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1 Geenivarapolitiikan linjausten 
päämäärä, tarkoitus ja tavoitteet

Geenivarapolitiikkaa ei ole aiemmin linjattu kokonaisuutena strategisella tasolla, vaikka 
geenivarojen suojelu ja kestävä käyttö onkin saatettu ottaa huomioon eri sektoreiden stra-
tegioissa ja ohjelmissa. Tämä on osaltaan vähentänyt geenivaratyön näkyvyyttä luonnon-
varapolitiikassa. Toimintaympäristön voimakas muutos korostaa kuitenkin geenivarojen 
strategista merkitystä maa-, metsä- ja kalataloudessa. Geenivarapolitiikan strategisen ot-
teen ja johdonmukaisuuden vahvistamiseksi maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt 
laatia toimialansa geenivarapolitiikan linjaukset.

Linjausten strategisena päämääränä on maa-, metsä- ja kalatalouden elinvoimaisuuden ja 
tuottavuuden geneettisen perustan vastuullinen ylläpito muuttuvissa olosuhteissa. Tarkoi-
tuksena on ministeriön hallinnonalan ja sen yhteistyökumppaneiden geenivaratyön yh-
teiskunnallisen vaikuttavuuden lisääminen luonnonvarapolitiikan osana. Tavoitteena on, 
että geenivarojen ylläpito ja saatavuus olisi pitkällä aikavälillä turvattu. Geenivarojen yllä-
pitoa ja kestävää käyttöä suunnataan kustannustehokkailla toimenpiteillä, jotka esitetään 
Suomen maa-, metsä- ja kalatalouden kansallisessa geenivaraohjelmassa.

Geenivarapolitiikan linjaukset on laadittu päätöksenteon ja ohjauksen tueksi. Geenivara-
politiikan linjausten täytäntöönpano toteutetaan ensisijaisesti toimialojen toimin eri stra-
tegioiden ja ohjelmien avulla. Lisäksi linjauksia toteutetaan ministeriön toiminnan ja talou-
den suunnittelun sekä alaisen hallinnon tulosohjauksen kautta. Linjausten toteutumista 
seurataan kunkin yksittäisen strategian ja ohjelman seurannan kautta sekä osana hallin-
non tavanomaista seurantaa. Linjauksia päivitetään tarpeen mukaan. Linjausten mukaisia 
toimenpiteitä toteutetaan julkisen talouden suunnitelman sekä valtion talousarvioiden 
mukaisten määrärahojen ja henkilötyömäärien puitteissa.
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2 Geenivarojen suojelun ja kestävän 
käytön lähtökohdat

Maa-, metsä- ja kalatalouden geenivarat ovat ekologisesti, yhteiskunnallisesti ja taloudel-
lisesti keskeinen osa biologisia luonnonvaroja ja niiden monimuotoisuutta. Ne ovat maa-, 
metsä- ja kalatalouden elinkeinojen perusta ja niiden kehittämisen lähtökohta. Ne ovat 
myös alkutuotannon merkittävimpiä tuotantopanoksia ja keskeisiä välineitä näiden elin-
keinojen sopeuttamisessa kasvin-, metsän-, eläin- ja kalanjalostuksen avulla toimintaym-
päristössä tapahtuviin muutoksiin. Geenivarat liittyvät kiinteästi yhteiskunnan riskienhal-
lintaan, kriisivalmiuteen, ja huoltovarmuuteen. Ne ovat myös tärkeä osa kansallista muis-
tia, maatalouden historiaa sekä kulttuurihistoriallisesti arvokasta perintöä. Geenivaroista 
huolehtiminen on kauaskantoinen tehtävä.

Geenivarojen suojelun ja kestävän käytön oikeudellinen perusta ovat kansainväliset sopi-
mukset (biologisen monimuotoisuuden yleissopimus (Convention on Biological  Diversity, 
CBD, SopS 78/1994, jäljempänä biodiversiteettisopimus) ja sen alainen Nagoyan pöytä-
kirja, SopS 46/2016), FAO:n alainen kasvigeenivarasopimus (International Treaty on Plant 
Genetic Resources for Food and Agriculture, IT-PGRFA, SopS 90/2004) ja toimintaohjel-
mat (FAO:n alainen Second Global Plan of Action for the Conservation and  Sustainable 
 Utilization of Plant Genetic Resourcs for Food and Agriculture, GPA, 2011); eläingeeni-
varoja koskeva kansainvälinen toimintaohjelma (Global Plan of Action for Farm Animal 
Genetic Resources, 2007) ja metsäpuiden geenivaroja koskeva (First Global Plan of Action 
for Forest Genetic Resources, 2013). EU- ja kansallinen lainsäädäntö ja strategiat ohjaavat 
osaltaan geenivarapolitiikkaa käytännön tasolla, kuten EU komission direktiivit 2008/62/
EY ja 2009/45/4Y ja niihin pohjautuva MMM:n asetus 25/10 alkuperäiskasvilajikkeiden sekä 
erityisiin kasvuolosuhteisiin kehitettyjen vihanneslajikkeiden hyväksymisestä ja siemen-
kaupasta.

Suomessa kansainväliset sopimukset ovat täytäntöön pantu kansallisilla geenivaraohjel-
milla. Suomen maa- ja metsätalouden kansallinen kasvigeenivaraohjelma (MMM 12/2001) 
kattaa maa-, puutarha- ja metsätalouden geenivarat. Suomen kansallinen eläingeeniva-
raohjelma (MMM 17/2004) käsittää sekä kotieläinlajien paikalliset alkuperäisrodut että 
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Suomeen vakiintuneet alkuperältään tuontirodut. Geenivaraohjelmat ovat luoneet pohjan 
kansallisten geenivarakokoelmien perustamiselle ja geenivaratyön organisoinnille kansal-
lisella ja pohjoismaisella tasolla. Tutkimus on ollut koko toiminnan ajan oleellinen osa gee-
nivarojen suojelun ja kestävän käytön kehittämistyötä.

Vuonna 2018 valmistuva Suomen maa-, metsä- ja kalatalouden kansallinen geenivaraoh-
jelma sisältää viljelykasvi-, kotieläin-, ja metsäpuiden geenivarat sekä kalageenivarat. Uu-
dessa ohjelmassa päivitetään edelliset kasvi- ja eläingeenivaraohjelmat. Uudessa geeniva-
raohjelmassa on esitetty geenivarojen suojelun ja kestävän käytön keskeiset periaatteet, 
tavoitteet sekä toimenpide-ehdotukset. Ohjelman koordinaatio on osoitettu Luonnonva-
rakeskukselle (Luke).
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3 Toimintaympäristön muutokset
Ilmastonmuutos, väestönkasvu, kaupungistuminen, kiristyvä kilpailu luonnonvaroista, 
luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja luonnonvarojen käytön lisääntyminen hei-
kentävät luonnon järjestelmien toimintaa, josta koko eliökunnan mukaan lukien ihmisen 
olemassaolo riippuu. Vaikutukset heikentävät myös maa-, metsä- ja kalatalouden harjoit-
tamisen edellytyksiä. Nopeasti etenevät muutokset vaativat maa-, metsä- ja kalatalou-
delta nopeaa sopeutumiskykyä uusiin olosuhteisiin. Tässä geenivaroista huolehtiminen on 
avainasemassa.

Myös kuluttajien arvot ja tarpeet muuttuvat. Luonnonvarojen vastuullinen käyttö koros-
tuu myös kuluttajien valinnoissa. Erityisen selvästi tämä näkyy suhteessa ruokaan. Luomu-
tuotanto, lähiruoka ja ruuan alkuperä määrittävät nykykuluttajan valintoja, vaikka valinnat 
nostaisivat ruuan hintaa.

Muuttuvassa toimintaympäristössä geenivarat ovat strategisia luonnonvaroja, joilla on 
keskeinen asema maa- ja metsä- ja kalataloutemme sopeuttamisessa uusiin ympäristöolo-
suhteisiin sekä maa- ja metsä- ja kalatalouden elinkeinorakenteessa ja kulutuksessa tapah-
tuviin muutoksiin. Geenivarojen turvaaminen on välttämätöntä biologisten luonnonva-
rojen vastuullisen taloudellisen hyödyntämisen ja lopputuotteiden laadun parantamisen 
kannalta.
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4 Politiikkatoimet ja ohjauskeinot

4.1 Geenivarojen suojelun ja saatavuuden jatkuvuuden 
turvaamista koskevat linjaukset

4.1.1 Geenivarapolitiikka sisällytetään biologisten luonnonvarojen  
suojelua ja kestävää käyttöä ohjaaviin strategioihin

Uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä, hoitoa ja suojelua ohjaavat useat horisontaaliset 
ja sektorikohtaiset strategiat ja ohjelmat. Niiden tärkeimmät viitekehykset ovat kansain-
väliset sitoumukset sekä Euroopan unionin lainsäädäntö, strategiat ja ohjelmat. Niiden 
tarkoituksena on erityisesti ilmastonmuutoksen haitallisten vaikutusten vähentäminen ja 
siihen sopeutuminen, siirtyminen fossiilitaloudesta biotalouteen, jossa uusiutumattomia 
raaka-aine- ja energialähteitä korvataan uusiutuvilla, ruokaturva ja huoltovarmuus sekä 
luonnon monimuotoisuuden suojelu. Niille on yhteistä kestävän kehityksen tavoitteiden 
toteuttaminen erityisesti uusiutuvia luonnonvaroja hyödynnettäessä. Geenivarapolitiikka 
on kiinteä osa tätä kokonaisuutta.

Euroopan unionin maatalouspolitiikkaa (CAP) ja kalatalouspolitiikkaa uudistetaan seu-
raavalle ohjelmakaudelle. Myös biotalousstrategiaa uudistetaan EU:ssa. Vastaavasti myös 
Suomen kansallisia strategioita ja toimintaohjelmia pitää lähitulevaisuudessa tarkistaa. 
Uudistuksissa tulisi geenivarapolitiikan tavoitteet integroida nykyistä tiiviimmin uusiin 
strategioihin ja ohjelmiin.

4.1.2  Geenivarapolitiikan säädöspohjaa vahvistetaan
Lisääntyneet pohjoismaiset, yhteiseurooppalaiset ja kansainväliset sitoumukset, jalos-
tusmateriaalin kansainvälinen vaihto sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 
edellyttävät geenivarojen ylläpidon ja kestävän käytön lainsäädäntöpohjan vahvista-
mista. Näitä tavoitteita ovat geenivarojen ylläpidon jatkuvuuden turvaaminen ja vastuul-
lisen käytön edistäminen muuttuvassa ympäristössä. Käytön edistämiseen liittyy olen-
naisesti geenivarojen saatavuuden helpottaminen ja geenivarojen omistus- ja hallinta 
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menettelyjen oikeusvarmuus. Lainsäädännön tulee olla oikeasuhtaista Suomen kansalli-
selle maa-, metsä- ja kalatalouden geenivaraohjelmalle asetettuihin tavoitteisiin nähden.

4.1.2.1 Geenivarojen saatavuus turvataan
Geenivarojen vastuullisen ja kestävän käytön lisääminen edellyttää, että geenivarojen 
saatavuus on turvattua. Geenivarojen saatavuuden sääntely perustuu pääasiassa kahteen 
kansainväliseen sopimukseen, kasvigeenivarasopimukseen ja biodiversiteettisopimuksen 
alaiseen Nagoyan pöytäkirjaan (2010). Suomi on molempien sopimusten osapuoli.

Kasvigeenivarasopimus ja AEGIS yhteisymmärrysasiakirja
Kasvigeenivarasopimuksen geenivarojen vaihtoon liittyvän monenvälisen järjestelmän pii-
riin kuuluvat sopimuksessa määritellyt viljelykasvit. Sopimuksessa määriteltyjen kasvigee-
nivarojen vaihdossa käytetään sopimuksen omaa määrämuotoista materiaalinsopimusta 
(SMTA). Kaikki muut geenivarat kuuluvat Nagoyan pöytäkirjan alaisuuteen.

Edellä mainittujen sopimusten lisäksi Suomi on allekirjoittanut eurooppalaisista kasvigee-
nivarakokoelmista tehdyn AEGIS (European Genebank Integrated System) - yhteisymmär-
ryspöytäkirjan. Sen mukaisesti Suomi on sitoutunut käyttämään SMTA:n mukaista me-
nettelyä myös niiden viljelykasvien geenivarojen, jotka eivät sisälly monenväliseen järjes-
telmään, vaihtoon silloin, kun Suomi on luovuttanut näitä geenivaroja AEGIS:n alaiseen 
European Accessions - järjestelmään.

Toimintaympäristön muutokset edellyttävät tulevaisuudessa lisäpanostusta kasvinjalos-
tukseen. Suomen on kansainvälisten sitoumustensa lisäksi myös viljelykasvien mahdolli-
simman laajan vapaan saatavuuden turvaamiseksi kasvinjalostuksen tarpeisiin perusteltua 
siirtyä käyttämään SMTA:n mukaista menettelyä laajasti kaikkien viljelykasvien geenivaro-
jen siirtoihin silloin kun niitä käytetään Kasvigeenivarasopimuksen soveltamisalaan kuulu-
vaan tutkimukseen ja jalostukseen.

Nagoyan pöytäkirja
Nagoyan pöytäkirjan lähtökohtana on biodiversiteettisopimuksen periaate, jonka mukaan 
geenivarat ovat jokaisen maan suvereenissa omistuksessa ja maa voi itsenäisesti säädellä 
omien geenivarojensa saatavuutta. Nagoyan pöytäkirjan kansallisessa täytäntöönpanossa 
Suomi ei ole päätynyt sääntelemään pöytäkirjan alaisuuteen kuuluvien kansallisten geeni-
varojensa saatavuutta. Geenivarojen saatavuus ei siis edellytä valtion ennakkolupaa vaan 
perustuu ainoastaan yksityisoikeudellisiin sopimuksiin.

Eri tarkoituksiin hyödynnettävien geenivarojen saatavuuden sääntelyssä merkityksellistä 
on geenivarojen käyttötarkoitus. Geenivarakokoelmiin kuuluvien geenivarojen vaih-
toon käytettävien sopimusten pitäisi mahdollistaa geenivarojen käyttö moniin erilaisiin 
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tarkoituksiin kuten tutkimukseen, jalostukseen ja harrastuskäyttöön. Siksi on tarkoituksen-
mukaista perustaa geenivarojen saatavuus käyttötarkoituksen mukaan laadittuihin ma-
teriaalinsiirtosopimuksiin. Viljelykasvien suhteen myös kasvigeenivarasopimus edellyttää 
käyttötarkoitukseen perustuvaa geenivarojen saatavuuden sääntelyä.

Digitaalinen sekvenssi-informaatio
Biodiversiteettisopimuksen ja kasvigeenivarasopimuksen piirissä ovat nousseet kansain-
väliseen keskusteluun geenivarojen sisältämän geneettisen informaation saatavuuteen 
ja hyödyntämiseen liittyvät kysymykset, kun tämä informaatio on saatettu digitaaliseen 
muotoon (Digitaalinen Sekvenssi-informaatio, Digital Sequence Information, DSI). Osa 
sopimusosapuolista haluaisi myös Nagoyan pöytäkirjan alaisten geenivarojen sisältämän 
geneettisen informaation saatavuuden ennakkosuostumus- ja hyötyjen jako -menettely-
jen piiriin. DSI voi olla peräisin geenipankista luovutetusta geenivarasta, kansainvälisistä 
DSI-tietokannoista tai tieteellisistä julkaisuista, joista tieto on vapaasti saatavilla. Sekvens-
si-informaatiota voidaan käyttää tutkimukseen tai uusien biopohjaisten innovaatioiden 
kehittämiseen.

Tutkimuksen näkökulmasta ehdotetut menettelyt ovat ristiriidassa tutkimukseen perus-
tuvan tiedon vapaan saatavuuden (ns. open access) kanssa. Tiedon vapaa saatavuus on 
tieteellisen tutkimuksen, kehitystyön ja uusien innovaatioiden keskeinen edellytys. Hallin-
nonalan geenivaralainsäädäntöä kehitettäessä lähtökohtana on geneettisen informaation 
vapaa saatavuus.

4.1.2.2 Geenivarojen omistusoikeuden oikeudellista perustaa selvennetään
Geenivarojen saatavuuteen liittyy läheisesti kysymys geenivarojen omistus- ja hallintaoi-
keudesta. Tätä ei ole Suomessa määritetty. Näin ollen Nagoyan pöytäkirjan alaisten gee-
nivarojen luovuttajien ja vastaanottajien oikeudet luovutuksen kohteina oleviin geeniva-
roihin eivät ole selkeät. Tämä koskee sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoita kuten 
Luonnonvarakeskusta (Luke) sekä geenivarojen vastaanottajana että luovuttajana. Tämä 
voi rajoittaa kiinnostusta geenivarojen käyttöön. Epäselvällä tilanteella voi olla haitallisia 
vaikutuksia myös Suomen maa- metsä- ja kalatalouden kansallisen geenivaraohjelman 
täytäntöönpanoon.

Geenivarojen saatavuutta koskevien menettelyjen läpinäkyvyyden, ennustettavuuden ja 
toimijoiden oikeusturvan kannalta geenivarojen omistus- ja hallintaoikeuteen liittyvien 
kysymysten selkeyttäminen on tarpeellista. Selventämisen tarvetta lisää myös se, että yh-
teispohjoismaisessa geenivarojen saatavuutta ja niiden käytöstä saatavien hyötyjen jakoa 
koskevassa Kalmarin julistuksessa (2003) kehotetaan Pohjoismaita määrittämään kansallis-
ten geenivarojensa oikeudellinen asema.
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Geenivarojen omistusoikeus voidaan määritellä erityislainsäädännöllä tietystä biologisesta 
resurssista erillisenä tai se voidaan jättää yleisten oikeusperiaatteiden varaan. Näköpiirissä 
ei ole erityistä tarvetta geenivarojen omistusoikeuden uudelleen määrittelyyn, vaan perus-
tellumpaa olisi oikeudellisen selkeyden takia mahdollisesti tarpeellisen sääntelyn kohdis-
taminen geenivarojen hallintaan. Geenivarojen hallintaan perustuva geenivarojen ylläpito 
ja luovuttamismenettely voidaan myös omistusoikeuteen perustuvaa ylläpitoa paremmin 
sovittaa tällä hetkellä käytössä oleviin geenivarojen ylläpito- ja luovuttamismenettelyihin. 
Geenivarojen omistusoikeus voitaisiin edelleen tapauskohtaisesti määrittää yksityisoikeu-
dellisissa sopimuksissa.

4.1.2.3 Geenivarojen ylläpito turvataan pitkällä aikavälillä
Geenivarojen ylläpito on hyvin pitkäaikainen tehtävä. Siinä on nykyhetken tarpeiden li-
säksi otettava huomioon varautuminen vielä tuntemattomiin tulevaisuuden tarpeisiin. 
Suomen maantieteellisen sijainnin vuoksi erityisesti kansalliset viljelykasvigeenivaramme 
ovat ominaisuuksiltaan ainutlaatuisia. Nämä erityisominaisuudet ovat avainasemassa, kun 
maatalouttamme sopeutetaan muuttuvaan ympäristöön. Kotimaisten geenivarakokoel-
mien ylläpito on kansallinen velvollisuus.

Geenivarojen säilyttämistehtävän nykyinen säädöspohja ei velvoita geenivarojen riittävän 
laajuiseen säilyttämiseen pitkällä aikavälillä. Geenivarojen ylläpitotehtävän nykyistä sel-
vempi määrittely varmistaa osaltaan tehtävän pitkäjänteisen hoitamisen. Tämä vakauttaa 
Maa-, metsä- ja kalatalouden geenivaraohjelman toteuttamisen ja laadukkaiden geeniva-
rakokoelmien ylläpidon ja geenivarojen saatavuuden pitkällä aikavälillä. Useissa Euroopan 
maissa on geenivarojen säilyttämistehtävä sisällytetty kansalliseen lainsäädäntöön. 

Uuden geenivarasääntelyn tavoitteena on geneettisen monimuotoisuuden säilymisen 
kannalta kriittisten geenivarojen ja niiden kokoelmien ylläpidon turvaaminen eri sekto-
reilla pitkällä aikavälillä. Geneettisen monimuotoisuuden kannalta merkittävimpiä kasvi- ja 
kalageenivaroja säilytetään Luken ex situ -kokoelmissa. Kansallisten geenivaraohjelmien 
koordinaatio ja täytäntöönpano on Luonnonvarakeskuksesta annetussa laissa osoitettu 
Lukelle kaikilla sektoreilla. Näin ollen on perusteltua rajata mahdollinen uusi sääntely Lu-
ken hallinnassa oleviin geenivarakokoelmiin. Lainsäädäntöä kehitettäessä on myös ratkais-
tava, onko geenireservimetsien statuksesta tarpeen säätää erikseen.

Lukella on oman säilytystehtävänsä tueksi yhteistyökumppaneita myös yksityisellä ja kol-
mannella sektorilla. Näissä tapauksissa Luken ja sen yhteistyökumppanien väliset oikeudet 
ja vastuut geenivarojen ylläpidossa määritetään sopimusmenettelyllä. Geenivarojen yllä-
pito perustuisi siis sekä lainsäädäntöön että yksityisoikeudellisiin sopimuksiin. Myös sopi-
muskäytäntöjä kehitetään niiden sitovuuden ja kannustavuuden parantamiseksi.
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4.1.3 Monitasoisella yhteistyöllä vahvistetaan geenivarapolitiikan toteutusta

4.1.3.1 Kansallinen yhteistyö
Yhtenäisen kansallisen geenivarapolitiikan kehittämisen kannalta on tarpeen käydä hal-
linnonalojen välistä aktiivista ja avointa vuoropuhelua. Geenivaratyöllä on yhtymäkohtia 
usean eri ministeriön hallinnonalaan. Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministe-
riön ohella tärkeitä ministeriöitä ovat opetus- ja kulttuuri-, työ- ja elinkeino-, valtionvarain- 
ja ulkoministeriö. Geenivarapolitiikan tärkein kansallinen yhteistyöfoorumi on maa- ja met-
sätalousministeriön alainen geenivaraneuvottelukunta. Se käsittelee sekä geenivarapolitii-
kan strategisia että sen täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä. Neuvottelukunnassa ovat 
laajasti edustettuina ministeriöt ja muut sidosryhmät. Sen toimintaperiaatteena on avoin 
tiedonjako ja pyrkimys sovittaa yhteen eri hallinnonalojen ja sidosryhmien näkemyksiä.

Luken tulosohjauksessa voimavarojen kohdistamisen tulee kulkea rinnan geenivarojen 
suojelua ja kestävää käyttöä koskevan toiminnan suunnittelun kanssa. Tulostavoitteiden 
tulee heijastaa sekä pitkän aikavälin strategisia tavoitteita että ajallisesti rajattuja toimin-
nallisia tavoitteita. Tämä edellyttää MMM:n alaisen geenivaraneuvottelukunnan ja Luken 
välistä aktiivista vuorovaikutusta myös Luken tulosohjaukseen kuuluvissa asioissa.

4.1.3.2 Kansainvälinen, eurooppalainen ja pohjoismainen yhteistyö
Suomi tekee aktiivista yhteistyötä sekä poliittisella että asiantuntijatasolla niin globaaleilla, 
eurooppalaisilla kuin pohjoismaisilla foorumeilla. Foorumeiden monilukuisuuden vuoksi 
on Suomen kaltaisen pienen maan tärkeää valita strategisesti ne foorumit, jotka parhaiten 
palvelevat Suomen kansallisia tavoitteita ja joilla Suomi voi tehokkaimmin vaikuttaa kan-
sainväliseen geenivarapolitiikkaan ja sen täytäntöönpanoon.

Kansainvälisen geenivarayhteistyön kenttä on laaja. Siihen sisältyy sekä poliittisen että asi-
antuntijatason yhteistyötä. Poliittisella tasolla tärkeimpiä ovat kansainväliset sopimukset ja 
toimintaohjelmat (FAO ja CBD), joihin kansallinen geenivarapolitiikka perustuu. Metsäsek-
torilla FOREST EUROPE –prosessi ohjaa myös geenivaratyötä. Asiantuntijatasolla EU:ssa ja 
Euroopassa toimivat kasvi-, eläin ja metsäsektorilla yhteistyöverkostot, jotka koordinoivat 
geenivarojen suojelua ja kestävää käyttöä ja hoitoa.

Geenivarapoliittinen yhteistyö Pohjoismaiden kesken on tiivistä. Se painottuu geeniva-
rojen ylläpitoon. Keskeinen toimija on Pohjoismainen geenivarakeskus (NordGen), joka 
toimii Pohjoismaiden siemenlevintäisten kasvigeenivarojen geenipankkina. NordGenin 
toiminta on lisännyt merkittävästi kansallisten viljelykasvigeenivarojen ylläpidon kustan-
nustehokkuutta. NordGen toimii myös pohjoismaisten metsä- ja eläingeenivaraverkosto-
jen ylläpitäjänä. Sen asema säilyy merkittävänä myös Suomen maa-, metsä- ja kalatalou-
den kansallisen geenivaraohjelman täytäntöönpanossa. Maiden välillä on kuitenkin myös 
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näkemyseroja, jotka ovat näkyneet erityisesti kansainvälisessä yhteistyössä. On tärkeää, 
että Suomen kansalliset geenivarapoliittiset tavoitteet toteutuvat riittävästi yhteistyössä.

Euroopan unionissa koordinoidaan jäsenmaiden kannat kansainvälisille geenivarafooru-
meille. Siten EU-vaikuttaminen lisää Suomen näkyvyyttä kansainvälisillä foorumeilla. Sel-
keät tavoitteet ja niiden johdonmukainen edistäminen sekä korkea asiantuntemus ovat 
vaikuttavuuden kannalta tärkeitä. Tämä edellyttää hallinnonalojen välistä koordinaatiota. 
Geenivaroihin liittyvän kansainvälisen yhteistyön pitää olla linjassa myös muiden kansain-
välistä kehitysyhteistyötä koskevien kansallisten linjausten kanssa.

4.2  Suomen maa-, metsä- ja kalatalouden kansallisen 
geenivaraohjelman suuntaamista koskevat linjaukset

4.2.1  Geenivarakokoelmien hyödynnettävyyttä parannetaan  
tutkimuksella ja viestinnällä

Toimintaympäristön muuttuessa geenivarojen ylläpidon ja kestävän käytön välistä yh-
teyttä tulisi vahvistaa nykyisestä niin Suomessa kuin myös EU:n tasolla. Geenivarojen käy-
tön tarpeiden tulee ohjata myös geenivarojen ylläpidon priorisointia. Päämääränä pitää 
olla koko jalostusketjun tavoitteenasettelun yhtenäistäminen. Tämä on mahdollista vahvis-
tamalla yhteistyötä geenivarojen koko jalostusketjussa.

Laadukkaat geenivarakokoelmat ovat maa-, metsä- ja kalatalouden geenivarojen hyödyn-
tämisen perusedellytys. Tavoitteena on lisätä erityisesti kasvin- ja eläinjalostajien kiinnos-
tusta geenivarojen käyttöön. Siinä on avainasemassa geenivarojen käyttöarvon tuntemus 
eli tietämys niiden sisältämistä hyödyllisistä ominaisuuksista.

Geenivarojen käyttöominaisuuksien kartoituksessa tutkimuksella on keskeinen asema. 
Geenivarojen hyödyntämisen lisäämisen kannalta panostamalla geenivarojen geneetti-
seen ja fenotyyppiseen tutkimukseen voidaan parhaiten edistää geenivarojen käyttöä. 
Tutkimuksessa hyödynnetään uusinta tieteellistä ja teknologista kehitystä geenivarojen 
ominaisuuksien kartoittamisessa.

Yhteiskunnan kiinnostus suojella ja käyttää geenivaroja riippuu siitä, miten yhteiskunta ar-
vottaa geenivarat. Geenivarapolitiikan integroimiseksi nykyistä tiiviimmin muuhun luon-
nonvarapolitiikkaan ja geenivarojen suojeluvastuun laajentaminen yksityiselle ja kolman-
nelle sektorille, tulisi tietämystä geenivarojen kestävästä käytöstä ja suojelusta lisätä.
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Tavalliselle kansalaiselle geenivarat käsitteenä on vaikeasti aukeava. Tästä syystä alan asi-
antuntijat, virkamiehet ja kansalaisjärjestöt ovat vastuullisessa asemassa geenivarojen 
merkityksen saattamisessa ymmärrettävään muotoon. Vaikuttava viestintä on monipuo-
lista ja laaja-alaista niin sisältönsä, kohderyhmiensä kuin viestintäkeinojen ja -kanavienkin 
suhteen. Tavoitteena on selkeä viesti geenivarojen merkityksestä maa-, metsä- ja kala-
taloudelle, luonnolle sekä kansalaisten terveydelle ja hyvinvoinnille. Tällä luodaan arvo-
pohja, jolle voidaan rakentaa menestyksekästä geenivaratyötä.

4.2.2  Ohjauskeinoja suunnataan geenivaroja hyödyntävän 
elinkeinotoiminnan kehittämiseksi

Maaseudun kehittämisohjelmien tavoitteita toteutetaan erityisesti paikallisiin luonnonva-
roihin perustuvaa yritystoimintaa, kehittämällä ja vahvistamalla. Paikallisen elintarviketuo-
tannon kehittäminen on tästä hyvä esimerkki. Maaseudun kehittämisohjelmissa tulisi kiin-
nittää huomiota geenivaroihin perustuvaan elinkeinotoimintaan kuten alkuperäiskasvien 
ylläpitoviljelyyn ja alkuperäisrotujen kasvatukseen. Ne edistävät osaltaan elinkeinotoimin-
nan monipuolistamista ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tavoitteita.

Alkuperäislajikkeiden ja -rotujen erityisominaisuudet ovat hyvä perusta kasvi- ja eläin-
geenivarojen tuotteistamiselle. Geenivaroille perustuvat erikoistuotteet vastaavat hyvin 
esimerkiksi kuluttajien ruokaan liittyviä arvovalintoja. Maatalouden geenivaroille perus-
tuvalle menestyvälle liiketoiminnalle on kuitenkin tällä hetkellä runsaasti vielä kehitys-
tarpeita. Geenivarojen varaan rakentuvia laatutekijöitä tunnetaan vielä huonosti eivätkä 
tuote- ja palveluketjut ole toimivia.

Alkuperäislajikkeiden ja -rotujen säilyttämiseksi tukea voitaisiin kohdistaa myös erikois-
tuotteiden markkinoille saattamiseen ja markkinoiden kehittämiseen. Maaseudun kehit-
tämisohjelman toimenpiteiden piiriin tulisi lisäksi saada harrastajat, jotka eivät viljele alku-
peräiskasveja ja kasvata alkuperäisrotuja ensisijaisesti elinkeinotarkoituksessa. Harrastajiin 
voidaan lukea myös yksityiset ja julkiset maatalouden kulttuurihistoriaa vaalivat toimijat. 
Tämä laajentaisi ja vahvistaisi geenivarojen suojelun kestävän käytön ja perustaa.

Geenivaroihin perustuvaa liiketoimintaa tulee edistää tuotteistamisen ongelmakohtiin 
kohdennetuilla tutkimus- ja kehityshankkeilla sekä neuvonnalla ja tiedottamisella yhteis-
työssä alan toimijoiden kanssa. Maa-, metsä- ja talouden geenivarojen monipuolisella 
käytöllä ja suojelulla on kiinteä vuorovaikutus. Geenivarojen erityisominaisuuksille perus-
tuvien käyttömahdollisuuksien kehittäminen tukee geenivarojen säilymistä pitkällä aika-
välillä. Näin voidaan myös vahvistaa yhteiskunnan vastuuta geenivarojen säilyttämisestä ja 
lisätä toiminnan kustannustehokkuutta.
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4.2.3  Kustannustehokkuuden parantamiseksi geenivarojen ylläpitoon 
kehitetään uusia toimintamalleja

Toimintaympäristön muutokset ja biotalouden tavoitteet edellyttävät maa-, metsä- ja kala-
talouden geenivarojen käytön lisäämistä. Samanaikaisesti geenivaratyön voimavarat ovat 
supistuneet. Siksi on tarpeen kehittää uusia toimintamalleja geenivarojen ylläpitoon ja 
geenivarojen saatavuuden turvaamiseen. Keskeisiä tavoitteita ovat geenivarojen ylläpidon 
organisoinnin kustannustehokkuus ja geenivarojen ylläpidon entistä laajempi vastuun-
jako.

Kotieläingeenivaroja ylläpitävien toimijoiden kenttä on laaja. Siihen sisältyy julkisia, yksi-
tyisiä ja kolmannen sektorin toimijoita. Toimijakenttä on muodostunut pitkän ajan ku-
luessa. Päävastuu geenivarojen säilytyksestä on ollut julkisella sektorilla. Tulevaisuudessa 
tavoitteena on geenivarojen ylläpidon hajauttaminen julkiselta sektorilta sekä yksityiselle 
että kolmannelle sektorille. Toimijakentän hajauttaminen edellyttää toimijoiden roolien 
selkeyttämistä ja toiminnan kytkemistä läheisemmin Luken geenivarageenivaratyön, jotta 
kaikki käytettävissä olevat resurssit saadaan tehokkaasti käyttöön. 

Luken keskeinen asema geenivarojen ylläpidossa edellyttää, että sen nykyistä roolia geeni-
varoja ylläpitäjien ja käyttäjien välisenä koordinaattorina vahvistetaan. Lukella pitää myös 
olla joustavuutta sopeutua toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

Viljelykasvien geenivarojen kasvullisesti lisättävien kasvien keskuskokoelmat tulee myös 
tulevaisuudessa keskittää Luonnonvarakeskukseen, jossa on vaadittava erityisosaaminen 
ja tarvittavat kenttä-, kasvihuone- ja laboratoriotilat, laitekanta ja tiedonhallintajärjestel-
mät kokoelmien hallintaan ja kasvinterveyden ja lajikeaitouden ylläpitoon. Sen sijaan, 
niiden säilymistä varmistavat varmuuskokoelmat sekä osa koristekasvien kokoelmista ha-
jautetaan mahdollisuuksien mukaan Luken ulkopuolisten toimijoiden varaan kolmannelle 
sektorille ja yksityissektorille. 

Luken ja sen kumppaneiden geenivarojen ylläpitoa koskevan yhteistyön perusedellytys on 
luotettavuus ja työn jatkuvuuden turvaaminen pitkällä aikavälillä, joissa yhteistyökumppa-
neiden oikeudet ja velvollisuudet on selkeästi määritetty samoin kuin yhteistyön tulosten 
jako osapuolten kesken.
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