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Taustaa 
Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa on Pohjoismaiden ministerineuvoston (PMN) uusi 
kestävän kehityksen strategia 
(http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2013-726). Strategia muodostaa 
yleiset sektorienväliset puitteet Pohjoismaiden ministerineuvoston työlle. 
Kestävyysnäkökulma on sisällytettävä kaikkeen Pohjoismaiden ministerineuvostossa 
tehtävään työhön. Pohjoismaiden ministerineuvosto priorisoi pohjoismaisen yhteistyön 
kautta aiheita, prosesseja ja hankkeita, jotka edistävät kestävää kehitystä.  
 
Strategia tarjoaa pitkän aikavälin suuntaviivat vuoteen 2025 seuraavilla 
painopistealueilla: pohjoismainen hyvinvointimalli, elinvoimaiset ekosysteemit, muuttunut 
ilmasto, maapallon luonnonvarojen kestävä käyttö sekä koulutus, tutkimus ja innovaatiot.  
 
Eri ministerineuvostojen konkreettiset toimenpiteet 2013–2015 
Pohjoismaiden yhteistyöministerit (MR-SAM) ovat kehottaneet eri ministerineuvostoja 
muuntamaan strategian pitkän aikavälin tavoitteet konkreettisiksi toimenpiteiksi ja 
mitattaviksi tavoitteiksi. Jäljempänä on lyhyt katsaus konkreettisista toimenpiteistä, joita 
ministerineuvostot haluavat tuoda esille tässä yhteydessä. Liitteessä 1 on lueteltu joitakin 
ministerineuvostojen tulevia toimenpiteitä. 
 
Pohjoismainen hyvinvointimalli 
Suurin osa ministerineuvostojen ilmoittamista toimenpiteistä liittyy hyvinvointiin. PMN 
aikoo tutkia terveyden ja hyvinvoinnin sosiaalista eriarvoisuutta ja toteuttaa kliinisiä 
monikeskustutkimuksia (MR-S) sekä selvittää työympäristöasioita ja potilasvirtoja 
(MR-A). Toiminta keskittyy paljolti nuoriin: heikossa asemassa olevien nuorten 
osallistaminen työelämään ja koulutukseen (MR-S), nuorisotyöttömyys sekä nuorten 
aikuisten työympäristö ja työolot (MR-A). Lisäksi tarkastellaan työpaikan organisaation 
sekä psykologisten ja sosiaalisten tekijöiden yhteyttä varhaiseen eläköitymiseen (MR-A) 
ja osa-aikatyön vaikutusta talouteen sekä tasa-arvoon perhe- ja työelämässä (MR-JÄM). 
Pohjoismaat ovat vastedeskin tärkeä kansainvälinen toimija, ja ne osallistuvat esimerkiksi 
aktiivisesti FAO/WHO-konferenssiin Better nutrition – better lives (MR-FJLS). Luodakseen 
edellytykset pitkän aikavälin kestävälle kasvulle PMN on käynnistänyt hankkeen, joka 
keskittyy vihreiden yritysten ja investointien rahoitukseen. Pohjoismaat tekevät lisäksi 
aktiivisesti yhteistyötä veropaon estämiseksi (MR-FINANS). PMN haluaa sisällyttää 
kulttuurin entistä paremmin kestävän kehityksen työhön, ja siksi se ryhtyy uusiin 
toimenpiteisiin, joilla selvitetään ja konkretisoidaan kulttuurin ja kestävän kehityksen 
yhtymäkohtia (MR-K). 
 

Pohjoismaiden 
ministerineuvosto 

Ved Stranden 18 

DK-1255 Köpenhamn K 

 

Puh. +45 3396 0200 

Faksi +45 3396 0202 

www.norden.org 
 

2. heinäkuuta 2013 

13-00122-4 

 

http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2013-726


 

 sivu 2  

3 

Elinvoimaiset ekosysteemit 
Maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeasiain ministerineuvosto on 
laatinut uuden yhteistyöohjelman vuosiksi 2013–2016 (MR-FJLS). Puiteohjelman 
lähtökohtana on kestävä kehitys, ja siinä keskitytään muun muassa kilpailukykyisen 
tuotannon ja luonnonvarojen kestävän hallinnan haasteisiin. PMN toteuttaa Pohjoismaisen 
biotalousaloitteen yhteydessä panostuksen, joka keskittyy tuotantoon ja ympäristöön 
erityisesti vesiekosysteemien, maatalouden ja metsätalouden alueella (MR-FJLS). Projekti 
liittyy läheisesti myös tutkimus- ja koulutusalan tavoitteisiin. PMN tulee kehittämään ja 
tukemaan yhteisiä periaatteita ja menetelmiä, joiden pitkän aikavälin tavoitteena on 
ekosysteemiin perustuva lähestymistapa pohjoisten merialueiden hallinnassa (MR-M). 
 
Muuttunut ilmasto 
Maailmanlaajuisten ilmastoneuvottelujen pohjoismaisen työryhmän (NOAK) toimeksiantoa 
on jatkettu vuoteen 2018 saakka (MR-M). Ryhmä hyödyntää pohjoismaista osaamista ja 
tietoa kansainvälisten ilmastoneuvottelujen tukemisessa selvittämällä ajankohtaisia 
avainkysymyksiä ja tasoittamalla mahdollisia ristiriitoja. Ryhmä toteuttaa analyyseja, 
selvityksiä, työpajoja ja seminaareja, joiden kohderyhmänä ovat sekä pohjoismaiset että 
kansainväliset ilmastoneuvottelijat ja -asiantuntijat. NOAK esimerkiksi johtaa Perun ja 
Vietnamin kanssa toteutettavaa kumppanuushanketta Nordic Partnership Initiative on Up-
scaled Mitigation Action, jolla pyritään parantamaan kumppanuusmaiden valmiutta 
hyödyntää kansainvälistä ilmastorahoitusta ja siten vähentää päästöjä sektorikohtaisin 
toimenpitein. 
 
PMN toteuttaa ohjelman, joka keskittyy energiankäytön tehostamiseen ja erityisesti 
energiaan liittyvien tuotteiden markkinavalvonnan tehostamiseen (MR-NER). 
Päästömuutosten ja ilmastonmuutoksen vaikutus ilman epäpuhtauksiin sekä niiden 
kustannukset ja vaikutukset terveyteen selvitetään, jotta saataisiin uutta tietoa ilman 
epäpuhtauksien merkityksestä kansanterveydelle ja niiden yhteiskuntataloudellisista 
kustannuksista (MR-M). PMN nostaa esille sukupuolinäkökulman ilmastoasioiden ja 
luonnon monimuotoisuuden yhteydessä useissa kansainvälisissä seminaareissa (MR-JÄM). 
 
Maapallon luonnonvarojen kestävä käyttö 
Kestävän kaivos- ja mineraaliteollisuuden pohjoismainen asiantuntijaverkosto (NordMin) 
pyrkii vahvistamaan pohjoismaisen mineraali- ja kaivossektorin kansainvälistä 
kilpailukykyä ja kestävyyttä resurssitehokkuuden, ympäristövaikutusten ja 
yhteiskuntavaikutusten osalta (MR-NER). PMN käynnistää testausmenetelmien 
kehityshankkeen, jonka tarkoituksena on kemiallisten aineiden luokittelu ja riskinarviointi 
tuotteiden sisältämien kemikaalien sääntelemiseksi (MR-M).  
 
Kestävän kulutuksen ja tuotannon pohjoismaisen työryhmän toimeksiantoa on jatkettu 
vuoteen 2018 saakka (MR-M). Ryhmä tulee priorisoimaan seuraavia aiheita: vihreä 
talous, mukaan lukien ohjauskeinot ja toimenpiteet, resurssitehokkaat tuotanto- ja 
kulutusketjut, kuluttajat ja kestävä elämäntapa sekä pohjoismaiset aloitteet 
kansainvälisissä prosesseissa.  
 
Pohjoismaisen Joutsenmerkin parissa tehtävää työtä kehitetään tulevina vuosina, ja 
vuonna 2013 perustetaan Pohjoismainen ympäristömerkki -yhdistys, jonka on tarkoitus 
tehostaa ympäristömerkin pohjoismaista hallinnointia. Lisäksi laaditaan väliraportti 
Joutsenmerkin vision 2015 täytäntöönpanosta (MR-M).   
 
Koulutus, tutkimus ja innovaatiot 
Sektorienvälisen tutkimuksen edistämistavoitetta toteutetaan esimerkiksi lisäämällä 
pohjoismaista vihreän kasvun tutkimusyhteistyötä ja kehittämällä pohjoismaista 
tutkimusinfrastruktuuria (MR-U). PMN jatkaa aktiivisesti työtä lasten ja nuorten kestävän 
kehityksen osaamisen parantamisen parissa muun muassa järjestämällä inspiraatio- ja 
verkostoseminaareja kestävän kehityksen opetuksesta (MR-U).  
 
 
 
Rio+20:n seuranta 
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Sekä Pohjoismaat että Pohjoismaiden ministerineuvosto seuraavat aktiivisesti 
Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kansainvälistä kestävän kehityksen Rio+20-
konferenssia. Esimerkkeinä mainittakoon, että PMN perustaa vaihtoehtoisten 
hyvinvointimittareiden pohjoismaisen ad hoc -ryhmän, tekee kansainvälisellä tasolla 
aloitteita kestävien kehitystavoitteiden laatimiseksi ja edistää luopumista fossiilisille 
polttoaineille myönnettävistä tuista (lisätietoa saa Pohjoismaiden yhteistyöministerien 
Rio+20:n seurantaa koskevasta selonteosta). 
 
 
Pohjoismaiden neuvoston aiemmat näkemykset 
Yhteistyöministerien (MR-SAM) 2. tammikuuta 2013 hyväksymä lopullinen strategia 
sisältää Pohjoismaiden neuvoston (PN) ilmasto-osuuteen tekemän täydennysehdotuksen 
rahoituslaitosten tehtävistä ja maiden kansallisista ilmastotavoitteista. Lisäksi 
strategiatekstiin on otettu mukaan Pohjoismaiden rooli maailman kasvavan väestön 
ruokaturvaan liittyvässä haasteessa. 
 
PN kaipasi myös seuraavia painopisteitä: kuluttajanäkökulma kemikaalien ja 
nanomateriaalien lisääntyvään käyttöön, elintarviketurvallisuus ja eläinten terveys, 
lääketieteen, eläinlääketieteen ja ympäristösektorin yhteistyöhön painottuva ennalta 
ehkäisevä työ resistenssiongelman leviämisen estämiseksi sekä kestävät ratkaisut ja 
näkemykselliset tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuoltosektorin ja hyvinvointipoliittisen 
areenan kehittämiseksi. Ministerineuvoston eri sektorit ovat suunnitelleet toimenpiteitä 
kaikilla näillä alueilla, mikä käy osittain ilmi liitteessä 1 luetelluista sektoreiden 
konkreettisista toimenpiteistä. Lisäksi MR-SAM haluaa tiedottaa seuraavista 
toimenpiteistä, jotka edistävät mainittuja yhteistyöalueita.  
 
Nanoteknologia tarjoaa uusia mahdollisuuksia elintarviketuotannossa, mutta saattaa 
myös aiheuttaa kuluttajille terveysriskejä. On perustettu Pohjoismaiden ja Baltian maiden 
välinen nanoverkosto, jonka tavoitteena on koota tutkijoita, asiantuntijoita ja muita 
sidosryhmiä keskustelemaan riskeistä, joita nanoteknologian käyttö elintarvikealalla 
saattaa aiheuttaa (MR-FJLS).  
 
Ministerineuvostolla on erityinen työryhmä, jolla on vastuu mikrobiologiaan, zoonooseihin 
sekä eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä hankkeista (MR-FJLS). Näillä alueilla 
käynnistetäänkin jatkuvasti tärkeitä aloitteita. Ajankohtaisista aloitteista mainittakoon 
muun muassa riskiin perustuvien mikrobiologisten kriteerien määrittäminen 
Pohjoismaissa. Yksi esimerkki eläinten terveyteen liittyvistä hankkeista on Pohjoismaiden 
ja Baltian maiden yhteinen eläinlääketieteen valmiushanke, jolla muun muassa 
parannetaan tartuntojen torjumiseen liittyvää osaamista. 
 
PMN työskentelee myös antibioottiresistenssiin liittyvien ongelmien parissa. Aihe on maa- 
ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeasiain ministerineuvoston asialistalla 
kesäkuussa 2013, jolloin keskustellaan tulevien vuosien konkreettisten pohjoismaisten 
toimenpiteiden mahdollisuudesta.  Myös Yksi terveys -käsitteestä keskustellaan: siinä on 
kyse tartunnanaiheuttajien ja antibioottiresistenssin leviämisestä eläinten ja ihmisten 
välillä vallitsevissa ekologisissa oloissa. Lääkäreiden, eläinlääkäreiden ja ekologien on 
tehtävä yhteistyötä, jotta näitä tartuntoja voitaisiin ymmärtää ja ehkäistä. Lisäksi 
puheenjohtajamaa Ruotsi on kutsunut Pohjoismaiden eläinlääkintäpäälliköt (CVO) vuonna 
2013 järjestettävään seminaariin keskustelemaan erityisesti eläinlääkintäpuolen 
haasteista. 
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