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Suomen linjaus vuosien 2017-2020 FAO-työlle 
 

1. Johdanto  

 

Tämän linjauksen tarkoitus on päivittää Suomen aiemmat FAO-linjaukset ja määritellä tavoitteet ja teemat, 

joita Suomi omassa FAO-työssään haluaa edistää. Linjauksen päivittäminen on ajankohtaista erityisesti siksi, 

että Suomen kolmivuotinen vuoro toimia Pohjoismaiden edustajana FAO:n hallintoneuvostossa alkaa 

kesällä 2017. Lisäksi Suomi toimii EU-puheenjohtajuuskaudellaan syksyllä 2019 EU:n FAO-asioiden 

koordinaattorina yhdessä EU:n ulkosuhdehallinnon kanssa. Linjaus on kirjoitettu maa- ja 

metsätalousministeriön (MMM) johdolla kesän ja syksyn 2016 aikana ja siihen on saatu kommentteja ja 

täsmennyksiä ulkoasiainministeriöltä (UM) ja sosiaali- ja terveysministeriöltä (STM) sekä Suomen FAO-

toimikunnan jäseniltä. MMM:n FAO-koordinaatio kiittää kaikkia mukana olleita arvokkaasta panoksesta. 

 

2. FAO järjestönä 

 

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO perustettiin vuonna 1945. Nykyiset 194 jäsenvaltiota tekevät siitä 

jäsenmäärältään suurimman YK:n erityisjärjestön. Järjestön pääjohtajana toimii brasilialainen José Graziano 

da Silva, jonka toinen nelivuotiskausi alkoi vuonna 2015.   

 

FAO:n tavoitteet. FAO:n tavoitteena on nälän, aliravitsemuksen ja köyhyyden poistaminen, taloudellisen ja 

sosiaalisen kehityksen edistäminen ja ulottaminen kaikille ihmisille sekä luonnonvarojen, kuten veden, 

maan, ilman, ja geenivarojen kestävä hallinta ja käyttö nykyisten ja tulevien sukupolvien hyväksi.   Monissa 

asioissa, kuten ravitsemus, elintarviketurvallisuus, ilmastonmuutos ja mikrobilääkeresistenssi FAO toimii 

YK:n laajuisen koordinaation ja tehtävänjaon mukaisesti yhteistyössä toisten järjestöjen kanssa (esim. WFP 

IFAD, WHO ja UNFCCC). Lisäksi FAO tekee yhteistyötä mm. OIE:n ja OECD:n kanssa.  

 

FAO:n toiminta. FAO toimii mandaattinsa mukaisesti maailmanlaajuisesti kokoamalla ja välittämällä tietoa 

maa-, metsä- ja kalataloudesta, jakamalla kokemuksia hyvistä käytännöistä ja teknologioista, tarjoamalla 

neutraalin maailmanlaajuisen keskustelufoorumin sekä tekemällä käytännön kehitys- ja humanitaarista 

työtä eri puolilla maailmaa. FAO tekee merkittävää työtä myös maanomistusolojen selkeyttämiseksi ja 

köyhimpien ihmisten maaoikeuksien turvaamisen puolesta. Ruokaturva- ja ravitsemuskysymysten esillä 

pitäminen kansainvälisissä kokouksissa ja neuvotteluissa on myös yksi FAO:n tärkeistä tehtävistä.  

 

FAO:n työ jakautuu karkeasti normatiiviseen ja operatiiviseen toimintaan, joskin nämä toiminnot menevät 

osittain päällekkäin. Normatiivinen työ eli tietotyö on FAO:n ydintoimintaa ja tarkoittaa ensisijaisesti 

kansainvälisten ohjeistojen, tilastojen ja standardien laadintaa sekä hyvien käytäntöjen levittämistä. 

Operatiivinen työ puolestaan tarkoittaa pääasiassa kehitys- ja siirtymävaiheen maissa normien käytäntöön 

soveltamista ja kehitysprojekteja, kuten politiikkaneuvontaa, maiden osaamisen vahvistamista ja hätäapua. 

Pieni osa FAO:n jäsenmaksuihin perustuvasta budjetista ohjataan maatasolla tapahtuvaan operatiiviseen 

työhön, mutta pääosa maatason työstä perustuu vapaaehtoisrahoitukseen.  

FAO:n rahoitus. FAO noudattaa kokonaisbudjetointia, joka koostuu jäsenmaksuista sekä 

vapaaehtoisrahoituksesta. Samat strategiset tavoitteet ohjaavat niin jäsenmaksubudjetista kuin 

vapaaehtoisrahoituksesta rahoitettavaa työtä. Vuosina 2016–2017 järjestön budjetti on noin 2,6 miljardia 

US dollaria, josta noin 40 % kertyy jäsenmaksuista ja 60 % vapaaehtoisrahoituksesta. Viime vuosina monet 

jäsenmaat ovat maksaneet jäsenmaksujaan aikataulussa aikaisempaa paremmin.   
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FAO:n arvioinnit. Monenkeskisten YK-järjestöjen toimintaa arvioimaan on perustettu MOPAN-verkosto eli 

the Multilateral Organization Performance Assessment Network. Se arvioi FAO:n toimintaa viimeksi vuonna 

2014. Järjestön saamat arviot ovat parantuneet edellisistä arviointikerroista. Vuoden 2014 arviossa FAO:n 

vahvuuksiksi listattiin mm.  

 Selkeä mandaatti: tavoitteet järkeviä mandaattiin nähden ja linjassa globaalien kehitystavoitteiden 

kanssa  

• Maatason tavoitteet hyvin linjassa maiden omien kehitystavoitteiden kanssa 

• Hyvää edistystä vallan hajauttamisessa maatoimistoille, erityiskiitos hajautetulle hätäapu- ja 

jälleenrakennustyölle 

• Parannusta tapahtunut työn koordinoinnissa toisten toimijoiden kanssa   

• FAO tunnetaan globaalina ja alueellisena osapuolten kokoajana ja tiedon tarjoajana  

 

MOPAN-arvio paljasti myös korjausta vaativia asioita, kuten 

• Tuloksellisuuteen tähtäävä hallinto vaatii vielä terävöittämistä  

• Budjetointi ja raportointi eivät tuota selkeää tietoa tavoitteiden ja tulosten saavuttamisesta  

• YK:n ruokaturvaklusterin toiminnassa ja hallinnossa tehostamisen varaa  

• Henkilöresurssien hallinnoinnissa edelleen heikkouksia  

• Hallinnollinen ja toiminnallinen tehokkuus maatasolla edelleen huolenaiheena  

 

FAO:n toimintaa arvioidaan myös sektoreittain tai teemoittain. Suomelle tärkeä FAO:n metsäalan toiminta 

arvioitiin ensimmäistä kertaa vuonna 2012. Arvion mukaan FAO tekee tärkeää työtä metsäpinta-alan, 

metsien tilan ja niiden muutosten kokoamiseksi globaalitasolla sekä metsäinformaatiojärjestelmien alalla. 

Lisäksi FAO tukee monia jäsenmaita kansallisten metsäohjelmien suunnittelussa. Toisaalta FAO:n näkyvyys 

maatasolla on arvion mukaan vähentynyt ja järjestön asiantuntemus on siroteltu liian moneen maahan ja 

teemaan.  

FAO:n strategiset painopisteet. FAO:sta tehtiin kokonaisvaltainen ulkoinen arviointi runsaat 10 vuotta 

sitten, mistä käynnistyi järjestön uudistaminen. Sen aikana osastojakoa on muutettu, maatoimistoille 

annettu aiempaa enemmän toimivaltaa, aluetoimistojen tehtäviä selkeytetty, toimintoja priorisoitu sekä 

vakinaisen henkilökunnan määrää vähennetty. Yksi ulkoisen arvioinnin suosituksista koski aiempaa 

selkeämpää tavoitteenasettelua. Siten FAO:n toimintaa on ohjannut vuodesta 2014 alkaen viisi strategista 

painopistettä, jotka ovat voimassa myös kuluvalla kaksivuotiskaudella 2016 - 2017:  

 

1. osallistuminen ruokaturvattomuuden ja aliravitsemuksen poistamiseen  
2. maa-, metsä- ja kalatalouden tuottavuuden ja kestävyyden parantaminen  
3. maaseutuväestön köyhyyden vähentäminen  
4. aiempaa osallistavampien ja tehokkaampien maatalous- ja ruokajärjestelmien 

käyttöönotto 
5. elinkeinojen kriisikestävyyden (resilienssin) parantaminen. 

 
Näiden lisäksi poikkileikkaavat tavoitteet - sukupuolten tasa-arvo, ilmastonmuutos, ravitsemus ja hyvä 

hallinto - otetaan huomioon kaikessa FAO:n työssä.  

Strategisten painopisteiden ja poikkileikkaavien tavoitteiden lisäksi FAO:n toimintaa määrittää Agenda 2030 

-työ ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttaminen. 
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3. Suomen toiminta FAO-asioissa   

3.1 Suomen FAO-työtä ohjaavat strategiat ja eri toimijoiden osallistuminen  

Suomen toimintaa FAO:ssa ohjaavat hallituksen ohjelma, strategiat ja linjaukset sekä ministeriöiden 

tekemät linjaukset. Suomen FAO-toiminnassa korostetaan johdonmukaisuutta eri linjausten, kuten 

biotalousstrategian, ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelman, ruokapoliittisen selonteon, kansallisen 

metsästrategian, valtioneuvoston luonnonvaraselonteon, Suomen vesialan kansainvälisen strategian, maa- 

ja metsätalousministeriön kansainvälisen vaikuttamisen strategian sekä valtioneuvoston kehityspoliittisen 

selonteon ja ulkoasiainhallinnon YK-strategian ja ihmisoikeusstrategian kesken.   

Maa- ja metsätalousministeriön kansainvälisen vaikuttamisen strategia linjaa ministeriön toimintaa 

kansainvälisissä yhteyksissä. Se korostaa uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä niihin 

pohjautuvien elinkeinojen toimintaedellytysten ja elintarviketurvallisuuden parantamista niin Suomessa 

kuin kansainvälisesti. Strategiaa toteutetaan mm. tekemällä Suomen omia hyviä käytäntöjä tunnetuksi 

kansainvälisillä foorumeilla. Päätöksenteon pohjana painotetaan tieteellistä tietoa, avoimuutta ja 

vuorovaikutusta. Valtioneuvoston kehityspoliittinen selonteko linjaa Suomen tulevien vuosien 

kehityspolitiikkaa. Siinä painottuvat erityisesti naisten ja tyttöjen oikeudet sekä kehitysmaiden omien 

talouksien vahvistaminen työpaikkojen, elinkeinojen ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Painopisteisiin kuuluvat 

myös yhteiskuntien demokraattisuus ja toimintakyky sekä ruuan, veden ja energian saatavuus ja 

luonnonvarojen kestävä käyttö.  

FAO-asioissa on Suomessa vastuu jaettu maa- ja metsätalousministeriön ja ulkoasiainministeriön välille. 

MMM:llä on päävastuu yhteistyöstä FAO:n kanssa ja tekninen osaaminen FAO:n erityistoimialoihin 

liittyvissä kysymyksissä. Suomen vuotuinen jäsenmaksu FAO:lle, noin 2,4 miljoonaa dollaria vuonna 2016, 

maksetaan MMM:n budjetista. UM:llä on vastuu YK-politiikasta ja kehityspoliittisista kysymyksistä. Suomen 

edustustot seuraavat FAO:n toimintaa maatasolla. UM vastaa myös vapaaehtoisrahoituksen myöntämisestä 

ja seurannasta. Vuonna 2015 UM:n kautta ohjattiin FAO:n työhön vapaaehtoisrahoitusta 5.6 miljoonaa 

euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö osallistuu Codex Alimentariuksen ja One Health- työhön ja 

ympäristöministeriö seuraa FAO-työtä ympäristön näkökulmasta.  

Eri ministeriöiden ja muiden sidosryhmien kytkemiseksi FAO-työhön on perustettu Suomen FAO- 

toimikunta. Valtioneuvoston asetus 1156/1997 toteaa, että FAO:n toimialaan liittyvissä kysymyksissä maa- 

ja metsätalousministeriötä avustaa Suomen FAO-toimikunta, joka toimii myös FAO:n ohjesäännössä 

tarkoitettuna kansallisena elimenä Suomessa. Toimikunnan tehtävänä on asetuksen mukaan koordinoida ja 

suunnitella Suomen toimintaa FAO:ssa sekä siihen liittyen muissa elintarvike- ja maatalousasioita 

käsittelevissä YK-järjestöissä, valmistella niiden eri elimissä esitettäviä kannanottoja, jakaa tietoa niiden 

toiminnasta ja suosituksista sekä tehdä esityksiä järjestöjen eri elinten päätöksistä ja suosituksista 

aiheutuviksi toimenpiteiksi. Jäseninä ovat maa- ja metsätalousministeriön ja ulkoasiainministeriön 

edustajat sekä enintään 10 muuta jäsentä.  

FAO-toimikunta voi kutsua kokouksiinsa myös ulkopuolisia asiantuntijoita, kuten Suomen rahoittamien 

FAO-projektien työntekijöitä, kansalaisyhteiskunnan edustajia, suomalaisia tutkijoita sekä 

konsulttitoimistoja ja muita yksityissektorin edustajia, joilla on kokemusta FAO-yhteistyöstä, sekä MMM:n 

FAO:n ja Codex Alimentariuksen kokouksiin osallistuvia virkamiehiä. FAO-toimikunta on järjestänyt 

vuosittain Maailman Ruokapäivän seminaarin tarkoituksena lisätä FAO:n tunnettavuutta alan toimijoiden, 

erityisesti opiskelijoiden ja nuorten keskuudessa Suomessa.  

 

Suomen hallintoneuvostokauden lähestyessä vahvistetaan FAO-toimikunnan roolia eri toimijoiden 
yhteistyöelimenä ja ministeriöiden tukena hallintoneuvosto- ja muussa FAO-työssä. 
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3.2 FAO-vaikuttamisen kanavat 

 

Ylin FAO:n toimintaa ohjaava elin on joka toinen vuosi pidettävä yleiskokous (konferenssi), joka 

järjestetään seuraavan kerran heinäkuussa 2017. Yleiskokousten välillä toiminnasta päättää yleensä kaksi 

kertaa vuodessa kokoontuva hallintoneuvosto. Vuoden 2017 heinäkuussa alkaa Suomen kolmivuotinen 

vuoro toimia Pohjoismaiden edustajana hallintoneuvostossa. Tämä kausi on osittain päällekkäinen Suomen 

EU-puheenjohtajuuden kanssa, joka koittaa vuoden 2019 jälkimmäisellä puoliskolla.  Suomi toimii lisäksi 

Euroopan alueryhmän (ERG) varapuheenjohtajana vuoden 2018 jälkimmäiselle puoliskolla ja 

puheenjohtajana vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla. EU-puheenjohtajakautensa aikana Suomi on 

vastuussa myös EU:n FAO-koordinaatiosta yhdessä EU:n ulkosuhdehallinnon kanssa.  Tärkeitä FAO:n 

toimintaa ohjaavia elimiä ovat myös finanssi- ja ohjelmakomiteat sekä sääntö- ja oikeudellinen komitea. 

Suomen pysyvä FAO-edustaja toimi ohjelmakomitean puheenjohtajana vuosina 2009 - 2011.  

Kokemus osoittaa, että asioihin vaikuttaminen FAO:n kaltaisessa moniulotteisessa ja – portaisessa 

järjestössä vaatii johdonmukaista ja pitkäjänteistä panostusta tietoisesti valittuihin teemoihin ja 

painopisteisiin. Johdonmukaisuuden kannalta tärkeää on myös, että vaikuttaminen FAO:n eri elimissä ja 

Suomen järjestölle antama vapaaehtoisrahoitus jatkossakin tukevat toisiaan. 

Suomelle tärkeitä teemoja voidaan pitää esillä FAO-työn eri tasoilla. Keskeisimmät vaikuttamiskanavat ovat 

EU- ja pohjoismainen yhteistyö. Virallisten kokouspuheenvuorojen lisäksi tärkeää on liittoutuminen 

samanmielisten toimijoiden kanssa ja erilaiset kahdenväliset keskustelut jäsenmaiden kesken sekä FAO-

sihteeristön ja johdon tapaamiset.  

Näkyvin kannanotto tapahtuu teknisissä komiteoissa ja hallintoneuvostossa pidetyissä pohjoismaisissa ja 

EU-puheenvuoroissa. Pohjoismaiden edustaja hallintoneuvostossa koordinoi puheenvuorot muiden 

Pohjoismaiden kanssa. Viidestä Pohjoismaasta kolme on EU:n jäseniä, joten Suomen pitämät pohjoismaiset 

puheenvuorot tarjoavat mahdollisuuden sekä vahvistaa EU:n viestiä että tuoda esille juuri Pohjoismaille 

erityisiä kysymyksiä.  

EU on viime aikoina käyttänyt puheenvuorojen valmistelussa taakanjakomenetelmää, jossa jäsenmaat ovat 

avustaneet puheenjohtajamaata sen vastuulla olevien puheenvuorojen valmistelussa. Tätä on pidetty 

onnistuneena menettelynä, joka tarjoaa aktiivisille jäsenmaille mahdollisuuden vaikuttaa puheenvuorojen 

sisältöön.  Suomi osallistuu mahdollisuuksien mukaan EU:n taakanjakomenettelyyn. EU:n FAO-koordinaatio 

tapahtuu Brysselissä pidetyissä FAO-AGRI-kokouksissa, Roomassa pysyvien FAO-edustajien kesken (EU-

HOMS) sekä FAO-kokousten yhteydessä pidettävissä EU-koordinaatiokokouksissa. 

Pohjoismaisen ja EU-koordinaation lisäksi Suomi osallistuu myös Euroopan alueryhmän ja OECD-maiden 

ryhmän kokouksiin, jotka pidetään Roomassa. Niiden tarkoitus on muun muassa välittää tietoa ja päättää 

ehdokkaista FAO:n eri luottamustehtäviin. Puheenvuorojen sisältökeskustelua niissä ei juurikaan käydä. 

Suomelle tärkeistä teemoista keskustellaan myös muissa FAO:n hallintoelimissä ja teknisissä työryhmissä ja 

komiteoissa. Tekniset komiteat - maatalous-, metsä-, kalastus- ja perushyödykekomitea - valmistelevat 

omien erityisalojensa asioita FAO:n päättäville elimille. Näiden komiteoiden alla työskentelee lukuisia 

alakomiteoita ja teknisiä työryhmiä, joissa eri alojen asiantuntijat valmistelevat asioita teknisille komiteoille. 

MMM:n, STM:n ja eri sidosryhmien edustajat ovat perinteisesti osallistuneet maatalous-, metsä-, kalastus-, 

ja perushyödykekomiteoiden kokouksiin, Euroopan aluekonferenssiin, geenivarakomission kokouksiin ja 

kansainväliseen kasvigeenivarasopimukseen liittyviin kokouksiin, Euroopan metsäkomission kokouksiin,  
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kansainväliseen kasvinsuojelusopimukseen (IPPC) liittyviin kokouksiin sekä elintarvikkeiden 

turvallisuuskysymyksiä ja standardeja käsittelevän Codex Alimentariuksen kokouksiin. Euroopan 

metsätalouskomissiolla (EFC) ja YK:n Euroopan talouskomissiolla (UNECE) on yhteinen työohjelma, jonka 

toimeenpanoon ja yhteiskokouksiin osallistuvat MMM:n, muiden ministeriöiden, Luonnonvarakeskus 

LUKEn, Helsingin yliopiston ja sidosryhmien edustajat. Hallintoneuvostovalmistelut sekä ohjelma- ja 

finanssikomiteoiden seuranta on hoidettu Rooman edustustosta käsin yhteistyössä MMM:n ja UM:n 

kanssa.   

FAO osallistuu yhdessä kahden muun Rooman YK-järjestön eli Maailman ruokaohjelman WFP:n ja 

Maaseudun kehitysrahaston IFAD:n kanssa Maailman ruokaturvakomitean CFS:n työhön. Komitea on YK-

järjestelmässä ainutlaatuinen toimija, sillä sen täysivaltaisina jäseninä ovat niin valtiot kuin 

kansalaisyhteiskunnan ja yksityissektorin toimijat. Ruokaturvakomitean kokouksissa Pohjoismaat eivät 

yleensä koordinoi puheenvuorojaan. EU valitsee komitean kokouksissa käsiteltäviä teemoja varten omat 

kontaktihenkilönsä, jotka EU:n puolesta osallistuvat kyseisistä teemoista käytäviin työlinjakohtaisiin 

neuvotteluihin.  Suuri osa CFS:n työstä tehdään komitean varsinaisen istunnon ulkopuolella näissä eri 

työlinjoissa. Hyvä keino vaikuttaa käytävään keskusteluun on pyrkiä EU:n kontaktihenkilöksi tai työryhmän 

puheenjohtajaksi. Esimerkiksi pysyvä edustaja toimi keväällä 2016 pienviljelijöiden markkinoillepääsyä 

pohtivan avoimen työryhmän puheenjohtajana. Suomessa vastuu ruokaturvakomitean ja muun 

ruokaturvatyön koordinoinnista kuuluu ulkoasiainministeriölle. Komitean työlinjoissa käsitellään kuitenkin 

paljon sekä MMM:n että STM:n asiantuntemusta vaativia kysymyksiä. Suomi toimii yhtenä CFS:n vuoden 

2016 evaluaation rahoittajana. 

 

3.3 Suomalaisten rekrytointi FAO:on 

FAO:n sihteeristön vakituiset paikat on laskennallisesti kiintiöity jäsenmaiden kesken. Suomen kiintiö on 

5-8 paikkaa. Maailmanlaajuisessa kilpailussa loppusuoralle pääseminen edellyttää vahvaa asiantuntemusta, 

kokemusta sekä kielitaitoa. Suomalaisia toimii FAO:ssa myös projektitehtävissä ja konsultteina sekä 

ulkoasianministeriön rahoittamina YK-vapaaehtoisina ja apulaisasiantuntijoina. Toimiminen 

apulaisasiantuntijana tai YK-vapaaehtoisena parantaa usein mahdollisuuksia tulla myöhemmin valituksi 

sihteeristön paikkoihin.  Suomalaisen asiantuntemuksen kanavointi järjestön käyttöön on myös keino 

edistää Suomelle tärkeitä painopisteitä ja meillä testattuja hyviä käytäntöjä, kuten tieteellisen tiedon 

käyttöä, avoimuutta ja vuorovaikutusta.   

 

4. Suomen vaikuttamisen painopisteet FAO-yhteistyössä  

 

4.1 Tavoitteena toimivuus ja tehokkuus  

 

Suomen tavoitteena on kehittää FAO:a entistä toimivammaksi ja tehokkaammaksi järjestöksi, joka 

kykenee sovitulla budjetilla saavuttamaan sille asetetut tavoitteet. Etusijalla on järjestön tuottaman tiedon 

luotettavuus, korkea laatu ja riippumattomuus sekä toimiminen eri yhteyksissä neutraalina 

keskustelufoorumina. 
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Tavoitteeseen pääsemiseksi korostetaan hyvää hallintoa ja tuloksellisuutta.  

 

Hyvä hallinto ja tuloksellisuus tarkoittaa FAO:n ulkoisen ja sisäisen toiminnan osalta mm:  

 Toimintojen tehostamista, läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuuden parantamista 

 Johtamisjärjestelmän kehittämistä 

 Avointa ja jäsenmaita palvelevaa yhteistyötä vakaan rahoituspohjan varmistamiseksi 

 Yhteistyön vahvistamista, strategisia kumppanuuksia muiden järjestöjen, toimijoiden, 

kansalaisyhteiskunnan, ml. tuottajajärjestöjen, ja kansainvälisten sopimusmekanismien kanssa 

kaikilla tasoilla, ja erityisesti sujuvaa yhteistyötä ja koordinaatiota IFAD:n ja WFP:n kanssa niin 

Roomassa kuin maatasolla 

 Selkeämpää tavoitteiden asettelua ja tulosten seurantaa, mukaan lukien toimivat mittarit ja 

eritellyt tulokset 

 Riippumatonta evaluointitoimintaa 

 Henkilöstöhallinnon sujuvampaa toimintaa ja sukupuolten tasa-arvon edistämistä FAO:n 

rekrytoinneissa  

 

4.2 Sisällöllinen vaikuttaminen   

 

Suomi on määritellyt seuraavat sisällölliset painopisteet, joita edistetään FAO:n työssä pitämällä niitä esillä 

tilanteeseen sopivalla tavalla muun muassa kokouspuheenvuoroissa ja vaikuttamalla siihen, että budjetti- 

ja vapaaehtoisrahoitusta kohdennetaan juuri näihin painopisteisiin.  

 

Perusteena painopisteiden valinnassa on muun muassa niiden suuri painoarvo FAO:n strategisten 

tavoitteiden saavuttamisessa. Lisäksi valintaan vaikuttavat Suomen oma kansallinen intressi, osaaminen ja 

kokemus kyseisissä asioissa.   

 

FAO:n tieto- ja standardityö, erityisesti   

 Tilastotyö, jossa huomioidaan maiden FAO:lle tekemän raportoinnin parempi yhteensopivuus 

muihin tarkoituksiin tehdyn raportoinnin kanssa sekä uudet digitalisaation avaamat 

mahdollisuudet. Lisäksi tärkeää on vahvistaa yhteyttä FAO:n tilastotyön ja kestävän kehityksen 

indikaattoreiden seurannan välillä.  

 Tarpeen mukainen ja kohdennettu tiedon tuottaminen, joka tarkoittaa mm. parempaa tiedon 

saatavuutta, luotettavuutta ja tiedon käytettävyyden parantamista ruohonjuuritasolla.  

 Työ standardien parissa: erityisesti Codex Alimentarius ja kansainvälinen kasvinterveyssopimus 

(IPPC), joissa olennaista on tieteellisen tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa ja turvallisen, 

ravitsevan ja terveellisen ruuan saannin varmistaminen sekä hyväksyttyjen standardien käyttö 

pohjana sopimusneuvotteluissa.  

 

Resilienssi/riskinkestävyys – teema. Tähän kuuluvat mm. 

 Luonnon ja ekosysteemien monimuotoisuuden, erityisesti agrobiodiversiteetin1 ja geenivarojen 

monimuotoisuuden turvaaminen ja kestävä käyttö 

                                                           
1 Agrobiodiversiteetillä tarkoitetaan maa-, metsä- ja kalataloudessa käytettävien eläinten, kasvien ja mikro-

organismien monimuotoisuutta. Se pitää sisällään ruuaksi, rehuksi, kuiduksi ja polttoaineeksi ja lääkkeeksi 
käytettävien lajien sekä tuotantoa tukevien maan pieneliöiden, pölyttäjien ja saalistajien monimuotoisuuden sekä 
myös peltojen, laidunten, metsien ja vesiekosysteemien monimuotoisuuden.  
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 Kestävät ruokajärjestelmät, johon kuuluvat mm. huoltovarmuus ja ruokaturva, 

ilmastonmuutokseen sopeutuminen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, ilmastonmuutoksen 

hillintä, vesivarakysymykset, terveellinen ravitsemus, elintarviketurvallisuus, eläinten terveys ja 

hyvinvointi ja kasvinterveys sekä näihin liittyen Suomessa ja Pohjoismaissa testatut hyvät käytännöt 

 Vuoden 2020 kansainvälinen kasvinterveysvuosi ja siihen liittyvät toiminnat  

 FAO:n toimialaan kuuluvat, mikrobilääkeresistenssiin liittyvät kysymykset 

 Konflikteista tai luonnononnettomuuksista aiheutuvien riskien ehkäisy ja kriiseistä toipuminen 

 

Luonnonvarojen kestävä hallinta ja resurssitehokkuus. Siihen kuuluvat mm.  

 Kiertotalousajattelu, mukaan lukien ruokahävikin pienentäminen ja ravinteiden kierrätys  

 Kestävän ruokavalion edistäminen  

 Vesiasiat, johon liittyvät mm. yhteyksien hakeminen FAO:n Blue Growth-aloitteen ja Suomen 

sininen biotalous-ohjelman välillä sekä veden käytön, kalastuksen ja kalankasvatuksen 

ympäristökestävyyttä ja resurssitehokkuutta parantavien innovaatioiden tunnetuksi tekeminen  

 Kestävä metsätalous, jonka toteutuksessa otetaan huomioon metsiin ja metsäalaan vaikuttavat 

kansainväliset sopimukset, päätökset ja toimijat (esimerkiksi biodiversiteetti-, ilmasto- ja 

aavikoitumissopimukset, YK:n metsäfoorumi, kansainvälinen metsäkumppanuusjärjestely 

(Collaborative Partnership on Forests) sekä sidosryhmät). Lisäksi ylläpidetään ja vahvistetaan 

alueellista metsäalan yhteistyötä erityisesti YK:n talouskomission metsä- ja 

metsäteollisuuskomitean kanssa.   

 Maaperän suojelu, kestävä maankäyttö sekä maanhallinta ja maanomistuskysymykset 

 Hyvän hallinnon, sukupuolten tasa-arvon ja ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan edistäminen 

luonnonvarojen hallinnassa, millä vähennetään myös konfliktien riskiä 

 Maatalouden ja maaseudun kestävät energiaratkaisut (mukaan lukien metsä- ja agrobiomassan ja 

biojätteen hyödyntäminen sekä biokaasuratkaisut)  

 

 

Suomi pitää tärkeänä myös kaikkia FAO:n toiminnan poikkileikkaavia sisältötavoitteita – sukupuolten tasa-

arvoa, ilmastonmuutoskysymyksiä, ravitsemusta ja hyvää hallintoa - ja pyrkii omalla toiminnallaan 

edistämään niihin liittyvien tavoitteiden saavuttamista.  

 

Suomi tukee FAO:n työn yhteensovittamista Agenda 2030:n kanssa.  

 

Suomi on sitoutunut ihmisoikeusperustaiseen lähestymistapaan ja vaikuttaa myös FAO:on ja sen 

alaisuudessa toimiviin teknisiin työryhmiin ja komiteoihin, jotta lähestymistapa toteutuu järjestön 

toiminnassa.  

 

Suomi painottaa, että FAO:n strategisiin tavoitteisiin pääsemiseen tarvitaan myös maaseudun yrittäjyyden 

vahvistamista, monitoimijakumppanuuksien edistämistä sekä innovaatioiden kehittämistä ja niihin 

kannustamista.  

 

 

 

 

 


