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Esipuhe
Vuonna 2018 Pohjoismaiden ministerineuvoston työ edistyi hyvin. Puheenjohtajan Ruotsin painopistealueet
olivat osallistava, kestävä, innovatiivinen, turvallinen ja avoin Pohjola. Digitalisaatio oli läpileikkaavana teemana. Vuonna 2018 Pohjoismaiden ministerineuvosto otti edistääkseen pääministereiden hyväksymän julkilausuman pohjoismaisesta 5G-yhteistyöstä. Työ kansallisten sähköisen tunnistamisjärjestelmien saattamiseksi toimimaan yli rajojen pääsi hyvään alkuun. Toteutuessaan hanke tuo suuren hyödyn kansalaisille.
Työtä, joka edistää pääministereiden visiota Pohjolasta maailman integroituneempana alueena jatkettiin
myös. Mobiliteetista tehty selvitys valmistui ja ministerineuvosto aloitti mobiliteettia edistävän toimintasuunnitelman laadinnan. Rajaesteneuvosto onnistui vuonna 2018 selvittämään ennätysmäärän rajaesteitä.
Ministerineuvosto avasi yhdessä jäsenmaiden kanssa kaksi uutta innovaatiokeskusta Aasiassa, Singaporessa
ja Hong Kongissa. Pohjoismaisia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin esiteltiin mm. COP24-ilmastokonferenssissa Katowicessa.
Pohjoismaiden pääministerit tapasivat vuoden 2018 aikana kahdesti, Ruotsissa toukokuussa sekä Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä Oslossa lokakuun lopulla. Pääministerit keskustelivat ajankohtaisista
kansainvälisistä aiheista, ulkopuolisista investoinneista kriittiseen infrastruktuuriin ja digitalisaatiosta.
Yhteistyöministereiden piirissä käsittelimme mm. lainsäädäntöyhteistyöstä tehtyä raporttia, Pohjoismaiden
ulkoisen profiloinnin strategian uusimista sekä suunnitelmia tiedottaa tehokkaammin Pohjolassa ministerineuvoston työstä ja sen kansalaisia hyödyttävistä saavutuksista. Pohjoismaat toimeenpanivat uuden keskinäisen yhteistyön Agenda 2030 osalta. Vuoden aikana vastaanotimme evaluoinnin viime vuosina suoritetuista ministerineuvoston uudistustoimista ja totesimme tarpeen tähdätä jatkouudistuksiin seuraavan pääsihteerin kaudella. Yhteisiä kokouksia järjestettiin neljä. Syyskuun kokouksen alla seuraavaksi pääsihteeriksi
valittiin Paula Lehtomäki maaliskuusta 2019 alkaen.
Ministerineuvoston sektoreiden strategiset läpivalaisut jatkuivat ja vuonna 2018 valmistui Tine Sundtoftin
läpivalaisu ympäristö- ja ilmastoyhteistyöstä sekä Árni Páll Árnasonin läpivalaisu sosiaalialan yhteistyöstä.

Helsingissä 12.4.2019

Anne Berner
Pohjoismaisen yhteistyön ministeri
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POLIITTISET SUUNTAVIIVAT JA ULKOASIAT

Pääministereiden yhteistyö

Norjan, Suomen, Tanskan, Islannin ja Ruotsin pääministerit kesäkokouksessaan Örnsköldsvikissa
Kuva: Viktor Svedberg/Swedish Government Offices/norden.org

Pohjoismaiden pääministerit käynnistivät kunnianhimoisen pohjoismaisen 5G-yhteistyön tavatessaan Örnsköldsvikissä toukokuussa. Kokouksessa hyväksytyn julkilausuman seuranta annettiin tehtäväksi Pohjoismaiden ministerineuvoston digitalisaatioasioista vastaaville ministereille, jonka neuvostoon (MR-Digital) osallistuvat myös Baltian maat.
Lokakuun lopulla pääministerit osallistuivat useampaan kokoukseen Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä Oslossa. He kokoontuivat huippukokoukseen Pohjoismaiden neuvoston täysistunnossa, jossa pääaiheena oli "Pohjoismaiden kyky säilyttää vakautensa muiden maiden pyrkiessä vaikuttamaan yhteiskuntiimme ja demokraattisiin prosesseihimme". Keskinäisessä kokouksessaan pääministerit käsittelivät ulkopuolisia investointeja kriittiseen infrastruktuuriin ja kansainvälisiä asioita. Lisäksi he tapasivat itsehallintojen päämiehet, Pohjoismaiden neuvoston presidentin ja Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteerin. Tässä kokouksessa vastaanotettiin 5G-yhteistyön toimintasuunnitelma ja päätettiin aikataulun asettamisesta hankkeelle, jonka tavoitteena on kansallisten sähköisen tunnistamisjärjestelmien saattaminen toimimaan yli rajojen.
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Yhteistyöministereiden yhteistyö
Pohjoismaiden yhteistyöministereiden agendalla oli Pohjoismaiden ministerineuvoston uudistamistyön
jatko. Kesäkuussa aloitettiin keskustelu siitä, miten yhteistyön toivotaan kehittyvän. Aiheeseen palattiin lokakuun kokouksessa, jossa tuleva puheenjohtaja asetti tavoitteeksi yhteistyötä kannattelevan vision uusimisen
vuonna 2019. Näihin ehdotuksiin liittyy siirtyminen monivuotisiin budjettisuunnittelukehyksiin. Ministereiden teettämä selvitys pohjoismaisen lainsäädäntöyhteistyön mahdollisuuksista valmistui helmikuussa ja yhteistyöohjelmaa pakolaisten ja maahanmuuttajien integroimiseksi päätettiin jatkaa. Lisäksi uusi Sukupolvi
2030 -ohjelman toimeenpano alkoi. Se liittyy Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen
Pohjolassa. Rajaesteneuvoston työ uudistetulla mandaatilla vuosiksi 2018–2021 alkoi. Neuvosto selvitti ensimmäisenä toimintavuotenaan ennätysmäärän rajaesteitä.
Ministerit kävivät myös temaattisen keskustelun Pohjoismaiden ministerineuvoston kansainvälisestä yhteistyöstä. Selvitys pohjoismaisten riskirahoitusmekanismien kehittämiseksi aikaisessa kasvuvaiheessa oleville
pienyrityksille valmistui ja sen käsittely jatkuu sektorineuvostoissa.
Pohjoismaiset itsehallinnot Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti osallistuivat Pohjoismaiden ministerineuvoston eri neuvostokokoonpanojen toimintaan aktiivisesti Helsingin sopimuksen määrittämissä puitteissa ja
mahdollisimman täysipainoista osallistumista linjanneen vuoden 2007 Ahvenanmaa-asiakirjan pohjalta. Itsehallintojen keskinäinen koordinaatio jatkui vuonna 2018.

Ulko- ja turvallisuus- sekä puolustuspoliittinen yhteistyö
Pohjoismainen ulko- ja turvallisuuspoliittinen yhteistyö on viime vuosina lisääntynyt ja kehittynyt. Pohjoismaat vahvistavat yhteistyön kautta oman alueensa turvallisuutta ja lisäävät vaikutustaan kansainvälisen turvallisuuden edistämiseen liittyvissä kysymyksissä. Ruotsi toimi 2018 pohjoismaisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen yhteistyön puheenjohtajana. Vakiintuneen pohjoismaisen YK- ja edustustoyhteistyön rinnalla uusiksi
yhteistyöteemoiksi ovat viime aikoina nousseet mm. Itämeren turvallisuus, Naton parissa tehtävä 29+2-yhteistyö ja EU–NATO-yhteistyön edistäminen. Vuonna 2018 yhteistyössä korostui Ruotsin YKTN-kauden myötä
erityisesti Pohjoismaiden rooli YK:n uuden pääsihteerin tukemisessa ja YK:n reformiprosessien edistämisessä. Pohjoismaat pyrkivät entisestään vahvistamaan Pohjoismaiden ääntä YK:ssa. Pohjoismaat jatkoivat
ulko- ja turvallisuuspoliittista vuoropuhelua kolmansien maiden, erityisesti Baltian maiden ja Yhdysvaltojen
kanssa.
Vuonna 2018 pohjoismaisen puolustusyhteistyön eli Nordefcon puheenjohtajana toimi Norja. Keskeisin
vuoden 2018 saavutus oli Nordefcon pitkän aikavälin ohjausasiakirjan eli vision uudistaminen. Norjan Nordefco-puheenjohtajuuskausi 2018 jatkoi osittain myös Suomen aloittamia teemoja logistiikka- ja huoltovarmuusyhteistyön syventämisen osalta, mutta toi uusina painopistealueina avaruuteen ja miehittämättömiin
aluksiin liittyvät yhteistyöavaukset. Näistä laadittiin kaksi erillistä selvitystä, joiden pohjalta yhteistyön syventämistä pohditaan 2019. Muita vuoden 2018 painopistealueita olivat keskustelu Pohjoismaiden valmiudesta
ja sen kartoitus sekä puolustuspoliittisen dialogin lujittaminen.
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Nordefcon pitkän aikavälin poliittisen ohjauksen asiakirjan ”Nordic Defence Cooperation Vision 2025” allekirjoittivat Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan puolustusministerit sekä Islannin ulkoministeri syksyn 2018
puolustusministerikokouksessa Oslossa. Pohjoismaisen puolustusyhteistyön pitkän aikavälin tavoitteista linjattiin edellisen kerran vuonna 2013 Visio 2020:ssa. Visio 2025:n tavoitteena on yhteisten turvallisuusnäkökulmien pohjalta vahvistaa tehokkaan ja kustannustehokkaan yhteistyön avulla kunkin maan kansallista puolustusta sekä kykyä toimia yhdessä rauhan, kriisin ja konfliktin aikana. Visiossa yhteistyö on laajennettu koskemaan myös kriisi- ja konfliktitilanteita, mikä on uusi tavoitetaso pohjoismaisessa puolustusyhteistyössä.
Ilmatilannekuvan vaihtoa koskevan NORECAS-hankkeen yhteisymmärryspöytäkirja allekirjoitettiin marraskuussa 2017. Vuoden 2018 aikana valmisteltiin tekninen asiakirja, jonka Ilmavoimien komentajat allekirjoittivat loppuvuodesta 2018.
Sotilaallisen liikkuvuuden osalta Pohjoismaat ovat olleet edelläkävijöitä. Käytännön tasolla on muun muassa
luotu joukkojen helpotettua maahantuloa (Easy Access) koskeva yhteisymmärryspöytäkirja vuonna 2016.
Tämän jälkeen edettiin varalaskupaikkoja koskevan Alternate Landing Base -konseptin luomisella ja teknisen
asiakirjan allekirjoituksella vuonna 2017. Vuonna 2018 Pohjoismaiden ministerit päättivät käynnistää työn
varalaskupaikkoja koskevan konseptin laajentamisesta kattamaan myös aseistetut koneet.
Materiaalihankkeissa jatkettiin yhteispohjoismaisen taisteluasun hankintaa. Pohjoismaat ovat valmistelleet
taistelijan asun (Nordic Combat Uniform, NCU) yhteishankintaa vuodesta 2015. Yhteishankinnan arvo on n.
200 miljoonaa euroa. Hankinta on ensimmäinen puolustusmateriaalihankinta, joka toteutetaan Suomen,
Ruotsin, Norjan ja Tanskan kesken.

Yhteistyö kehityskysymyksissä
Pohjoismaiden kehitysministerit kokoontuivat lokakuun lopussa Oslossa Pohjoismaiden neuvoston 70. istunnon yhteydessä Ruotsin ministeri Lövinin ja Norjan ministeri Astrupin vedolla. Kokouksen pääaiheena oli ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion tila. Keskustelu käytiin YK:n ihmisoikeuksien varakomissaarin
Kate Gilmoren alustuspuheevuoron pohjalta.
Pohjoismaiden kehitysrahasto (NDF) tukee globaalia ilmastotyötä
Pohjoismaiden kehitysrahasto, NDF, jatkoi toimintaansa vuonna 2015 hyväksytyn strategiansa pohjalta.
NDF:n toiminnan päätavoite on kehitysmaiden tukeminen ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. Vuoden 2018 lopussa NDF:llä oli käynnissä 85 hanketta 16 maassa. Strategiansa mukaisesti NDF on
panostanut yhteistyön kehittämiseen erityisesti yksityisen sektorin kanssa vuonna 2018. Tämä näkyi myös
uusissa hankepäätöksissä. NDF:n johtokunta hyväksyi vuoden aikana yhdeksän hanketta, joiden yhteenlaskettu rahoitus oli 47.15 miljoonaa euroa. Tästä 82 % (38.15 miljoonaa) suuntautui yksityisen sektorin hankkeisiin mm. lainoina ja oman pääomanehtoisina sijoituksina. Ainoastaan 9 miljoonaa euroa suuntautui lahjaapuna kansainvälisten kehityspankkien ilmastohankkeiden rahoittamiseen, joka on aikaisemmin ollut NDF:n
toiminnan painopiste (vuonna 2017 tämä lahja-apu 31.3 miljoonaa euroa). Vuonna 2018 hyväksyttyjen uusien hankkeiden on arvioitu vähentävän hiilidioksidipäästöjä 2.3 miljoonaa tonnia, joka vastaa kolmea miljoonaa lentomatkaa Helsingistä Pariisin ja takaisin.
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Pohjoismainen yhteistyö kehityspankeissa
Pohjoismaat toimivat samassa äänestysryhmässä Maailmanpankissa sekä alueellisissa kehityspankeissa (Afrikan kehityspankki, Aasian kehityspankki, Latinalaisen Amerikan kehityspankki). Kehityspankit ovat kokonaisuutena erittäin suuria globaaleja kehitysyhteistyötoimijoita. Näiden pankkien äänestysryhmissä, joissa on
mukana myös muita maita, pohjoismainen yhteistyö kannanmuodostuksessa on laajaa ja säännöllistä.

Alueellinen yhteistyö: Baltia ja Luoteis-Venäjä
Pohjoismaiden ministerineuvosto jatkoi aktiivista yhteistyötä ja koordinointia muiden pohjoisten alueneuvostojen ja alueellisten rakenteiden kanssa, ml EU:n Itämeren alueen strategia ja pohjoisen ulottuvuuden
politiikka. Yhteistyö Baltian maiden kanssa jatkui tiiviinä, mm. uudessa digitaaliasioiden ministerineuvostossa
MR-Digitalissa. Puheenjohtajamaan Ruotsin johdolla pyrittiin lisäämään yhteistyöaloja ja muotoja entisestään. Myös yhteistyötä läntisten naapureiden kanssa jatkettiin. Pohjoismaiden ministerineuvosto jatkoi
vuonna 2016 uudistetun Luoteis-Venäjällä toteutettavan yhteistyöohjelman toimeenpanoa.

Arktinen yhteistyö
Yhteistyöministerit hyväksyivät vuonna 2018 uuden arktisen yhteistyöohjelman vuosiksi 2018–2021 ja sen
toimeenpano aloitettiin vuonna 2018. Ohjelman ylätavoite on kestävä kehitys arktisella alueella. Se pohjautuu kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteisiin ja soveltaa ne arktiseen yhteyteen. Ohjelma toiminnallistetaan neljän teeman alla, "Peoples; Planet; Prosperity; Partnerships".

Brändäys ja maakuvayhteistyö
Pohjoismaat on monella mittarilla maailman paras aluebrändi ja se on kehittynyt sellaiseksi jokseenkin itsestään ilman strategista ja määrätietoista yhteistä panostusta asiaan, pl. monien edustustojen ja toimialojen
toisistaan erilliset hankkeet.
Pohjoismaiden ministerineuvosto hyväksyi vuonna 2014 ensimmäisen pohjoismaisen profiloinnin strategian
vuosille 2015-2018. Strategian tavoite oli vahvistaa Pohjoismaita ja Pohjoismaiden kilpailukykyä sekä kansainvälistä vaikutusvaltaa. Pohjoismaiden vahvuudet määriteltiin strategiassa seuraaviksi:






Avoimuus ja usko kaikkien oikeuteen tuoda näkemyksensä ilmi
Ihmisten välinen luottamus ja myös luottamus yhteiskunnan johtoon
Uudenlainen luovuuteen ja innovaatioihin panostava ajattelu
Kestävä luonnon hallinnointi ja luonnonvarojen kehittäminen
Lähimmäisen huomiointi, suvaitsevaisuus ja usko kaikkien ihmisten yhtäläiseen arvoon.

Vuonna 2018 työ keskittyi valitun markkinointiviestintäkumppanin kanssa strategian implementointiin. Erityisesti panostettiin alkuvuonna 2018 julkaistujen verkkosivuston (thenordics.com) ja digitaalisen työkalupakin (https://thenordics.com/public_toolbox ) sisältöjen tuotantoon.
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Vuoden 2018 aikana kehitettiin edelleen Traces of North -konseptia, ja etsittiin maailmalta Pohjoismaiden
sinne jättämiä jälkiä. Profilointityön lähtökohta on ollut kertoa pohjoismaisista "jäljistä" maailmalla, ei niinkään esitellä Pohjoismaita, mikä olisi päällekkäistä jäsenmaiden jo tekemän maakuvatyön kanssa. Näin ollen
sivustolta löytyy erilaisia jälkiä, jotka voivat olla esimerkiksi ihmisiä, ilmiöitä, keksintöjä tai rakennuksia.
Vuonna 2018 aikana toteutettiin kaksi rahoitushakua (ns. Open Calls) Pohjoismaiden edustustoille ja muille
toimijoille. Vuoden aikana 31 projektia 96 hakemuksesta sai rahoituksen.
Kesällä 2018 arvioitiin strategian 2015–2018 toimeenpanon tuloksia. Yleisesti nähtiin, että brändäystyö on
saatu hyvin käyntiin. Yhteispohjoismaisia hankkeita on toteutettu ympäri maailmaa. Samoin todettiin, että
työ on vasta alussa, tehokas brändäys on vuosien työ ja sitä pitää katsoa pitkäjänteisesti.
Pohjoismaiden ministerineuvosto hyväksyi strategian päivityksen lokakuussa 2018 vuosille 2019-2021
(https://www.norden.org/fi/node/33802). Päivitetty strategia käynnisti hankkeen kolmannen, ns. aktivointivaiheen, jonka aikana on tarkoitus:
1. tuottaa lisää työkaluja osapuolten käyttöön,
2. kehittää uusia konsepteja, joiden avulla voidaan käydä dialogia ja
3. viestiä hankkeesta voimakkaammin Pohjoismaiden sisällä ja sitouttaa pohjoismaiset toimijat tiukemmin hankkeeseen.
Neuvostossa strategian toimeenpanoa vetää pohjoismaisen profiloinnin koordinaattori, jonka työtä tukee
maiden edustajista koottu neuvoa-antava referenssiryhmä.
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SEKTORIYHTEISTYÖ

Kulttuuriyhteistyö
Ruotsin puheenjohtajuusvuoden keskeisin hanke oli kulttuuripoliittinen huippukokous Malmössä toukokuun
alussa. Konferenssiin osallistui noin 160 kunnallista, alueellista ja pohjoismaista kulttuuripolitiikan toimijaa
keskustelemaan kulttuuripolitiikan tulevaisuuden haasteista ja kulttuuripolitiikan eri hallintotasojen välisistä
yhteyksistä.
Kulttuuriministerit antoivat huippukokouksen yhteydessä yhteisen julkilausuman, jossa he ilmoittivat sitoumuksensa puuttua #metoo-kampanjan esiin nostamiin epäkohtiin ja jatkaa keskustelua kulttuurin alalla
myös pohjoismaisella tasolla.
Pohjoismaiset kulttuuriministerit päättivät vuoden toisessa kokouksessaan jatkaa pohjoismaisen kulttuurin
kansainvälisiä yhteisesittäytymisiä. Lontoon Southbank Centren Nordic Matters -teemavuoden 2017 arvioinnin pohjalta hankekonseptia kehitettiin eteenpäin. Hankehaku käynnistettiin marraskuussa ja kutsu suunnattiin Pohjoismaiden edustustoille ympäri maailmaa. Alkuvuonna 2019 valitaan saapuneista hanke-ehdotuksista yksi tai useampi toteutettavaksi vuoden 2021 loppuun mennessä. Kulttuuriministerineuvostolle osoitettiin tätä kokonaisuutta varten 5 miljoonaa Tanskan kruunua (n. 670 000 euroa) yhteistyöministereiden strategista rahoitusta vuoden 2019 budjetissa.

Pohjoismaiden kulttuuriministerit tapasivat Oslossa PN:n istunnon yhteydessä. Kokouksen asialistalla olivat
pohjoismaisen kulttuurin kansainväliset esittäytymiset ja kulttuurin merkitys pienten vähemmistökielten
elinvoimaisuudelle. Kuva: Sara Johannessen/norden.org

Pohjoismaiden ja Baltian maiden välistä yhteistyötä vahvistettiin järjestämällä puheenjohtajamaan aloitteesta yhteiset seminaarit lasten ja nuorten mediankäytöstä ja arkkitehtuurin ja muotoilun kestävästä kehityksestä sekä käynnistämällä yhteinen kehityshanke, joka liittyy integraatioon kulttuuritoiminnan kautta.
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Muita Ruotsin puheenjohtajuuskauden teemoja olivat ilmaisunvapaus ja avoimuus. Järjestettiin mm. kansainvälinen konferenssi vainottujen taiteilijoiden ja kirjailijoiden vapaakaupungeista sekä pohjoismaisten
kansallisarkistojen välinen tapaaminen.
Pohjoismaisen kulttuuripolitiikan tutkimuskeskuksen Kulturanalys Nordenin raporttien pohjalta järjestettiin
vuoden alussa Tukholmassa konferenssi kulttuuripolitiikan tasa-arvosta, inkluusiosta ja integraatiosta pohjoismaisessa kulttuurielämässä. Konferenssiin osallistui lähes 400 kulttuurialan asiantuntijaa.
Hyvinvoivien ihmisten innovatiivinen ja avoin Pohjola2020-prioriteettihankkeen alahankkeessa ”Monikielisyys ja moninaisuus kulttuurikentän voimavarana – työllistyminen ja kotoutuminen Pohjoismaissa kirjallisuuden avulla” tehtiin hankkeen viimeisenä vuonna selvitykset saamenkielisestä ja kurdinkielisestä kirjallisuudesta Pohjoismaissa. Hankkeen loppuseminaari järjestettiin Hanasaaren ruotsalais-suomalaisessa kulttuurikeskuksessa lokakuun lopulla. Hanketta koordinoi Kulttuuria kaikille -palvelu.

Koulutus- ja tutkimusyhteistyö
Ruotsin puheenjohtajuusvuoden pääteema inklusiivinen, kestävä ja innovatiivinen Pohjola näkyi vahvasti koulutus- ja tutkimussektorilla. Ruotsin tavoitteena oli pohjoismaisen lisäarvon vahvistaminen suhteessa kansalliseen ja eurooppalaiseen toimintaan sekä pohjoismaisen yhteistyön strateginen kehittäminen.
Vuonna 2017 käynnistynyt koulutus- ja tutkimussektorin strateginen kehittäminen jatkui vuonna 2018. Tukholmassa huhtikuussa järjestetyssä opetusministerikokouksessa ministerit keskustelivat strategisen koulutuspoliittisen yhteistyön tulevaisuudesta ja prioriteeteista, olemassa olevien rakenteiden hyödyntämisestä, tiedon levityksestä ja kokemusten vaihdosta. Lisäksi ministerit keskustelivat korkeakoulujen ohjauksesta ja allekirjoittivat sopimuksen korkeakoulutukseen pääsyä koskevan sopimuksen jatkosta. Epävirallisessa illalliskeskustelussa ministerit vaihtoivat kokemuksia ajankohtaisista aiheista, kuten syrjäytymisen ehkäisystä ja integraatiosta sekä varhaiskasvatuksesta.
Ministerineuvoston sihteeristö ja Ruotsi jatkoivat myös edellisvuonna annetun tutkimuspoliittisen selonteon
käsittelyä. Selonteon linjausten pohjalta ministerit hyväksyivät prioriteetit tutkimusyhteistyön kehittämiselle,
jossa Nordforsk muodostaa keskeisimmän osan pohjoismaisesta tutkimuspoliittisesta yhteistyöstä ja rahoituksesta.
Koulutuksen ja tutkimuksen virkamieskomitea kokoontui neljästi ja työssä keskeistä oli:
 uuden yhteistyöohjelman valmistelu, tavoitteena ohjelman hyväksyminen ministerikokouksessa
vuonna 2019 sekä esittely Pohjoismaiden neuvostolle syksyllä 2019,
 Nordplus-ohjelman hyväksyminen vuosille 2018-2022,
 kieliyhteistyön uudelleenorganisoimisen käynnistäminen, sekä
 puheenjohtajuuskauden hankkeiden toimeenpano ja seuranta.
Opetusministeriöiden kansliapäälliköt kokoontuivat syyskuussa keskustelemaan koulutuspolitiikan ajankohtaisista haasteista. Teemoina kokouksessa olivat opettajien saatavuus ja koulutuksen digitalisaatio. Samat teemat olivat esillä myös opetusministeriöiden johtajien tapaamisessa elokuussa.
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Ympäristö ja ilmasto, COP22

Tine Sundtoft laati kokonaisarvioinnin ympäristöyhteistyöstä. Kuva: regeringskansliet.se/norden.org

Uusi ympäristö- ja ilmastoyhteistyön toimintaohjelma (2019-2024) valmistui kesällä. Ympäristö- ja ilmastoministerit (MR-MK) hyväksyivät ohjelman elokuussa ja se on julkaistu Norden.org -sivustolla1. Toimintaohjelmassa on viisi teemaa: kiertotalous, ilmasto ja ilma, kemikaalit – ympäristö ja terveys, luonnon monimuotoisuus, meret ja rannikot. Uuden toimintaohjelman myötä myös ympäristösektorin työryhmiin tehtiin muutoksia ja niiden määrää vähennettiin. Ympäristösektorin työstä ja toimintaohjelman toimeenpanosta valtaosa
tapahtuu työryhmissä. Vanhat työryhmät jatkoivat vuonna 2018 hyvää ja aktiivista toimintaa, niiden vetämät
hankkeet ja seminaarit edistivät Pohjoismaiden tavoitteita niin kansallisesti kuin EU:ssa ja globaalitasolla.
Alkuvuodesta 2019 työnsä aloittaa kuusi työryhmää, joiden työohjelmia valmisteltiin kuluneena vuonna:
 Pohjoismainen kiertotalouden työryhmä NCE (entiset HKP ja NAG –ryhmät)
 Pohjoismainen ilmasto- ja ilmatyöryhmä NKL (entiset KOL ja NOAK –ryhmät)
 Pohjoismainen kemikaali-, ympäristö- ja terveystyöryhmä NKE (entinen NKG-ryhmä)
 Pohjoismainen luonnon monimuotoisuuden työryhmä NBM (entinen TEG-ryhmä)
 Pohjoismainen meri- ja rannikkoalueiden työryhmä NHK (entinen HAV-ryhmä)
 Pohjoismainen ympäristö- ja taloustyöryhmä NME, yhteinen finanssisektorin kanssa (entinen MEGryhmä)

1

Ruotsiksi: http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1268536&dswid=-3552
Suomeksi: https://www.norden.org/fi/publication/ymparisto-ja-ilmastoalan-pohjoismainen-yhteistyoohjelma-2019-2024
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Tine Sundtoft esitteli laatimansa pohjoismaisen ympäristöyhteistyön kokonaisarvioinnin (”läpivalaisu”) ympäristö- ja ilmastoministerien kokoukselle huhtikuussa. Läpivalaisu koostuu 12 suosituksesta, joista ministerit
päättivät priorisoida aluksi kolmen suosituksen toimeenpanoa: muovifoorumin perustaminen (nro 3), vihreiden julkisten hankintojen edistäminen (nro 8) sekä vihreiden rahoitusmarkkinoiden kehittäminen (nro 9).
Toimeenpanoa tukevien hankkeiden suunnittelu käynnistyi kesällä, ja ne toteutetaan vuoden 2019 aikana.
Vuonna 2018 muovien, ml. mikromuovien kertyminen meriin ja ympäristöön oli edelleen vahvasti esillä. Ympäristösektorin muoviohjelmaa päätettiin jatkaa kahdelle seuraavalle vuodelle.
Kansainvälisen ympäristöhallinnon kehittäminen on Suomen pitkäaikainen prioriteetti ja osa laajemman
globaalin toimintaympäristön muutosta. Vuonna 2018 Pohjoismaiden ministerineuvosto käynnisti Suomen
aloitteesta projektin kansainvälisen ympäristöhallinnon tilan arvioimiseksi. Tarkoituksena on luoda tietopohjaa kansainvälisen ympäristöhallinnon jatkokehittämiselle ja päättää vaihtoehtoisista ratkaisuista sekä tukea
yhteispohjoismaista vaikuttamista kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa. Kansainvälisesti ympäristöhallinnon reformista keskustellaan mm. maaliskuussa 2019 järjestettävässä YK:n ympäristökokouksessa (UN Environment Assembly) sekä YK:n yleiskokouksessa, jossa käsitellään Ranskan presidentin Emmanuel Macronin
Global Pact for the Environment -aloitetta.
Pohjoismaiden ministerineuvoston ilmastoneuvottelutyöryhmä (NOAK) edisti pohjoismaista ilmastoyhteistyötä osallistumalla aktiivisesti kansainvälisiin ilmastokokouksiin. Ryhmä laati myös selvityksiä ja järjesti ilmastosopimusta käsitteleviä kokouksia Katowicen joulukuun osapuolikokouksessa. Sitä edeltäneessä Bonnin
ilmastokonferenssissa NOAK järjesti useita oheistapahtumia ja jakoi tietoa pohjoismaisesta ilmastotyöstä
esittelypisteessään. Ministerineuvosto järjesti Katowicessa kahden viikon aikana useita tilaisuuksia Pohjoismaiden paviljongissa. NOAK osallistui järjestelyihin ja vastasi esim. tapahtumasta, jossa keskusteltiin, miten
alkuperäiskansojen perinnetietoa voidaan hyödyntää ilmastotyössä. Lisäksi NOAK valmisteli Katowicessa
pohjoismaisten ministerien lausuman kunnianhimon lisäämisestä ilmastotoimissa, jonka ministerit allekirjoittivat Katowicen kokouksen ministeriviikolla.
Muu ympäristöministeriön hallinnonalan yhteistyö
PMN-työskentelyn ohella ympäristöministeriön hallinnonalalla on säännöllistä yhteistyötä ja yhteydenpitoa
monissa kysymyksissä. Aluesuunnittelun ja rakentamisesta vastaavien virastojen keskeiset yhteistyötapaamiset ovat vuosittaiset ”Planmöte” ja Nordisk Byggmyndighetsmöte (NBM). Rakentamisen erikoiskysymyksiä
kuten rakennusten kosteus-, vesi- ja paloasioita käsitellään säännöllisissä tapaamisissa. Rakentamisen ja alueiden käytön suunnittelussa esim. merialuesuunnittelulainsäädännössä, standardoinnissa ja kaupunkisuunnittelussa on pohjoismaista yhteydenpitoa. Monivuotisen yhteispohjoismaisen selvitystyön loppuraportti
juomaveden kanssa kosketuksissa olevien rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä valmistui.
Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin rakentamisesta vastaavat ministerit antoivat toukokuun kokouksessaan
julkilausuman, jolla pyritään edistämään rakentamista koskevien määräysten ja standardien yhdenmukaistamista Pohjoismaissa. Pohjoismaiden ministerineuvoston arvioiden mukaan tämä tehostaisi rakennusalan toimintaa ja lisäisi työn ja rakennustuotteiden vapaata liikkumista. Nyt annettu julkilausuma on jatkumoa Pohjoismaiden pääministerien aiemmin julkaisemalle visiolle tehdä Pohjoismaista maailman integroiduin alue.
Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeriä pyydettiin samalla vahvistamaan koordinointia ja vuorovaikutusta. Kokouksessa käsiteltiin rakentamismääräysten lisäksi muun muassa rakennussektorin ilmastovaikutuksia ja digitalisointia. Vuoden 2018 aikana yhteistyötä on lisätty rakennusten esteettömyyskysymyksissä ja
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kestävän rakentamisen osa-alueella. Standardisoinnissa Suomi on ehdottanut yhteistyötä muun muassa EU:n
kantavien rakenteiden suunnittelustandardeissa. Rakennetun ympäristön esteettömyysasioissa on jatkettu
yhteistyötä osallistumalla Ruotsin Boverketin projektiin, joka tähtää (pohjoismaisen) esteettömyystutkimuksen käynnistämiseen.
Pohjoismaisen Kööpenhaminan öljyntorjuntasopimuksen[1] työryhmän puheenjohtajuus siirtyi kahdeksi vuodeksi Suomelle. Yhteensä 17 hälytys-, pöytä- ja muuta merellistä harjoitusta järjestettiin sopimuksen käsikirjaan kirjatussa järjestyksessä. Sopimuksella on puolipäiväinen sihteeri, jota PMN:n ympäristösektori tukee.
Tehtävä kiertää maiden välillä ja se on nyt Ruotsin vastuulla. Suomen osalta öljyntorjuntatehtävät ja edustus
sopimuksessa siirtyvät ympäristöhallinnolta sisäministeriön hallinnonalalle.
NEFCO
Vuoden 2018 merkittävin Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiötä NEFCOA koskeva uutinen oli sen akkreditointi Vihreään ilmastorahastoon (Green Climate Fund GCF) ensimmäisenä pohjoismaisena toimijana. Toiminnan pääpaino säilyi edelleen Euroopassa, mutta toiminta-alueen laajentamissopimuksen mukaisesti toimintaa
on laajennettu rajoitetusti myös muille alueille. Muutos vahvistaa NEFCOn hallinnoimien monien rahastojen
ja sen peruspääoman välisiä synergioita. Vuonna 2018 NEFCO sai hallinnoitavakseen seitsemän uutta rahastoa. NEFCOn toiminta on kohdistunut ilmastonmuutokseen liittyviin toimiin ja hankkeisiin. Vuoden lopulla
käynnistettiin uuden toimitusjohtajan rekrytointiprosessi, joka saadaan päätökseen vuonna 2019.

Elinkeino-, energia- ja aluepolitiikka
Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
Ministerikokous pidettiin toukokuussa Tukholmassa. Kokouksen keskeiset teemat olivat tekoäly, digitalisaatio, vihreä kilpailukykyinen liikenne sekä turismi.
Kokouksessa esiteltiin Vinnovan raportti tekoälystä Ruotsin elinkeinoelämässä. Vinnovan suositus oli, että
Ruotsissa tehtäisiin kansallinen strategia. Johtaja Olli Koski kertoi Suomen tekoälystrategiasta. Pohjoismaista
yhteistyötä digitalisaation hyödyntämiseksi päätettiin seurata tulevissa ministerikokouksissa. Yhteistyön kohteina nähtiin muun muassa data-etiikka, data strategisena resurssina, tekoälyn tuomat kasvumahdollisuudet,
hyvien käytäntöjen ja pilottitulosten jakaminen. Pohjoismaiden tekoälyasiantuntijat relevanteilta politiikkasektoreilta kootaan jakamaan kokemuksia ja pohtimaan yhteistyömahdollisuuksia.
Digitalisaation yhdeksi yhteistyön muodoksi hyväksyttiin Nordic Smart Government 3.0 -hanke. Hanke toteuttaa osaltaan 2017 tehtyä julistusta Pohjolan ja Baltian digitalisaatioyhteistyön lisäämisestä. Ohjelma on
käynnistynyt.
Vihreän kuljetuksen ja mobiliteetin yhteistyöstä kuultiin Nordic Innovationin esitys. Asia oli ollut aiemmin
myös MR-DIGITALin kokouksen agendalla. MR-Digitalin aihepiirit liittyvät monin tavoin myös MR-Näringin

[1]

Sopimus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä yhteistyöstä öljyn tai muiden haitallisten aineiden aiheuttaman meren pilaantumisen torjunnassa. (Allekirjoitettu Kööpenhaminassa 29.3.1993)
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asioihin. Ministerikokous tuki liikennealoitetta ja pääsihteerin toivottiin varmistavan hankkeen toteuttamisen. Lounaskeskustelussa esiteltiin Suomen ja Ruotsin elinkeinoministerien aloite raaka-aineiden sertifioinnista.
Merkittävät hankkeet elinkeino- ja innovaatioalalla 2018
Pohjoismaisen matkailuohjelman valmistelu, TEM ja Visit Finland
Nordic Tourism Policy Analysis -raportti: Islanti vetovastuussa, PMN:n rahoittama ostopalveluna 2017-2019
toteutettu selvitys Pohjoismaiden matkailupolitiikan järjestäytymisestä, painopisteistä, mahdollisuuksista ja
haasteista valtiokohtaisesti ja yhteisesti. Raportti toimii taustapaperina pohjoismaisen matkailuohjelman laatimiselle keväällä 2019. Huomioidaan mm. eri kokoisten yritysten tarpeet, innovaatiot, digi, markkinointiyhteistyö kaukomarkkinoilla, kestävyys, matkailualueiden kehitys, tilastointi ja tutkimus, tulevaisuuden näkymät, yhteistyö eri tasoilla ja yli toimialarajojen.
Matkailun ad hoc –työryhmä, TEM ja VF
Nordic Tourism Working Group: vuonna 2018 perustettu epävirallinen ministeriöiden, Visit-organisaatioiden
ja päätöksen mukaisesti muiden relevanttien tahojen välinen matkailutyöryhmä, jonka asema ja rooli tarkoitus virallistaa 2019.
Nordic Smart Government 3.0 (7/2018-6/2020)
Hankkeen tavoitteena on digitalisaatiota hyödyntämällä yksinkertaistaa pk-yritysten taloushallintoa. Kansalliset tiimit koostuvat NSG-työryhmien jäsenistä sekä julkisista ja yksityisistä sidosryhmistä. PRH, verohallinto ja
valtiokonttori ovat asettaneet NSG3 Suomi -projektin. Helsingissä järjestettiin marraskuussa hanketta esittelevä sidosryhmätilaisuus, ja tammikuussa 2019 on käynnistetty keskustelut useasta uudesta kokeilusta.
Vuoden lopulla keskusteltiin Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteerin reformiehdotuksesta sekä Islannin puheenjohtajakauden pääteemoista: nuoret, kestävä turismi ja meri-sininen kasvu.
Energiapolitiikka
Ministerikokous pidettiin Lundissa toukokuussa. Kokous järjestettiin kansainvälisten Clean Energy Ministerial (CEM9) ja Mission Innovation (MI) -kokousten yhteydessä, joihin osallistui kaikkien G20-maiden ja Pohjoismaiden energiaministerien lisäksi alan ammattilaisia kaikkialta maailmasta. Näin tarjoutui ainutlaatuinen
tilaisuus esitellä Pohjoismaiden ilmastoviisaita energiaratkaisuja.
Energiaministerit päättivät lähettää elinkeinoelämän organisaatioille kirjeen, jossa pyydetään ehdotuksia
siitä, miten pohjoismaisen energiatekniikan ja järjestelmäratkaisujen vientiä voidaan vahvistaa. Ajatus on
linjassa Jorma Ollilan 2017 ministerineuvostolle luovuttaman pohjoismaista energiayhteis-työtä pohtineen
raportin kanssa. Yksi sen ehdotuksista koski yhteispohjoismaista vientistrategiaa, jonka vetovastuu olisi kaupan ja elinkeinoelämän organisaatioilla.
Ministerit vahvistivat 2018 järjestettävän ensimmäisen vuotuisen sähkömarkkinafoorumin, jonka on määrä
koota yhteen energiasektorin toimijoita ja päättäjiä, joiden tehtävänä on muotoilla pohjoismaisten sähkömarkkinoiden visio. Myös tämä toimi nousee esiin Jorma Ollilan raportissa yhteisten pohjoismaisten sähkömarkkinoiden edelleen kehittämisessä.
Pohjoismaiden energiaministerit antoivat vahvan julkilausuman entistä kestävämmän energiatuotannon kehittämisen puolesta Pariisin ilmastosopimuksen ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Ministerit
15

lupasivat kehittää Pohjoismaita edelläkävijäalueena, jossa integroidaan uusiutuvaa energiaa sähkömarkkinoille, luodaan energiatehokkuusratkaisuja ja kehitetään älykästä energiaa. Tavoitteena on varmistaa se,
että vastaisuudessakin käytössä ovat kaikkein yhtenäisimmät ilmastoviisaat energiaratkaisut. Energiaministerit lupasivat vahvistaa Pohjoismaiden globaalia johtajuutta ilmastoviisaiden energiaratkaisujen alalla. Julkilausumassa nostettiin esille myös energiatutkimus. Julkilausuma kytkeytyi vahvasti kansainvälisiin Clean
Energy Ministerial (CEM9) ja Mission Innovation (MI-3) -ministerikokouksiin, jotka järjestettiin toukokuussa
Kööpenhaminassa ja Malmössä.
Merkittävät hankkeet energiapolitiikan yhteistyössä vuonna 2018
Jorma Ollilan 2017 tekemän pohjoismaisen energiayhteistyön läpivalaisun toimeenpanoa jatkettiin 2018.
Osa raportin ehdotuksista saatiin jo toteutettua, kuten ensimmäinen sähkömarkkinafoorumi marraskuussa
2018, yhteistyön tiivistämistä EU-asioissa, tiedonvaihtoa korkealla virkamiestasolla kansallisen energiapolitiikan kehityssuunnista järjestämällä ensimmäinen korkeantason kokous lokakuussa 2018 ja energiatutkimuksen yhteistyön lisäämistä.
Sähkömarkkinaryhmä (EMG) aloitti työn pohjoismaisten sähkömarkkinoiden uuden vision luomiseksi. Uusi
visio ja askeleet sen toteuttamiseksi olivat ensimmäisen joulukuussa järjestetyn sähkömarkkinafoorumin ja
sitä edeltäneen maaliskuun työpajan pääteema. Sähkömarkkinafoorumiin osallistui noin 70 edustajaa eri sidosryhmistä. Osallistujatahot jatkavat visiotyötä työryhmissä ja ehdotus uudeksi visioksi esitetään energiaministereille vuoden 2019 ministerikokouksessa. EMG pyrki vaikuttamaan siihen, että EU:n tulevat ehdotukset sähkön sisämarkkinoista muodostuvat Pohjoismaille suotuisiksi esittelemällä yhteisiä näkemyksiään parlamentin raportoijalle sekä koordinoimalla kantoja neuvoston käsittelyssä.
Uusiutuvan energian työryhmä käsitteli kokouksissaan uusiutuvan energian toisen direktiivin valmistelua ja
toimeenpanoa pohjoismaisen yhteistyön näkökulmasta. Samoin keskusteltiin edistymisestä ja toimenpiteistä vielä voimassa olevan direktiivin puitteissa. Työryhmä käynnisti selvityshankkeen hajautetun
energian tuotannon vaikutuksista Pohjoismaissa.
Aluepolitiikka
Aluekehityksestä vastaavien ministerien kokous Ruotsin puheenjohtajuuskaudella pidettiin kesäkuussa Kiirunassa. Ministerit keskustelivat digitalisoinnin haasteista ja mahdollisuuksista sekä kokemuksista valtiotyöpaikkojen hajasijoittamisesta ja rajat ylittävästä yhteistyöstä.
Keskustelua käytiin myös matkailusta, joka soveltuu erityisen hyvin pohjoismaiseen yhteistyöhön. Haasteena
on, että kaukaa tulevat matkailijat yleensä kokevat Pohjolan yhtenäisenä alueena eivätkä välttämättä pysty
erottamaan viittä Pohjoismaata toisistaan.
Keskeiset hankkeet aluekehityksen sektorilla 2018
Pohjoismaisen aluepolitiikan yhteistyöohjelman 2017-2020 puoliväliraportti käsiteltiin vuoden lopulla. Yhteistyöohjelman toimeenpanoon osallistuu kansallisia ja alueellisia viranomaisia kaikista maista ja itsehallintoalueilta sekä edustajia pohjoismaisista raja-aluekomiteoista.
Yhteistyöohjelmaa toteutetaan kolmessa työryhmässä, joiden painopisteet ovat: kestävä maaseudun- ja alueiden kehitys, innovatiiviset alueelliset ympäristöt sekä kestävät kaupungit ja kaupunkikehittäminen.
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ÄK-R:n alaisuudessa toimii Ruotsin johdolla EU-verkosto, jonka tehtävänä on etsiä yhteisiä pohjoismaisia
hankkeita EU:n tulevasta rahoituskehyksestä 2021-2027 käytävään keskusteluun (esim. arktisen alueen
hankkeet ja raja-alueyhteistyö – Interreg).
Suomen puheenjohtajuuskaudella 2016 aloitti raja-aluetilastoinnin kehittämiseksi kolmivuotinen Suomen
tilastokeskuksen vetämä rajatilastointihanke ”Nordmobility” yhteistyössä muiden Pohjoismaiden tilastokeskusten kanssa. Projektin piti päättyä 2018, mutta siihen on haettu jatkoa. Projekti tuottaa yhtenäistä dataa
ihmisten liikkuvuudesta ja sosiaalietuuksista Pohjoismaiden raja-alueilla ja se hyödyttää erityisesti viranomaisia, joiden työhön kuuluu rajat ylittävän liikkuvuuden lisääminen ja liikkuvuutta haittaavien esteiden poistaminen.
Kehittämistyötä tehdään läheisessä yhteistyössä virkamieskomitean alaisen aluepolitiikkasektorin tutkimuslaitos Nordregion kanssa. Nordregio on 1980-luvulta saakka julkaissut State of the The Nordic Region -julkaisun, joka vertailee kehitystä Pohjoismaissa eri alueilla. Julkaisua laajennettiin 2018, jolloin perusaineiston
lisäksi raporttiin sisällytettiin biotalous, kulttuuri, hyvinvointi ja digitalisaatio. Raportti antaa hyvää perustietoa yhteiskuntasuunnittelijoille, tutkijoille ja päätöksentekijöille alueiden välisistä eroista ja kehityssuunnasta
Pohjoismaissa.

Talous- ja finanssisektori
Pohjoismaat allekirjoittivat elokuussa 2018 Helsingissä pöytäkirjan maiden välisen verosopimuksen muuttamisesta. Muutosten taustalla on kansainvälinen yhteistyö kaksinkertaisen verotuksen välttämisessä. Veronvälttämisen ja voitonsiirtojen vastaisessa hankkeessa on sovittu toimista, joilla muutetaan valtioiden välisiä
sopimuksia kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi. Hankkeen on käynnistänyt teollisuusmaiden järjestö
OECD.
Muutospöytäkirjalla pohjoismaista verosopimusta muutetaan siten, että se täyttää OECD:n piirissä sovitut
verosopimusten minimistandardit. Näitä ovat verosopimusten väärinkäytön estämistä koskeva standardi ja
riidanratkaisun tehostamista koskeva standardi. Pöytäkirjan voimaansaattaminen tapahtuu vuoden 2019 aikana ja sitä sovelletaan 1.1.2020 alkaen.
Pohjoismaiden valtiovarainministerit eivät kokoontuneet Ruotsin puheenjohtajuuskaudella Ruotsin avoinna
olleen hallitustilanteen vuoksi. Virkamieskomitea ÄK-Finans kokoontui kolmesti, Tukholmassa, Helsingissä ja
Kööpenhaminassa. Kokouksissa käsiteltiin mm. ministerineuvoston uudistamistyötä talous- ja finanssisektorin osalta sekä Brexit-neuvotteluiden etenemistä Pohjoismaiden näkökulmasta.

Maa- ja metsätalous- sekä kalastus- ja elintarvikesektori
Ministerikokous (MR-FJLS)
Sektorin vuosittain pidettävä ministerikokous järjestettiin kesäkuun lopulla Haaparannassa. Ministerikokouksen yhteydessä pidettiin myös alueministerien (MR-R) ja FJLS-sektorin yhteiskokous. Suomea kokouksissa
edusti valtiosihteeri Jari Partanen. MR-FJLS-kokouksessa ja sen yhteydessä järjestetyissä tapahtumissa esiteltiin kaksoiskaupunki Haaparanta-Tornion rajat ylittävää yhteistyötä. Ministerit hyväksyivät pohjoismaisen
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biotalousohjelman ja sektorin budjettiprioriteetit vuoden 2020 budjettia varten sekä keskustelivat rajaalueyhteistyöstä ja Pohjoismaisen geenivarakeskuksen tulevaisuudennäkymistä.
Syyskuussa ministerit kokoontuivat Ruotsin aloitteesta ylimääräiseen ministerikokoukseen keskustelemaan
kesän poikkeuksellisesta kuivuudesta. Keskustelun kohteena oli kuivuuden vaikutus maatalouteen, elintarviketurvallisuuteen ja eläinten hyvinvointiin sekä varautuminen ja metsäpalot. Ministerit päättivät perustaa
toimikunnan (task force) selvittämään maa- ja metsäsektoreiden haasteita äärimmäisissä sääolosuhteissa.
Kokemusten vaihtoa ja mahdollisia yhteistyömahdollisuuksia selvittämään perustettiin kaksi työryhmää,
jotka raportoivat kesän 2019 ministerikokoukselle. Myös ylimääräiseen ministerikokoukseen osallistui valtiosihteeri Partanen.
Toimeenpaneva virkamieskomitea (ÄK-FJLS) Eksekutiv
Toimeenpaneva virkamieskomitea kokoontui vuoden aikana neljästi. Maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun vakiintuneiden kokousten lisäksi komitea kokoontui marraskuussa yhteiskokoukseen NordGenin hallituksen
kanssa keskustelemaan geenivarakeskuksen rahoituksesta. Komitean työssä korostuivat ministerikokousten
aiheet ja NordGenin rahoitustilanne.
Maa- ja metsätalouden virkamieskomitea (ÄK-FJLS) Jord och skog
Ruotsin puheenjohtajuuskaudella keskityttiin metsäsektorin osalta erityisesti vihreään biotalouden digitalisaatioon. Aiheesta järjestettiin seminaari maatalous- ja metsävirkamieskomitean kevätkokouksen yhteydessä Kööpenhaminassa. Suomen metsätalouden osalta keskusteltiin erityisesti laserkeilaukseen ja ilmakuvaukseen perustuvan metsävaratiedon keräämisestä, tulkinnasta ja hyödyntämisestä sekä toisaalta metsäkoneautomaation kehittämisestä. Molemmissa ollaan Suomessa pitkällä ja myös julkinen sektori on tukenut
aiheisiin liittyvää hanketoimintaa jo usean vuoden ajan, viimeksi pääministeri Sipilän hallituksen kärkihankkeen kautta.
Syksyn virkamieskomitean kokous järjestettiin Kööpenhaminassa. Asialistalla olivat paitsi kuivaan kesään ja
ilmastonmuutokseen liittyvät asiat, myös pohjoismainen biotalous, digitalisaatio, maaperän hiilensidonta
sekä puurakentaminen. Lisäksi käsiteltiin sektorin budjetti ja työsuunnitelmat vuodelle 2019.
Sekä virkamieskomitean kokouksissa että kesän ministerikokouksessa käytiin keskustelua NordGenin vaikeasta rahoitustilanteesta ja ruuhkautuneista töistä. Tilanteeseen ei kuitenkaan löydetty ratkaisua vuoden
2018 aikana.
Syyskuun ylimääräisen ministerikokouksen päätöksiin perustuva metsätyöryhmä on toimintansa alkuvaiheessa keskittynyt erityisesti kehittämään yhteistyötä metsäpalovalmiudessa. Ministerikokouksen päätöksen
mukaisesti toimintansa aloitti myös työryhmä, joka käsittelee maatalouden sopeutumista ilmastonmuutokseen.
Virkamieskomitea elintarvikkeet (ÄK-FJLS)
Virkamieskomitea kokoontui maaliskuussa ja lokakuussa. Syksyn kokouksessa käsiteltiin mm. elintarvikeviranomaisten roolia äärimmäisiin sääilmiöihin sopeutumisessa kesän 2018 kuivuudesta saatujen kokemusten
pohjalta. Vuoden aikana käytiin keskustelua mm. kestävän kulutuksen ja tuotannon uusista yhteistyömuodoista, riskiperusteisen valvonnan jatkotyöstä ja Nordic Food Policy Lab -pääministerialoitteeseen liittyvästä
työstä sekä pohjoismaisten ravitsemussuositusten uudistamisesta.
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Kalatalouden virkamieskomitea (ÄK-FJLS)
Kalatalouden virkamieskomitea kokoontui huhtikuussa ja lokakuussa Tukholmassa. Kokousten yhteydessä
myös virkamieskomitean alainen työryhmä AG Fisk kokoontui valmistelemaan projektirahoitusta koskevia
ratkaisuja. Kalatalouden virkamieskomiteassa keskityttiin siniseen biotalouteen ja sen hankkeiden käsittelyyn. Lisäksi keskusteltiin kansainvälisistä strategisista kalatalouskysymyksistä. Suomen puheenjohtajuusprojektia (Pohjoismainen tiekartta siniselle biotaloudelle) toteutettiin järjestämällä työpaja vesiluonnonvaroista
saatavista korkean arvon tuotteista joulukuussa Helsingissä. Työpaja muodosti samalla Suomen puheenjohtajuusprojektin päätösseminaarin.
Pohjoismainen geenivarakeskus (NordGen)
Pohjoismainen geenivarakeskus tekee arvokasta työtä biologisen monimuotoisuuden ja kestävän kehityksen
turvaamiseksi. Vuonna 2018 sekä Svalbardin siemenholvi että NordGen täyttivät kymmenen vuotta. NordGen vastaa Svalbardilla sijaitsevan varmuusvaraston operatiivisesta toiminnasta.
Vuonna 2018 NordGenin toiminnan ja resurssien tarkastelua jatkettiin vuonna 2016 valmistuneen kasvigeenivarojen pitkän ajan hallintasuunnitelman mukaisesti. Nordgen keskittyi vuonna 2018 erityisesti siementen
itävyystesteihin. Huolimatta työn edistymisestä NordGenillä on edelleen ongelmia suoriutua tehtävistään
nykyresurssein. Työn painopiste onkin muuttunut vuosien mittaan siemennäytteiden keräämisestä ja rekisteröimisestä aineiston ylläpitoon ja kokoelmissa olevien aineistojen käsittelyyn sekä uudistamiseen.
NordGen sai ministerineuvostolta lisäresursseja tietokantansa uudistamiseen. Alnarpin toimitilan on todettu
olevan erittäin huonossa kunnossa ja sitä on yritetty parantaa. Uusien tilojen suunnittelu Nordgenille on aloitettu yhdessä vuokranantajan kanssa (Akademiska Hus). Ruotsi vastaa NordGenin tilakustannuksista
Alnarpissa.
Nordic Public Private Partnership on Prebreeding in Plants (PPP)
Kasvien esijalostuksen PPP-yhteistyö jatkui vuosille 2018–2020 laaditun sopimuksen mukaisesti.
Ruokayhteistyö
Ny Nordisk Mat -ohjelman ohjausryhmä kokoontui huhtikuussa Kööpenhaminassa ja lokakuussa Göteborgissa. Lisäksi pidettiin helmikuussa ja joulukuussa puhelinkokoukset.
Ohjausryhmä puolsi 400 000 DKK:n jatkorahoituksen antamista pohjoismaiselle EMBLA-ruokakilpailulle,
jonka päätapahtuma palkinnonjakoineen on Reykjavikissa touko-kesäkuun 2019 vaihteessa. PMN:n sihteeristö laati alkusyksyllä tiiviin kyselylomakkeen alan toimijoiden NNM-työhön liittyvistä toiveista, jota ohjausryhmän jäsenet jakoivat edelleen mahdollisille kiinnostuneille tahoille. Ryhmä kävi kyselyn tulosten perusteella lähetekeskustelun kevään 2019 hankehausta lokakuun kokouksessaan ja jatkoi asian valmistelua loppuvuoden ajan.
Ohjausryhmän jäsenet kokosivat FJLS:n kesäkuun kokoukseen ajankohtaiset tiedot ruokamatkailun kehittymisestä jäsenmaissa/alueilla.
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Sosiaali- ja terveyspolitiikka
Vuonna 2018 julkistettiin selvityshenkilö Árni Páll Árnasonin raportti ”Tiedolla tehoa käytännön toimiin, sosiaalialan pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen”. Sosiaali- ja terveysministeriö on tukenut selvityshenkilön
työtä. Selvityksessä on esitetty 14 konkreettista ehdotusta, joilla sosiaalialan pohjoismaista yhteistyötä voidaan vahvistaa.
Päivitetty sopimus eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä
pohjoismaisista työmarkkinoista allekirjoitettiin 11.12.18 Tukholmassa. Terveydenhuollon henkilöstön liikkuvuutta käsittelevä työryhmä (NGH) valvoo sopimuksen täytäntöönpanoa sekä terveydenhuollon ammattihenkilöiden tietojen oikeellisuutta Pohjoismaissa.
Uudistettua pohjoismaista sosiaalipalvelusopimusta ei toimintakertomusvuonna ehditty allekirjoittaa. Sopimuksen suhde EU-oikeuteen edellyttää lisäselvitystä.
Bo Könbergin raportin ”Terveysalan pohjoismainen yhteistyö tulevaisuudessa” täytäntöönpanoa jatkettiin eri
työryhmissä, kuten mikrobilääkeresistenssin torjuntaan keskittyvissä One Health -strategia- ja asiantuntijaryhmissä.
Lääkealan yhteistyössä jatkettiin tietojen ja kokemusten vaihtoa lääkkeiden hinnoista ja korvattavuudesta.
Pohjoismaiden yhteinen ohjeisto lääkepakkausmerkinnöistä päivitettiin ja julkaistiin virastojen verkkosivuilla
huhtikuussa 2018. Pakkaustyöryhmässä keskusteltiin lääkepakkausten turvaominaisuuksien toimeenpanosta
ja haettiin yhteisiä linjauksia, joita Pohjoismaiden lääkevirastojen edustajat edistivät myös EU komission kokouksessa.
Yhteistyötä vaikeiden palovammapotilaiden hoidossa on parannettu kansallisten palovammakeskusten, maiden ministeriöiden ja niiden hallinnonalan laitosten hankkeessa. Mukana työssä on ollut myös Euroopan palovammayhdistys. Yhteistyön tuloksena on luotu malli, jota tarjotaan myös EU:n pelastuspalvelumekanismille yhteiseksi kyvykkyydeksi. Siihen liittyy mm. erityiskoulutettujen palovammatiimien käyttö potilaiden
hoidon tarpeen arvioinnissa, alkuhoidossa ja logistiikan järjestelyissä. Suomi on johtanut myös psykososiaalisen tuen kehittämistä osana pohjoismaista yhteistyötä.
Lisäksi on tehty konkreettista valmisteluyhteistyötä korkean riskin infektiopotilaiden hoidossa ja ensihoitopalvelun tietojen yhtenäistämisessä. Pohjoismaista valmiusyhteistyötä on pidetty esillä myös muun muassa
vastaavissa EU:n foorumeissa.
Sosiaali- ja terveystilastojen kirjamuotoisesta raportoinnista luovuttiin. Tilastoinnin digitalisaatiohankkeen raportti valmistui joulukuussa 2018. Tilastokomiteat ovat jatkaneet hyvinvointiosoittimien (NOVI)
kehittämistä, tietojen tuottamista ja julkaisemista.
Psykiatrian asiantuntijatyöryhmä käsitteli kokouksessaan mm. lasten mielenterveyskysymyksiä. Lapsuudessa
koetun seksuaalisen hyväksikäytön tunnistamisen ja hoidon hyvät käytännöt -pohjoismainen verkosto piti
toisen kokouksensa, jonka aiheena oli mm. seksuaalisen hyväksikäytön terveysvaikutukset.
Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen Helsingin-toimipisteen yhteydessä sijaitseva Pohjoismainen kansanterveysareena arvioitiin ja areenan mandaattia jatkettiin vuodeksi 2019, jonka aikana sen jatkotoiminnasta ja
prioriteeteista sovitaan. Areena on tähän mennessä toteuttanut kahdeksan terveyden epätasa-arvoon ja
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kansanterveyteen liittyvää hanketta, joiden aiheina on ollut mm. alkoholi, kannabis, tupakka, psyykkinen terveys ja lasten liikalihavuus.
Puheenjohtajamaa Ruotsi teki aloitteen sosiaali- ja terveysalan yhteistyön kehittämisestä Baltian maiden
kanssa. PMN:n Latvian konttori järjesti tästä työpajan lokakuussa Riiassa. Konttori laati työpajan pohjalta
hanke-esityksen, jossa ehdotetaan konkreettisiin yhteistyöhankkeisiin ja -tapahtumiin osallistumista lasten
hyvinvoinnin, dementian ja vanhuspalveluiden sekä vammaispolitiikan aloilla.
Suomen puheenjohtajuuskauden prioriteettihanke Pohjola 2020 päättyi vuonna 2018. STM:n, OKM:n ja
TEM:in kolmivuotisen hankkeen tavoitteena oli tuoda esiin erilaisia hyvinvoinnin kehitykseen tähtääviä toimia ja ratkaisuja eri Pohjoismaista, vahvistaa ja kehittää pohjoismaisen hyvinvointipoliittisen yhteistyön ja
tiedonjakamisen virallisia rakenteita ja voimavarojen käyttöä Pohjoismaissa, Pohjoismaiden ministerineuvostossa ja kansallisesti. Lisäksi hankkeessa kehitettiin uusia poikkihallinnollisia pohjoismaisia yhteistyömuotoja,
esim. kirjasto- sekä kulttuuripassiyhteistyötä, sekä tavoiteltiin erityisesti nuoria ikäryhmiä pohjoismaisen yhteistyön sisältöjen osalta.

Tasa-arvoyhteistyö
Pohjoismainen tasa-arvopolitiikan virkamieskomitea valmisteli Ruotsin johdolla uuden pohjoismaisen tasaarvosektorin yhteistyöohjelman vuosille 2019-2022. Ohjelman strategiset painopistealueet ovat tulevaisuuden työelämä ja kasvu, hyvinvointi, terveys ja elämänlaatu, valta ja vaikutusmahdollisuudet sekä miehiin ja
maskuliinisuuksiin keskittyvä tasa-arvotyö.
Ruotsin johdolla järjestettiin toukokuussa 2018 kansainvälinen ICMEO-konferenssi miehistä ja tasa-arvosta.
Konferenssin aikana järjestettiin useita pohjoismaisia aktiviteetteja: Pohjoismainen miehet ja tasa-arvo -verkosto kokoontui ja tasa-arvoministerit Pohjoismaista ja Baltian maista tapasivat (tässäkin tapaamisessa pääteemana oli miehet ja tasa-arvo). ICMEOn yhteydessä pidettiin myös seminaari ihmiskaupasta seksuaalista
hyväksikäyttöä varten. Seminaarissa keskityttiin miesten ja poikien vastuuseen ihmiskaupan vastaisessa
työssä.
Ruotsin puheenjohtajuuden aikana jatkettiin pohjoismaista kokemustenvaihtoa naisiin kohdistuvan väkivallan vastustamistyössä. Toukokuussa järjestettiin seminaari Pohjoismaissa tehdystä työstä naisiin kohdistuvan
väkivallan ehkäisyssä. Syyskuun lopulla järjestettiin Riiassa pohjoismais-baltialainen konferenssi seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja prostituutiosta.
Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamistyötä jatkettiin Ruotsin puheenjohtajuuskaudella. Aiheesta järjestettiin koulutuksia virkamiehille, jotka olivat vastuussa puheenjohtajuushankkeista ja pohjoismaisten asioiden
koordinoinnista.
Pääministereiden aloite Nordic Gender Effect tuotti tietoa kansainväliseen tasa-arvokeskusteluun tuoden
esiin pohjoismaisia hyviä käytäntöjä.
YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 62. istunto järjestettiin maaliskuussa New Yorkissa. Kyseessä
oli toimikunnan vuosittainen istunto, jonka pääteemana oli naisten ja tyttöjen tasa-arvo ja voimaantuminen
21

maaseudulla. Toimikunnan kokouksen yhteydessä pidettiin pohjoismainen ministeripaneeli, jossa keskityttiin
erityisesti tyttöjen ja naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja oikeuksiin.
Pohjoismaiden tasa-arvoministerit tapasivat yhdessä UNWOMENin pääjohtajan Phumzile Mlambo-Ngcukan
ja kertoivat hänelle maiden kansallisista tavoitteista ennen YK:n naisten aseman toimikunnan istunnon alkua.
Pohjoismaat pitivät vankasti esillä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin liittyviä kysymyksiä sekä
yhteiskunnan toimia (kuten koulutus, sosiaaliturva ja hyvinvointipalvelut), joilla mahdollistetaan naisten tasaveroinen osallistuminen työelämään.
Nuorille suunnattu opas #EmmeVaikene, Mitä on vihapuhe ja miten se liittyy sukupuoleen? käännettiin englanniksi ja sitä sekä siihen liittyvää pohjoismaista yhteistyötä esiteltiin YK:n naisten aseman toimikunnassa.
NIKK teki CSW62-kokousta varten tasa-arvokarttoja Pohjoismaista.
Ruotsin puheenjohtajuuskaudella aloitettiin tutkimus, jossa selvitetään ja tarkastellaan nuorten naisten ja
miesten kokemuksia prostituutiosta ja sitä, miten he joutuvat tekemisiin prostituution kanssa.
Marraskuussa järjestettiin Tukholmassa pohjoismais-baltialainen seminaari aiheesta ”One Year Later – the
Impact of #MeToo from a Nordic Baltic perspective”.
Vuonna 2018 tasa-arvosektori on tehnyt yhteistyötä muiden sektoreiden kanssa mm. työelämäkysymyksissä,
sosiaalipolitiikassa ja eläkkeissä.

Työelämää koskeva yhteistyö
Pohjoismaiden työelämäalan ministerit (MR-A) kokoontuivat Tukholmassa huhtikuussa. Illalliskeskustelun
aiheena oli seksuaalinen häirintä työelämässä ja #metoo -kampanjan vaikutukset työelämään Pohjolassa.
Ennen kokouksen alkua ministerit osallistuivat paneelikeskusteluun konferenssissa, jonka aiheena oli maahanmuuttajanaisten kotoutuminen työelämään.
Neuvoston keskusteluteemana oli sosiaalinen polkumyynti, josta ministerit antoivat Euroopan komissiolle
yhteisen julkilausuman työvoiman ja palvelujen vapaasta liikkuvuudesta sekä terveestä kilpailusta ja reiluista
työehdoista. Kokouksessa käsiteltiin myös mm. rajaesteitä sekä ajankohtaisia EU-asioita, kuten komission
ehdotusta liikkuvuutta edistäväksi Euroopan työviranomaiseksi (ELA), sekä maiden keskeisiä poliittisia aloitteita työelämäalalla.
Työelämäalan virkamieskomiteassa (ÄK-A) on EU-asioiden ja muiden ajankohtaisten sekä hallinnollisten asioiden ohella käsitelty mm. työelämäalan panosta kestävän kehityksen Agendaan 2030, pohjoismaista kotouttamisohjelmaa, Pohjoismaiden ja Baltian maiden välistä yhteistyötä työelämäalalla ja rajaesteiden seurannan uudistamista. Sukupuolten tasa-arvoteema on jatkunut pääministereiden Pohjoismaisia ratkaisuja
globaaleihin haasteisiin -aloitteessa, jonka osahankkeessa Pohjoismaiset sukupuolivaikutukset työelämässä
(Nordic Gender Effect) työelämäala on mukana.
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Keskeinen koko sektorin kattava painopiste on edelleen ollut MR-A:n käynnistämä tutkimus tulevaisuuden
työmarkkinoista, jonka avulla selvitetään, miltä Pohjolan työelämä mahdollisesti näyttää vuonna 2030. Tavoitteena on myös koota pohjoismaista näkemystä ILOn tulevaisuuden työstä sekä vaikuttaa ILOn 2019 juhlavuoteen valmistautumiseen ja tulevan toiminnan arviointiin. Norjalaisen Fafo-tutkimuslaitoksen johtamassa hankkeessa, jonka loppuraportti julkaistaan vuonna 2020, on mukana 25 tutkijaa seitsemästä pohjoismaisesta yliopistosta. Hankkeen ensimmäinen osaraportti julkaistiin marraskuussa 2018.
Virkamieskomitean työmarkkinajaoston työ keskittyi työn tulevaisuus -teemaan ja sen laajaan tutkimushankkeeseen. Työmarkkinoiden megatrendejä ja muutosajureita koskeva tutkimus julkaistiin osana Tulevaisuuden työ -hanketta. Lisäksi vuonna 2017 keskeisenä teemana ollut maahanmuutto oli edelleen vahvasti
asialistalla. Jaoston toimeksiannosta valmistui raportti maahanmuuttajanaisten kiinnittymisestä työmarkkinoille.
Työympäristöjaosto keskittyi paremman työympäristön ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Ajankohtaisten EUasioiden ja muiden asioiden lisäksi käsiteltiin projektitilannetta ja rahoitetutuja hankkeita: vuonna 2018 kahden päättyvän hankkeen loppuraportit Maahanmuuttajien työympäristö ja terveys -kirjallisuusselvitys sekä
Riskiperusteinen valvonta Nordrisk. Teemakeskustelun aiheena sekä kevään että syksyn kokouksissa oli
#metoo-kampanja ja seksuaalinen häirintä sekä epäasiallinen kohtelu Pohjoismaissa.
Työoikeusjaostossa (NAU) painottuivat EU:ssa vireillä olevat direktiiviehdotukset. Yhteistyöhanketta tulevaisuuden työmarkkinoista pidettiin tärkeänä. Kevään kokouksen erityisteemana oli sosiaalinen polkumyynti ja
sen valvonta. Syksyn kokouksen erityisteemana oli työehtosopimusten asema ja merkitys eri Pohjoismaissa
erityisesti EU-oikeuden täytäntöönpanossa.
Pohjoismaiden, Baltian maiden ja Puolan EU-informaatioryhmän kokouksessa käsiteltiin Bulgarian ja Itävallan puheenjohtajakausien prioriteetteja sekä muita ajankohtaisia EU:n työelämää ja tasa-arvoa koskevia asioita, kuten lainsäädäntöaloitteita. Lisäksi keskusteltiin sukupuolisensitiivisestä budjetoinnista ja EU:n monivuotiseen rahoituskehykseen liittyvistä ehdotuksista.

Lainsäädäntöyhteistyö ja muu oikeudellinen yhteistyö
Pohjoismaisen oikeudellisen alan yhteistyön tavoitteena on edistää maiden lainsäädännön samankaltaisuutta ja siten poistaa rajaesteitä ja helpottaa pohjoismaalaisten keskinäisiä kontakteja. Lisäksi yhteistyön
tavoitteena on vaihtaa hyviä käytäntöjä ja kokemuksia lainsäädäntöyhteistyöstä ja muissa oikeusministeriöiden toimialaan kuuluvissa asioissa.
Vuonna 2018 Ruotsi oli aktiivinen puheenjohtajamaa, jonka puheenjohtajuuskaudella mm. allekirjoitettiin
pohjoismainen rajat ylittävä sopimus poliisiyhteistyöstä, valmisteltiin ja hyväksyttiin uusi oikeussektorin yhteistyöohjelma vuosille 2019–2022 ja käynnistettiin useita erityisesti tutkimukseen liittyviä yhteistyöhankkeita.
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Pohjoismaiden oikeusministereiden kokous järjestettiin kesäkuussa Ruotsin oikeus-ja sisäministerin kotikaupungissa Lundissa. Ministerikokouksen pääteemana oli järjestäytynyt rikollisuus ja terrorismi. Suomen aiheena oli #metoo ja kokouksessa Suomi teki aloitteen pohjoismaisen käsikirjan laadinnasta, johon kerätään
kaikista Pohjoismaista hyviä käytäntöjä seksuaalisen häirinnän poistamiseksi oikeuslaitoksissa
Pohjoismaista yhteistyötä täydentää Pohjoismaiden ja Baltian maiden Nordic-Baltic yhteistyö
Pohjoismaiden ja Baltian maiden NB-oikeusministerikokoukset pidetään kahden vuoden välein. Islanti oli
vuorossa vuoden 2018 syyskuussa ja seuraava kokous pidetään vuonna 2020 Ruotsissa. Niiden välissä kokoontuu virkamiesten kontaktiryhmä ja ministerikokouksessa päätetyistä aiheista järjestetään seminaareja ja
asiantuntijatapaamisia. Esimerkiksi toukokuussa 2018 Viro järjesti oikeuskielestä seminaarin, jossa Suomen
edustajat olivat sekä puhumassa että osallistujina. Suomi toimi kontaktiryhmän puheenjohtaja 2018.
Islannin ministerikokouksen aiheet olivat:
 Tietosuoja
EU:n tietosuoja-asetus ja sen vaikutukset yrityksiin ja kansalaisten oikeuksiin
 Järjestäytynyt rikollisuus ja kansainväliset liikkuvat rikollisryhmät
Rikollisryhmät tulevat pohjoismaihin yleensä Puolasta, Romaniasta, Bulgariasta, Georgiasta ja Latviasta. Ne ovat hyvin organisoituneita ja yleensä niillä on kohdemaassa ns. ankkurihenkilöitä, jotka
auttavat majoituksessa, kuljetuksissa ja yhteydenpidossa muihin rikollisryhmiin.
 Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta
Aihe oli yllättävän ajankohtainen, sillä juuri ennen kokousta oli tullut ilmi Danske Bankin massiivinen
rahanpesuskandaali, ja Tanska julkisti kansallisen strategiansa vuosille 2018-2021 rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnaksi.
 Tekoäly ja sen oikeudelliset ulottuvuudet
Suomi alusti aiheesta.
Ministerikokouksessa NB-kontaktiryhmä sai ministereiltä tehtäväkseen viedä eteenpäin erityisesti kahta
asiaa, joissa tulisi tehdä konkreettista yhteistyötä: 1) tuomittujen siirto (Ruotsi alustavasti lupautui valmistelemaan), 2) tekoäly ja digitalisaatio oikeussektorilla (Suomi ja Viro lupasivat järjestää tekoälyä koskevan tapahtuman 2020).
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Digitalisaatio

Digitalisaatioministerit Tukholmassa. Kuva Ninni Andersson, Regerinskansliet/norden.org

Pohjoismaiden ministerineuvoston määräaikainen ministerineuvosto, MR-Digital, aktivoitui vuonna 2018 entisestään, ei vähiten koska Pohjoismaiden pääministerit hyväksyivät toukokuussa aieasiakirjan tiiviimmästä
pohjoismaisesta 5G-yhteistyöstä. Digitalisaatioministerit antoivat toukokuussa julkilausuman tekoäly-yhteistyöstä ja kansallisten sähköisten tunnistejärjestelmien (eID) ulottamisessa rajoja ylittäviksi edistyttiin. Baltian
maat osallistuvat MR-Digitalin työskentelyyn ja niillä on mahdollisuus osallistua hankkeisiin ja toimia johtovaltioina.
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MUU POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ

Rajaestetyö
Rajaesteneuvosto
Rajaesteneuvoston tehtävä on poistaa pohjoismaisia rajaesteitä ja estää niiden syntyä. Ministerineuvostossa
kootaan arkisto rajaesteistä, joista neuvosto vuosittain valitsee parikymmentä uutta ongelmaa ratkaistavaksi.
Rajaesteneuvosto kokoontui neljään kokoukseen ja yhteen virtuaaliseen kokoukseen. Suomea neuvostossa
edusti varatuomari Kimmo Sasi ja Ahvenanmaata tiedotuspäällikkö Gunnar Westerholm.
Neuvostolle oli hyväksytty uusi mandaatti vuosille 2018-2021. Sen tarkoitus on vahvistaa neuvoston ja sen
jäsenten asemaa. Neuvoston jäsenillä on vahvempi valtuus järjestää kokouksia rajaesteiden osapuolten kesken. Tarkoitus on, että jokaiseen maahan rakennetaan kansallinen verkosto ongelmien ratkaisemiseksi.
Tämä verkosto Suomessa on Pohjola-Nordenin neuvontatoimikunta.
Tavoitteena on ratkaista vuosittain 8-12 rajaestettä. Vuonna 2018 ratkaistiin 14 rajaestettä. Yhden osalta
(hevosten tuonti Norjan ja Ruotsin välillä) todettiin, että sitä ei voida EU-sääntöjen vuoksi ratkaista.
Suomen osalta ratkaistiin seuraavat rajaesteet:
 Lääketieteen opiskelijoiden työharjoittelu opiskeluaikana on kokonaan mahdollista Ahvenanmaalla
ja puoliksi Suomessa.
 Potilaiden matkat Norjan, Ruotsin ja Suomen välillä. Potilas voi valita joko asuinmaan tai työskentelymaan terveydenhuollon.
 Saattokoiran karenssi on lyhyt ja siitä tiedotetaan tehokkaasti.
 Liikkuvan elintarvikemyyntipisteen saapumista Suomeen helpotettiin.
 Samaa sukupuolta olevien vanhemmuuden tunnustaminen Suomeen muutettaessa hyväksyttiin.
 Työssäkäyvän sosiaaliturvan saannin ehtona oleva 4 kuukauden sääntö poistettiin.
Erityisen suureksi ongelmaksi todettiin verkkoasioiminen toisessa pohjoismaassa. Tätä asiaa yrittää ratkaista
digiministerineuvosto. Myös pitkään asialistalla olleet erilaiset rakennusmääräykset on siirretty tuotealakohtaisesti neuvoteltaviksi ministerineuvostossa. Ammattipätevyysvaatimusten tunnustaminen on myös siirretty ministerineuvoston neuvoteltavaksi. Rajaesteneuvosto seuraa ministerineuvostojen työtä.
Haloo Pohjola
Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelun Haloo Pohjolan tärkein tehtävä on parantaa yksityishenkilöiden mahdollisuuksia liikkua vapaasti Pohjoismaasta toiseen. Suomessa Pohjola-Nordenin hallinnoima
neuvontapalvelu täytti 20 vuotta vuonna 2018. Merkkipaalua juhlittiin pääosin tulevaisuutta suunnittelemalla; vuoden 2019 alusta palvelu saa uuden nimen, entistä laajemman mandaatin sekä täysin uudistetun
palvelupohjan eli verkkosivut. Lisäksi Haloo Pohjola yhdistyi vuoden loppupuolella pohjoismaisen sosiaaliturvaportaalin NordSocin kanssa. Yhdistymisen tavoitteena on, että pohjoismaalaiset saavat kaikilla pohjoismaisilla kielillä entistä helpommin ja kattavammin tietoa sosiaalivakuutuksesta ja -etuuksista, kuten lapsiperheiden etuuksista, kuntoutuksesta, oikeudesta terveyspalveluihin sekä eläkkeistä. Tässä yhteydessä myös kaikki
sivut osoitteessa norden.org/haloopohjola käännettiin englanniksi.
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Vuonna 2018 alkanut verkkosivujen uudistustyö vaikeutti Haloo Pohjola -sivujen löytämistä, mikä johti asiakasmäärän laskuun: vierailuja verkkosivuilla oli edellisvuoteen verrattuna 45 % vähemmän (hieman alle
556 000 kävijää) ja suoria yhteydenottoja 35% vähemmän (1662 kysymystä). Suomea koskettavia kysymyksiä
oli 9 % kysymyksistä ja kysymyksiä suomeksi 15 %. Suosituimmat kysymysaiheet, lueteltuna suosiojärjestyksessä, ovat koulutus, työnteko ja verotus.
Yksityishenkilöille suunnatun tiedottamisen lisäksi tärkeä osa Haloo Pohjolan tiedotustyötä on verkostoituminen ja tiedonvaihto viranomaisten sekä päättäjien kanssa. Haloo Pohjolan projektipäälliköt kaikissa Pohjoismaissa ja itsehallintoalueilla valmistelivat vuoden aikana useita rajaesteisiin liittyviä selvityksiä. Haloo
Pohjola järjesti eri yhteistyötahojen kanssa vapaasta liikkuvuudesta 20 seminaaria, joista seitsemän järjestettiin Manner-Suomessa ja viisi Ahvenanmaalla. Suurin näistä oli lokakuun alussa Helsingissä järjestetty yhteispohjoismainen, sosiaaliturvaetuuksien käsittelyaikojen lyhentämiseen tähdännyt seminaari. Omien seminaarien lisäksi Haloo Pohjola piti 20 esitelmää eri messuilla, seminaareissa ja tapahtumissa. Sosiaalisessa mediassa Haloo Pohjola keskittyi erityisesti nuoriin ja julkaisi kesän poliittisten keskustelutapahtumien sekä syksyn Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä nuorten näkemyksiä vapaasta liikkuvuudesta ja sen ongelmista.
Pohjola-Nordenin neuvontatoimikunta
Rajaesteyhteistyötä tehtiin myös Pohjola-Nordenin neuvontatoimikunnassa, jonka kokoukset toimvat Suomessa Rajaesteneuvoston kansallisina esikokouksina. Neuvontatoimikunnassa eri hallinnonalojen ja ministeriöiden edustajat kokoontuivat vuoden aikana neljä kertaa keskustelemaan ajankohtaisista pohjoismaisista
kysymyksistä ja erityisesti rajaestetyöstä. Toimikunnassa mahdollistuu suora tiedonvaihto yhteiskunnan eri
toimijoiden välillä sekä rajaesteiden aikainen tunnistaminen ja raportointi.
Neuvontatoimikuntaan osallistui edustajia seuraavista organisaatiosta: Rajaesteneuvosto (Suomen edustaja),
eduskunta, ulkoministeriön pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö, eduskunnan kansainvälinen osasto, Pohjoismaiden ministerineuvosto, Pohjoiskalotin rajaneuvonta, työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö, Verohallinto, Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus, Opetushallitus, Väestörekisterikeskus ja Haloo Pohjola, jonka edustaja toimi myös kokousten sihteerinä.
Pohjoiskalotin rajaneuvonta
Pohjoiskalotin rajaneuvonta on pohjoismaisista neuvontapisteistä ainoa, joka palvelee kolmea maata kolmella kielellä. Rajaneuvonnalla on kaksi toimipistettä: TornioHaparandan neuvontapalvelu keskittyy etupäässä Suomen ja Ruotsin liikkuvuuteen ja rajaestekysymyksiin. Toimistossa työskentelee koordinaattori.
Skibotnin rajaneuvonta palvelee asiakkaita Suomen ja Norjan sekä Ruotsin ja Norjan välisissä kysymyksissä.
Toimipisteessä työskentelee kaksi työntekijää, osa-aikainen koordinaattori ja neuvonantaja, jonka tekninen
työnantaja on Norjan NAV-direktoratet.
Pohjoiskalotin Rajaneuvonta tiedottaa, neuvoo ja ratkoo rajaesteitä, joita yritykset ja kansalaiset kokevat liikkuessaan Norjan, Suomen ja Ruotsin välillä. Rajaneuvonta työskenteli vuoden aikana sekä ns. vanhojen että
uusien rajaestekysymyksen parissa ja valmisteli useita niihin liittyviä selvityksiä kaikkiin kolmeen maahan.
Toimihenkilöt osallistuivat joko järjestäjinä tai asiantuntijoina lukuisiin seminaareihin, koulutus- tai tiedotustilaisuuksiin kuluneena vuonna. Koordinaattorit osallistuivat kolmeen ministerineuvoston LOTS-kokoukseen,
Pohjola-Nordenin neuvontatoimikunnan kokouksiin sekä Ruotsin kansallisiin rajaestekokouksiin.
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Pohjoiskalotin Rajaneuvonta tarjosi henkilökohtaista palvelua 3500 asiakkaalle. Tornioon tulevista kansalaisten yhteydenotoista yli 65 % tuli Suomesta ja Skibotniin tulevista 83 %. Elinkeinotoimijoilta ja yrittäjiltä tulevat yhteydenotot lisääntyivät 42 % edellisestä vuodesta ja suurin osa näistä kontakteista tuli suomalaisilta
yrityksiltä (70 %). Lisäksi lukuisia asiakkaita on tavattu messuilla ja teemapäivillä. Rajaneuvonnan Facebooksivustolla on 670 seuraajaa ja kotisivusto on uusittu ja otettu käyttöön uudet osoitteet:
http://rajaneuvonta.fi/, http://granstjanst.se/ ja http://grensetjeneste.no/, lisäksi Rajaneuvonta löytyy
twitteristä.
Pohjoiskalotin Rajaneuvonta kehittää elinkeinoelämälle suunnattuja palveluja kolmivuotisen Interreghankkeen kautta 2016–2019. Hankkeen tarkoituksena on lisätä Pohjoiskalotin alueen pk-yritysten kansainvälistä toimintaa kehittämällä Rajaneuvonnan neuvontapalvelua yritysten tarpeiden mukaan. Tavoitteena on
toimintamalli, joka huomioi erityisesti pienyritysten tarpeet rajat ylittävän toiminnan aloittamisessa. Rajaneuvonnan hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän alueellisten organisaatioiden kanssa.
Hanke on yhteistyössä eri viranomaisten kanssa tiedottanut yrityksille erityisesti vero-, tulli- ja alv-kysymyksistä. Hankkeessa työskentelee viisi työntekijää. http://rajaneuvonta.fi/elinkeinohanke/

Kestävä kehitys
Pohjoismaisen kestävän kehityksen ohjelma (Generation 2030) vahvistaa Pohjoismaiden yhteistä kestävän
kehityksen työtä ja tavoitteita, jotka edistävät kestävää kulutusta ja tuotantoa Pohjoismaissa ja vahvistaa eri
toimijoiden osallistamista rajat ylittävään yhteistyöhön ja toimeenpanoon.
Vuonna 2018 toteutetun analyysin (PlanMiljø) tuloksena saatiin tavoitteen SDG12 tilanne Pohjoismaissa ja
annettiin suosituksia tulevaa työtä varten.
Erityisenä painopisteenä 2018 oli pohjoismaisten nuorten osallistuminen ja aktivointi mukaan Generation
2030 -ohjelmaan ja kestävän kehityksen työhön.
Vuoden 2018 ohjelmalle varatut varat olivat 7 764 000 Tanskan kruunua. Mainittuna esimerkkejä ohjelmaan
sisältyvistä tehtävistä ja rahoitusmääristä:
 Ohjelman rahoitus mahdollistaa rajat ylittävän yhteistyön Pohjoismaiden ministerineuvostossa. Yhteistyökohteina ovat mm. tilannekartoitus, poikkihallinnolliset hankkeet ja konferenssin järjestäminen (1 800 000).
 Asiantuntijoiden ja kansalaisyhteiskunnan osallistaminen (300 000) ja viestintä (500 000) ovat olleet
vahvasti agendalla ja omalta osaltaan olleet lisäämässä pohjoismaista näkyvyyttä.
 Analyysityöhön on myös panostettu, mm. Pohjoismaisen kestävän kehityksen indikaattorityön alustava tutkimus (Statisticon – 390 000) valmistuu helmikuussa 2019.
 Tehdyn työn analysointi ja analyysien kehittäminen siten, että saadaan parempia analyysejä ja tukimateriaalia, jota voidaan käyttää ohjelman tavoitteiden ja teemojen edistämiseen (700 000).
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Kuluttaja-asiat
Pohjoismainen kuluttajaryhmä (Nordisk Konsumentgrupp), joka koostuu Pohjoismaiden kuluttaja-asioista
vastaavien ministeriöiden sekä Tanskan ja Islannin osalta osin kuluttajahallinnon muiden virastojen virkamiehistä, kokoontui kaksi kertaa vuonna 2018. Kokoukset pidettiin Tukholmassa. Perinteiseen tapaan kokouksissa käsiteltiin ajankohtaisia kansallisia kysymyksiä sekä EU/ETA-tason ja yleisesti kansainvälisen tason kuluttaja-asioita. Tämän lisäksi kokouksissa on ennalta sovittuja erityisteemoja. Kevään kokous yhdistettiin komission Ruotsissa pitämään New Deal for Consumers -keskustelutilaisuuteen, joten tilaisuudessa oli pohjoismainen osuus Ruotsin kansallisen osuuden lisäksi. Pohjoismaisen kuluttajaryhmän jäsenet olivat mukana paneelikeskusteluissa. Syksyllä pidetyssä kokouksessa erityisinä teemoina olivat kuluttajaviranomaisten yhteistyöasetuksen (förordning om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter) implementoinnin tilanne,
kulutusluotot sekä yleisesti kuluttajien velkaantuminen.
Vuosia jatkunut asiantuntijoiden yhteistyö kuluttajakasvatuksen sektorilla jatkuu edelleen, vaikkakin hieman
pienemmällä intensiteetillä. Kuluttajakasvatuksesta pidettiin kaksi asiantuntijakokousta. Kokouksissa laadittiin pohjoismais-virolaisena yhteistyönä yliopistoja yhteistyökumppaneina käyttäen NordPlus-hakemus kuluttajakasvatuksen kehittämiseksi erityisesti opettajankoulutuksessa. Hakemus ei johtanut rahoituksen saamiseen, eikä projektin toteutumiseen. Ryhmä on valmistellut pohjoismais-virolaisen kuluttajakasvatuksen
strategian (vuodelta 2009) kehittämistä ajan tarpeita vastaavaksi.

Liikenne
Liikenne- ja viestintäsektorilla Pohjoismaat tekevät tiivistä yhteistyötä, johon osallistuvat niin liikenne- ja
viestintäministeriö kuin ministeriön alaiset virastot sekä kattavasti muita hallinnonalan organisaatioita. Yksi
keskeisimmistä yhteistyömuodoista on ollut ministeriöiden välinen BEATA (Barents Euro Arctic Transport
Area) Steering Committee -työryhmä ja alueellisen tason BRWGTL (Barents Regional Working Group on
Transport and Logistics), joiden alaisuudessa yhteistyötä on tehty konkreettisissa hankkeissa. Lisäksi Pohjoismaat ovat mukana Northern Dimension on Transport and Logistics Partnership (NDPTL) -yhteistyössä.
Pääosa tiealan pohjoismaisesta yhteistyöstä tapahtuu Pohjoismaisen tie- ja liikennefoorumin, PTL (Nordiskt
vägförbund, NVF) puitteissa. Pohjoismainen rautatiealan yhteistyö pohjautuu infrahaltijoiden NIM-yhteistyöhön (Nordic Infra Managers). Yhteistyö merenkulussa on monipuolista ja vuoden 2018 aikana järjestettiin ja
osallistuttiin moniin meriliikenteen pohjoismaisiin seminaareihin. Ilmailun osalta säännöllistä yhteistyötä
tehdään muun muassa ICAO:n (kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö) ja NOLU:n (pohjoismaisten ilmailujohtajien yhteystyöryhmä) puitteissa. Edellä mainittujen toimien lisäksi yhteistyö on jatkuvaa eri sektorikysymyksissä bilateraalitasolla.

Kunta-asiat
Porvoossa järjestettiin pohjoismainen kuntaministerikokous elokuussa kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen kutsusta. Kokouksen pääteemana oli digitalisaation hyödyntäminen kunnissa sekä kuntien digitalisaatiokehityksen tukeminen. Lisäksi ministerit ja valtiosihteerit keskustelivat kuntien erilaistumiskehityksestä
sekä sen vaikutuksista kuntia koskevaan lainsäädäntöön sekä siihen, miten kuntien toiminnan ja palveluiden
kehittämistä voitaisiin tukea. Ministerikokouksessa käytiin läpi myös kuntien rahoitusjärjestelmien kannustavuutta eri Pohjoismaissa.
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Rajaturvallisuus
Pohjoismaista yhteistyötä toteutettiin vuonna 2018 vakiintuneen käytännön mukaisesti Pohjoismaisessa rannikkovartiostofoorumissa. Pohjoismainen rannikkovartiostofoorumi NCGF (Nordic Coast Guard Forum) keskittyy tiedonvaihtoon sekä operatiivisen yhteistyön kehittämiseen Itämeren ja Pohjanmeren alueella. Toiminnassa ovat mukana merelliset rannikkovartiostoviranomaiset kaikista Pohjoismaista. Vuoden 2018 Nordic
Coast Guard forumin päällikkökokous järjestettiin syyskuun lopulla Islannissa (Stykkishólmur) Islannin rannikkovartioston päällikön isännöimänä. Rannikkovartiostofoorumissa on jatkettu keskustelua Pohjoismaiden
yhteistoimintamahdollisuuksista ja keskeisistä prioriteeteista arktisissa asioissa sekä EU:n rannikkovartiostoyhteistyössä. Muut Pohjoismaat ovat tukeneet Suomea Arktisen rannikkovartiostofoorumin (ACGF; Arctic
Coast Guard Forum) kaksivuotisella puheenjohtajuuskaudella (2017-2019).
Lisäksi EU:n neuvoston työryhmässä on vuoden 2018 aikana ollut pohjoismaisia tapaamisia. Tapaamisissa
pyritään hakemaan yhteisiä pohjoismaisia kantoja EU:n rajapolitiikan kehittämiseksi.

Maahanmuutto- ja kansalaisuusasiat, ml. maahanmuuttoon ja
pakolaisiin liittyvä yhteistyö
Pohjoismaisessa sisäministeriöiden alaisessa ministeri- ja virkamiestasoisessa yhteistyöryhmässä (Nordisk
samrådsgrupp på hög nivå i flyktingfrågor, NSHF) jatkettiin aktiivista yhteistyötä maahanmuutto-, turvapaikka- ja kansalaisuusasioissa. Ministerikokouksessa ja virkamiestyöryhmässä vaihdetaan tietoja ennen
kaikkea maahanmuutto- ja turvapaikka-asioissa. Maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan valmistelun, lainsäädännön kehittämisen ja tilastokatsausten ohella käsitellään myös konkreettisemmin ajankohtaisia kysymyksiä, jotka liittyvät muun muassa paluuseen ja palauttamiseen, kansalaisuusasioihin sekä uudelleensijoittamiseen. Kertomusvuonna Tanska toimi NSHF:n puheenjohtajana. Muuttoliikekriisin aikana vuosina 2015–
2016 pohjoismaisen yhteistyön merkitys korostui ja pohjoismaisella vuoropuhelulla on yhä merkittävä lisäarvo, sillä se tarjoaa matalan kynnyksen kanavan nopealle tietojenvaihdolle. Vuoden 2018 aikana on kokoontunut normaaliin tapaan NSHF:n yhteistyöryhmä, joka käsittelee operatiivisella tasolla paluu- ja palauttamisasioita.
Suomi toimi 2018 uudelleensijoittamisasioita operatiivisella tasolla käsittelevän NSHF:n yhteistyöryhmän puheenjohtajana ja järjesti kokouksen joulukuussa Helsingissä. Kokoukseen osallistuivat myös UNHCR:n edustajat. Kokouksessa käsiteltiin ajankohtaisia uudelleensijoittamiseen liittyviä kysymyksiä sekä vaihdettiin kokemuksia Pohjoismaiden ja UNHCR:n välillä.
Pohjoismaat vaihtavat vuosittain tietoja muutoksista kansalaisuusasioissa, säädöksissä ja käytännöissä sekä
tilastotietoja työryhmässä, jonka puheenjohtajuus oli 2018 Tanskalla. Tanska järjesti kokouksen kansalaisuusasioista Kööpenhaminassa marraskuussa.
Pohjoismaat keskustelevat myös henkilöiden vapaan liikkuvuuden soveltamiskysymyksistä ETA-työryhmässä,
joka on kokoontunut harvemmin. Tietoja on kokousten välillä vaihdettu verkostoon kuuluvien henkilöiden
välillä sähköpostitse.
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Pakolaisten ja maahanmuuttajien kotoutukseen liittyvä yhteistyö
Pohjoismaat vastaanottivat vuosien 2015–2016 aikana historiallisen suuren määrän pakolaisia. Kotouttamispalveluiden tarpeessa on siis aiempaan verrattuna moninkertaisesti ihmisiä, minkä takia kotoutumisprosesseja on kehitetty. Monet pakolaisiin liittyvät haasteet ovat Pohjoismaille yhteisiä. Nämä liittyvät muun muassa työmarkkinoille pääsyyn, kieleen ja koulutukseen sekä asumiseen. Hyvin onnistunut kotoutuminen ja
maahanmuuttajien työllistyminen luovat mahdollisuuksia vastata ikääntyvien yhteiskuntien huoltosuhteen
haasteeseen, työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaan sekä tuovat työmarkkinoille uutta osaamispotentiaalia.
Maahanmuuttajien kotouttaminen on kysymys, jossa Pohjoismaat voivat oppia toistensa toimenpiteistä sekä
koota tietoa, josta on kaikille hyötyä. Suomea kiinnostavat erityisesti muiden Pohjoismaiden esimerkit työllisyyden parantamiseen, ml. heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työllisyys sekä kotona lapsiaan hoitavien maahanmuuttajanaisten kotoutuminen. Myös alueellisen eriarvoisuuden ennaltaehkäisy sekä maahanmuuttajien kokonaisvaltainen osallisuuden edistäminen ovat kysymyksiä, joissa olemme voineet katsoa
muiden maiden esimerkkejä.
Pohjoismaiden ministerineuvosto on käynnistänyt ja toimeenpannut pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamista koskevaa pohjoismaista yhteistyöohjelmaa vuosina 2016–2018. Ohjelma jatkuu vuosina 20192021. Yhteistyössä keskitytään kokemusten vaihtamiseen ja tietopohjan laajentamiseen sekä poliittisen dialogin kehittämiseen.
Pohjoismaisen yhteistyön ansiosta olemme saaneet kattavamman kuvan esimerkiksi siitä, miten Ruotsissa
on edistetty maahanmuuttajien työllistymistä, ml. heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyttä.
Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyöohjelman ansiosta on koottu runsaasti tietoa maahanmuuttajanaisten työllistymisestä. Kaikissa Pohjoismaissa erityisesti pakolaistaustaisten naisten tilanne työmarkkinoilla on heikko. Tarvitaan joustavia kotouttavia toimenpiteitä, joissa huomioidaan se, että naisilla on pieniä
lapsia.
Pohjoismaat ovat tiivistäneet kotoutumiseen liittyvää tilastoyhteistyötä, jotta maiden välinen vertailu olisi
helpompaa. Työn tuloksia on koottu Pohjoismaiden ministerineuvoston sivustolle https://www.nordicstatistics.org/population/ .
Suomi kutsui koolle Pohjoismaiden kotouttamisesta vastaavien ministeriöiden yhteyshenkilöt joulukuussa
2018 Helsinkiin. Keskustelua käytiin Pohjoismaiden ministerineuvoston kotouttamisohjelman jatkosta sekä
maahanmuuttajien osallistumisesta kotouttamispolitiikan valmisteluun ja toimeenpanoon ja osallisuutta
oman kotouttamispolkunsa suunnittelussa.

Ihmiskaupan vastainen työ
Pohjoismainen yhteistyö on vilkasta ihmiskaupan vastaisessa toiminnassa. Suomen valtionhallinnon ihmiskaupan vastaisen toiminnan asiantuntijat ovat osallistuneet säännöllisesti erilaisiin pohjoismaisiin ihmiskaupan vastaisiin konferensseihin ja asiantuntijaseminaareihin. Näitä on järjestetty muun muassa Pohjoismaiden ministerineuvoston ihmiskaupan vastaiseen toimintaan liittyen. Pohjoismaista yhteistyötä tehdään myös
Itämeren valtioiden neuvoston ihmiskaupan vastaisten toimintojen puitteissa. Toimijat, jotka koordinoivat ja
31

raportoivat Pohjoismaiden hallitusten ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta, ovat pitäneet säännöllisesti yhteyttä myös Euroopan unionin ihmiskaupan vastaiseen toimintaan liittyvissä epävirallisissa verkostotapaamisissa. Ihmiskaupan vastaisessa toiminnassa pohjoismaiset yhteistyöverkostot ja kokemusten vaihto ovat keskeisiä, kun suunnitellaan kansallisia ihmiskaupan vastaisia toimia ja toteutetaan valtioneuvoston ihmiskaupan vastaista toimintaohjelmaa 2016–2017.

Pelastusalan yhteistyö
Suomi järjesti toukokuussa 2018 Helsingissä kahdeksannen pohjoismaisen korkean tason siviilivalmiuskurssin. Kurssi on järjestetty vuosittain jossakin Pohjoismaassa vuodesta 2011 lähtien. Suomessa se järjestettiin
edellisen kerran vuonna 2013.
Heinäkuussa Suomi lähetti avustusmuodostelman Ruotsin metsäpalojen avustustoimintaan. Muodostelma
lähetettiin Nordred-sopimuksen perusteella.
Pelastusylijohtajakokous
Pohjoismaisten pelastusylijohtajien välistä yhteistyötä on tehostettu käynnistämällä yhteiset palaverit kasainvälisten kokousten yhteydessä. Brysselissä Civil Protection foorumin, Bulgarian ja Itävallan EU-pelastusylijohtajakokouksien yhteydessä on järjestetty ko. kokouksen sekä muiden ajankohtaisten teemojen ja pohjoismaisten kannanottojen yhteensovittamiseksi lyhyet etukäteen teemoitetut kokoukset. Pohjoismainen
pelastusylijohtajakokous järjestettiin Tukholmassa lokakuussa. Kokouksessa keskusteltiin muun muassa EUpelastuspalvelumekanismista, Ruotsin metsäpaloista sekä siihen liittyvistä avunantojärjestelyistä. Pelastusylijohtajat päättivät kehittää pohjoismaista metsäpaloyhteistyötä Ruotsin koordinaatiovastuulla ja CBRNE-valmiuksien kartoittamista Norjan johdolla.
Pelastustoimen ja varautumisen alan yhteistyö (Haga-yhteistyö)
Ruotsi toimi Haga-yhteistyön puheenjohtajana vuonna 2018. Virkamiestyöryhmä kokoontui vuoden aikana
pari kertaa. Haga-yhteistyön pohjana on Helsingissä 2016 järjestetyn ministerikokouksen johtopäätökset,
erityisesti ne, jotka liittyvät yhteiskuntien varautumiseen uudenlaisiin uhkiin, ml. hybridiuhkiin sekä ilmastonmuutokseen. Johtopäätöksissä korostettiin myös tarvetta tiivistää viranomaisten välistä tiedonvaihtoa
yhteiskunnan kriisinsietokyvystä (resilienssi). Ruotsin puheenjohtajakaudella MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) antoi raportin ”Så bygger vi säkerhet i Norden”, jossa muun muassa selvitettiin
usein asiaankuuluvien sektoriviranomaisten välistä pohjoismaista yhteistyötä. Ruotsissa järjestettiin tästä
aiheesta seminaari, johon myös Suomi osallistui. Pelastustoimen ja varautumisen alan pohjoismainen yhteistyö on ajankohtaista ja tiivistyy todennäköisesti tiivistymään tulevaisuudessa entisestään. Vuonna 2019 puheenjohtajana toimii Norja.
Yhteispohjoismaisten avustusvalmiuksia on kehitetty edelleen EU-rahoitteisten projektien (EU Nordic Modules (EU–NOM) kautta Kriisinhallintakeskus CMC:n johdolla. Projekti loppui vuoden 2018 lopussa.
Nordic Coordination Forum
Pohjoismaat kokoontuvat pelastus- ja varautumisalalla puolivuosittain Brysseliin keskustelemaan virkamiestasolla kantojen yhteensovittamisesta sekä vaihtamaan tietoja Pohjoismaiden vaikutusmahdollisuuksien ja
näkyvyyden lisäämiseksi kansainvälisillä foorumeilla (EU/pelastuspalveluyhteistyö, Nato/siviilivalmiusyhteistyö).
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Kokouksiin osallistuvat ministeriöiden vastuuvirkamiesten lisäksi EU- ja Nato-edustustoissa ko. aiheita seuraavat virkamiehet. Tiedonvaihto on koettu erittäin hyödylliseksi erityisesti Nato–EU-yhteistyön näkökulmasta.
Yhteistyö Ruotsin metsäpaloissa
Ruotsissa samoin kuin muissa pohjoismaissa kesä 2018 oli poikkeuksellisen kuiva ja lämmin. Tämän vuoksi
myös maasto- ja metsäpaloja oli viime vuosiin verrattuna huomattavasti enemmän. Lisäksi palot olivat myös
aiempaa keskimääräistä suurempia. Suomessa sammutusresurssit olivat ajoittain äärirajoilla. Silti Suomessa
vältyttiin Ruotsin kaltaisilta suurpaloilta.
Ruotsissa sattui maasto- ja metsäpaloja niin paljon, että kesästä muodostui Ruotsin lähihistorian pahin. Yhteensä maastoa paloi yli 25 000 hehtaaria kun Suomessa vastaava luku oli noin 1600 hehtaaria. Ruotsi teki
kansainvälisen avunpyynnön EU:lle ja mm. Pohjoismaat (ml. Suomi) tarjosivat Ruotsille tukea palojen sammuttamisessa. Palojen sammutustöissä tehtiin laajaa kansainvälistä yhteistyötä ja operaatiosta muodostui
Euroopan unionin Civil Protection Mechanismin (EUCPM) suurin yksittäinen avustusoperaatio kautta aikain.
Suomesta lähetettiin paikalle itsenäiseen sammutus- ja pelastustoimintaan kykenevä ja omavarainen pelastusjoukkue, joka oli paikalla noin kaksi viikkoa.

Kuvassa pohjoisreunan tilanne ei ollut hallinnassa. Ikääntyneessä kuusikossa tuli nousi latvapaloksi.
Kuva: Jouko Anttila
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Nordred-yhteistyö
Pohjoismaiseen Nordred-sopimukseen perustuva pelastuspalveluyhteistyöryhmä kokoontui vuonna 2018
kaksi kertaa, keväällä Reykjavikissa sekä syksyllä Kööpenhaminassa laajemmassa seminaarissa. Pelastusosaston edustajat osallistuivat molempiin tilaisuuksiin. Samaisessa seminaarissa Nordred-puheenjohtajuus siirtyi
seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi Islannille.
Seminaarin ohjelma oli pääosin tanskalaisten valmistelema, pääteemana monimutkaiset onnettomuustilanteet kuten tunnelit, korkeat rakennukset, syrjäiset ja hankalasti saavutettavat alueet jne. Ajankohtaisuutensa
vuoksi myös Ruotsin metsäpaloja käsiteltiin. Toisena teemana oli viranomaisten välinen viestintä samoin
kuin vaaratiedottaminen väestölle ja eri tiedotuskanavien tarjoamat mahdollisuudet.
Islanti aloitti puheenjohtajuuskautensa valmistelun välittömästi tiedustelemalla jäseniltä ehdotuksia seuraavan kolmivuotiskauden teemoiksi.
Pohjoismainen palonehkäisy-yhteistyö
Pohjoismainen palonehkäisykokous pidettiin syyskuun alussa Kööpenhaminassa. Kokouksessa esiteltiin kunkin maan säädösmuutoksia ja ajankohtaisia hankkeita. Lisäksi keskusteltiin kesän 2018 metsäpaloista ja ruotsalaisten kokemuksista kaikkiin koteihin jaetusta kriisiesitteestä.
Pohjoismaista palovaroitinpäivää vietettiin seitsemännen kerran joulukuun ensimmäisenä päivänä. Jokaisessa Pohjoismaassa muistutettiin testaamaan palovaroittimen toimintaa. Useassa maassa teemana oli Suomen tapaan myös palovaroittimen säännöllinen uusiminen. Suomessa pohjoismainen palovaroitinpäivä on
osa paloturvallisuusviikkoa.
Pohjoismainen yhteistyö paikkatietojen käytössä kriisinhallinnassa
Pohjoismainen yhteistyöryhmä (KrisGIS) koostuu kriisinhallinnan sekä maanmittauslaitosten vastaavista viranomaisista. Ryhmän yhteistoiminta on vakiintunutta ja se on parantanut valtioiden välistä paikkatietoaineistojen vaihtoa sekä paikkatietosovellusten kehitystä Pohjoismaissa. Vuoden aikana harmonisoitiin vaihdon piirissä olevia kartta-aineistoja (esim. Open ELS). Lisäksi agendalla on ollut yhtenevien symbolien käytön
mahdollistaminen ja paikkatietojen hyödyntäminen poliisin tietojärjestelmissä Pohjoismaissa sekä yhteistyömahdollisuudet paikkatietoaineistojen tuottajien kanssa. Ryhmä kokoontui vuonna 2018 syyskuussa Gävlessä Ruotsissa.
NordFireStats-tilastokokous
Pohjoismainen tulipalojen tilastointiin keskittyvä kokous pidettiin Pelastusopistolla Kuopiossa lokakuussa.
Pohjoismaiden lisäksi myös Viro oli jo neljännen kerran mukana. Kokouksessa käytiin läpi kunkin maan tulipaloihin liittyvää tilastointia, tuloksia ja menettelytapoja sekä haasteita. NordFireStats -yhteistyöllä pyritään
tuottamaan yhteismitallista tietoa kunkin maan tilanteesta harmonisoimalla tilastoinnissa käytettäviä termejä ja määritelmiä.
Suomi esitteli tilastotietoa kesän 2018 metsäpaloista ja niiden leviämisestä Pelastusopistossa tehdyn selvityksen (Hevonkuusessa palaa isosti) perusteella.
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Poliisiyhteistyö sekä poliisi-, tulli- ja huumeyhteistyö
Pohjoismainen poliisiyhteistyö on muodoltaan välitöntä ja tuloksekasta ja yhteistyön perustana on perinteinen pohjoismainen yhteenkuuluvuus ja tasa-arvoisuus. Yhteistyö perustuu ylijohtajien strategisessa valvonnassa tapahtuvaan eri poliisialojen alatyöryhmien ja verkostojen toimintaan. Alatyöryhmissä käsitellään yhteisiä asioita, kuten liikenneturvallisuutta, materiaalihankintoja, tietoverkkorikollisuutta, koulutusta ja yleistä
järjestystä ja turvallisuutta. Alatyöryhmät raportoivat toiminnastaan poliisijohtajien ryhmälle, joka toimii yhteistyön operatiivisen toiminnan ohjaajana. Poliisiylijohtajat toimivat käsiteltyjen asioiden lopullisina arvioijina ja hyväksyjinä.

Pohjoismaiset poliisijohtajat seurueineen Islannissa Kuva: sisäministeriö

Vuonna 2018 puheenjohtajuus oli Islannilla ja yhteistyö sujui hyvin. Pohjoismaisten poliisijohtajien ja ylijohtajien vuosittaiset tapaamiset järjestettiin Islannissa toukokuussa ja elokuussa. Käsiteltäviä asioita olivat mm.
asiantuntijaryhmien ja -verkostojen raportointi, yhteistyön tiivistäminen, muuttoliikkeen hallinta, rajaturvallisuusasiat, Schengen-arvioinnit, resurssikysymykset, uudet teknologiat ja tietoverkkorikollisuus. Todettiin
myös, että tärkeää muodostaa yhteinen pohjoismainen lähestymistapa EU:n eri rikollisuuden vastaisissa
hankkeissa, kuten EMPACTissa.
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PTN
PTN (Poliisi ja Tulli Pohjoismaissa) toimii pohjoismaisena poliisin ja Tullin yhteistyöfoorumina. Alun perin PTN
keskittyi pelkästään huumausainerikostorjuntaan, mutta sittemmin toiminta on muodostunut monialaiseksi
ja uhka-arvioihin perustuvaksi yhteistyöksi. Ruotsi toimi PTN puheenjohtajana 2018–2019. Ruotsin puheenjohtajakaudella jatkettiin keskustelua PTN-yhteistyön muuttamisesta mahdollisimman paljon koordinoiduksi
eurooppalaisten rikostorjuntaprioriteettien kanssa ja tähän lähestymistapaan päädyttiinkin. PTN-yhteistyön
puitteissa tehtiin myös operatiivista yhteistyötä, erityisesti tietoverkkorikollisuutta ja järjestäytynyttä omaisuusrikollisuutta vastaan. Yksi tärkeimmistä yhteistyön muodoista ovat yhteiskäytössä olevat pohjoismaiset
poliisin ja tullin kohdemaihin lähettämät yhdysmiehet. Tällä hetkellä heitä on 31 sijoitettuna 17 maahan.

Yhteistyö saamelaisasioissa
Pohjoismainen yhteistyö saamelaisasioissa tapahtuu yhtäältä Pohjoismaiden neuvoston suositukseen
13/1962 perustuvan Pohjoismaisen saamelaisasiain virkamieselimessä sekä toisaalta Pohjoismaiden ministerineuvoston löyhässä (ei omaa ministerineuvostoa) yhteydessä saamelaisasioiden yhteensovittamisesta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa vastaavien ministerien ja näiden maiden saamelaiskäräjien puheenjohtajien yhteiskokouksissa. Saamelaisasiat kuuluvat Suomessa oikeusministerille, Ruotsissa kulttuuri- ja demokratiaministerille ja Norjassa kunta- ja uudistusministerille. Virkamieselin koostuu Suomen, Ruotsin ja Norjan valtuuskunnista, joissa kussakin on yhteensä vähintään kolme virkamiestä, jotka edustavat ao. maan hallitusta ja
saamelaiskäräjiä.
Vuonna 2018 saamelaisasioiden yhteistyön puheenjohtajamaana oli Norja. Virkamiesyhteistyöelin kokoontui
28.8.2018 Karasjoella, Norjassa. Kokouksessa käsiteltiin ajankohtaisia hankkeita, YK:n alkuperäiskansojen
kielten -vuoden (2019) suunnitelmia, valmisteltiin ministerikokouksen asialistaa ja päätettiin asettaa alatyöryhmä selvittämään saamen kielityötä hankemuodossa hoitaneen Sámi Giellagáldun toiminnan tulevaa organisoimista.
Ministereiden ja saamelaiskäräjien puheenjohtajien yhteiskokous järjestettiin Oslossa 26.11.2018. Kokouksessa käsiteltiin pohjoismaisen saamen kielipalkinnon Gollegiellan sääntöjä, YK:n kansainvälistä alkuperäiskansojen kielten -vuotta, Sámi Giellagáldun valmistelutilannetta, koulutukseen liittyviä hankkeita sekä totuus- ja sovintoprosessien tilannetta. Vuoden 2018 Gollegiella-palkinto jaettiin kokouksen yhteydessä.

Nuorisoyhteistyö
Nuorten Pohjoismaiden neuvosto (Ungdomens Nordiska Råd, UNR),
Nordjobb-vaihto-ohjelma ja Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto
Pohjoismaisen nuorisoyhteistyön näkyvimmät yhteistyömuodot olivat liiton oman toiminnan ohella Nuorten
Pohjoismaiden neuvosto ja Nordjobb-vaihto-ohjelma, joita Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto (PNN) Suomessa
koordinoi. Pohjoismaiden neuvoston (PN) alainen Nuorten Pohjoismaiden neuvosto (UNR) järjesti vuotuisen
istuntonsa lokakuun lopussa Norjassa. Istunnon teemana oli Pohjola ja ympäristö, ja siihen noin osallistui 70
nuorta eri Pohjoismaista. Nuorisopoliitikot laativat julkilausumia, jotka toimitettiin PN:n istuntoon. UNR:n
presidenttinä toimi vuonna 2018 suomalainen Kati Systä istuntoon asti. Färsaarelainen Barbara Gaardlykke
Apol valittiin istunnossa presidentiksi vuodelle 2019.
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Pääasiassa Pohjoismaiden ministerineuvoston (PMN) rahoittaman 34 vuotta täyttäneen Nordjobb-ohjelman
tavoitteena on tarjota 18–30-vuotiaille pohjoismaisille nuorille kesätyötä, asunto sekä kulttuuri- ja vapaaajanohjelmaa Pohjolassa. Näin lisätään liikkuvuutta pohjoismaisilla työmarkkinoilla sekä pohjoismaisten kielten ja kulttuurien tuntemusta. Vuonna 2018 kesätöitä Suomesta sai 42 nuorta Nordjobbin kautta. Näistä 36
oli pohjoismaalaisia ja kuusi EU-maista. Suomessa työpaikat ovat pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella, Oulussa ja Pohjanmaalla. Vuonna 2018 Nordjobbin muista Pohjoismaista sai 318 suomalaista nuorta
verrattuna 329 nordjobbariin vuonna 2017. Yli 1966 suomalaista teki Nordjobb-hakemuksen, mikä vastaa
melkein puolta kaikista hakemuksista. Vuonna 2018 Nordjobb-ohjelmaa markkinoitiin ensimmäistä kertaa
työnantajille Lapissa.
PNN tarjoaa jäsenistölleen, jäsenjärjestöilleen ja pohjoismaisista teemoista kiinnostuneille monipuolista ohjelmaa Suomessa ja muualla Pohjolassa. PNN:llä on kahdeksan paikallisosastoa ympäri Suomea, 27 jäsenjärjestöä sekä noin 3200 henkilöjäsentä. PNN:n painopistealue ja vuoden 2018 sisällöllinen teema oli ”Mitä on
olla pohjoismaalainen tänään?” PNN tarjosi paikallisosastoilleen tukea edistää Suomeen muuttaneiden nuorten osallistumista pohjoismaiseen kansalaisyhteiskuntaan. PNN osallistui tämän teeman kehitystyöhön, jota
Föreningen Nordens Ungdomsförbundet tekee ja järjesti tilaisuuden Suomeen muuttaneille nuorille.
PNN:n vuoden 2018 organisatorinen teema oli viestintä ja poliittisen ohjelman jalkauttaminen järjestön paikallisosastoissa ja jäsenjärjestöissä. Yhteistyössä Svenska nu:n kanssa järjestettiin tiedotuspäivät pohjoismaisista opiskelu- ja työmahdollisuuksista kiinnostuneille opiskelijoille. Yhteistyötä muiden pohjoismaisten järjestöjen kanssa tehtiin Pohjolan Päivä -tilaisuuksissa ja Suomi Areena –tapahtumassa, jossa Nuorisoliiton
aloitteesta järjestettiin brunssikeskustelutilaisuus aiheesta Pohjoismaat EU:ssa. PNN teki rajaestekampanjan
jäsenistönsä keskuudessa ja kampanjassa esille tulleet rajaesteet esitettiin suoraan kansanedustajille PN:n
istunnon yhteydessä. PNN järjesti UNR:n, Barents Regional Youth Councilin ja muiden partnereiden kanssa
kansainvälisen nuorisoleirin, jossa käsiteltiin nuorten näkökulmaa arktisen yhteistyön tulevaisuuteen.
NORDBUK 2018
Ruotsin puheenjohtajakauden aikana Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteet ovat olleet keskeinen osa
NORDBUK:in työskentelyä. Ahvenanmaan ReGeneration 2030 -tulevaisuuskokoukset jatkuvat NORDBUK:in
tukemana. Kokoukset toimivat alustana, jossa eri sukupolvet verkostoituvat, oppivat ja ratkaisevat yhdessä
tulevaisuuden haasteita.
Muita painopisteitä vuoden 2018 aikana ovat olleet mm. vammaisten nuorten osallisuuden parantaminen
Delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättning- hankkeen kautta. Hanketta koordinoi Pohjoismainen hyvinvointikeskus.
NORDBUK tukiohjelmaan saapui 2018 aikana yhteensä 99 hakemusta. Myönteisiä tukipäätöksiä tehtiin 32
hankeen kohdalla, kielteisen päätöksen sai 51 hakemusta. Hakemuksista 16:n ei katsottu täyttävän hakukriteerejä. Avustuksia myönnettiin etenkin työpajoihin, kokouksiin ja muihin verkostoitumista edistäviin tapahtumiin. Näytelmä ”Nevadaland” sai 4. syyskuuta ensiesityksensä Tampereella. Näytelmä on tulosta Suomen
Nuori Näyttämön, Norjan Den Unga Scenen ja Ruotsin Riksteatern Länkin yhteisestä hankkeesta. Nevadaland
tarkastelee etuoikeuksia, rajoja ja oikeuksia.
NORDBUK on Ruotsin puheenjohtajuuden aikana myös kohdistanut huomiota alkuperäiskansojen nuorten
tilanteen parantamiseen, esim. Indigenous youth voices in the Nordic Arctic: engagnig inuit youth voices in
Greenland -hankkeen kautta.
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Ruotsin kielen edistäminen
Svenska nu -verkosto motivoi ja inspiroi suomenkielisiä lapsia ja nuoria puhumaan ruotsia. Verkoston kouluohjelmat toteuttavat kansallisia opetussuunnitelmia tukemalla kielipedagogiikkaa ja oppilaiden kasvua kielitietoisuuteen. Oppilaille tarjotaan autenttisia kohtaamisia ruotsin kielellä ja heitä kannustetaan käyttämään
karttunutta kielitaitoaan. Ohjelmien oppiainerajat ylittävä luonne ja käytännöllinen työskentelytapa synnyttävät iloa, leikkisyyttä ja luovuutta. Svenska nu painottaa myös monipuolisen kielitaidon merkitystä. Verkoston artisteilla on erilaisia kielellisiä ja kulttuurisia identiteettejä, mikä herättää oppilaiden mielenkiinnon Suomen ja muiden Pohjoismaiden kulttuurista monimuotoisuutta kohtaan.
Vuonna 2018 Svenska nu -verkosto tavoitti yli 70 000 oppilasta ja opettajaa koko maassa. Svenska nu toteutti 740 työpajaa ja oppituntia 400 koulussa. Yli 3400 opettajaa osallistui verkoston täydennyskoulutuksiin
ja ohjelmiin toimintavuoden aikana. Yhteensä lähemmäs 80 000 henkilöä osallistui Svenska nu -verkoston
toimintaan vuonna 2018.
Svenska nu tarjoaa kouluohjelmia eri kohderyhmille ja vuonna 2018 lanseerattiin kahdeksan uutta ohjelmaa.
Uusista ohjelmista mainittakoon ensiapu-oppitunnit hoitoalan opiskelijoille, radiotoimittaja Jasmin Lindbergin luento, ruotsalaisen Teater Peron esitys sekä musiikkiesitys Var bor Onni? alakoululle.

Punaisen Ristin ruotsinkieliset ensiapukouluttajat toteuttavat ensiapu-oppitunnit luokkahuoneessa. Kuva: Hanasaari
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Svenska nu vastasi tarpeeseen saada käyttökelpoista materiaalia alakouluun valmistamalla kielirikasteiseen
ja muuhun ruotsinopetukseen sopivan oppimateriaalin. Leikkisyyttä ja luovuutta painottava materiaali koostuu 15 teemakokonaisuudesta. Svenska nu tuotti myös videopohjaisen aineiston lukio-opetukseen ikonisesta
ruotsalaisesta Svenskt Tenn -designyrityksestä. Bergman 100 -juhlavuosi korostui elokuvatoiminnassa.
Kuudennen luokan oppilaille tarjottiin ainutlaatuisia kokemuksia lastentapahtumissa Ruotsin suurlähetystössä sekä Euroopan kielten päivän päätapahtuman yhteydessä Hanasaaressa. Vuosittain Hanasaaressa korkeakouluopiskelijoille järjestettävää Ruotsi-tietouden teemapäivää (Sverigepaketet) täydennettiin alueellisella tapahtumalla Ruotsipäivien yhteydessä Oulussa.

39

LIITTEET

Pohjoismaiden ministerineuvoston budjetti vuonna 2018
Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2018 budjetti oli 950 862 tuhatta Tanskan kruunua. Budjetti
katetaan liki kokonaan eri Pohjoismaiden maksuosuuksilla, jotka jyvitetään maiden bruttokansantulon
perusteella. Itsehallintoalueet eivät osallistu Pohjoismaiden ministerineuvoston toiminnan
rahoittamiseen.

Maittaiset budjettiosuudet 2016-2018 (milj. DKK käyvin hinnoin)
2016
2017
2018
Tanska
177,4
19,4 %
186,1
20,2%
197,8 21,1 %
Suomi
143,6
15,7 %
145,6
15,8%
150,9 16,1%
Islanti
7,3
0,8 %
8,3
0,9%
9,4
1,0 %
Norja
295,4
32,3 %
292,1
31,7%
283,1 30,2%
Ruotsi
290,9
31,8 %
289,4
31,4%
296,2 31,6%

Vaihtokurssi on ollut 1 € ≈ 7,44 DKK.
Vuoden 2018 budjetti (950 862 tuhatta Tanskan kruunua) on n.127 m€ ja siitä Suomen maksuosuus n.26 m€.
Budjetti on suhteessa hintatasoon ja erityisesti suhteessa jäsenmaiden BKTL:oon ollut lievällä lasku-uralla,
jota kiihdytti säästöpäätös koskien vuosia 2014-2016, jolloin kaikkiaan 8 % (5 % -2 % -1 %) leikattiin. Vuoden
2018 budjetti ja 2019 suunnittelupäätös lähtevät muuttumattomasta kehyksestä.
Vuoden 2018 budjettia valmisteltiin yhteistoiminnassa Pohjoismaiden neuvoston kanssa. Budjetissa tavoitellaan suurempaa joustavuutta kuin aikaisemmin.
Vuoden 2018 budjettikirja, joka on tilattavissa myös painettuna versiona, löytyy tiivistelmänä suomeksi ja
ruotsiksi osoitteista:
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1193103/FULLTEXT01.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1167233/FULLTEXT01.pdf
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Pohjoismaiset kokoukset, seminaarit ja konferenssit vuonna 2018
POHJOISMAISEN YHTEISTYÖN POLIITTISET SUUNTAVIIVAT
Pääministereiden yhteistyö
22.-23.5.
31.01.

Pohjoismaiden pääministereiden kesäkokous Örnsköldsvikissa
Pohjoismaiden neuvoston 70. istunnon yhteydessä, Oslossa
Pohjoismaiden pääministerit (N5)
Pohjoismaiden pääministerit ja itsehallintoalueiden päämiehet

Yhteistyöministereiden yhteistyö
7.-8.2.
24.4.
19.-20.6.
4.9.
6.9.
29.-30.10.
10.12.

NSK ja MR-SAM, Tukholma
NSK videokokous
NSK ja MR-SAM, Lund
NSK, Berliini
MR-SAM, videokokous
NSK ja MR-SAM PN:n 70. istunnon yhteydessä, Oslo
NSK, Kööpenhamina

Pohjoismainen ulko- ja turvallisuus- sekä puolustuspoliittinen yhteistyö
17.-18.4.
31.10.
10.-11.4.
13.-14.11.

N5 UMI-kokous, Tukholma
N5 UMI-kokous Oslo (VSI Samuli Virtanen sijaisti UMI Soinia)
Pohjoismaiden puolustusministerikokous, Bergen
Pohjoismaiden ja Baltian maiden sekä Pohjoisen ryhmän puolustusministerikokous, Oslo

Yhteistyö kehityskysymyksissä
31.10.

Kehitysministerikokous PN:n 70. istunnon yhteydessä, Oslo

POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ ERI SEKTOREILLA
Kulttuuriyhteistyö
9.5.
31.10.

Ministerikokoukset
MR-K 1Malmö
MR-K 2/Oslo

14.3.
12.6.
19.-20.9.
4-5.12.

Virkamieskomitean kokoukset
ÄK-K 1Tukholma
ÄK-K 2 Kööpenhamina
ÄK-K 3 Gotlanti
ÄK-K 4 Kööpenhamina

29.1.
8.-9.5.
29-21.9.
25.10.
5.-7.12.

Vem får vara med? Konferenssi kulttuuripolitiikan tasa-arvosta, inkluusiosta ja integraatiosta,
Tukholma
Kulttuuripoliittinen huippukokous, Malmö
Håll språken levande, kulttuurin rooli pienten kielten elinvoimaisuudelle, Tukholma
In other wor(l)ds, Monikielisyys ja moninaisuus kulttuurikentän voimavarana -hankkeen päätösseminaari, Hanasaari, Espoo
Safe Havens, Malmö

Koulutus ja tutkimusalan yhteistyö
25.4.

Ministerikokoukset
MR-U 1 Tukholma
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20.2.
12.-13.6.
20.9.
5.12.
19.3.
23.-24.5.
13.6.
30.-31.10.
15.-16.11.
21.11.

Virkamieskomitean kokoukset
ÄK-U 1, Kööpenhamina, Tanska
ÄK-U 2, Lund, Ruotsi
ÄK-U 3, Tukholma, Ruotsi
ÄK-U 4, Kööpenhamina, Tanska
Kuulemistilaisuus liittyen korkean tason työryhmän raporttiin
Seminaari varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman toimeenpanosta
Current Priorities and Future Challenges; Higher Education in the Nordic Region Konferenssi
korkeakoulutuksen laadusta
Nordic Education in a Democratically Troublesome Time - Threats and Opportunities
Konferenssi koulutuksen roolista vahvan demokratian säilyttämisessä.
Nordic Open Science-konferenssi
Asiantuntijaseminaari aikuisväestön taidoista ja pätevyyksistä (PIAAC)

Ympäristö
13.4.
13.4.
31.10.
31.10.
27.2.
6.4.
30.5.
13.6.
29.8.
25.9.
28.11.

29.5.
13.6.
31.8.
4.-5.9.
11.12.

Ympäristö- ja ilmastoministerien kokoukset (MR-MK)
Ministerikokous, Tukholma
Ilmastoaiheinen keskustelu suurten pohjoismaisten vientiyritysten johtajien kanssa, Tukholma
Ministerikokous PN:n session yhteydessä, Oslo
Tapaaminen PN:n Kestävä Pohjola-valiokunnan kanssa
Virkamieskomitea (ÄK-MK)
Kööpenhamina
Puhelinkokous
Puhelinkokous
Visby
Puhelinkokous
Kööpenhamina
Tukholma
PMN-ympäristösektorin työryhmät järjestivät useita temaattisia tilaisuuksia, seminaareja ym.
Rakentamisen kokoukset
Rakentamis- ja asuntoministerien pohjoismainen kokous
kestävän rakentamisen osa-alueen virkamiesten tapaaminen, Kööpenhamina
pohjoismaiden rakentamisen sektorin vuosittainen virkamieskokous (NBM), Kööpenhamina
Ruotsin Boverketin ja ympäristöministeriön välillä laajapohjainen tapaaminen yhteistyön tiivistämiseksi asiantuntijatasolla
Kokous rakentamista koskevasta standardisoinnista, Oslo

Kööpenhaminan öljyntorjuntasopimus
24.-25.10.
Pohjoismaisen Kööpenhaminan öljyntorjuntasopimuksen vuosittainen osapuolikokous, Hki
28.2-1.
työryhmäkokous, Kööpenhamina
23. ja 25.10. työryhmäkokous, Helsinki
NEFCOn hallitus kokoontuu neljästi vuodessa, joista yksi kokous kohdemaassa,
muut NEFCOn tiloisssa Helsingissä

Elinkeino-, energia- ja aluepolitiikka
15.5.

Elinkeinopolitiikan ministerikokous, Tukholma
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7.2.
11.4.
27.9.
29.11.

Elinkeinopolitiikan virkamieskomitean (ÄK-N) kokoukset
Tukholma
Kööpenhamina
Tukholma
Kööpenhamina

Energiapolitiikka
22.5.
Ministerikokous Lundissa
(ÄK-E) kokoukset
21.2.
Tukholma
17.4.
Kööpenhamina
13.6.
Kööpenhamina
9.-10.10.
Tukholma
18.12.
Kööpenhamina
ÄK-E:n sähkömarkkinaryhmä ja uusiutuvan energian työryhmä kokoontuivat useita kertoja.
Aluepolitiikka
27.6
Aluekehityksestä vastaavien ministerien kokous, Kiiruna
7.-8.2
2.-3.5
25.9
26.-27.9
27.11
28.-29.11

Aluepolitiikan virkamieskomitean (ÄK-R) kokoukset ja muut tapahtumat
ÄK-R virkamieskomitea, Tukholma
ÄK-R virkamieskomitea, Tukholma
ÄK-R EU-verkoston kokous, Tukholma
ÄK-R virkamieskomitean ja Nordregion hallituksen yhteiskokous, Tukholma
ÄK-R virkamieskomitean kokous, Kööpenhamina
Nordregio Forum, Lund

Pohjoismainen yhteistyö talous- ja finanssisektorilla
14.-15.8.

Pohjoismainen kuntaministerikokous, Porvoo
ÄK-Finans kokoontui kolmesti, Tukholmassa, Helsingissä ja Kööpenhaminassa

Maa- ja metsätalous- sekä kalastus- ja elintarvikesektori
26.-27.6.
Syyskuu

Ministerikokoukset
MR-FJLS, Haaparanta
ylimääräinen MR-FJLS (kuivuus, metsäpalot)
ÄKJLS-virkamieskomiteat
ÄK-FJLS (eksekutiv) kokoontui 4 kertaa
ÄK-FJLS (elintarvikkeet) kokoontui maaliskuussa ja lokakuussa
ÄK-FJLS (Jord och skog) kokoontui keväällä ja syksyllä Kööpenhaminassa
ÄK-FJLS (kalatalous) kokoontui huhtikuussa ja lokakuussa Tukholmassa
Ny nordisk mat -ohjelman ohjausryhmä kokoontui huhtikuussa Kööpenhaminassa ja
lokakuussa Göterborgissa

Sosiaali- ja terveyspolitiikka ml. tasa-arvoyhteistyö
22.3.

Pohjoismainen sosiaali- ja terveysministerikokous
MR-S Uppsala

9.2.
14.-15.6.
15.-16.11.

Pohjoismainen sosiaali- ja terveyspolitiikan virkamieskomitea (ÄK-S)
Kööpenhamina
Ystad
Stenungsund
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14.6.
15.-16.5.
22.-23.11.
4.12.

Konferenssi ”Vård och omsorg i förändring”, Malmö
Sosiaali- ja terveysministeriöiden kansliapäälliköiden tapaaminen Högnivåmötet, Tukholma
Seminaari Health Equity in the Nordic Region, Tukholma
Välfärdsforum, Tukholma

Tasa-arvoyhteistyö
16.5.
8.2.
13.6.
29.11.

Tasa-arvopolitiikan ministerikokous (MR-JÄM) sekä NB8 kokous, Tukholma
Virkamieskomitea (ÄK-JÄM):
Kööpenhamina
Kööpenhamina
Tukholma

12.-23.3.
13.4.
15.-16.5.
28.11.

Ministeripaneeli YK:n CSW:n yhteydessä, New York
Konferenssi ”Jämställdhet och arbetsliv”, Tukholma
ICMEOn konferenssi Miehet ja tasa-arvo, Tukholma
One year later – the impact of #MeToo from a Nordic-Baltic perspective, Tukholma

Työelämää koskeva yhteistyö
13.4.

Työelämäalan ministerineuvosto (MR-A), Tukholma

8.-9.3.
24.-25.10.
7.- 8.3.
18.-19.9.
1.-2.3.
27.-28.9.
5.-6.3.
9.-10.10.

Työelämänalan virkamieskomitea (ÄK-A)
ÄK-A Tukholmassa
ÄK-A Kööpenhaminassa
ÄK-A:n työmarkkinajaosto Tukholmassa
ÄK-A:n työmarkkinajaosto Färsaarilla
ÄK-A:n työympäristöjaosto Kööpenhaminassa
ÄK-A:n työympäristöjaosto Färsaarilla
ÄK-A:n työoikeusjaosto Färsaarilla
ÄK-A:n työoikeusjaosto Helsingissä

22.5.
22.5.
28.4.1.1.
15.-16.5
21.11

Pohjoismaiden, Baltian maiden ja Puolan EU-koordinaatioryhmä Brysselissä
Nordic conference on integration of foreign borns on the labour market, with special focus on
women, Tukholma
Nordic-Baltic Expert Seminar on Fair Competition and Fair Working Conditions, Tukholma
Framtidens arbetsmarknad i de nordiska länderna – den teknologiska utvecklingens påverkan
på jobben och behoven av kompetens 2018 Tukholma
PIAAC –asiantuntijaseminaari, Tukholma

Lainsäädäntöyhteistyö ja muu oikeudellinen yhteistyö
1.6.

ministerikokous, MR-lag, Lund

28.2.
10.4.
1.6.

ÄK-lag, Tukholma
ÄK-lag, Kööpenhamina
ÄK-lag, Visby

MUU POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ
Rajaestetyö
1.-2.2.
12.4.
19.-20.6.
25.9.
31.10

Rajaesteneuvosto, Skåne
Rajaesteneuvosto, Kööpenhamina
Rajaesteneuvosto, Lund
Rajaesteneuvosto, Kööpenhamina
Rajaesteneuvosto, PN:n 70. istunnon aikana, Oslo
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Kuluttaja-asiat
Pohjoismainen kuluttajaryhmä (Nordisk Konsumentgrupp) kokoontui kahdesti 2018 Tukholmassa

Liikenne
19.-21.02. Kirkenes Conference, Kirkenes, Norja
26.06. Rethinking Infrastructure Financing in the Nordics Seminar, Helsinki
12.-13.11 Nordic Privacy Arena, Tukholma

Rajaturvallisuusalan yhteistyö
27. - 28.9. Nordic Coast Guard -forumin päällikkökokous (Nordic Coast Guard Conference),
Stykkishólmur, Islanti

Pelastusalan yhteistyö
-

Suomi järjesti 14. -16.5. Helsingissä kahdeksannen pohjoismaisen korkean tason kurssin siviilivalmiuden alalla.

-

Pohjoismainen pelastusylijohtajakokous järjestettiin Tukholmassa lokakuussa

-

Nordred-sopimukseen perustuva pelastuspalveluyhteistyöryhmä kokoontui vuonna 2018 kaksi kertaa, keväällä Reykjavikissa sekä syksyllä Kööpenhaminassa

-

Pohjoismainen palonehkäisykokous pidettiin syyskuun alussa Kööpenhaminassa

-

Pohjoismainen yhteistyöryhmä (KrisGIS) kokoontui vuonna 2018 syyskuussa Gävlessä

-

Pohjoismainen tulipalojen tilastointiin keskittyvä kokous pidettiin Pelastusopistolla Kuopiossa lokakuussa.

Poliisiyhteistyö
Pohjoismaisten poliisijohtajien ja ylijohtajien vuosittaiset tapaamiset järjestettiin Islannissa toukokuussa ja
elokuussa

Nuorisoyhteistyö
22.–26.8. Nordic Regional Youth Camp: Young Eyes on Sustainability in the Arctic Dimension
26.–28.10. Nuorten Pohjoismaiden neuvoston istunto PN:n 70. istunnon yhteydessä, Oslo, Norja
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