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Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan 

yhteistyöverkoston toimintasuunnitelma 2017 

 



Toiminta-ajatus 

Edistää Suomen kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista 
kansainvälisessä luonnonvarapolitiikassa.  

 

                                        Verkoston tavoitteet 
 

1) Tukea luonnonvarojen kestävää, vastuullista  ja oikeudenmukaista käyttöä 
sekä hyvää hallintoa. 

2) Vahvistaa ennakointia, johdonmukaisuutta ja synergioita Suomen 
kansainvälisessä luonnonvarapolitiikassa. 

3) Edistää hallinnon, yrityksien, tutkimuksen ja kansalaisyhteiskunnan 
välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta.  

4) Edistää suomalaisen osaamisen näkyvyyttä ja vahvistaa Suomen roolia 
ratkaisujen tekijänä. 
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Yhteiskuntasitoumuksen tavoitteiden ja Agenda 2030 sekä kv 
luonnonvarapolitiikan verkoston toiminnan vastaavuus 

1.  
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KESTÄVÄN KEHITYKSEN YHTEIS- 
KUNTASITOUMUKSEN TAVOITTEET   

 
1. Yhdenvertaiset 
mahdollisuudet  
hyvinvointiin 
 

  
 
2. Vaikuttavien ihmisten  

yhteiskunta 

 
3. Työtä kestävästi 

4. Kestävät yhdyskunnat 
ja paikallisyhteisöt 

5. Hiilineutraali 
     yhteiskunta 

6. Resurssiviisas talous 

7. Luonnon kantokykyä  
kunnioittavat 
elämäntavat 

8. Luontoa kunnioittava  
päätöksenteko 

 
GLOBAALIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN 
TOIMINTAOHJELMAN AGENDA2030 TAVOITTEET 



 
Toimintatavat 

 
  

  

 

 

•Viestiä kansallisesti ja 
kansainvälisesti kansainvälisestä 
luonnonvarapolitiikasta ja 
uusiutuvien luonnonvarojen 
käytöstä. 

•Rohkeat avaukset suomalaisen 
osaamisen ja ratkaisujen 
esiintuomiseksi. 

•Sovittaa yhteen ja edistää eri 
sektoreiden ja toimijoiden 
(hallinnon, yritysten, tutkimuksen) 
välistä yhteistyötä kv 
luonnonvarapolitiikassa. 

•Edistää uusiutuvien 
luonnonvarojen kestävään käyttöä 
ja siihen liittyviä 
liiketoimintamahdollisuuksia.  

•Vahvistaa tieteellisen tiedon  
tuottamista, jakamista ja 
hyödyntämistä. 

•Määritellä ajankohtaiset teemat ja 
areenat, joilla vaikuttamista tulee 
vahvistaa sekä näihin liittyvät 
konkreettiset ratkaisulähtöiset 
toimenpiteet. 
•Koota ja valmistella ehdotuksia 
Suomen tavoitteiksi ja 
toimintalinjauksiksi. 

•Edistää ja seurata linjausten, 
toimenpiteiden ja prosessien 
toteutumista sekä arvioida 
vaikuttavuutta. 

 

•Kartoittaa ja seurata uusiutuvien 
luonnonvarojen kestävän käytön 
kansainvälistä toimintaympäristöä, 
ajankohtaisia muutostekijöitä, 
haasteita, 
kehittämismahdollisuuksia, 
keskeisiä areenoita ja 
organisaatioita. 

Ennakointi Vaikuttaminen 

Viestintä Vuorovaikutus 
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Ajankohtaiset teemat 

 
• Arktisten luonnonvarojen kestävä käyttö ja biotalous 

• Vesiluonnonvarojen hallinta, puhdas vesi ja sininen biotalous 

• Metsien käytön kestävyys, sen todentaminen ja vihreä biotalous  

• Ruoka-vesi-energia -nexus 

 

Läpileikkaavina teemoina muun muassa: 

• Digitalisaation hyödyntäminen 

• Ilmastonmuutos,  sopeutuminen ja resilienssi 

• Ekosysteemipalvelut ja niiden markkinat 

• Luonnonvarojen hallinta ja kansainvälinen luonnonvaraoikeus  
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Viestintä 

Sisäinen viestintä 
• Yhteiset tapaamiset 
• Yhteinen digitaalinen alusta 
• Kalenteri 
• Viestintä integroitu yhteistoimintaan mukaan 
• Viestintäyhteistyön tiivistäminen verkoston organisaatioiden kanssa  
 
Ulkoinen viestintä 
• Kansainväliselle luonnonvarapolitiikalle näkyvyyttä verkkosivuilla 

(organisaatioiden omat internetsivut, biotalous.fi, blogit) 
• esim. MMM:n internetsivut: http://mmm.fi/eu-ja-kansainvaliset-

asiat/kansainvalinen-luonnonvarapolitiikka 
• Yhteisöviestintä (Twitter, Facebook, LinkedIn) 
• Yhteisten selvitysten laatiminen 
• Ajankohtaisista aiheista videoita ja haastatteluja  
 
Kansainvälinen viestintä  
• Maakuvasta viestiminen kv-areenoilla 
• Suomen tavoitteista viestiminen 
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Ennakointi ja tutkimustiedon hyödyntäminen 

• Tutkimusorganisaatiot (mm. LUKE, SYKE, LYNET, yliopistot, yms.) ovat 
suuntautuneet tulevaisuuteen ja kansainvälisyyteen sekä tekevät laaja-
alaista yhteistoimintaa. 

• Tutkimuksessa pyritään lisäämään sen politiikkarelevanssia sekä 
merkittävyyttä käytännön toiminnalle  esim. kehittämällä ns. ”Policy 
Brief” –toimintaa. 

• Kv. luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkoston avulla vahvistetaan edelleen 
tutkimuksen ja politiikan välistä vuorovaikutusta ja ennakointia sekä 
tieteellisen tiedon tuottamista, jakamista ja hyödyntämistä. 

• Yhteistyöverkosto hyödyntää tehtyjä selvityksiä sekä käynnistää 1-2 
selvitystä vuonna 2017 ajankohtaisiin teemoihin liittyen.  
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Organisointi 

Ydinryhmä 
• Ministeriöt (MMM, UM, YM, TEM), Luke ja Syke. Lisäksi kutsutaan muutaman 

sidosryhmän edustaja esim. maanomistajien, elinkeinoelämän ja ympäristöjärjestön 
edustajat sekä Sitra. 

• Tehtävä: valmistella kv luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkoston toimintaa 
• Ydinryhmän yhteyshenkilöt: … 
 
Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkosto 
• Yhteistyöhön kutsutaan  aiheesta riippuen: UM, TEM, YM, VNK, LUKE, SYKE, 

Metsähallitus, VTT, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Aalto yliopisto, Sitra, MTK 
ry., EK, Kemianteollisuus ry., Metsäteollisuus ry., Teknologiateollisuus ry., Suomen 
vesifoorumi ry. , Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF, SAK/Akava, Suomen 
Nuorisoyhteistyö Allianssi ry, Saamelaiskäräjät, mahdolliset kiinnostuneet yritykset. 
Lisäksi yhteistyöhön kutsutaan asiantuntijoita ja muita edustajia.  

• Yhteyshenkilöt: …  
 
Muut verkostot 
• Yhteistyöverkostot toimivat yhdessä muiden tahojen kanssa.   
• Työhön osallistuvat  edustajia ja asiantuntijoita  teemoittain.  
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Resurssit 

MMM:n osalta 
• MMM:öön vastuuhenkilö määräajaksi 2017 - 2019  
• Sisällytetään LUKE:n tulossopimukseen 
• Tietotukea varten erillistä rahoitusta  (50 000 €/2017) 
• Mahdollisuuksien mukaan muita rahoituslähteitä (selvitykset, seminaarit) 

• Luken Policy Brief ja tilannekatsaus arktisesta biotaloudesta ja 
resilienssistä (23 000 €/ 2017) 

 
Muut organisaatiot ja yhteistyökumppanit (esim. tilaisuuksien järjestelyt, 
tilat, selvitykset ym.) 
• UM: 
• YM:  
• TEM:  
• Luke: 
• Syke:  
• MH: 
• Sitra: 
• Muut: 
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Vuoden 2017 toiminta 

 
Yhteistyöverkoston kokoontumiset 
• 16.1. tilaisuus (käynnistys) 
• 15.2. ydinryhmän ensimmäinen tapaaminen 
• 14.3. tilaisuus (teemana arktinen politiikka, toimintasuunnitelma) 
• Ydinryhmän toinen tapaaminen 4/2017 (mm. valmistelee ydinviestit arktiseen kv 

luonnonvarapolitiikkaan; esitellään touko/kesäkuun tilaisuudessa)  
 
Tulevat tilaisuudet/tapahtumat 
• Tilaisuus teemana vesi, 5-6/2017  
• Tilaisuus teemana metsien kestävyys, 9/2017 
 
 
Selvitykset (Policy Brief tms.) 
• Tavoitteena 1-2 selvityksen käynnistäminen 2017.  
• Työtapana (i) kysymyksenasetteluvaihe verkoston ja tutkijoiden välillä, (ii) selvitystyö, ja (iii) 

tulosten tarkastelu verkostossa, (iv) selvityksen hyödyntäminen toiminnassa ja viestinnässä  
• Huom. Luken Policy Brief ja tilannekatsaus arktisesta biotaloudesta ja resilienssistä vireillä 

(alustavasti valmis 5-6/2017) 
 
Viestintä 
• Kalentereiden ylläpitäminen  
• Muu viestintä ml. blogit (blogikirjoituksen sparraus?) 
• Kansainvälistymisvuosi Lukessa 2017 
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