutta pohjoismaista keittiötä 

koskevasta julistuksesta, jonka ansiosta huomio on kiinnittynyt entistä 

enemmän kestävään paikalliseen tuotantoon ja ennen kaikkea paikalliseen 

arvon luomiseen, millä saattaa olla suuri merkitys rannikko- ja 

maaseutualueiden kehitykselle. 
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Kansainvälisen kaupankäynnin kasvu lisää elintarviketuotannon paineita. 

Haasteeseen on vastattava vahvistamalla pohjoismaisia arvoja, joihin sisältyy 

huomion kiinnittäminen turvallisiin elintarvikkeisiin sekä eläinten terveyteen 

ja eettisesti hyväksyttävään eläintenpitoon. Pohjoismailla on näillä alueilla 

korkeat standardit, ja niistä on pidettävä kiinni. Pohjoismaat kehittävät 

suhtautumistaan elintarvikealan haasteisiin soveltamalla entistä 

suuremmassa määrin kokonaisvaltaista ja riskiin perustuvaa lähestymistapaa 

ja käyttämällä resursseja parhaalla mahdollisella tavalla esimerkiksi 

turvautumalla ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin. 
 
Pohjoismainen ääni 

 

Pohjoismainen yhteistyö auttaa selvittämään, mistä haasteista ja ratkaisuista 

ollaan samaa mieltä, mistä eri mieltä. Tämän pohjalta on hyvä sopia, missä 

ja milloin on mahdollista tai tärkeää korottaa pohjoismaista ääntä. 

 

Yhteistyön tulee edistää yhteispohjoismaisten asemien ja intressien 

vaikuttavuutta kansainvälisissä prosesseissa ja kansainvälisillä foorumeilla 

alueellisesti ja maailmanlaajuisesti silloin, kun sitä pidetään tärkeänä.  

 

Yhteistyö suuntautuu muun muassa tausta-aineistojen laatimiseen ja, silloin 

kun se on tarkoituksenmukaista, aloitteiden tekemiseen kansainvälisissä 

prosesseissa tämän puiteohjelman tavoitteiden lujittamiseksi. Toiminta 

perustuu myös tietämykselle siitä, miten kansainväliset prosessit vaikuttavat 

hallintoon Pohjoismaissa. Pohjoismaat voivat oppia toisiltaan ja jakaa 

kokemuksia myös muun Euroopan kanssa. 

 

Monet MR-FJLS:n haasteista ovat kansainvälisiä, ja ne voidaan parhaiten 

ratkaista tekemällä entistä laajempaa kansainvälistä yhteistyötä 

Pohjoismaiden kesken sekä naapurialueiden, Euroopan ja muun maailman 

kanssa, silloin kun maat pitävät sitä tärkeänä ja se tuottaa pohjoismaista 

hyötyä. Kasvava kansainvälistyminen ja siitä johtuva kilpailun kiristyminen 

sekä Pohjoismaiden erilaiset sidokset EU:hun ja muihin kansainvälisiin 

järjestöihin tarjoavat pohjoismaiselle yhteistyölle sekä haasteita että 

mahdollisuuksia. EU:ssa mukana olevien Pohjoismaiden velvoitteet 

yhteisessä maatalous- ja kalastuspolitiikassa tulee ottaa huomioon ja niitä on 

kunnioitettava. 

 

Yhteistyötä Pohjoismaiden lähialueiden, Baltian maiden sekä Luoteis-Venäjän 

ja arktisen alueen kanssa ohjaavat erityiset ohjelmat ja suuntaviivat, ja myös 

EU:n makroalueellinen Itämeri-strategia tarjoaa Pohjoismaille 

mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin alueellisesta 

pohjoiseurooppalaisesta näkökulmasta.  

 

Kansainväliset sopimukset ja prosessit vaikuttavat luonnonvarojen hallinnan 

ja käytön edellytyksiin pellolta ja vedestä pöytään.  

 

Toteutus 

 

Puheenjohtajakauden ohjelmat tuovat puiteohjelmaan tärkeän ja joustavan 

lisän, ja ne voidaan mukauttaa vuosittain uusia painopistealueita edellyttäviin 

toimintaympäristön muutoksiin. 

 

Puheenjohtajakauden ohjelma ilmentää siten sekä puheenjohtajamaan 

erityisiä painopisteitä että muita yhteispohjoismaisia tarpeita, ja samalla se 

täsmentää ja täydentää puiteohjelmaa. Puheenjohtajamaan tulee 

jatkuvuuden turvaamiseksi tehdä yhteistyötä edellisen ja seuraavan 

puheenjohtajamaan kanssa. 

 

Menestys mitataan yhteistyön kyvyllä käynnistää ja toteuttaa panostuksia ja 

prosesseja, jotka auttavat kohtaamaan mainitut kolme haastetta ja 

tuottamaan poliittisia tuloksia. 
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MR-FJLS:n yhteistyön pohjana on laaja verkosto. Tämä verkosto on tärkeä 

väline puiteohjelman toteutuksessa, ja sen lähtökohtana on Pohjoismaiden 

hallitusten välinen ministeri- ja virkamiestason yhteistyö, mutta se käsittää 

myös tutkijoita, kenttätyön tekijöitä sekä elinkeinoelämän järjestöjä ja 

edustajia. Tavoitteena on Pohjois-Euroopan johtava poliittinen verkosto, joka 

kattaa sekä tutkimuksen että elinkeinoelämän. 

 

YHTEISTYÖN ORGANISAATIORAKENNE 

KAAVIO VIRKAMIESKOMITEOISTA, LAITOKSISTA, 

YHTEISTYÖELIMISTÄ, TYÖRYHMISTÄ JA OHJELMISTA 

 

Tutkimuksella ja innovaatiolla on tärkeä tehtävä puiteohjelman 

toteutuksessa. Kansalliset, pohjoismaiset ja eurooppalaiset 

tutkimusmaisemat muuttuvat koko ajan, mikä heijastuu MR-FJLS:ssä 

yleisenä kehityssuuntauksena, jossa huomio kohdistuu pikemminkin 

tutkimuspolitiikkaan ja suurten haasteiden kohtaamiseen kuin tutkimuksen 

rahoitukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että Yhteispohjoismaisen 

metsäntutkimuksen, Pohjoismaisen maatalous- ja elintarviketutkimuksen 

komitean ja kalastusyhteistyön työryhmän välistä yhteistyötä kehitetään 

jatkuvasti. Myös NordGen ja muut työryhmät voivat osallistua siihen. Samalla 

tuodaan selkeämmin esille yhteistyötä, jota MR-FJLS tekee muiden 

pohjoismaisten tutkimus- ja innovaatioalan toimijoiden, kuten 

tutkimuspolitiikan ministerineuvoston, elinkeino-, energia- ja aluepolitiikan 

ministerineuvoston, NordForskin, Nordic Innovationin ja Pohjoismaisen 

energiantutkimuksen kanssa. Yhteistyö pohjoiseurooppalaisen 

tutkimusyhteisön muiden tärkeiden toimijoiden kanssa, esimerkiksi 

EFINORD-yhteistyö, on tärkeää yhteyksien luomisen ja eurooppalaisen 

verkostoitumisen vuoksi.   

 

Viestintä on tärkeä osa toteutusta, ja siltä osin tehdään yhteistyötä 

Pohjoismaiden ministerineuvoston viestintäosaston sekä asianomaisten 

kansallisten viestintätoimijoiden kanssa. Viestintä ja vuoropuhelu ovat 

tärkeitä yhteistyövälineitä, jotka auttavat levittämään tietoa ja ideoita siitä, 

miten pohjoismaisella yhteistyöllä kehitetään ratkaisuja Pohjoismaiden 

hyväksi. Jotkut ratkaisut auttavat mukautumaan hyväksyttävällä tavalla 

kansainvälisiin virtauksiin, toiset puolestaan tarjoavat mahdollisuuden 

vaikuttaa yhteistyön tai maiden omien toimien avulla kansainväliseen 

kehitykseen ja Pohjoismaiden kannalta suotuisaan suuntaukseen ja 

kehitykseen. 

 

Toimintaohjelma arvioidaan ohjelmakauden päätteeksi. 

 

 

 


