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Strategiaprosessin tavoite

− Suomi tarvitsee yhteisen näkemyksen keinoista, joilla 
luonnonvaroihin perustuva hyvinvointi, kestävä kehitys ja 
kilpailukyky turvataan tulevaisuuden luonnonvaramarkkinoilla ja 
-politiikassa.

− Strategiaprosessin tavoitteena on 
– luoda kansallinen visio luonnonvarojen käytölle ja sen ohjaukselle, 
– asettaa sitä tukevat tavoitteet sekä
– johtopäätösten perusteella laatia ehdotukset toimenpiteiden

aikatauluiksi ja vastuutahoiksi. 

− Kaksi peruskysymystä
– Miten luonnonvaroja tulisi käyttää? 
– Miten luonnonvarojen käyttöä tulisi ohjata? 



Mitä tarkoittaa ”kansallinen strategia”

− Visio
− Tavoitteet
− Keinot
− Ehdotukset

− Osaaminen 
− Verkostot 
− Sitoutuminen 
− Tahtotila

− ”Kansallinen” = ”yhteinen”
− Sitran roolina strategiaprosessissa on työprosessin suunnittelu, 

osallistujien koolle kutsuminen, puitteiden järjestäminen työskentelylle, 
työskentelyn koordinointi ja sekä tulosten yhteen vetäminen ja 
raportointi



Luonnonvarastrategiaprosessi aikajanalla
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Intressitahoja ja näkökulmia
Luonnonvarat 
(uusiutuvat, uusiutumattomat, 
aineettomat, ekosysteemipalvelut)

Toimijatahot 
(politiikka, hallinto, elinkeinot,
tutkimus, järjestöt, media)

Käyttömuodot 
(teollisuus, pk-sektori, luontaiselinkeinot, 
kuluttajat, virkistys, matkailu, 
luonnonsuojelu)

Näkökulmia 
(kestävä kehitys, kilpailukyky, ympäristö, 
aluetalous, työllisyys, huoltovarmuus, …)
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Yhtymäkohtia KeKe-strategiaan

− Luku 5: Tasapaino luonnonvarojen käytön ja suojelun välillä
– Miten teollisuusmaiden ja teollistuvien maiden ympäristöä kuormittava 

kulutus suhteutetaan koko maapallon ja tulevien sukupolvien 
peruselinehtojen turvaamiseen?

– Miten Suomi käyttää uusiutuvaa luonnonvaravarantoaan niin, että sen 
avulla ylläpidetään ja lisätään kansakunnan hyvinvointia ja käytetään 
luonnonvaroja kestävästi niin kansallisella kuin globaalillakin tasolla?

– Miten Suomi käyttää uusiutumattomia luonnonvaroja kestävästi niin 
kansallisella kuin globaalillakin tasolla? Miten Suomi varautuu fossiilisten 
polttoaineiden vähenemiseen?

− Mutta myös:
– Luku 6: Talous kestävän kehityksen turvaajana

• Miten Suomen kilpailukyky ja työpaikat turvataan?

– Luku 7: Suomi globaalina toimijana ja vastuunkantajana
• Miten Suomi edistää kestävää kehitystä eri kansainvälisillä foorumeilla?
• Miten varmistetaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti eri toimijoiden ja 

politiikkalohkojen johdonmukaisuus globaaleissa kehitys- ja ympäristökysymyksissä?

– Luku 8: Kestävien valintojen tukeminen
• Miten saadaan ihmiset ja yritykset tekemään kestäviä valintoja? (yhteiskuntapolitiikan 

keinot, koulutus, tutkimus jne.)

– Luku 9: KeKe-strategian toimeenpano ja seuranta
• Miten hyödynnetään hyvää ja avointa hallintoa, kansalaisyhteiskuntaa ja ihmisten 

osallistumista sekä yhteiskunnallista keskustelua strategian toimeenpanossa?



Yhteistyömahdollisuuksia 
KeKe-toimikunnan / 
luonnonvarainneuvoston kanssa

− Strategiaprosessiin osallistuminen
− Säännöllinen yhteydenpito (puheenjohtajisto / 

sihteeristö)
− Vastavuoroinen esiintyminen kokouksissa ja 

tilaisuuksissa
− Työpaja(t)

Yhteistyömuotojen tarkentaminen                        
puheenjohtajiston / -sihteeristön kanssa



Luovasti 
luonnonvaroista ! 


