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MIETINTÖ MINISTERINEUVOSTON 

EHDOTUKSESTA 

Ympäristö- ja luonnonvaravaliokunnan mietintö koskien 

 

ministerineuvoston ehdotusta 

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

elintarvikeyhteistyön puiteohjelmaksi  

2013–2016 

1. Valiokuntien ehdotus 

Ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se selventää ehdotukseen maa- ja metsätalous-, kalastus-, 

vesiviljely- ja elintarvikeyhteistyön puiteohjelmaksi 2013–2016 si-

sältyvien yksittäisten panostusalueiden tavoitteita ja painopiste-

alueita. 

 

että se varmistaa, että vuosittaisten puheenjohtajakauden sekto-

riohjelmien lähtökohtana ovat puiteohjelmassa kuvatut haasteet 

pohjoismaisesta näkökulmasta. 

 

että se toteuttaa ministerineuvoston ehdotuksen maa- ja metsäta-

lous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeyhteistyön puiteohjel-

maksi 2013–2016 (B 277/miljö) ja ottaa huomioon Pohjoismaiden 

neuvoston näkemykset konkreettisten panostusten kehittämisestä. 

2. Bakgrunn 

Nordisk ministerråd, ministrene for fiskeri og vannbruk, jordbruk, livsmid-

ler og skogsbruk (MR-FJLS) har utarbeidet et nytt rammeprogram for pe-

rioden 2013 – 2016. Programmet avløser program for perioden 2009-

2012 som Nordisk råd behandlet på sesjonen i 2008. 

 

MR-FJLS forklarer at det legges vekt på et program som er relativt kortfat-

tet, overordnet og policy orientert. Programmet skal skape rammer og 

målsetning for samarbeidet. Det skal fokusere på områder som prioriteres 

nasjonalt, hvor det vurderes at nordisk samarbeid skaper merverdi. I til-

legg fokuserer programmet på nordisk samarbeid om genetiske ressurser. 
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Rammeprogrammets gjennomføring presiseres og kompletteres årlig av 

de enkelte lands formannskapsprogrammer. Ministerrådet forklarer at 

Nordisk råd også kan ha innflytelse på de enkelte tiltak gjennom den årli-

ge budsjettprosessen. 

 

Rammeprogrammet beskriver en visjon om bærekraftig og konkurranse-

kraftig produksjon i den grønne og blå sektor av varer og tjenester som 

har nordiske, biologisk naturressurser som grunnlag, til gang for bære-

kraftig utvikling av velferd i Norden. Det legges vekt på at ha et fleksibelt 

program som kan tilpasses de omliggende forandringer, flerårig perspek-

tiv, tverrgående aktiviteter, overordnet og policy orientert, påvirkning av 

internasjonale prosesser med forskning og innovasjon som prioritet.  

 

Det er fokus på tre overordnede utfordringer: 

 

 Konkurransekraftig produksjon 

 Bærekraftig forvaltning av naturressursene 

 Opprettholdelse og utvikling av de nordiske velferdssamfunn. 

 

For de tre utfordringer gjelder det, at utgangspunktet er å støtte holdbar 

utvikling. 

3. Lausuntokierros 

Ministerineuvoston ehdotuksesta ei käy ilmi, että se olisi ollut lausunto-

kierroksella sidosryhmien keskuudessa. Pohjoismaiden neuvosto on saa-

nut ehdotuksen syyskuun alussa, eikä sillä ole aikataulusyistä ollut mah-

dollisuutta lausuntokierroksen järjestämiseen. 

4. Valiokunnan näkemykset 

Valiokunta tukee puiteohjelman visiota kestävästä ja kilpailukykyisestä 

tuotannosta vihreällä ja sinisellä sektorilla ja sen myötä Pohjoismaiden 

vihreän kasvun edistämisestä. Valiokunta haluaa kiinnittää huomiota 

etenkin luonnonvarojen kestävään käyttöön niiden hallinnan perusperiaat-

teena.  

 

Valiokunta on myös tyytyväinen siihen, että ohjelmaa on tarkoitus käyttää 

työkaluna tavoitteena tukea Pohjoismaiden sopeutumista globaaleihin 

haasteisiin ja edistää sitä, että Pohjoismaat voivat viedä maailmanlaajuis-

ta kehitystä myönteiseen suuntaan.  

 

Valiokunta tukee MR-FJLS:n tavoitteita joustavasta ohjelmasta, jota voi-

daan sopeuttaa haasteiden mukaan ja jota tarkennetaan vuosittaisissa 

puheenjohtajakauden ohjelmissa. Valiokunta tosin kaipaa selvyyttä siitä, 

minkä tehtävien odotetaan olevan MR-FJLS:n asialistan kärjessä tulevalla 

nelivuotiskaudella. Tekstissä on useita viittauksia konkreettisiin haastei-

siin, joiden odotetaan sisältyvän Pohjoismaiden asialistalle tulevana neli-

vuotiskautena, esimerkiksi: 

 

 Globalisaatio 

 Ilmasto 

 Elintarviketurvallisuus ja ruokaturva 

 Terveyttä edistävät ravitsemusohjeet 

 Tuotantomuotojen ja tuotteiden monimuotoisuus, mukaan lukien 

Uusi pohjoismainen ruoka -hanke 

 Eläinten hyvinvointi, eläinterveys ja etiikka 

 Luonnonvarojen tehokas käyttö, enemmän tuotantoa pienemmillä 

resursseilla 

 Tutkimus ja innovaatiot 
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 Luonnon monimuotoisuuden ja geenivarojen säilyttäminen ja hyö-

dyntäminen. 

 

Valiokunta toteaa, että puiteohjelmassa ei tarkenneta, miten näitä tehtä-

viä käsitellään ja että se tehdään vuosittaisissa puheenjohtajakauden oh-

jelmissa. Valiokunta voi tukea tätä sillä varauksella, että vuosittaisissa 

puheenjohtajakauden ohjelmissa haasteita tarkastellaan pohjoismaisesta 

eikä kansallisesta näkökulmasta.  

 

Valiokunta kaipaa selvyyttä yksittäisten panostusalueiden tavoitteista. 

Koska asialista on lisäksi erittäin kattava ja resurssit rajalliset, on syytä 

priorisoida joitakin tehtäviä. Valiokunta odottaa, että näin tehdään vuosit-

taisia puheenjohtajakauden ohjelmia laadittaessa. 

 

Pohjoismaiden neuvosto on viime aikoina tuonut esille luonnonvaroihin liit-

tyviä ongelmia, jotka sen mielestä tulisi kuulua ministerineuvoston asialis-

tan kärkipäähään, esimerkiksi:  

 

 Alkutuotannon sopeuttaminen ilmastonmuutokseen ja sen osuus 

elintarviketurvallisuuden edistämisessä sekä Pohjoismaissa että 

kansainvälisesti 

 Toimet ruokahävikin vähentämiseksi 

 Maatalouden tukijärjestelmien kehittäminen kestävän tuotannon 

edistämisen työkaluna 

 Ihmisten ja eläinten terveyden välinen yhteys (Yksi terveys) 

 Mallien ja osaamisen kehittäminen pelagisten kalakantojen kalas-

tukseen liittyvien konfliktien ratkaisemiseksi 

 Maa- ja metsätalouden geenivarayhteistyön jatkumisen turvaami-

nen (Pohjoismainen geenivarakeskus, NordGen). 

 

Valiokunnan mielestä on tärkeää, että yllä mainitut haasteet, joita Poh-

joismaiden neuvoston mukaan tulee priorisoida, sisältyvät MR-FJLS:n työ-

hön tulevana nelivuotiskautena. Valiokunta haluaa korostaa erityisesti 

pohjoismaista panostusta maatalouden geenivarojen säilyttämiseksi, jon-

ka tulee jatkossakin olla keskeinen painopistealue. 

 

5. Päätelmät 

Edellä esitetyn perusteella ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta ehdottaa, 

että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se selventää ehdotukseen maa- ja metsätalous-, kalastus-, 

vesiviljely- ja elintarvikeyhteistyön puiteohjelmaksi 2013–2016 si-

sältyvien yksittäisten panostusalueiden tavoitteita ja painopiste-

alueita. 

 

että se varmistaa, että vuosittaisten puheenjohtajakauden sekto-

riohjelmien lähtökohtana ovat puiteohjelmassa kuvatut haasteet 

pohjoismaisesta näkökulmasta. 

 

että se toteuttaa ministerineuvoston ehdotuksen maa- ja metsäta-

lous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeyhteistyön puiteohjel-

maksi 2013–2016 (B 277/miljö) ja ottaa huomioon Pohjoismaiden 

neuvoston näkemykset konkreettisten panostusten kehittämisestä. 
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Göteborgissa 26. syyskuuta 2012 
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MINISTERINEUVOSTON EHDOTUS 

 

 

Ministerineuvoston ehdotus 

pohjoismaisen maa- ja metsätalous-, kalas-

tus-, vesiviljely- ja elintarvikeyhteistyön  

puiteohjelmaksi 2013–2016 

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

neuvosto 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 alu-

eet, joilla pohjoismainen yhteistyö tuottaa lisäarvoa. Myös geenivaratyön 

tulee sisältyä ohjelmaan. 

 

Puiteohjelma muodostaa täten yhteistyön ohjausvälineen, jota täsmenne-

tään ja täydennetään kunkin vuoden puheenjohtajakauden ohjelmalla.  

 

Ministerineuvosto pyytää täten Pohjoismaiden neuvostoa esittämään nä-

kemyksensä ehdotuksesta vuosia 2013–2016 koskevaksi uudeksi puiteoh-

jelmaksi.  

 

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 palve-

lujen kestävä ja kilpailukykyinen tuotanto vihreällä ja sinisellä sektorilla – 

Pohjoismaiden kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin hyväksi 
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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. Yksityiskohtiin paneudutaan pu-

heenjohtajakauden ja sektorin alaryhmien ohjelmissa.  

 on luonteeltaan monialainen ja heijastelee mahdollisuuksien mu-

kaan kaikkia yhteistyösektoreita. Näin se toimii välineenä, joka ni-

voo yhteen FJLS:n neljä sektoria 

 painottaa alueita, joilla voidaan saavuttaa pohjoismaista hyötyä, 

erityisesti Pohjoismaiden vahvoja alueita sekä alueita, joilla saa-

daan suurin vastine resurssista ja paras vaikutus kansainvälisissä 

prosesseissa 

 painottaa panostusten jatkamista tutkimuksen ja innovaation alu-

eilla.   

 

Yhteistyö vastaa Pohjoismaiden ja FJLS:n sektoreiden kolmeen yleistason 

haasteeseen, jotka kaikki ovat luonteeltaan rajat ylittäviä ja sisältyvät sik-

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

sektoreita: 

 

 Kilpailukykyinen tuotanto 

 Kestävä luonnonvarojen hallinta 

 Pohjoismaisten hyvinvointiyhteiskuntien säilyttäminen ja kehittä-

minen. 

 

Kaikkien kolmen haasteen lähtökohtana on (taloudellisesti, ekologisesti ja 

sosiaalisesti) kestävä kehitys. 

 

Seuranta, rahoitus ja arviointi  

Puiteohjelma koskee kautta 2013–20. Se jalkautetaan Pohjoismaiden 

neuvostossa siten, että Pohjoismaiden neuvostoa pyydetään ottamaan sii-

hen kantaa ennen lopullista hyväksymistä. Pohjoismaiden neuvostolla on 

mahdollisuus vaikuttaa tulevien vuosien konkreettisiin suunnitelmiin vuo-

tuisen budjettiprosessin yhteydessä.  

 

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

tarvikeasiain virkamieskomiteat työskentelevät sen puolesta, että puiteoh-

jelman eri panostusalueille priorisoitaisiin riittävästi resursseja.  

Puiteohjelma arvioidaan kauden lopulla. 

 

Menettely 

Puiteohjelman on laatinut työryhmä, jossa on ollut mukana edellinen pu-

heenjohtajamaa Suomi ja nykyinen puheenjohtajamaa Norja. Pohjoismai-

den 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 lähes-

tymistapa puiteohjelmaehdotukseen on yhteinen ja että ohjelma jalkaute-

taan yhdessä.  

 

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

neuvosto on hyväksynyt puiteohjelmaehdotuksen 28. kesäkuuta 2012 pi-

tämässään kokouksessa ja päättänyt esittää sen Pohjoismaiden neuvos-

tolle.   
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Maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeasiain ministeri-

neuvosto jää odottamaan Pohjoismaiden neuvoston kannanottoja sekä si-

sällöstä että toteutuksesta ennen puiteohjelman lopullista hyväksymistä. 

 

 

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

viljely- 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 ta-

varoiden ja palvelujen kestävä ja kilpailukykyinen tuo-

tanto vihreällä ja sinisellä sektorilla – Pohjoismaiden 

kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin hyväksi. 

 

Puiteohjelma 

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

tarvikealan puiteohjelma 2013–2016 

 

Puiteohjelma viitoittaa Pohjoismaiden ministerineuvostossa kaudella 

2013–2016 tehtävää poliittista pohjoismaista yhteistyötä maa- ja metsä-

talous-, 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 ministeri-

neuvoston painopisteet ja strategiat, jotka pääministerit, yhteistyöminis-

terit ja muut ministerineuvostot ovat määrittäneet käsitellessään aiheita 

ja ongelmakenttiä, joihin MR-FJLS voi vaikuttaa. 

Pohjoismaiden ministeri-

neuvosto 

Ved Stranden 18 

DK-1061 København K 

 

Puh. +45 3396 0200 

Faksi +45 3396 0202 

www.norden.org 

 

21. kesäkuuta 2012 
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MR-FJLS:n työ tähtää kestävän kehityksen edistämiseen kaikilla neljällä 

sektorilla; maataloudessa, metsätaloudessa, kalastuksessa ja vesiviljelys-

sä sekä elintarvikealalla.  

 

Tavoitteena on luoda puitteet talouskasvulle ja hyvinvoinnin kehitykselle 

ja edistää samalla ekologista, terveydellistä ja sosiaalista/alueellista kehi-

tystä. 

 

Yhteistyön lähtökohtana on sen maille tuottama lisäarvo ja pohjoismainen 

hyöty. Pohjoismaat tekevät yhteistyötä löytääkseen ratkaisuja ja selvit-

tääkseen kehitysmahdollisuuksia MR-FJLS:n alueella, jonka ministereillä 

on vastuu toisaalta luonnonvaroja käyttävistä yrityksistä, toisaalta kulut-

tajasuojasta. 

 

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. 

 

Viime vuosien poliittinen ja taloudellinen kehitys on nostanut yhä selke-

ämmin keskiöön ilmastonmuutoksen, ylipainon ja kansainvälisen ruoka-

turvan, 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 toteut-

taa ilman MR-FJLS:n sektorien aktiivista osallistumista – FJLS-sektorit 

ovat osa ratkaisua. 

 

Yhteistyö tulee tästä syystä keskittymään kolmeen yleistason haastee-

seen, jotka kaikki ovat luonteeltaan rajat ylittäviä ja siten osa maailman-

laajuista päiväjärjestystä, joka koskee myös Pohjoismaita ja MR-FJLS-

sektoreita: 

 

 Kilpailukykyinen tuotanto 

 Kestävä luonnonvarojen hallinta 

 Pohjoismaisten hyvinvointiyhteiskuntien ylläpitäminen ja kehittä-

minen. 

 

Kaikkien kolmen haasteen lähtökohtana on (taloudellisesti, ekologisesti ja 

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

een lähtökohtana on biologisten luonnonvarojen käyttö ihmisten tarpei-

siin. Luonnonvarojen käyttö johtaa tuotantoon, joka puolestaan tuo mu-

kanaan 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 kansainvä-

listä kehitystä.  

 

Kilpailukykyinen tuotanto 

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

dyntämällä 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. 
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Kilpailukykyisen ja kannattavan tuotannon varmistaminen ja vahvistami-

nen alkutuotannossa ja elintarviketuotannossa on suuri haaste. Sen tä-

nään tarjoamat kilpailuedut ovat huomisen vakioratkaisuja. Sen vuoksi on 

koko ajan tehtävä työtä kilpailukyvyn ja kannattavuuden hyväksi pitämäl-

lä 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 luonnonva-

roihin perustuva tuotanto, ja niillä on siten tärkeä asema siinä yhteiskun-

nallisessa kehityksessä, jota kutsutaan välillä kestäväksi tai vihreäksi kas-

vuksi, välillä biopohjaiseksi yhteiskunnaksi. Kestävän kehityksen varmis-

taminen 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, 

joka voi tarjota paremmat ansaitsemismahdollisuudet ja joka samalla he-

rättää 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 re-

surssien tuhlaamisen, kuten hyödyntämättömän biomassan, suuren ruo-

kahävikin sekä kokonaisresurssien vajavaisen hyödyntämisen rakenteellis-

ten, 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 eurooppa-

laiseen ja maailmanlaajuiseen kehitykseen. 

 

MR-FJLS aikoo edistää näitä asioita toimimalla biopohjaisten ratkaisujen 

toimittajana yrityksille ja yhteiskunnalle. Biopohjaisten ratkaisujen kysyn-

tä on nykyään suurempaa kuin koskaan ennen. MR-FJLS aikoo ohjelma-

kaudella 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 tuotta-

miin tavaroihin ja palveluihin ja elämää ylläpitäviin toimintoihin. Vihreä 

sektori ja sen kestävä hallinta ovat täten biopohjaisen yhteiskunnan kes-

tävän kehityksen perusta. 

 

Ekosysteemitoiminnot ovat kaiken inhimillisen elämän perusedellytys. Ne 

tuottavat yhteiskunnalle monentyyppisiä ekosysteemipalveluja. Ne tarjoa-

vat 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 tuot-

tavat osaamista, joka voidaan muuntaa innovaatioksi ja yrittäjyydeksi se-
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kä alkutuotannossa että koko yhteiskunnassa. Vihreä sektori tuottaa näin 

monia yhteiskunnallisia palveluja. 

 

MR-FJLS:n sektorien tuotannon lähtökohtana on biologisten luonnonvaro-

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

luonnonvarojen hallinnasta. 

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

tantoa ja luonnonvarojen vastuullista käyttöä, jotka turvaavat luonnon 

monimuotoisuuden, uusiutumisen ja tärkeät ekosysteemitoiminnot myös 

tulevaisuudessa. Näiden hallinta muodostaa merkittävän haasteen toimi-

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

ekosysteemejä. 

 

Sekä merien että sisävesien luonnonvarojen vastuullinen hallinta on erit-

täin 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 moni-

muotoisuuden ja geenivarojen säilyttämisestä ja kestävästä käytöstä. 

Maat ovat päättäneet nostaa tämän vaatimuksen pohjoismaiseksi yhteis-

työalueeksi. 

 

Pohjoismaat ovat jo vuosien ajan avustaneet aktiivisesti geenivaroihin ja 

luonnon monimuotoisuuteen liittyvää kansainvälistä yhteistyötä. Yhteis-

työfoorumeita 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 kehittä-

mällä strategioita geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseksi luon-

nonoloissa (in-situ-säilytys) sekä strategioita geenivarojen monimuotoi-

suuden säilyttämiseksi esimerkiksi pakastettuna (ex-situ-säilytys). 

 

Geenivarojen kestävän käytön haasteena on varmistaa geenivarojen mo-

nimuotoisuuden 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 tapah-

tuu 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 pohjois-

maisesta vaan globaalista haasteesta, jossa korostuu se, että vesivarojen 

huono hallinto tekee vedestä strategisen luonnonvaran, jota läheskään 

kaikilla ei ole riittävästi.  

 

Pohjoismaisten hyvinvointiyhteiskuntien ylläpitäminen ja kehittä-

minen  

Pohjoismaisessa hyvinvointimallissa on juuri nyt meneillään muutos. MR-

FJLS:n sektorit luovat perusedellytykset Pohjoismaiden hyvinvointiyhteis-

kuntien ylläpitämiselle ja kehittämiselle. Ne huolehtivat ruokaturvasta ja 

elintarviketurvallisuudesta, tuottavat bioenergiaa ja vaikuttavat keskeisel-

lä tavalla puhtaan juomaveden saatavuuteen. Pohjoismaisessa hyvinvoin-

timallissa on tärkeällä sijalla terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen muun 
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muassa monipuolisessa luonnossa harjoitettavan ulkoilun ja elävän ruoka-

kulttuurin avulla. 

 

Hyvinvointialan suurimpia uhkia ovat epäterveelliset ruokailutottumukset, 

liikkumattomuus ja ylipaino, jotka vaarantavat ihmisten terveyden sekä 

Pohjoismaissa että muualla maailmassa. Yhteistyön pohjana on pohjois-

mainen toimintasuunnitelma terveyden ja elämänlaadun edistämiseksi 

ruokavalion ja liikunnan avulla, joka tukee kansallisia panostuksia. Poh-

joismaisten ravitsemussuositusten laadinnassa tehdään yhteistyötä tarkoi-

tuksena vahvistaa hyvien ja yksinkertaisten ravitsemusohjeiden perustaa 

ja siirtää ne suoraan kuluttajavalistukseen muun muassa avaimenreikära-

vitsemusmerkin avulla. 

 

Uuteen pohjoismaiseen ruokaan liittyvässä työssä MR-FJLS keskittyy en-

tistä monipuolisempaan tuotantoon sekä tuotantomuotojen että tuotanto-

volyymien osalta. Työ sai alkunsa uutta pohjoismaista keittiötä koskevasta 

julistuksesta, jonka ansiosta huomio on kiinnittynyt entistä enemmän kes-

tävään paikalliseen tuotantoon ja ennen kaikkea paikalliseen arvon luomi-

seen, millä saattaa olla suuri merkitys rannikko- ja maaseutualueiden ke-

hitykselle. 

 

Kansainvälisen kaupankäynnin kasvu lisää elintarviketuotannon paineita. 

Haasteeseen on vastattava vahvistamalla pohjoismaisia arvoja, joihin si-

sältyy 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 lähestymis-

tapaa ja käyttämällä resursseja parhaalla mahdollisella tavalla esimerkiksi 

turvautumalla ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin. 
 
Pohjoismainen ääni 

Pohjoismainen yhteistyö auttaa selvittämään, mistä haasteista ja ratkai-

suista ollaan samaa mieltä, mistä eri mieltä. Tämän pohjalta on hyvä so-

pia, missä ja milloin on mahdollista tai tärkeää korottaa pohjoismaista 

ääntä. 

 

Yhteistyön tulee edistää yhteispohjoismaisten asemien ja intressien vai-

kuttavuutta kansainvälisissä prosesseissa ja kansainvälisillä foorumeilla 

alueellisesti ja maailmanlaajuisesti silloin, kun sitä pidetään tärkeänä.  

 

Yhteistyö suuntautuu muun muassa tausta-aineistojen laatimiseen ja, sil-

loin kun se on tarkoituksenmukaista, aloitteiden tekemiseen kansainväli-

sissä prosesseissa tämän puiteohjelman tavoitteiden lujittamiseksi. Toi-

minta 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 Pohjois-

maiden kesken sekä naapurialueiden, Euroopan ja muun maailman kans-

sa, silloin kun maat pitävät sitä tärkeänä ja se tuottaa pohjoismaista hyö-

tyä. Kasvava kansainvälistyminen ja siitä johtuva kilpailun kiristyminen 

sekä Pohjoismaiden erilaiset sidokset EU:hun ja muihin kansainvälisiin jär-

jestöihin tarjoavat pohjoismaiselle yhteistyölle sekä haasteita että mah-

dollisuuksia. EU:ssa mukana olevien Pohjoismaiden velvoitteet yhteisessä 

maatalous- ja kalastuspolitiikassa tulee ottaa huomioon ja niitä on kunni-

oitettava. 

 

Yhteistyötä Pohjoismaiden lähialueiden, Baltian maiden sekä Luoteis-

Venäjän ja arktisen alueen kanssa ohjaavat erityiset ohjelmat ja suunta-
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viivat, ja myös EU:n makroalueellinen Itämeri-strategia tarjoaa Pohjois-

maille mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin alueellisesta pohjoiseu-

rooppalaisesta näkökulmasta.  

 

Kansainväliset sopimukset ja prosessit vaikuttavat luonnonvarojen hallin-

nan ja käytön edellytyksiin pellolta ja vedestä pöytään.  

 

Toteutus 

Puheenjohtajakauden ohjelmat tuovat puiteohjelmaan tärkeän ja jousta-

van 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 jat-

kuvuuden turvaamiseksi tehdä yhteistyötä edellisen ja seuraavan puheen-

johtajamaan kanssa. 

 

Menestys mitataan yhteistyön kyvyllä käynnistää ja toteuttaa panostuksia 

ja prosesseja, jotka auttavat kohtaamaan mainitut kolme haastetta ja 

tuottamaan poliittisia tuloksia. 

 

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 käsit-

tää myös tutkijoita, kenttätyön tekijöitä sekä elinkeinoelämän järjestöjä ja 

edustajia. Tavoitteena on Pohjois-Euroopan johtava poliittinen verkosto, 

joka kattaa sekä tutkimuksen että elinkeinoelämän. 

 

YHTEISTYÖN ORGANISAATIORAKENTEEN KUVAUS 

KAAVIO VIRKAMIESKOMITEOISTA, LAITOKSISTA, 

YHTEISTYÖELIMISTÄ, TYÖRYHMISTÄ JA OHJELMISTA 

Tutkimuksella ja innovaatiolla on tärkeä tehtävä puiteohjelman toteutuk-

sessa. Kansalliset, pohjoismaiset ja eurooppalaiset tutkimusmaisemat 

muuttuvat koko ajan, mikä heijastuu MR-FJLS:ssä yleisenä kehityssuun-

tauksena, jossa huomio kohdistuu pikemminkin tutkimuspolitiikkaan ja 

suurten haasteiden kohtaamiseen kuin tutkimuksen rahoitukseen. Tämä 

tarkoittaa sitä, että Yhteispohjoismaisen metsäntutkimuksen, Pohjoismai-

sen 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. Yhteis-

työ 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 Poh-

joismaiden ministerineuvoston viestintäosaston sekä asianomaisten kan-

sallisten viestintätoimijoiden kanssa. Viestintä ja vuoropuhelu ovat tärkei-

tä yhteistyövälineitä, jotka auttavat levittämään tietoa ja ideoita siitä, mi-

ten pohjoismaisella yhteistyöllä kehitetään ratkaisuja Pohjoismaiden hy-

väksi. Jotkut ratkaisut auttavat mukautumaan hyväksyttävällä tavalla 

kansainvälisiin virtauksiin, toiset puolestaan tarjoavat mahdollisuuden vai-

kuttaa yhteistyön tai maiden omien toimien avulla kansainväliseen kehi-

tykseen ja Pohjoismaiden kannalta suotuisaan suuntaukseen ja kehityk-

seen. 

 

Toimintaohjelma arvioidaan ohjelmakauden päätteeksi. 
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