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Kv luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkosto 2017-2019

Kv luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkoston toiminta aloitettiin vuoden 2017 alussa maa- ja 

metsätalousministeriön johdolla. 

Verkoston 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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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

ViestintäVuorovaikutus
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Toiminta

• Verkoston käynnistyminen, 16.1.2017

• Arktinen kv luonnonvarapolitiikka, 14.3.2017

• Kansainväliset vesikysymykset, 29.5.2017

• Suomen FAO toimikunnan kooste Suomen painopisteistä FAO-työhön, 29.6. 

• Kansainväliset metsäkysymykset , 31.10.2017

• Metsä-vesi-ruoka nexus kv luonnonvarapolitiikassa, 28.3.2018

• Taustaselvitys kv luonnonvarapolitiikan kehittämiseksi/ Gaia Consulting Oy, valmistui syksy 2016

• Taustaselvitys kansainvälisistä metsäkysymyksistä / Luke ja Syke, valmistui 12/2017
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Miksi vesi, ruoka, metsä teemoina?

Maailmanlaajuisesti luonnonvaroja käytetään edelleen kestämättömästi

• Metsäkato jatkuu kehitysmaissa usealla alueella.

• Ruoantuotanto/ ruokaturva on riittämätöntä, maataloustuotanto kuormittaa ympäristöä.

• Vesivarat ovat hupenemassa ja puute puhtaasta vedestä lisääntyy.

• Luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvät myös ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden 

heikkenemisen haasteet. Luonnonvarat (mm. ruoka, vesi, metsä) ovat keskeisesti mukana YK:n kestävän 

kehityksen Agenda 2030 tavoitteissa ja toimeenpanossa.

– Ruoalle, vedelle ja maaekosysteemeille on omat kestävän kehityksen tavoitteet (ja alatavoitteet), jotka 

ovat myös sektoraalisia. Kun näitä tavoitteita toimeenpannaan niin kansallisissa että kansainvälisissä 

prosesseissa on huomioitava itsenäisten tavoitteiden edistämisen lisäksi myös niiden ristiin kytkennät.

Digitalisaation hyödyntäminen  tarjoaa mahdollisuuksia löytää ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja 

kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen.
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Esimerkkejä luonnonvarapolitiikan kv prosesseista

6

Metsä

Ruoka

Agenda 

2030

FAO, 

FCCC, 

CBD

UNFF, 

AIF

HLPF

Arktinen neuvosto

UNECE

Ilmastopaneeli IPCC

OECD

China-Europe Water Platform

CCD

Vesi


