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ESIPUHE

Suomen vuoden 2007 PMN-puheenjohtajuusvuodessa voidaan nähdä useita
merkkipaaluja, jotka sysäsivät pohjoismaisen yhteistyön uuteen vaiheeseen.
Näistä merkittävin on Punkaharjun pääministerikokouksessa viime
kesäkuussa annettu globalisaatiojulistus, jonka pohjalta Pohjola pyrkii
yhteisin toimin vastaamaan globalisaation haasteisiin. Näitä toimia ovat mm.
huippututkimuksen ja korkeakouluyhteistyön edistäminen, Pohjolan
markkinoinnin vahvistaminen, profiloituminen energia- ja
ympäristösektoreilla sekä globalisaatiofoorumin perustaminen.
Myös rajaesteiden poistamiseen tähdännyt prosessi saatiin uuteen vauhtiin.
Suomen hallitusohjelmassa todetaan, että "pohjoismaista yhteistyötä
kehitetään erityisenä pyrkimyksenä arkielämän käytäntöjen helpottaminen". Konkreettisimmillaan tämä
tarkoittaa erilaisten rajaesteiden purkamista eli ihmisten valinnanvapauden, liikkuvuuden ja yrittäjyyden
edellytysten vahvistamista. Rajaestetroikan loppuraportin ja Oslon täysistunnossa perustetun
rajaestefoorumin myötä Pohjoismaat ovat nyt sitoutuneet – ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin –
purettavissa olevien rajaesteiden poistamiseen.
Merkittävänä saavutuksena voidaan pitää myös viime syksynä yhteistyöministereiden kokouksessa
hyväksyttyä Ahvenanmaan asiakirjaa, joka merkittävästi vahvistaa itsehallintoalueiden asemaa
pohjoismaisessa yhteistyössä. Asiakirja vastaa käytännössä niin pitkälle vietyä tulkintaa
itsehallintoalueiden osallistumismahdollisuuksien laajentamisesta ja vahvistamisesta kuin
nykymuotoinen Helsingin sopimus antaa myöden.
Muita läpi vuoden vahvasti esillä olleita aihealueita olivat mm. pohjoisen ulottuvuuden politiikan
vahvistaminen sekä yhteistyö Venäjän ja Baltian maiden kanssa. Lisäksi yhteistyön tiivistäminen
turvallisuus- ja puolustuspoliittisella sektorilla oli Suomen puheenjohtajuusvuonna erittäin merkittävää
mm. EU:n pohjoismaisen taisteluosaston ja materiaaliyhteistyön aikaansaamisen osalta.
Vuosi 2007 oli maailmanlaajuisesti ns. ilmastoheräämisen vuosi. Pohjoismaisittain tämä näkyi PN:n 59.
istunnon yhteydessä Oslossa järjestetyssä pääministerivetoisessa ilmastonmuutosta koskeneessa
huipputason keskustelussa. Kaiken kaikkiaan Oslon istunto oli onnistunut ja toi monella tavalla
konkretiaa mm. globalisaatiotyöhön ja rajaestetyön uudelleenorganisointiin.
Pohjoismainen yhteistyö on Suomen puheenjohtajuusvuoden jäljiltä vahvassa myötätuulessa. PMN:n
osalta vetovastuu on nyt Ruotsilla ja PN:n osalta Suomen parlamentaarikko-valtuuskunnalla.
Lycka till!

Helsingissä helmikuussa 2008

Jan Vapaavuori
Pohjoismainen yhteistyöministeri
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POHJOISMAISEN YHTEISTYÖN POLIITTISET
SUUNTAVIIVAT

Pääministereiden yhteistyö
Pohjoismaiden pääministerit kokoontuivat Suomen
puheenjohtajuuskauden aikana kaksi kertaa: kesäkuussa
Punkaharjulla ja lokakuussa Oslossa.
Punkaharjulla kesäkuussa. pidetty Pohjoismaiden
pääministereiden kesäkokous aloitti uuden vaiheen
pohjoismaisessa yhteistyössä. Päätösten pohjalta Pohjola vastaa yhteisin toimin globalisaation
haasteisiin mm. edistämällä huippututkimusta ja korkeakouluyhteistyötä, selvittämällä edellytykset
perustaa Aasiaan yhteisiä innovaatioedustustoja, vahvistamalla Pohjolan markkinointia ja
profiloitumista energia- ja ympäristösektoreilla, perustamalla pohjoismaisen globalisaatiofoorumin,
yhdenmukaistamalla sähkömarkkinoita, vähentämällä kasvihuonekaasuja, poistamalla Pohjoismaiden
vielä olemassa olevia rajaesteitä ja kehittämällä ministerineuvoston budjettia ja organisaatiota sekä
tutkimalla muita globalisaatioon suunnattavia rahoitusvaihtoehtoja.
Pohjolan pääministerit antoivat Punkaharjulla tukensa Islannin TN-ehdokkuudelle sekä ilmaisivat
huolensa YK:n uudistusten hitaasta etenemisestä. Pääministerit päättivät, että ilmastokysymyksissä
Pohjoismaiden on oltava edelläkävijöitä ja suunnannäyttäjiä myös valmistauduttaessa vuonna 2009
Kööpenhaminassa pidettävään maailmanlaajuiseen ilmastokonferenssiin. Pääministerit korostivat EU:n
määräenemmistöpäätösten merkitystä ja YUTP:n vahvistamista sekä keskustelivat Venäjästä ja
alueellisen yhteistyön kasvavasta merkityksestä Pohjois-Euroopassa.
Pohjoismaiset pääministerit tapasivat toisensa myös Pohjoismaiden neuvoston 59. istunnon yhteydessä
Oslossa 29.10.-1 .11.2007 useampaan kertaan eri kokoonpanoissa. Keskeisimmät aiheet tapaamisissa
olivat ilmastonmuutos, globalisaatiotyö sekä itsehallintoalueiden asema pohjoismaisessa yhteistyössä,
YK-reformi, arktinen yhteistyö ja pohjoismainen kehitysrahasto NDF. Pohjoismaat tulevat toimimaan
aktiivisesti tavoitteellisen ja kattavan ilmastosopimuksen hyväksymiseksi Kööpenhaminan
ilmastokonferenssissa 2009. Pääministerit nimesivät uuden rajafoorumin johtoon suurlähettiläs Ole
Norrbackin.

Yhteistyö ulkopoliittisissa kysymyksissä
Pohjoismaiden ulkopoliittinen yhteistyö jatkui kertomusvuonna
tiiviinä kahdessa eri kokoonpanossa. Kaikkien viiden pohjoismaan
ulkoministerit kokoontuivat vuoden aikana kolme kertaa:
kesäkuussa Helsingissä, syyskuussa YK:n yleiskokouksen
yhteydessä New Yorkissa ja lokakuussa PN:n istunnon yhteydessä
Oslossa. Norjan, Ruotsin ja Suomen ulkoministerit aloittivat
säännöllisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen dialogin, ns.
kolmikantayhteistyön, ja kokoontuivat Tukholmassa, Turussa ja
Bodössä. Lisäksi maiden ulkoministeriöiden valtiosihteerit ja poliittisten osastojen päälliköt tapasivat
toisensa useamman kerran eri yhteyksissä ja kokoonpanoissa.
Ulkoministerikokousten keskeisiä aiheita olivat alueelliset yhteistyörakenteet Pohjois-Euroopassa,
Pohjoinen ulottuvuus, Itämeren alueen maiden yhteistyö, Venäjän kehitys ja yhteistyösuhteet, ilmastoja energiayhteistyö, EU-ETA yhteistyön kehitys, terveyskysymysten ulkopoliittinen merkitys ja
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ajankohtaiset kansainväliset kysymykset kuten Lähi-itä, Afganistan, Afrikan sarvi, Länsi-Balkan, YKasiat, mukaan lukien Islannin YK:n turvallisuusneuvostoehdokkuus sekä Tanskan isännöimä YK:n
ilmastokokous 2009. Pohjoismaiden turvallisuuspoliittiset yhteydet ja kriisinhallintayhteistyö olivat
keskeisesti esillä viiden maan kaikissa kokouksissa ja myös pääaiheena Norja/Ruotsi/Suomi
kolmikantatapaamisissa, joissa käsiteltiin maiden materiaali- ja koulutusyhteistyötä sekä kansainvälistä
kriisinhallinnallista yhteistoimintaa Afganistanissa ja muualla.

Yhteistyöministereiden ja yhteistyökomitean yhteistyö
Pohjoismaiden yhteistyöministerit kokoontuivat kertomusvuonna viisi
kertaa. Saman ajanjakson aikana Suomea edusti kolme eri
yhteistyöministeriä: vuoden alkaessa yhteistyöministerinä toimi
ympäristöministeri Stefan Wallin, keväällä hallitusneuvotteluiden
tuloksena ulkoasiainministeri Ilkka Kanerva ja vuoden toisesta
ministerikokouksesta eteenpäin asuntoministeri Jan Vapaavuori.
Vuoden keskeisimpänä asiakokonaisuutena voidaan pitää pääministereiden kesäkuussa Punkaharjulla
tekemän päätöksen myötä käynnistynyttä pohjoismaista globalisaatiotyötä. Alkuvuoden
yhteistyöministerikokouksissa pääpaino oli globalisaatioteeman valmistelussa, kun taas vuoden
jälkimmäisen puoliskon kokouksissa keskityttiin konkretisoimaan uusia avauksia pääministereiden
päätöksen pohjalta. Muita eri tavoin läpi vuoden esillä olleita teemoja olivat mm. Pohjoisen
ulottuvuuden politiikan vahvistaminen ja yhteistyö sekä Venäjän että Baltian maiden kanssa.
Vuoden ensimmäinen yhteistyöministeritapaaminen pidettiin helmikuussa Kööpenhaminassa. Esillä
olivat erityisesti ministerineuvoston budjettiin sekä muuhun hallintoon ja rakenteellisiin järjestelyihin
liittyvät linjaukset ml. vuoden 2008 budjetin kahden prosentin pro rata-leikkaus. Vuoden toisessa
tapaamisessa Kolilla kesäkuussa yhteistyöministereiden asialistalla olivat mm. Vilnassa sijaitsevan
valkovenäläisen maanpakolaisyliopisto EHU:n tuki, ministerineuvoston Pietarin ja Kaliningradin
toimistojen toimintaedellytykset ja status sekä pohjoismaisen kehitysrahasto NDF:n tilanne.
Kolmannessa kokouksessaan Maarianhaminassa syyskuussa yhteistyöministerit hyväksyivät ns.
Ahvenanmaan asiakirjan, jonka sisältämiä askelia voidaan pitää niin pitkälle vietynä tulkintana
itsehallintoalueiden osallistumismahdollisuuksien laajentamisesta ja vahvistamisesta pohjoismaisessa
yhteistyössä kuin nykymuotoinen Helsingin sopimus antaa myöten. Maarianhaminassa hyväksyttiin
alustavasti vuoden 2008 budjettiesitys, jossa uutena momenttina on globalisaatiotyön rahoittaminen,
mihin varataan 60 MDKK, ja vuoden 2006 tilinpäätös. Lisäksi ministerit ilmaisivat vahvan tukensa
Itämeren suojelukomissio HELCOMin uuden Itämeri-toimintaohjelman hyväksymiseksi.
Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä Oslossa marraskuun alussa pidetyn yhteistyöministerikokouksen keskeisiä teemoja olivat globalisaatioprosessin konkretisoimisen lisäksi mm. pohjoismaisen
kestävän kehityksen strategian uudistustyö ja EHU:n tuen kanavointi. Ministerineuvoston vuoden 2008
budjetti lyötiin pienten korjausten jälkeen lukkoon ml. maiden maksuosuudet (Suomen maksuosuus
vuoden 2008 budjetista on 17,9 %). Vuoden viimeisessä tapaamisessaan Kööpenhaminassa joulukuussa
yhteistyöministerit hyväksyivät vaihtoehtoisen "mini-rahoitusmallin" seitsemän ensimmäisen
globalisaatioaloitteen käynnistämiseksi. Lisäksi sovittiin mm. vuoden 2008 lähialuebudjetista,
päivitetystä henkilöstöohjesäännöstä, sosiaali- ja terveyssektorin uudesta laitosmallista sekä
keskusteltiin uuden rajaestefoorumin mandaatista ja rahoituksesta.
Marraskuussa pohjoismainen valtuuskunta vieraili Suomen yhteistyöministeri Vapaavuoren johdolla
Kiinassa ja Japanissa. Matkan tarkoituksena oli kartoittaa pohjoismaisen yhteistyön eri mahdollisuuksia
Aasiassa ministerineuvoston uusien globalisaatiotyöhön liittyvien kansainvälisten avausten myötä.
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***
Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö (PYS) vastasi kertomusvuonna Suomen valtionhallinnon
pohjoismaisesta koordinaatiosta ja yhteistyöministereiden ja pitkälti myös Pohjoismaiden
pääministereiden kokousten valmisteluista.
PYS:n päällikkö, ulkoasiainneuvos Harri Mäki-Reinikka johti ministerineuvoston
sihteeristön hallituksena toimivaa yhteistyökomiteaa. Komitea kokoontui
puheenjohtajuusvuoden aikana virallisesti kahdeksan kertaa ja viisi kertaa
epävirallisesti. Yhteistyökomiteassa on käsitelty ja valmisteltu perusteellisesti
yhteistyöministerikokousten päätökset ja mm. puheenjohtajuusmäärärahoista
jaetut hankeanomukset, noin 65 hakemusta, yhteismäärältään yli kymmenen
miljoonaa Tanskan kruunua.
***
Pohjoismaisia tapahtumia, virallisia ja epävirallisia, pidettiin Suomen PMNpuheenjohtajuusvuonna 2007 noin 200. Tilaisuuksiin osallistui Suomessa 12 000–15 000 henkilöä.
Ulkoasiainministeriön Eurooppa-tiedotuksen kanssa järjestetyissä tiedotustilaisuuksissa, joita pidettiin
vajaat 20 eri puolilla Suomea, osallistui yhteensä noin 1700 henkilöä.
Puheenjohtajuusverkkosivuilla www.norden2007.fi kerrottiin ja raportoitiin erittäin kattavasti eri
tapahtumista. Myös verkkosivujen visuaalisuuteen panostettiin. Sivuilla on yli 700 kuvaa, mm.
kokouksista, seminaareista ja henkilöistä, puhumattakaan kuvakilpailujen sadosta.
Verkkosivuilla on uutisia, puheita, kolumneja, blogeja ym. noin 250, eri kieliversiot mukaan lukien
yhteensä lähes 600. Norden Trivia -tietovisailuun osallistujia oli noin 30 000. Verkkosivuilla oli 14
mielipidetiedustelua, joihin vastasi yhteensä yli 6000 henkilöä. Kaiken kaikkiaan verkkosivujen
kokonaiskäyntimäärä oli lähes 100 000.
Loka-marraskuun vaihteessa pidetyssä Pohjoismaiden neuvoston 59. istunnon yhteydessä kokoontuivat
Pohjoismaiden pääministerit, yhteistyöministerit, ulkoministerit ja useiden muiden alojen ministerit.
Suomesta ministereitä oli paikalla yhteensä yhdeksän, lisäksi runsaasti parlamentaarikoita, virkamiehiä,
toimittajia ja kansalaisaktivisteja.

Turvallisuus- ja puolustuspoliittinen yhteistyö
Yhteistyön tiivistäminen turvallisuus- ja puolustuspoliittisella sektorilla oli
Suomen puheenjohtajuusvuonna erittäin merkittävää. Näkyvimpiä
edistysaskelia olivat EU:n pohjoismaisen taisteluosaston (EUBG)
valmistaminen tehtäväänsä, yhteispohjoismaisen rauhanturvatoiminnan
valmiuden kehittäminen, materiaaliyhteistyön aikaansaaminen sekä
puolustusvoimien lisääntynyt keskinäinen yhteistyö.
Pohjoismaista taisteluosastoa johtaa kehysvaltiona Ruotsi, jonka lisäksi joukkoja ovat osastoon
asettaneet Suomi, Norja, Viro ja Irlanti. Taisteluosasto piti loppuharjoituksensa Luulajassa
marraskuussa ja on valmiudessa vuoden 2008 alusta alkaen puolen vuoden ajan. Kaikki osapuolet ovat
ilmaisseet valmiutensa myös taisteluosaston seuraavaan valmiusvuoroon 2011.

8

NORDCAPSia (= Nordic Arrengement for Peace Support) on vahvistettu ja sitä on käytetty yhteisten
operaatioiden suunnitteluun ja valmisteluun. Pohjoismaat ovat vuoden mittaan osallistuneet aktiivisesti
rauhanturvatehtäviin Afganistanissa, Kosovossa ja YK:n operaatioon Darfurissa.
Suomi toimi myös puolustusmateriaalialan yhteistyöjärjestelyn, NORDAC:in (= Nordic Armanent Cooperation), puheenjohtajana 2007. NORDAC:in toiminnassa on ollut keskeistä yhteistyön edistäminen
pohjoismaisen teollisuuden kanssa sekä konkreettisten yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen
muiden pohjoismaisten järjestelyiden kautta.
Nordic Initiative-hankkeen puitteissa on tuettu Länsi-Balkanin maita niiden uudistaessa
puolustusvoimiaan. Nordic Initiative on yhdessä Baltian maiden kanssa tukenut myös Ukrainan
puolustusreformia.
Tärkeä yhteistyöalue on ollut myös pohjoismainen ja pohjoismais-balttilainen yhteistyö
turvallisuussektorin reformin SSR:n toteuttamiseksi kolmansissa maissa. SSR:n tavoitteena on tukea
maiden hallituksia ja viranomaisia hoitamaan kansallista turvallisuuttaan ja aikaansaada
puolustusvoimielle demokraattinen valvonta.
Myös Pohjoismaiden puolustusvoimien keskinäinen yhteistyö on vuoden mittaan lisääntynyt. Tanska,
Norja ja Islanti on kutsuttu tarkkailijoiksi Suomen ja Ruotsin yhteiseen meritilannekuvaa ylläpitävään
SUCFIS-yhteistyöhön.
Pohjoismaiden puolustusministerit tapasivat kertomusvuonna Ruotsissa kaksi kertaa: toukokuussa
Sandhamnissa sekä marraskuussa Rånäsissa. Jälkimmäisessä tapaamisessa mukana olivat myös Baltian
maiden puolustusministerit.
Puolustusministeriöiden kansliapäälliköt tapasivat kaksi kertaa ja puolustuspoliittisten osastojen
päälliköt kolme kertaa. Järjestyksessään toisen osastopäällikkökokouksen yhteydessä pidettiin myös
NB8- eli pohjoismais-balttilainen kokous. Kahdesti vuodessa toistuvia ovat myös NB8- kokoonpanossa
tapahtuvat ministeriöiden puolustuspolitiikan suunnittelijoiden kokoukset.

Ulkomaankauppaa koskeva yhteistyö
Pohjoismainen ulkomaankauppaministereiden kokous pidettiin
Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä Oslossa lokakuun lopussa.
Keskusteluissa käsiteltiin WTO:n tilannetta ja erityisesti Venäjän
jäsenyyttä sekä Venäjän puutullijärjestelmää, kauppa- ja
kehityskysymyksiä, eritoten EU:n "Aid for Trade"-ohjelmaa,
ajankohtaisia EU-ETA yhteistyöasioita, varsinkin meripolitiikkaan
liittyviä asioita, OECD:n jäsenmaiden laajennussuunnitelmaa sekä innovaatiotyötä ja kilpailukykyä
eurooppalaisesta ja pohjoismaisesta näkökulmasta katsottuna. Kokouksessa sovittiin pohjoismaisen
kauppa- ja kehityskysymysten asiantuntijaryhmän perustamisesta.
Pohjoismaisessa kauppapäällikkökokouksessa Helsingissä helmikuussa käsiteltiin samoja aiheita kuin
ministerikokouksessa sekä lisäksi Pohjoismaiden sisämarkkinoiden toimivuutta ja EU:n
palveludirektiiviä.
Yhteistyö kehityskysymyksissä
Pohjoismainen yhteistyö kehityspolitiikan alalla jatkui vuonna 2007 erityisesti Nordic Plus -ryhmän
toiminnan muodossa. Suomi on samanmielisten maiden Nordic Plus -ryhmän kanssa (Pohjoismaat sekä

9

Alankomaat, Irlanti ja Iso-Britannia) laatinut yhteisen avun tuloksellisuuden toimeenpanosuunnitelman
(JAP, Joint Action Plan). Nordic Plus maat jakavat tietoa kunkin ryhmään kuuluvan maan
kehityspolitiikan suuntalinjoista, koordinoivat toimintaansa tietyissä vastaanottajamaissa ja pyrkivät
yhteistyötoimillaan edistämään kehitysavun tuloksellisuutta.
Vuoden 2007 aikana Nordic Plus -ryhmässä jatkettiin voimakkaasti avun tuloksellisuutta käsittelevän
Pariisin julistuksen toteuttamisen edistämistä. Nordic Plus-maiden kehitysosastopäälliköt tapasivat
Reykjavikissa kesäkuussa. Kokouksessa hyväksyttiin uudistettu yhteisrahoitusjärjestelyjä koskeva
sopimusmalli, jota voi hyödyntää myös sopimuspohjana ryhmän ulkopuolisten maiden kanssa. Nordic
Plus työstä täydentävyyden ja työnjaon edistämiseksi oli runsaasti hyötyä kun täydentävyyttä käsiteltiin
EU:ssa sekä käsitteiden määrittelyn että työnjaon käytännön kehittämisen osalta. Nordic Plus -maiden
periaatteet muodostivat pohjan EU:n työnjakoa koskeville käytännesäännöille (EU code of conduct on
division of labour), jotka hyväksyttiin keväällä 2007. Nordic Plus on päättänyt, että EU:n
käytännesäännöt korvaavat aikaisemman sisäisen periaateasiakirjan. Nordic Plus -agendalla on myös
mm. tasa-arvon huomioiminen kehitysavun tuloksellisuuskäytäntöjen kehittämisessä, korruption
vastainen työ, dialogi tilintarkastusviranomaisten kanssa, hankintoihin liittyvät periaatteet ja käytännöt
sekä delegoitu yhteistyö. Osastopäälliköt sopivat Reykjavikin kokouksessa, että Nordic Plus-ryhmää
tulisi hyödyntää valmisteltaessa Accrassa (Ghana) syyskuussa 2008 pidettävää kolmatta korkean tason
kokousta.
Nordic Plus-maat kanavoivat merkittävän osan kehitysyhteistyövaroistaan kansalaisjärjestöjen kautta.
Norjan johdolla aloitettiin viime vuonna yhteisselvitys, miten kumppanimaiden kansalaisyhteiskunnalle
suunnattu tuki saataisiin tuloksellisemmaksi. Selvityksessä tarkastettiin rahoitusmekanismeja ja
mahdollista kansalaisjärjestötukea koskevaa yhteistä linjausta. Selvitystä käsitellään
kehitysosastopäällikköjen kokouksessa vuoden 2008 alussa.
Nordic Plus maat sopivat vuonna 2006, että Alankomaiden johdolla pyrittäisiin aloittamaan dialogi
Yhdysvaltojen kanssa kehitysavun tuloksellisuudesta. Maailmanpankin ja IMF:n kevätkokouksen
yhteydessä huhtikuussa 2007 järjestettiin ensimmäinen tapaaminen USAID:n ja MCC:n (Millennium
Challenge Corporation) edustajien kanssa ja sovittiin yhteistyön lisäämisestä kenttätasolla (mm.
analyyttisen työn molemminpuolinen hyödyntäminen, lisääntynyt yhteismissioiden ja yhteisten
seuranta- ja arviointikehysten käyttäminen, yhteisrahoitusjärjestelyjen lisääminen). Yhdysvaltojen
aloitteesta järjestettiin seuraava tapaaminen lokakuussa 2007, jonka tuloksena syntyi "Potomac
statement on aid effectiveness". Asiakirjassa vahvistetaan mm. kehitysmaiden omistajuuden tärkeys,
kaikkien toimijoiden (yksityissektori, uudet avunantajat, globaalirahastot ja kansalaisjärjestöt) työn
huomioimisen merkitys ja sitoutuminen pitkäaikaiseen kapasiteettien kehittämiseen. Lisäksi sovitaan
yhteistyöstä konkreettisen tulosten esittämiseksi harmonisoidusta kehitysyhteistyöstä Accran korkean
tason kokouksessa.
HORISONTAALISET KYSYMYKSET
Rajaesteet ja pohjoismaalaisten arkielämän helpottaminen
Hallitusohjelmassa todetaan, että ”pohjoismaista yhteistyötä kehitetään
erityisenä pyrkimyksenä arkielämän käytäntöjen helpottaminen.”
Konkreettisimmillaan tämä tarkoittaa erilaisten rajaesteiden purkamista
– ts. ihmisten valinnanvapauden, liikkuvuuden ja yrittäjyyden
edellytysten vahvistamista.
Pääministereiden Punkaharju-globalisaatiolinjauksessa korostetaan
rajaestetyön merkitystä pohjoismaisen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn
kannalta. Pohjoismaiden jäljellä olevista rajaesteistä sekä jo toteutuneista ja suunnitelluista toimista
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niiden poistamiseksi laadittiin pääministereille selonteko Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä
Oslossa pidettyyn tapaamiseen.
Käytännön tasolla rajaestetyötä on Punkaharjun kokouksen jälkeen viety eteenpäin monella tasolla ja
tavalla: syksyllä on mm. julkaistu nuorille ja opiskelijoille suunnattu "liikkuvuusopas" ja järjestetty sekä
pohjoisen alueen rajaesteisiin pureutunut kauppakamarien konferenssi Rovaniemellä että Pohjoiskalotin
rajaesteitä pohtinut seminaari Saariselällä.
Puheenjohtajamaa Suomen, vuoden 2008 puheenjohtajamaa Ruotsin ja ministerineuvoston sihteeristön
edustajista koostunut "rajaestetroikka" sai tehtäväkseen identifioida kustannusvapaasti, realistisesti ja
lyhyellä tähtäimellä purettavissa olevia rajaesteitä. Troikan puheenjohtajana toimi Pohjola-Nordenin
pääsihteeri Larserik Häggman ja troikka luovutti loppuraporttinsa ministerineuvoston
yhteistyökomitealle (NSK) lokakuun alussa. Raportissa nostetaan esiin kymmenkunta rajaestettä, jotka
olisi mahdollista poistaa edellä mainittujen kriteerien mukaan varsin vaivattomasti. Lisäksi troikka piti
tärkeänä huolehtia siitä, ettei uuden lainsäädännön myötä synnytettäisi uusia rajaesteitä Pohjoismaiden
välille ja että yksilöiden turvallinen liikkuvuus yli rajojen pyrittäisiin takaamaan ilman taloudellisen tai
sosiaalisen syrjäytymisen vaaraa.
Pääministerit päättivät Oslossa neuvoston istunnon yhteydessä uuden, rajaestetyötä edistävän ja
kansallisista edustajista koostuvan rajaestefoorumin perustamisesta. Foorumin johtoon valittiin
suurlähettiläs Ole Norrback ja ministerineuvoston pääsihteeri Halldór Asgrímsson. Foorumin
puheenjohtajat raportoivat mandaattinsa mukaisesti työn etenemisestä yhteistyöministereille ja kerran
vuodessa suoraan pääministereille. Suomen kansalliseksi edustajaksi foorumiin asetettiin
rajaestetroikkaa johtanut Larserik Häggman.
Pohjoismaiden ministerineuvoston tietopankki Haloo Pohjola -sivusto, jota Suomessa hallinnoi PohjolaNorden, toimii rajaestetyön tukipalveluna. Se tarjoaa tietoa rajaesteistä sekä yksityishenkilöille että
yrityksille - eli juuri niille tahoille, jotka liikkuvat Pohjoismaiden välillä ja tarvitsevat tietoa ja
opastusta. Haloo Pohjola pyrkii samalla ylläpitämään aktiivisesti kontakteja eri ministeriöihin ja
hallinnonaloihin, jotta liikkuvuuden esteet saataisiin purettua.
Kestävä kehitys
Kestävän kehityksen osalta Suomen vetovastuulla oli pohjoismaisten yhteistyöministerien määräajaksi
asettaman ns. kestävän kehityksen asiantuntijaryhmän (BU-expertgruppen) työ. Ryhmä piti vuonna
2007 viisi kokousta: tammikuussa Tukholmassa, maaliskuussa Helsingissä, kesäkuussa ja syyskuussa
Kööpenhaminassa sekä marraskuussa Torshavnissa Färsaarilla. Lisäksi järjestettiin seminaareja ja
yleisötilaisuuksia, joissa pohjoismaista kestävän kehityksen lähestymistapaa, työtä ja tulevaisuuden
haasteita analysoitiin ja esiteltiin.
Suomi asetti puheenjohtajuuskautensa aluksi pohjoismaiselle kestävän kehityksen työlle kolme
suurempaa tavoitekokonaisuutta:
1. Pohjolan kestävän kehityksen strategian (Kestävä kehitys – Pohjolan uusi suunta, 2004)
toimeenpanon arviointi
2. Suuntaviivojen laatiminen Pohjolan kestävän kehityksen jatkotyölle
3. Pohjoismaiden kestävän kehityksen hyvien käytäntöjen esittely lähialueilla ja kansainvälisesti
Tavoitteiden toteuttamisessa onnistuttiin varsin hyvin.
Kestävän kehityksen asiantuntijaryhmä käynnisti vuoden alussa hakukierroksen pätevän pohjoismaisen
konsultin löytämiseksi Pohjolan kestävän kehityksen strategian toimeenpanon arvioimiseksi.
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Islantilainen Stefan Gislason / Environice, joka oli myös Suomen ykkösehdokas, valittiin tehtävään
huhtikuussa. Kattava arviointiraportti "Vägen hit och vidare. Evaluering av genomförandet av den
nordiska strategin för hållbar utveckling 2005–2008" valmistui syyskuussa ja se hyväksyttiin
lokakuussa Oslon yhteistyöministerikokouksessa. Selvityksessä raportoitiin Pohjoismaissa ja PMN:n
puitteissa toteutuneista toimista sekä tarkasteltiin lisäksi arviointitulosten valossa tulevia pohjoismaisia
kestävän kehityksen haasteita ja mahdollisia painopisteitä.
Arviointityön rinnalla asiantuntijaryhmä neuvotteli samanaikaisesti myös kestävän kehityksen
yhteistyön jatkosta ja sen reunaehdoista. Helsingin Säätytalolla järjestettiin maaliskuussa
kansainvälinen työpaja "Ett Hållbart Norden - Möjligheternas Norden. Kan det nordiska samarbetet
skapa mervärde?", jonka tavoitteena oli avata keskustelu Pohjolan kestävän kehityksen strategian ja
politiikan tulevaisuudesta ja suunnasta. Tilaisuuden avasi ympäristöministeri Stefan Wallin ja sinne
kutsuttiin myös EU-asiantuntijoita. Seminaarin jälkeen Suomi laati ehdotuksen uuden pohjoismaisen
kestävän kehityksen strategian sisällöstä ja rakenteesta, jonka pohjalta kesällä ja syksyllä neuvoteltiin.
Neuvoteltu esitys hyväksyttiin yhteistyöministerien kokouksessa joulukuussa. Esitys antaa mandaatin ja
suuntaviivat vuonna 2008 neuvoteltavalle strategialle, joka asettaa uudet kestävän kehityksen tavoitteet
Pohjoismaille ja ministerineuvostolle vuosiksi 2009–2012.
Toukokuussa Suomi järjesti yhdessä PMN:n sihteeristön kanssa New Yorkissa YK:n kestävän
kehityksen toimikunnan istunnon yhteydessä ministeritason oheistapahtuman "Sustainable Growth – a
Nordic Point of View", jossa satapäiselle kansainväliselle osallistujajoukolle esiteltiin Pohjoismaiden
ilmasto- ja energiapolitiikkaa tukevia parhaita kestävän kehityksen käytäntöjä. Suomesta seminaarissa
esiintyi ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen. Lokakuussa Suomi emännöi Tallinnassa
järjestettyä ministeritason seminaaria "Future demographic challenges in the sustainable welfare
society". Seminaari keskittyi väestön ikääntymisen tuomiin haasteisiin hyvinvointiyhteiskunnan ja
kestävän kehityksen turvaamisen näkökulmasta. Pääpuhujana seminaarissa oli sosiaali- ja
terveysministeri Liisa Hyssälä. Suomi oli mukana myös Färsaarilla marraskuussa järjestetyssä
seminaarissa "Fokus på en hållbar utveckling i de nordiska småsamfunden".

Pohjoinen ulottuvuus, lähialueet, Itämeri ja alueneuvostot
Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa avattiin
näyttävästi 17.1.2007 ruotsalais-suomalaisessa kulttuurikeskuksessa
Hanasaaressa. Lähes 300 osallistujaa sai konferenssin 15 puhujalta
rautaisannoksen pohjoisesta ulottuvuudesta ja pohjoismaisesta
yhteistyöstä.
Pohjoismaisen yhteistyön korostettiin olevan enenevässä määrin eurooppalaista yhteistyötä. Samalla
Pohjoismaat toimivat tiennäyttäjinä ja luovat pohjaa yleiseurooppalaisille aloitteille. Pohjoismailla on
asiantuntemusta kylmästä ilmastosta, harvaan asutuista alueista, luonnonvaroista ja alueen
mahdollisuuksista ja haasteista unohtamatta kaikille yhteistä piirrettä eli läheisyyttä Venäjään.
Pohjoismainen yhteistyö näyttää lupaavammalta kuin aikoihin uuden pohjoisen ulottuvuuden politiikan
myötä.
***
Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella 2006 uudistettu Pohjoinen ulottuvuus on EU:n, Islannin, Norjan
ja Venäjän yhteinen kokonaisvaltainen politiikkakehys, joka luo raamit koko Pohjois-Euroopalle ja
sitouttaa alueen toimijat pohjoisen alueen kestävän kehityksen, hyvinvoinnin ja vakauden edistämiseen.
Pohjoismaat toimivat pohjoisen ulottuvuuden ytimessä niin EU:ssa kuin kaikissa neljässä pohjoisessa
alueneuvostossakin – Pohjoismaiden ministerineuvostossa, Itämeren valtioiden neuvostossa, Arktisessa
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neuvostossa ja Barentsin euroarktisessa neuvostossa. Aktiivinen toiminta pohjoisissa alueneuvostoissa
tarjoaa Pohjoismaille merkittävän kanavan myötävaikuttaa pohjoisen ulottuvuuden kehittämiseen ja sen
politiikan toimeenpanoon. Pohjoismainen yhteistyö ja pohjoinen ulottuvuus täydentävät ja tukevat
toisiaan.
Ministerineuvoston noin 120 miljoonan euron budjetista vuonna 2007 suuntautui lähialuepolitiikkaan
sellaisenaan noin 11 %. Laskutavasta riippuen jopa 20 % kokonaisbudjetista voidaan kuitenkin katsoa
kanavoituvan lähialuetoimintoihin. Ministerineuvoston yli 1 300 projektista vuodessa noin sata voidaan
laskea suoraan kuuluvaksi pohjoisen ulottuvuuden hankkeisiin. Kertomusvuonna Pohjoismaiden
ministerineuvoston Venäjä-toimintoja raamittivat suuntaviivat yhteistyölle Luoteis-Venäjän kanssa sekä
Venäjä-ohjelma, Baltian maiden kanssa puolestaan suuntaviivat yhteistyölle Viron, Latvian ja Liettuan
kanssa.
Suomi järjesti syksyllä 2007 Barentsin neuvoston ja PU:n sosiaali- ja terveysalan kumppanuuden
puitteissa toteutetun Barentsin HIV/Aids-ohjelman ensimmäisen osahankkeen päätösseminaarin, jossa
käsiteltiin mm. hankkeen puitteissa kehitettyjen matalan kynnyksen toimipisteiden toimintaa ja tuloksia,
HIV/Aids-ohjelman jatkototeutusta ja ohjelman pohjalta toteutettavia uusia hankkeita. Samoin
järjestettiin joulukuussa 2007 yhteistyössä PMN:n ja PUkumppanuuden puitteissa Pietarissa konferenssi, jonka painopisteitä
olivat alkoholin käytön ennaltaehkäisy, nuorten terveiden ja
sosiaalisesti palkitsevien elintapojen edistäminen sekä työterveyden ja
työsuojelun edistäminen.
Huumepoliittisissa kysymyksissä on poikkihallinnollisen
pohjoismaisen yhteistyön tavoitteena tehdä yhteistyötä Barentsin
neuvoston ja PU:n sosiaali- ja terveysalan kumppanuuden kanssa sekä
Barentsin alueen sosiaali- ja terveystoimen, poliisin, tullin sekä
kansalaisjärjestöjen kanssa. Tavoitteena on vaihtaa kokemuksia ja vahvistaa kansallista ja kansainvälistä
hallintojen välistä yhteistyötä.
Suomi edusti Pohjoismaiden ministerineuvostoa PU:n virkamieskonferenssissa marraskuussa Pietarissa.
Suomen opetusministeriön ja PMN:n yhteistyönä järjestettiin Kajaanissa lokakuussa "Pohjoinen
ulottuvuus ja kulttuuri" -konferenssi. PMN on asettanut ad hoc -työryhmän pohtimaan Kajaanin
konferenssin seurantaa. Kulttuurikumppanuutta pidetään lupaavana yhteistyöalueena ja selvitystyötä
sekä keskustelua jatketaan PU:n ohjausryhmässä.
Klaipedassa Liettuassa toteutettiin "Common Shores-Baltic sea days" hanke toukokuussa 2007.
Tapahtuma kesti lähes viikon ja sen päätavoitteena oli esitellä Itämeren alueen ympäristöhaasteita sekä
herättää liettualaisissa myönteistä kiinnostusta Itämeren tulevaisuutta kohtaan. Projekti oli erityisesti
suunnattu lapsille ja nuorille. Ohjelmassa oli seminaari, EcoArt workshoppeja ja lisäksi esitelmäiltoja ja
konsertteja. Common Shores -tapahtumiin osallistui 700 ihmistä sekä lisäksi internetin välityksellä 11
000.
Ministerineuvoston lähialuetoimistoissa Pietarissa, Kaliningradissa, Vilnassa, Riiassa ja Tallinnassa,
työskentelee yhteensä yli 40 henkilöä ja toimistot muodostivat merkittävän resurssin Pohjoisen
ulottuvuuden politiikan ja Itämeren alueen yhteistyön kehittämiseksi.
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Nuorisoyhteistyö
Suomen puheenjohtajakaudella pidettiin pohjoismaisen lapsi- ja
nuorisoyhteistyön komitean (NORDBUK) kaksi sääntömääräistä
kokousta. Näiden ohella Nordbukin työvaliokunta kokoontui neljästi.
Lisäksi järjestettiin kaksi seminaaria.
Suomen painopisteet pohjoismaisessa nuorisoyhteistyössä olivat:
aktiivinen kansalaisuus, sosiaalinen vahvistaminen, moninaisuus ja
yhdenvertaisuus sekä nuorisotiedotus ja -neuvonta. Keskeisimpinä
saavutuksina voidaan pitää päätöstä nuorisotutkimuskoordinaattorin
mandaatin jatkamisesta vuosille 2008–2009. NORDBUKin tehtävänä
on vaikuttaa lapsia ja nuoria koskevan tutkimustiedon koordinointiin ja välitykseen ja tehtävää on
hoidettu nuorisotutkimuskoordinaattorin kautta.
Suomi jatkoi Ruotsin ja Norjan kausilla käynnistettyjä toimia moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden
edistämiseksi. Vähemmistönuorten pohjoismaista yhteistyötä edistävää EtNorden-projektia päätettiin
jatkaa tehostetusti, tavoitteena saada yhä useampi vähemmistönuoria koskeva yhteistyöhanke
NORDBUKin tukijärjestelmän piiriin. Hanasaaressa järjestettiin syyskuussa osana Suomen
puheenjohtajakauden ohjelmaa seminaari "Nordic Respect - enhancing two-way integration in the youth
field", jossa kartoitettiin ns. kolmikantayhteistyön (nuorisojärjestöt-hallinto-tutkijat) mahdollisuuksia
integraatiokysymyksissä ja pohdittiin keinoja kaksisuuntaisen integraation edistämiseksi.
Inarissa marraskuussa nuorille ja nuorisotiedotusalan ammattilaisille suunnatussa seminaarissa
"Participation of Young People in Youth Information Work in the Nordic Countries and autonomous
areas" käsiteltiin nuorten osallistumista nuorisotiedotus- ja neuvontatyöhön ja kartoitettiin nuorten
näkemyksiä Pohjoismaissa tarjotuista palveluista sekä mahdollisia yhteistyöhankkeita.
Pohjoismaiden ministerineuvoston lapsi- ja nuorisoyhteistyön strategian koordinaatio- ja seuranta ovat
keskeinen osa NORDBUKin toimintaa. Suomen puheenjohtajakaudella kartoitettiin
yhteistyömahdollisuuksia sosiaali- ja terveyssektorin sekä vammaispoliittisen neuvoston (Nordiska
Handikappspolitiska Rådet) kanssa.
Yksi puheenjohtajuusvuoden keskeisistä teemoista oli nuorten ja opiskelijoiden liikkuvuuden
edistäminen ja heitä koskevien rajaesteiden purkaminen. Puheenjohtajuusvuoden aikana pyrittiin sekä
tuomaan esille nuorten ja opiskelijoiden kokemia rajaesteitä että parantamaan heille suunnattua
informaatiota Pohjoismaissa liikkumisesta. Nuorten ja opiskelijoiden kohtaamista esteistä eritoten
suomalaisten opiskelijoiden puutteellinen sairausajan turva Pohjoismaissa opiskeltaessa nostettiin esille.
Liikkumisen edistämiseksi ja puutteellisesta tiedosta johtuvien ongelmien ehkäisemiseksi työstettiin
puheenjohtajuusvuoden aikana nuorille ja muillekin kiinnostuneille suunnattu opas "Mahdollisuuksien
Pohjoismaat – suunnitteletko työskentelyä tai opiskelua toisessa Pohjoismaassa". Opaskirjassa kerrotaan
muuttoprosessista toiseen Pohjoismaahan sekä annetaan työnhakuun ja opiskeluun liittyviä käytännön
ohjeita ja vinkkejä. Opaskirja julkaistaan Haloo Pohjola – neuvontapalvelun uudistetulla kotisivulla.
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Itsehallintoalueiden asema ja osallistuminen
Itsehallintoalueiden osallistumisen vahvistamista pohjoismaisessa yhteistyössä on käsitelty toistuvasti
monessa yhteydessä asian noustua esiin lokakuussa 2005 pidetyssä Pohjoismaiden neuvoston 57.
istunnossa. Huhtikuussa 2007 asiaa valmistelemaan asetettiin erillinen työryhmä, joka sai tehtäväkseen
antaa ehdotuksia sellaisista konkreettisista aloitteista, joilla voidaan Helsingin sopimuksen raameissa
edistää itsehallintoalueiden osallistumista pohjoismaiseen yhteistyöhön.
Pohjoismaiset yhteistyöministerit hyväksyivät työryhmän mietinnön suosituksineen, ns. Ahvenanmaan
asiakirjan, kokouksessaan Ahvenanmaalla syyskuussa 2007.
Päätöksen myötä itsehallintoalueiden asema ja osallistuminen
pohjoismaisessa yhteistyössä vahvistuvat, ja tietyillä alueilla
niiden aseman voidaankin katsoa olevan tasavertainen
Pohjoismaiden kanssa sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston
työskentelyssä että suhteessa Pohjoismaiden neuvostoon.
Päätös vahvisti mm. itsehallintoalueiden edustajien
mahdollisuuden toimia puheenjohtajana ministerikokouksissa,
virkamieskomiteoissa ja työryhmissä sekä osallistua
yhteispohjoismaisten laitosten ja yhteistyöelinten työhön
samoin ehdoin kuin jäsenmaat. Pohjoismaisten laitosten ja elinten osalta tämä tarkoittaa käytännössä
sitä, että itsehallintoalueet voivat anoa täysjäsenyyttä kyseisissä organisaatiossa Helsingin sopimuksen
asettamissa raameissa.
Ahvenanmaan asiakirjan sisältämiä askelia voidaan pitää niin pitkälle vietynä tulkintana itsehallintoalueiden osallistumismahdollisuuksien laajentamisesta ja vahvistamisesta pohjoismaisessa yhteistyössä
kuin nykymuotoinen Helsingin sopimus antaa myöten.
POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ ERI SEKTOREILLA
Kulttuuriyhteistyö
Kulttuurialan rakenneuudistuksen loppuun saattaminen ja uusien
tukiohjelmien (taiteen kentän toimijoille suunnattu liikkuvuus- ja
residenssiohjelma sekä taiteen tukiohjelma) käynnistäminen oli Suomen
puheenjohtajuuskauden yksi päätehtävistä. Rakenneuudistuksen
tavoitteena on ollut saada uutta dynamiikkaa kulttuuriyhteistyöhön ja
sitouttaa kansalliset kulttuurilaitokset ja toimijat pohjoismaiseen
kulttuuriyhteistyöhön nykyistä paremmin.
Tämä työ saatiin Suomen kaudella hyvään vauhtiin. Uusi pohjoismainen kulttuuriyhteyspiste, Kultur
Kontakt Nord perustettiin vuoden alussa, sille asetettiin hallitus ja valittiin johtaja. Instituutti aloitti
toimintansa Suomenlinnassa kesäkuussa 2007. Molemmat uudet yhteistyöohjelmat on saatu
käynnistettyä, ja uusi sähköinen tiedonhallintajärjestelmä yhdessä johdon ja asiantuntijaryhmien kanssa
on taannut sen, että pohjoismaisille kulttuuritoimijoille on voitu 11 hakukierroksella osoittaa tukea
kymmeniin kiinnostaviin projekteihin. KKN:ia vahvistetaan vuoden vaihteessa kolmella uudella
pysyvällä työntekijällä.
Baltian maat on integroitu uuteen kulttuurialan liikkuvuusohjelmaan. Tässä asiassa lopullisten
raukaisujen tekeminen siirtyy Ruotsin puheenjohtajuuskaudelle. Tällä hetkellä näyttää vahvasti siltä,
että baltit toivotetaan mukaan liikkuvuusohjelmaan vuoden 2009 alussa - tasa-arvoisina, kunkin maan
BKT-osuuteen pohjautuvalla rahoituspanoksella.
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Pohjoismaiden ministerineuvosto kierrätti vuoden 2007 aikana Balkanilla näyttelyä nimeltään
Scandinavian Design Beyond the Myth. Näyttely esittelee pohjoismaista muotoilua 50 vuoden ajalta ja
siinä on mukana huonekaluja, valaisimia, tekstiilejä, vaatteita sekä erilaisia teollisia tuotteita kaikista
viidestä pohjoismaasta. Näyttely oli esillä Sofiassa, Beogradissa ja Zagrebissa ja niiden
kokonaiskävijämäärä oli yli 30 000 henkeä. Apulaispäällikkö Kristina Pingoud osallistui näyttelyn
avajaisiin ja kertoi avajaispuheessaan Suomen PMN:n puheenjohtajuudesta.

Kulttuuriyhteistyön kehittäminen Luoteis-Venäjän kanssa eteni Pietarissa järjestetyssä seminaarissa,
jossa täsmennettiin yhteispohjoismaista Luoteis-Venäjä -ohjelmaa kulttuurin osalta. Seuraava askel oli
Kajaanissa lokakuussa järjestetty konferenssi, jonka tavoitteena oli selvittää pohjoisen ulottuvuuden
alueen kulttuuritoimijoiden kiinnostus keskinäiseen yhteistyöhön. Seminaarin suosituksesta
kulttuuriministerit päättivät kokouksessaan lokakuussa 2007 käynnistää työryhmätyön pohjoisen
ulottuvuuden kulttuurikumppanuuden toteutusmallin laatimiseksi ja ehdotuksen tekemiseksi PU-elimille
kumppanuuden aikaansaamisesta. PU:n Senior Officials Meeting totesi kokouksessaan marraskuussa
Pietarissa, että kulttuurisektori on lupaava uusi kumppanuusalue ja se odottaa Pohjoismaiden yhteistä
esitystä asiassa.
Neljäntenä asiana mainittakoon virkamiestason analyysityöryhmässä tehty työ sisäisten työmenetelmien
selkiyttämiseksi ja tehostamiseksi (ns. Modus Operandi). Tällä työllä viedään eteenpäin rakenneuudistuksessa hyväksyttyjä periaatteita pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön kehittämiseksi - myös
ministerineuvoston omien toimielinten ja sihteeristön kohdalla. Tässäkin asiassa jätämme viestikapulan
seuraavalle puheenjohtajalle Ruotsille, jota samalla kiitämme arvokkaasta panoksesta tässä työssä jo
meidän pj-kaudellamme.

Pohjoismaisesta kielipolitiikasta
Pohjoismaisen kielisopimuksen 20-vuotisjuhlan kunniaksi järjestettiin 1.3.2007 Hanasaaressa Espoossa Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston (PMN)
puheenjohtajuuteen kuuluva seminaari, johon osallistui lähes 80 kieliasioiden parissa työskentelevää virkamiestä ja tutkijoita eri puolilta Pohjolaa.
Seminaarissa nousi esille kysymys, vastaako kielisopimus ajan haasteisiin. Kysymyksiä esitettiin myös siitä, mitä uudella kielipoliittisella julistuksella
oikein tavoitellaan. Julistuksen koetaan korostavan skandinaavisia kieliä suomen ja islannin kielen kustannuksella ja olevan osittain ristiriidassa kaikkia
pohjoismaisia kieliä voimakkaammin korostavan kielipoliittisen sopimuksen kanssa.
Lisäksi seminaarissa puhuttiin englannin kielen aseman vahvistumisesta. Englanti, jonka asema vahvistuu kussakin Pohjoismaassa, saa yhä enemmän
jalansijaa myös pohjoismaalaisten keskinäisessä kanssakäymisessä.
Seminaarin otsikko "Tuntematon sopimus" viittasi huonoon tietämykseen kielisopimuksen olemassaolosta. Nähtäväksi jää, missä määrin sopimus jääkin
tuntemattomaksi, koska Pohjolan kielipolitiikasta halutaan keskustella ja siltä odotetaan uudistumista.
Seminaari kuului Suomen PMN-2007 puheenjohtajuusvuoden tapahtumien joukkoon ja vastuullisena järjestäjänä toimi Pohjola-Norden yhdessä UM:n
pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön (PYS) ja Hanasaaren kulttuurikeskuksen kanssa.

Koulutus- ja tutkimusalan yhteistyö
Pääteemana oli koulutuksen, hyvinvoinnin ja työelämän välinen vuorovaikutus,
joka oli vahvasti esillä toimijoiden välisessä yhteistyössä ja useissa eri
tilaisuuksissa. Toiminnan painopistealueita olivat pohjoismainen
kouluhyvinvointi, korkeakoulutus- ja tutkimusyhteistyön vahvistaminen ja
kansainvälistyminen, liikkuvuuden ja opintososiaalisten kysymysten
edistäminen sekä työelämässä tarvittavan osaamisen kehittäminen. Keskeiseksi
kysymykseksi nousivat globalisaation vaikutukset koulutuspolitiikan
kehittämisessä. Vuonna 2007 aloitteissa ja tilaisuuksissa vahvistettiin ja
konkretisoitiin yhteistyötä Baltian maiden opetushallinnon kanssa.
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Rakenteiltaan uudistettu ja verkostoiltaan laajempi Nordplus-ohjelma lanseerattiin
puheenjohtajuuskaudella. Jatkossa yhteistyöohjelmaan osallistuvat myös Baltian maat.
Kouluyhteistyön, korkeakoulutuksen ja aikuiskoulutuksen lisäksi Nordplus tulee rahoittamaan myös eri
koulutusasteet ylittävää horisontaalista yhteistyötä.
Oppilaiden hyvinvointi nousi perusopetuksen pääteemaksi vuonna 2007. Hyvinvoinnin edistämisen
pohjoismaisia ratkaisuja käsiteltiin myös konferenssissa. Luku- ja kirjoitustaitoon sekä koulutuksen
laatuun liittyvää yhteistyötä jatkettiin. Ammatillisen koulutuksen osalta käsiteltiin muun muassa
koulutuksen tunnustamista sekä suunniteltiin pohjoismaista mestarikilpailua oppilaitosten ja työelämän
yhteistyön parantamiseksi.
Korkeakoulusektorilla käynnistettiin ensimmäiset kuusi verkostomaisesti toimivaa, pohjoismaisia
yhteis- ja kaksoistutkintoja kehittelevää Nordic Master- ohjelmaa. Yhteispohjoismaiset ohjelmat
vahvistavat korkeakoulujen yhteistyötä ja koulutustarjonnan kansainvälistä kilpailukykyä. Aihetta
käsiteltiin kansainvälisessä konferenssissa, jossa Nordic Master -ohjelmat esiteltiin. Vuonna 2007
painopistealueena ja pohjoismaisen selvitystyön kohteena olivat myös koulutukseen osallistumisen
esteiden poistaminen eri osa-alueilta sekä opintotuen harmonisointi Pohjoismaissa.
Ikäluokkien pienentyessä ja osaamistarpeiden päivittämistarpeiden kasvaessa aikuiskoulutuksen
merkitys kasvaa. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, työssä oppimisen keinot ja joustavat
ratkaisut osaavan työvoiman saamiseksi yhdistävät eri Pohjoismaiden kehittämistyötä. Teemoja
käsiteltiin myös puheenjohtajuuskauden pääkonferenssissa.
Vuoden 2007 aikana tehtiin useita selvityksiä, jotka antavat välineitä pohjoismaisen koulutus- ja
tutkimusyhteistyön suuntaamiselle tulevaisuudessa. Puheenjohtajuuskaudella toteutettiin kaikkia
koulutusasteita käsitellyt selvitys koulutuksen tulevaisuudesta Pohjoismaissa. Pohjoismaisen
koulutuspolitiikan megatrendejä 10–15 vuoden päähän ovat muun muassa globalisaation vaikutukset,
ikärakenteen muutos, tekninen kehitys, muuttuva valtakunnallinen ohjaus sekä yksilöllisyyden
korostaminen.
Tutkimuksen ja tutkijankoulutuksen alueella pohjoismainen yhteistyö syventyi edelleen. Yhteistyön
roolia vahvisti pohjoismaista tutkimusta rahoittavan ja koordinoivan Nordforskin aseman
vakiinnuttaminen. Tutkimuksen korkean laadun kehittäminen sekä tutkijanuran ja liikkuvuuden
kysymykset olivat esillä kansainvälisessä tutkimusyhteistyön konferenssissa. Pohjoismaisia
huippuyksikköohjelmia oli käynnissä vuonna 2007 luonnontieteiden, ympäristötieteiden ja
tekniikantutkimuksen, terveydentutkimuksen, kulttuurin ja yhteiskuntatutkimuksen sekä
hyvinvointitutkimuksen aloilla. Myös pohjoismaista tutkijankoulutusta kehitettiin osana
huippuyksikköohjelmia. Tutkimussektorilla erityistä huomiota kiinnitettiin lisäksi IT-politiikan
kehittämiseen.
Ympäristö
Pohjoismaisen ympäristöyhteistyön toimintaohjelman (2005–2008)
toimeenpanon väliarviointi valmistui ohjelman ensimmäisten kahden
vuoden osalta. Väliarviointiraporttia käytettiin kohdistamaan
työryhmien toimintaa niihin tavoitteisiin, jotka arvion perusteella
eivät olleet vielä toteutuneet. Seuraavan toimintaohjelman (2009–
2012) suunnittelu käynnistettiin ja ohjelman valmistelu jatkuu 2008
Ruotsin puheenjohtajuuskaudella. Uusi ohjelma esitellään Pohjoismaiden neuvoston istunnossa
Helsingissä syksyllä 2008. Samalla julkistetaan nykyisen ympäristöohjelman toteutuksen loppuraportti.
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Ympäristöohjelmien päämääränä on panna toimeen ja konkretisoida pohjoismaisen kestävän kehityksen
strategian ympäristötavoitteita sekä fokusoida Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyö
kysymyksiin, joista on pohjoismaista hyötyä. Ohjelman neljä pääteemaa ovat 1) ympäristö ja terveys, 2)
meri, 3) luonto, kulttuuriympäristö ja luonnon virkistyskäyttö sekä 4) kestävä tuotanto ja kulutus.
Ilmastomuutoksen hillitseminen ja muutokseen sopeutuminen sisältyy kaikkiin pääteemoihin
poikkileikkaavana. Toimintaohjelman mukainen arktinen strategia keskittyy ympäristömyrkkyihin ja
ilmastoon.
Pohjoismaiden käytännön ympäristöyhteistyötä tekee kymmenen työryhmää, joista viittä ylläpidetään
yhteistyössä muiden sektorien kanssa, samoin kuin geeniresursseja käsittelevä toimikunta. Ryhmien työ
tukee Pohjoismaiden kansallista toimintaa ympäristöasioissa ja tukee samalla Pohjoismaiden yhteistyötä
suhteessa EU:n ja kansainvälisiin ympäristöprosesseihin. Ryhmät kokoontuvat keskimäärin noin kolme
kertaa vuodessa ja kussakin on 1-2 suomalaista edustajaa.
Suomen puheenjohtajuusohjelmassa vuodelle 2007 korostettiin luonnonläheisyyttä tunnusomaisena ja
yhdistävänä tekijänä Pohjoismaiden identiteetissä. Ympäristösektorilla Suomi painotti puheenjohtajakaudellaan erityisesti EU:n meristrategian toimeenpanoa. Vaikka varsinaisissa neuvotteluissa
Pohjoismaat ovat neuvotelleet kansallisilta lähtökohdiltaan, asiaa on käsitelty useissa PMNministerikokouksissa. Pohjoismaat ovat painottaneet EU:n ja Itämeren rantavaltioiden työnjaon
selkiyttämistä. Tavoitteena on ollut saada mm. Venäjä osallistumaan entistä tiiviimmin Itämeren
suojeluun tähtäävään yhteistyöhön mm. HELCOMissa, jonka puitteissa saavutettiinkin merkittävää
edistystä Itämeren suojelun toimintaohjelman hyväksymisen myötä.
Pohjoismaisella kemikaaliyhteistyöllä on aikaisempiin saavutuksiin perustuva tunnustettu asema. Suomi
panosti puheenjohtajakaudellaan EU:n uudistuvan kemikaalilainsäädännön (REACH) toimeenpanoon ja
soveltamiseen pohjoismaisiin hallintorakenteisiin. REACH edellyttää, että Euroopassa otetaan käyttöön
maailmanlaajuinen kemikaalien merkintäjärjestelmä GHS (Global Harmonized System for Labelling of
Chemicals). Tämän uudistuksen helpottamiseksi järjestettiin toimeenpaneville viranomaisille ja
järjestöille pohjoismainen seminaari.
Pohjoismaiden viranomaisten ja tuoterekisterien edustajille järjestettiin seminaari nanoteknologian
haasteista sekä pohjoismaisen yhteistyön mahdollisuuksista. Erityistä huomiota kiinnitettiin uusien
nanomateriaalien turvalliseen käyttöön sekä tiedottamiseen mahdollisista ympäristö- ja terveysriskeistä.
Nanoteknologiaan liittyvien riskien hallinta edellyttää uutta tutkimustietoa, koska mm. perinteiset
kemikaalien testaus- ja luokitusmenetelmät eivät sovellu nanoteknologian riskien selvittämiseen.
Suomen priorisoimina hankkeina toteutettiin myös projekti ympäristönäkökohtien huomioonottamisesta
julkisissa hankinnoissa sekä luonnonkukkien päivä ja tiedottaminen tästä yhteispohjoismaisesta
perinteestä kansainvälisellä "Planta Europa"-konferenssilla Romaniassa. Viimeksi mainitun projektin
suojelijana toimi Tasavallan Presidentti.
Pitkien neuvottelujen jälkeen tehtiin myönteinen päätös Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön
NEFCOn yhteydessä toimivan erillisen ympäristökehitysrahaston täydentämisestä 10,3 milj. DKK:lla
vuodessa ministerineuvoston rahoilla vuosien 2008–2010 aikana. Lisäksi Pohjoismaat panostivat
kansallisia varoja ympäristökehitysrahastoon yhteensä 14,25 milj.DKK vuodessa. NEFCO saatiin
mukaan Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin EBRDn yhteydessä toimivan Pohjoisen
ulottuvuuden ympäristökumppanuusrahaston (NDEP)
hallintokomiteaan.
Keskeisenä kohtana Suomen puheenjohtajuusohjelmassa todetaan, että
"Suomi haluaa puheenjohtajakaudellaan edistää Pohjoismaiden
mahdollisuuksia vaikuttaa kansainväliseen ympäristöpolitiikkaan ja
helpottaa ympäristösopimusten toimeenpanoa." Pohjoismaat
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osallistuvatkin kansallisilla toimilla sekä EU:n että Pohjoismaiden ministerineuvoston kautta globaalin
elohopeasopimuksen eteenpäinviemiseen. Merkittävää tukea on annettu myös globaalin
kemikaalistrategian SAICM:n toimeenpanon hallintoon lähettämällä yhteinen asiantuntija UNEP:n
palvelukseen.
Ympäristöministerit ovat keskustelleet mahdollisuuksista panna toimeen pääministerien aloite
Pohjoismaiden vastauksesta globalisaation haasteisiin. Ympäristösektori on ryhtynyt selvittämään,
miten Pohjoismaiden ministerineuvosto voisi edistää ilmastosopimusneuvotteluja, erityisesti ajatellen
sopimuksen tulevaa osapuolikokousta Kööpenhaminassa 2009.
Pohjoismainen ympäristömerkki Joutsen on siirtynyt lakkautetun kuluttajasektorin alaisuudesta
ympäristösektorin hallintoon. Ympäristömerkinnän sisäinen arviointi on käynnistetty. Merkintäkriteerejä kehitetään ja uudistetaan jatkuvasti ja esimerkiksi merkintäkriteerit autojen ja veneiden
hoitoaineista sekä ruohonleikkureista on uusittu. Lausunnolla olevat kriteeriehdotukset polttoaineiden
ympäristömerkitsemistä varten ovat herättäneet suuria odotuksia ja kansainvälistä huomiota.

Rakennus- ja asuntopolitiikka
Ministerineuvoston rakenneuudistuksen yhteydessä lakkautettiin asunto- ja rakennusalan
ministerineuvosto sekä virkamieskomitea vuoden 2006 alusta. Asuntoministerien vuonna 2004
hyväksymä Pohjoismaiden, Baltian ja Puolan rakennusyhteistyön edistämistä koskevan
toimintasuunnitelman toteuttamista päätettiin 2007 jatkaa kansallisin panoksin. Tavoitteena on helpottaa
pääsyä uusille markkinoille ja stimuloida rakennusalan kilpailua ja sitä kautta parantaa alan
tuottavuutta.
Liikenne
Pohjoismaisessa liikenneyhteistyössä siirryttiin 1.1.2006 alkaen epäviralliseen
yhteistyöhön. Toimintakaudella 2007 pidettiin yksi epävirallinen liikenneministerikokous syyskuussa Joensuussa. Kokoukseen osallistuivat myös Baltian
maiden liikenneministerit. Kokouksessa pääaiheena oli ilmastomuutos ja liikenne.
Lisäksi käsiteltiin liikenteen esteettömyyttä ja ajankohtaisia EU:n
liikennepoliittisia kysymyksiä. Pohjoismaiset liikenneministerit ovat lisäksi
kokoontuneet epävirallisesti EU-liikenneneuvostokokousten yhteydessä. Pohjoismaiset
liikennevirkamiehet kokoontuivat kerran vuonna 2007.

Elinkeino- ja energiapolitiikka
Vuoden 2006 alussa astui voimaan uusi organisaatio, jonka mukaisesti kolme ministerineuvostoa
yhdistettiin elinkeino-, energia- ja alueministerineuvostoksi ja niiden alaiset virkamieskomiteat
yhteiseksi elinkeino- ja energiavirkamieskomiteaksi ja erilliseksi aluevirkamieskomiteaksi.
Elinkeino-, energia- ja alueministerikokous pidettiin syyskuussa Helsingissä kauppa- ja
teollisuusministeri Mauri Pekkarisen johdolla. Ministerikokouksessa oli yhteinen teemakokous
pääaiheenaan pääministereiden globalisaatioaloite ja sen jälkeen kolme peräkkäistä sektoriministerien
istuntoa. Globalisaatioaloitetta koskevan keskustelun pääteemoja olivat innovaatioyhteistyö,
sähkömarkkinat, kestävän kehityksen mukainen energiapolitiikka (ilmasto-energia-ympäristö) ja
huippuosaaminen.
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Pääosa ministerineuvoston alaisten virkamieskomiteoiden päätöksistä tehtiin edelleen sektorikohtaisesti.
Tämä merkitsi sitä, että elinkeino- ja energiavirkamieskomitea piti kokouksensa erillisissä elinkeino- ja
energiakokoonpanoissa, joista osa oli ajoitettu yhteisen aikataulun mukaan. Näin mahdollistettiin
kahden yhteisen elinkeino- ja energiavirkamies- sekä ministerineuvoston kokousta valmistelleen
elinkeino-, energia- ja aluevirkamiesten kokouksen toteutuminen.
Yhteistyötä elinkeino- ja energiasektoreiden kesken toteutettiin sektoreiden yhteisesti rahoittamassa
kaksivuotisessa Itämeren maiden biostandardiprojektissa sekä globalisaatioaloitteen pohjalta laaditun
InnErgia-hankesuunnitelmassa.
Elinkeinopolitiikan tärkein aihe oli innovaatioyhteistyö käytännön toimijoiden kesken ja ministerit totesivat, että Pohjoismaiden innovaatiokeskuksen,
NICe, toimintaa tulee suunnata erityisesti tälle alueelle. Tavoitteena on luoda
yhteinen kotipesä edistämään Pohjoismaiden elinkeinoelämän
verkostoitumista. Käytännön tason innovaatioyhteistyön edistäminen oli
keskeisellä sijalla virkamieskomitean työssä puheenjohtajuuskaudella.
Marraskuun lopussa järjestettiin pohjoismainen innovaatiokonferenssi
otsikolla New Trends in Nordic Innovation ja sen teemoina olivat
käyttäjälähtöiset ja alueelliset innovaatiot, jotka olivat myös
puheenjohtajuusohjelman keskeisiä teemoja.
Pääomansijoitusmarkkinoiden (venture capital) kehittämisestä ja erityisesti tarpeesta perustaa yhteinen
pohjoismainen rahasto käynnistettiin selvitys ja sitä edelsi yhteiskokous talous- ja rahapolitiikan
virkamieskomitean ÄK-Finans kanssa. Rajaesteiden poistamisessa vauhdittaja (pådrivare) Helge
Kringstad keskittyi nopeasti vaikuttavien toimien kartoittamiseen ja keskeinen havainto oli, että
elinkeinotoiminnan alueella suurimmat ongelmat on raja-alueilla toimivilla pienillä yrityksillä.
Liikkuvuusohjelmassa Pohjoismaiden ja Itämeren maiden kesken yhteistyötä tehtiin ns. BSR InnoNet
hankkeen ja klusterihankkeen puitteissa. Pohjoismaiden innovaatiokeskus, NICe, panosti
innovaatioyhteistyön lisäksi myös selvityksiin rajaesteistä ja pääomansijoituksista.
Suomen puheenjohtajakaudella jatkettiin - Pohjoismaiden neuvoston hyväksymän energiasektorin
vuosien 2006–2009 toimintasuunnitelman mukaisesti – pohjoismaisten energiamarkkinoiden
(sähkömarkkinoiden) kehittämistyötä sekä yhteistyötä ja tietojen vaihtoa uusiutuvien energialähteiden
käytön ja energiatehokkuuden lisäämiseksi. Ajankohtaisista EU-asioista esillä olivat mm. uusiutuvien
energialähteiden tiekartta, biopolttoaineiden käyttötavoitteet, komission energiapaketti ja strateginen
energiateknologiasuunnitelma.
Suomi painotti lähdettäessä toteuttamaan Norjan puheenjohtajuusvuoden hanketta “Muligheder og
konsekvenser ved et ekspanderende bioenergimarked i Norden” tarvetta sektoreiden väliseen
bioenergia-aktiviteettien koordinointiin. Hankkeen toteuttaminen käynnistyikin pohjoismaisen
energiatutkimusinstituutin johdolla siten, että osallistuvia sektoreita ovat energiasektorin lisäksi
elinkeino-, alue-, ympäristö-, metsä- ja maataloussektorit.
Venäjän teollisuus- ja energiaministeriön ja Luoteis-Venäjän alueiden kanssa on valmisteltu ohjelmaa,
jonka tavoitteena on tukea syksyllä 2007 uudelleen käynnistetyn EU:n ja Venäjän energiadialogin
energiatehokkuusteemaryhmän toimintoja alueellisin aktiviteetein.
Loppuvuonna 2007 päähuomio on ollut käynnissä olevien Pohjoismaiden pääministereiden
globalisaatioaloitteen mukaisten hankkeiden sisällyttämisessä yhteistyöministereiden johdolla
valmisteltavaan globalisaatioprojektiin. Tällaisia hankkeita on ns. ”utställningsvindue” – tietojen
kerääminen pohjoismaisesta osaamisesta energiatehokkuuden ja säästön sekä uusiutuvien
energialähteiden käytön, tuotannon ja teknologian aloilla kokonaiskuvan antavaksi tietojärjestelmäksi.
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Myös pääosin kansallisin varoin rahoitetun Pohjoismaisen energiatutkimusinstituutin NEFin toimintaan
panostaminen palvelee globalisaatioaloitteen mukaisia tavoitteita samoin kuin pohjoismaisten
sähkömarkkinoiden kehittämistyö, jota on yhtäjaksoisesti jatkettu vuodesta 1995 päätetyn
sähkömarkkinauudistuksen jälkeen yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Ministerikokouksessa
Helsingissä syyskuussa 2007 sähkömarkkinoihin liittyvälle selvitystyölle annettiin kaksi uutta tehtävää:
selvittää mahdollisuuksia niiden sääntöjen yhtenäistämiseen, jotka koskevat uusiutuvien
energialähteiden käyttöä sähkön tuotannossa, sekä yhteisen pohjoismaisen sähkönsiirron
järjestelmävastaavan viran perustamista.
Aluepolitiikka
Suomen puheenjohtajuusohjelmassa kiinnitettiin aluepoliittisen sektorin osalta erityistä huomiota
yhteistyön vahvistamiseen Pohjoismaiden ja Baltian maiden välillä. Tiedontuotannossa ja
kokemustenvaihdossa painotettiin erityisesti alueellista innovaatiopolitiikkaa ja kaupunkipolitiikkaa
Itämeren alueen viitekehyksessä.
Elinkeino-, energia- ja aluepolitiikasta vastaavien ministerien (MR-NER) kokous pidettiin kauppa- ja
teollisuusministeri Mauri Pekkarisen johdolla 19.–20.9.2007 Helsingissä. Kokouksen yhteisen osan
teemana oli globalisaatio, ja erityisesti miten nämä kolme sektoria voisivat vastata pääministerien
tekemiin globalisaatioaloitteisiin. Kokouksen aluepoliittisessa osassa keskusteltiin globalisaation ja
innovaatiotoiminnan alueellisista ulottuvuuksista Nordregio-tutkimuslaitoksen laatiman aineiston
pohjalta sekä saatiin informaatiota käynnissä olevista hankkeista sekä yhteistyöstä Baltian maiden
kanssa.
Aluepolitiikan virkamieskomitean (ÄK-R) toiminnassa pyrittiin määrätietoisesti nostamaan esille
Suomen pj-ohjelman painotuksia. Virkamieskomitea kokoontui yhteensä viisi kertaa vuoden aikana.
Vuoden ensimmäisen virkamieskokouksen yhteydessä järjestettiin Tallinnassa ÄK-R:n ja Baltian
maiden aluepolitiikasta vastaavien viranomaisten välinen yhteiskokous. Viimeksi vastaavanlainen
kokous pidettiin 1996, myös silloin Suomen aloitteesta. Tallinnan kokouksessa keskusteltiin laajasti
mahdollisista yhteistyömuodoista ja – hankkeista ja sovittiin
jatkotoimista, mm. kontaktiryhmän asettamisesta.
Kokouksessa tehdyn aloitteen perusteella käynnistettiin
Nordregion vetämä Itämeren aluetietokantahanke, jota
rahoitettiin myös Suomen puheenjohtajuusmäärärahasta.
Syksyllä päätettiin tukea Baltian maiden rajaseutuyhteistyötä
tukevaa verkostoa ylimenokauden ajan, kunnes löydetään
pysyvämpi ratkaisu verkoston ylläpitämiseksi EU:n osittain
rahoittaman BEN -hankkeen päätyttyä. Keväällä järjestettiin
kaupunkitutkimusta koskeva seminaari, johon osallistui noin
40 alan tutkijaa ja virkamiestä Pohjoismaista. Seminaarissa
keskusteltiin sektorin rahoittamien kaupunkipolitiikkaa ja – kehitystä koskevien selvitysten ja
tutkimusten tuloksista ja pohdittiin tulevien panostusten tarvetta ja kohdentamista. ÄK-R asetti alan
asiantuntijoista koostuvan työryhmän, jonka tehtävänä on laatia ehdotus tulevista tutkimustarpeista.
Syksyllä ÄK-R päätti rahoittaa ”Tulevaisuuden kaupunki” hanketta, jonka tarkoituksena on mm. tuottaa
aineistoa vuonna 2009 Kööpenhaminassa pidettävään ilmastokonferenssiin.
Vuoden aikana jatkettiin edellisenä vuonna käynnistettyä työtä, jonka tarkoituksena on lisätä PMN:n
pohjoismaisille rajaseutuorganisaatioille myöntämän tuen pohjoismaista hyötyä ottamalla rahoituksen
kohdentamisessa paremmin huomioon toiminnan tuloksellisuus ja sen kytkeytyminen PMN:n yleisiin
strategisiin tavoitteisiin. Vuoden aikana järjestettiin kaksi tähän liittyvää keskustelutilaisuutta
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rajaseutuorganisaatioiden kanssa. Uutta rahoitusjärjestelmää on tarkoitus soveltaa budjettivuodesta 2009
lähtien.
Muista vuoden aikana toteutetuista Suomen pj-ohjelmaan liittyvistä tapahtumista voidaan mainita
syyskuussa Helsingissä pidetty ilmastonmuutosta käsittelevä konferenssi ja lokakuussa Tukholmassa
pidetty naisyrittäjyyttä ja aluekehitystä käsittelevä konferenssi. Ilmastonmuutoskonferenssiin osallistui
noin 80 henkeä ja puhujista mainittakoon ympäristöministeri Paula Lehtomäki. Naisyrittäjyyttä ja
aluekehitystä koskevaan konferenssiin osallistui noin 160 henkeä ja puhujalistalla olivat mm.
työministeri Tarja Cronberg, Ruotsin varapääministeri Maud Olofsson ja EU-komissaari Danuta
Hübner. Molemmat tilaisuudet tulevat poikimaan jatkotoimia. Muista vuoden aikana käynnistetyistä
tutkimushankkeista voidaan mainita demografisia haasteita koskeva hanke sekä bioenergian
aluepoliittisia vaikutuksia koskeva hanke. Molemmat ovat luonteeltaan esihankkeita, joiden tulosten
perusteella on tarkoitus määritellä ja käynnistää varsinaisia päähankkeita.
Vuoden lopulla käynnistyi aluepoliittisen sektorin yhteistyöohjelman uudistamistyö, joka on tarkoitus
viedä päätökseen vuonna 2008, Ruotsin puheenjohtajuuskaudella.

Kuntaministerikokous
Vuosittaisen pohjoismaisen kuntaministerikokouksen järjesti Tanska tämän vuoden elokuussa
Färsaarilla. Kokoukseen osallistuivat Suomesta ministeri Mari Kiviniemi ja erityisavustaja Anna-Mari
Vimpari valtiovarainministeriöstä sekä osastopäällikkö Cay Sevón ja lainsäädäntöneuvos Auli ValliLintu sisäasiainministeriöstä. Keskustelunaiheina olivat julkisen ja yksityisen sektorin
kumppanuushankkeet, kunta- ja palvelurakenneuudistukset eri maissa sekä muut ajankohtaiset kuntia
koskevat lainsäädäntö- ja kehittämishankkeet. Pohjoismainen kuntaministerikokous järjestetään vuonna
2008 Suomessa.
Talous- ja finanssipolitiikka
Pohjoismaiden valtiovarainministerit kokoontuivat kahdesti Suomen
puheenjohtajuuskaudella hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemen
johdolla. Pohjoismaiden valtiovarainministerit jatkoivat aktiivista
vuoropuhelua talouskehityksestä ja talouspoliittisesta tilanteesta. Väestön
ikääntyminen tulee aiheuttamaan paineita julkisiin menoihin, jolloin julkisen
sektorin tehokkuus ja tuottavuus tulevat olemaan entistäkin tärkeämpiä.
Ministerien aloitteesta päätettiin järjestää julkisen sektorin tuottavuutta
käsittelevä yhteispohjoismainen seminaari, joka pidettiin syksyllä Oslossa.
Puheenjohtajuuskaudella valmistui raportti työvoiman liikkuvuudesta Pohjoismaiden välillä, selvitys
finanssi- ja rahapolitiikan yhteensovittamisesta sekä energiahintojen ja energiankulutuksen välistä
suhdetta kartoittava selvitys. Nämä aiheet olivat ministerikokouksen asialistalla syksyllä. Ministerit
keskustelivat työvoiman liikkuvuudesta ja pitivät tärkeänä, että mahdolliset liikkuvuutta haittaavat
rajaesteet poistetaan. Energiankulutus liittyy ilmastokysymyksiin ja sillä on näin ollen sekä
eurooppalainen että globaali ulottuvuus. Näiden ohella käsiteltiin alustavasti myös Pohjoismaiden
Itämeren alueelle suuntautuvien monenvälisten panostusten tehostamiseksi käsittelevää selvitystä.
Raportti sisältää joukon suosituksia siitä, miten Pohjoismaat voisivat toimia jäntevämmin etenkin
Itämeren alueella toimivissa kansainvälisissä rahoituslaitoksissa. Tarkoituksena on jatkaa selvityksessä
esitettyjen suositusten työstämistä tavoitteena sopia keskeisimpien suositusten toimeenpanosta ensi
kesän ministerikokouksessa.
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Ajankohtaisia EU/ETA asioita, joista ministerit kävivät vuoden aikana keskustelua, olivat mm.
Lissabonin strategia, euroalueen laajentuminen ja EU:n perussopimuksen uusiminen. Myös
ilmastokysymykset olivat esillä ja erityisesti painotettiin päästökaupan uusimisen tärkeyttä. Ministerit
painottivat, että ilmastokysymyksillä on myös taloudellinen ulottuvuus. Ministerikokouksessa oli esillä
myös kriisienhallintayhteistyö rahoitusmarkkinakysymyksissä.
Yhteispohjoismainen neuvotteluprosessi tietojenvaihtosopimusten aikaansaamiseksi ns. veroparatiisien
kanssa eteni kertomusvuoden aikana. Syksyn ministerikokouksen yhteydessä Pohjoismaat
allekirjoittivat ensimmäiset kahdenväliset tietojenvaihtosopimukset Mansaaren kanssa.
Tietojenvaihtosopimusten tavoitteena on estää veropakoa. Hanke on saanut erittäin myönteistä
julkisuutta muun muassa OECD:n piirissä ja sitä voidaan pitää erinomaisena esimerkkinä
konkreettisesta pohjoismaisesta yhteistyöstä. Hanke tulee jatkumaan ja neuvotteluja käydään mm.
Aruban, Jerseyn ja Hollannin Antillien kanssa.
Pohjoismainen arvopaperimarkkinatyöryhmä (ns. referensgruppen) jatkoi työskentelyään
kertomusvuoden aikana. Finanssisektorin ja ympäristösektorin yhteisellä talous- ja ympäristöryhmällä
oli myös useita hankkeita työn alla. Tasa-arvosektorin ja finanssisektorin yhteisestä selvitystyöstä
sukupuolinäkökohdan sisällyttämisestä kansalliseen budjettivalmisteluun käytiin keskustelua kesän
ministerikokouksessa ja tiedotettiin siitä, että Suomen budjettivalmistelussa huomioidaan nykyisin eri
hallinnonalojen tulojen ja menojen sukupuolivaikutukset.
Ministerit keskustelivat myös finanssisektorin ydintehtävistä, jotka muotoutuivat seuraavasti:
Pohjoismaiden valtiovarainministereiden tulee
toimia vakaan ja kestävän talouskasvun puolesta
kehittää pohjoismaista hyvinvointimallia
edistää taloudellista integraatiota Pohjoismaissa sekä Pohjoismaiden ja Itämeren alueen ja
Euroopan välillä
edistää yhteisiä pohjoismaisia intressejä kansainvälisesti
Maa- ja metsätalous- sekä kalastus- ja elintarvikesektori
Bioenergia oli yksi maataloussektorin erityisistä painopistealueista vuonna 2007. Bioenergiateemaa
edistettiin mm. toimimalla aktiivisesti eri sektorien välistä pohjoismaista bioenergia-alan yhteistyötä
edistävän kontaktiryhmän perustamisessa ja toiminnassa.
Myös pohjoismainen ruokaohjelma Ny Nordisk Mat jatkoi aktiivista
ja näkyvää toimintaansa pohjoismaisen ruoan ja ruokakulttuurin
edistämisessä.
Lisäksi maatalousalalla julkaistiin tulevaisuuden maatalouteen ja
kulttuurimaisemaan liittyneen
NordFram -hankkeen
loppuraportti ja Suomi järjesti hankkeen loppuseminaarin Porissa
pohjoismaisen ministerikokouksen yhteydessä. Hankkeen
verkottumisprojektit jatkuvat ja aloitteita toteutetaan käytännössä.
Metsäsektorilla seurattiin vuonna 2005 Tanskassa järjestetyn
metsäministerikonferenssin suosituksien toimeenpanoa ja
aloitettiin uusia projekteja suosituksiin liittyen mm. bioenergian
saralla. Lisäksi valmisteltiin tulevia yhteistyömuotoja Baltian maiden ja Venäjän kanssa.
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Geenivarojen osalta tehtiin päätös perustaa uusi pohjoismainen maaja metsätalouden geenivarojen suojeluun keskittyvä instituutti
NordGen, johon kuuluu Pohjoismainen geenipankki NGB,
Pohjoismainen kotieläingeenipankki NGH ja pohjoismainen
metsäverkosto NSFP. NordGenin johtajaksi valittiin norjalainen
Jessica Kathle.
Kalataloussektorilla järjestettiin mm. kansainvälinen
puheenjohtajuuskonferenssi, joka keräsi yhteen yli 100 osallistujaa 13
eri maasta ml. maailman huipputason asiantuntija-alustajat.
Konferenssissa käsiteltiin Itämeren ja Pohjois-Atlantin hyljekantoja hyvin monelta erilaiselta
näkökulmalta: uudistuvana luonnonvarana, tärkeänä raaka-ainelähteenä, perusedellytyksenä arktisten
kansojen elossa pysymiselle, uhkana kalataloudelle ja vesiviljelylle, poliittisena kiistakapulana,
ympäristöliikkeen erityissuojelukohteena. Edelleen käsiteltiin mm. hylkeiden biologiaa,
metsästysmenetelmiä, hyljeöljyn lääketieteellisiä vaikutuksia, hyljettä gastronomiassa, hyljetuotteita
muotialalla ym. Kokonaisuus kootaan raporttiin, joka julkaistaan TemaNord-sarjassa.
Elintarvikesektorin tapahtumista mainittakoon, että Pohjoismainen elintarvikkeiden metodiikkakomitea
(NMKL) piti 61. vuosikokouksensa Naantalissa elokuussa 2007.
Kuluttaja-asiat
Pohjoismaiden ministerineuvoston rakenneuudistuksen myötä päättyi kuluttaja-asioista vastaavien
pohjoismaisten ministerien virallinen yhteistyö vuoden 2005 lopussa. Pohjoismaiset kuluttajaministerit
päättivät syksyllä 2005, että yhteistyötä jatketaan epävirallisena ja että sitä varten perustetaan
pohjoismainen kuluttajaryhmä, joka koostuu kuluttaja-asioista vastaavien ministeriöiden virkamiehistä.
Pohjoismaisen kuluttajaryhmän päätavoitteena on toteuttaa vuonna 2004 hyväksyttyä kuluttaja-alan
pohjoismaista yhteistyöohjelmaa vuosille 2005- 2010.
Pohjoismaisella kuluttajaryhmällä on ollut kolme kokousta vuonna 2007: maaliskuussa, elokuussa ja
joulukuussa. Lisäksi järjestettiin huhtikuussa seminaari EU:n uudesta kuluttajapoliittisesta strategiasta
ja EU:n kuluttajansuojalainsäädännön uudistamisesta, johon osallistui 26 henkilöä, sekä lokakuussa
kuluttajatutkimusseminaari, johon osallistui kaikkiaan 191 henkilöä.
Rakennerahastosta saadun tuen turvin kuluttajasektori saattoi osallistua ympäristö- ja elinkeinosektorien
kanssa kestävän kehityksen kysymysten käsittelyyn NMRIPP-yhteistyöryhmässä, jossa merkittävällä
sijalla oli kertomusvuonna pohjoismaisen ympäristömerkintäjärjestelmän evaluointi.
Sosiaali- ja terveyspolitiikka
Sosiaali- ja terveysministerit kokoontuivat kesäkuussa Lahdessa
peruspalveluministeri Paula Risikon johdolla. Ministerit keskustelivat mm.
terveydenhuollon rahoituksesta ja palvelurakenteesta. Terveyspolitiikan
näkökulmasta Pohjoismaat kohtaavat uusia haasteita. Kansallisen
terveyspolitiikan rooli on muuttumassa, samoin julkisen vallan keinot ohjata
terveydenhuollon kehitystä. Aiheesta keskusteltiin Kuopion yliopiston raportin
pohjalta. Raportilla haluttiin edistää keskustelua pohjoismaisen hyvinvointimallin
uudistumisesta. Ministerikokouksessa keskusteltiin myös yhteisestä
pohjoismaisesta influenssarokotetuotannosta sekä alkoholipolitiikasta.
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Puheenjohtajuuskauden eräs päätavoite, yhteispohjoismaisten terveys- ja sosiaalialan laitosten
uudistaminen, toteutui. Laitosten lukumäärää päätettiin supistaa sekä terveydenhuollon ja sosiaalialan
kysymykset keskittää omiin laitoksiinsa. Uusi rakenne otetaan käyttöön vuoden 2009 alusta.
Hammasmateriaalien koestuslaitos NIOM sekä tilastokomiteat NOMESKO ja NOSOSKO jatkavat
toimintaansa. Sosiaali- ja terveyssektorin julkaisu, Social- och hälsovårdsnytt i Norden, siirtyy nettiin ja
uudistuu sisällöllisesti.

Puheenjohtajuuskauden syksyä värittivät monet ministeritason
tapahtumat. Peruspalveluministeri Risikko puhui Pietarin
ruokaviikoilla Pohjoismaiden toimista terveellisen ruuan ja
elämäntapojen edistämiseksi. Ministerin mukaan on tärkeätä viedä
eteenpäin "terveys kaikissa politiikoissa" -ajattelua eli
terveysnäkökohtien huomioon ottamista kaikessa toiminnassa ja
päätöksenteossa.

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä osallistui ministerineuvoston kestävän kehityksen
seminaariin Tallinnassa. Hän johti myös ylimääräistä terveysministerien kokousta Pohjoismaiden
neuvoston istunnon yhteydessä Oslossa. Kokouksessa päätettiin perustaa työryhmä
selvittämään, mitä mahdollisuuksia on kehittää yhteispohjoismainen lääke- ja
terveydenhuollon markkina-alue.
Myös asiantuntijaseminaareissa paneuduttiin puheenjohtajuuskauden teemoihin.
Ikääntyminen ja vammaisuus olivat teemana Helsingissä järjestetyssä
konferenssissa, johon pohjoismaisten virkamiesten ja asiantuntijoiden lisäksi
osallistui myös Euroopan neuvoston, YK:n ja lähialueiden edustajia. Hanasaareen
kokoontui lasten ja nuorten hyvinvointia ja yhteiskunnallisia
vaikutusmahdollisuuksia pohtiva pohjoismainen asiantuntijaryhmä. Heidän
työlleen antoi suuntaviivat tuore kartoitus, jossa vertailtiin lasten hyvinvoinnin
turvaamiseksi luotuja rakenteita Pohjoismaissa.
Asiantuntijatapaamisissa otettiin esille Pohjoismaille tärkeitä kysymyksiä. Suomi käynnisti mm.
pohjoismaisen vanhuspoliittisen tutkimusverkoston. Sosiaalivakuutustyöryhmä jatkoi työtä
pohjoismaisen sosiaalivakuutusportaalin luomiseksi. Vastaavasti terveydenhuollon puolella kartoitetaan
yhteistyömahdollisuuksia harvinaisten sairauksien diagnostisoinnin ja hoidon alalla. Suomi koordinoi
myös yhteispohjoismaista suun terveydenhuollon laatuindikaattorityötä.
Suomi pyrki aktiivisesti tehostamaan Pohjoismaiden ministerineuvoston lähialuetyötä muiden
alueneuvostojen kanssa. Barentsin neuvoston terveystyöryhmän kanssa järjestettiin Murmanskissa
hiv/aids -seminaari. Pohjoisen ulottuvuuden sosiaali- ja terveysalan kumppanuus oli puolestaan teemana
Pietarissa järjestettävässä konferenssissa, jossa haluttiin nostaa esille terveellisten elämäntapojen ja
sosiaalisen osallisuuden merkitys ihmisten hyvinvoinnille. Lisäksi huumepolitiikasta vastaavat
pohjoismaiset virkamiehet kokoontuivat Levillä keskustelemaan Venäjän edustajien kanssa huumeiden
torjunnasta Barentsin alueella.
Yhteispohjoismaisen terveydenhuollon varautumissopimuksen edellyttämä yhteistyö on jatkunut
vuoden 2007 aikana sopimuksen periaatteiden mukaisena. Yhteistyön painoalue on ollut
terveydenhuollon yhteistyö maiden kansalaisia ulkomailla kohtaavien kriisien ja katastrofien varalta.
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Tasa-arvopolitiikka
Königstedtin kartanossa Vantaalla järjestetyn tasaarvoministerikokouksen puheenjohtajana toimi ministeri Stefan
Wallin. Kokouksen asialistalla oli muun muassa
perhevapaakustannukset, joiden jakautumisen tilanteesta eri maissa
keskusteltiin, sukupuoli ja valta, josta päätettiin käynnistää
yhteispohjoismainen projekti sekä sukupuoli ja nuoret, jossa
suunniteltiin jatkotoimia Norjan puheenjohtajuuskaudella aloitetulle
työlle.
Maaliskuussa järjestettiin Helsingissä konferenssi aiheesta
Sukupuoli ja nuoret – eväitä käytännön työhön. Konferenssi käsitteli nuorten ja median suhteita, median
käyttämistä asennekasvatustyössä sekä nuorten hyvinvointia, ja se oli suunnattu nuorten kanssa
käytännön työtä tekeville.
Marraskuussa järjestettiin perhevapaakustannuksia käsittelevä konferenssi Lasku lapsensaannista –
perhevapaakustannukset ja sukupuolten tasa-arvo. Konferenssiin osallistui tasa-arvotutkijoita,
poliitikkoja ja asiantuntijoita kaikista Pohjoismaista, ja siinä käsiteltiin perhevapaiden epätasaista
jakautumista naisten ja miesten välillä. Konferenssissa puhutti sekä synnytysikäisten naisten ja pienten
lasten äitien asema työmarkkinoilla että isien asema perheessä. Konferenssin pääviestiksi nousi isien
osuuden kasvattaminen perhevapaiden käytössä. Keinoiksi esitettiin sekä kannustimia että isille
varattuja kiintiöitä.
Maaliskuussa järjestettiin vuosittainen virkamieskomitean puheenjohtajille tarkoitettu
sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista käsittelevä seminaari. Suomalaisten puheenjohtajien lisäksi
tilaisuuteen kutsuttiin virkamiehiä Ahvenanmaalta sekä edellisvuoden puheenjohtajamaasta Norjasta.

Työelämää koskeva yhteistyö
Suomen puheenjohtajuuskauden läpikäyvinä teemoina työelämäsektorilla ovat olleet kysymykset, jotka
koskevat työvoiman tarjontaa, työvoiman tarjonnan ja kysynnän kohtaantoa, työelämän laatua sekä
kansainvälistymisen ja globalisaation vaikutuksia työmarkkinoille. Suomi on jatkanut edellisten
puheenjohtajuusmaiden teemoja erityisesti ajatellen demografisen kehityksen vaikutuksia.
Työskentelyssä on painotettu hankkeita, jotka liittyvät työvoiman tarjonnan kehittämiseen, rekrytointiongelmien lieventämiseen sekä työmarkkinoiden toimivuuden tehostamiseen. Helsingissä järjestettiin maaliskuussa 2007 miniseminaari työhallintojen työnantajayhteistyön linjauksista ja menetelmistä.
Helsingissä järjestettiin lokakuussa symposiumi, jonka aiheena oli “Uusia ja parempia työpaikkoja
jouston ja turvan avulla”. Symposiumi perustui EU:n komission kesällä 2007 antamaan joustoturvatiedonantoon ja sen ehdotukseen yhteisiksi joustoturvan suuntaviivoiksi. Kolmikantaisen symposiumin tarkoituksena oli saada tietoa eri Pohjoismaiden joustoturvamalleista sekä maiden näkökannoista komission tiedonantoon ja suuntaviivaehdotukseen. Symposiumi toimi Pohjoismaille
tavallaan valmistelevana foorumina EU:n työllisyys- ja sosiaaliasiain neuvoston kokoukselle, jonka
asialistalla joustoturvatiedonanto oli joulukuussa.
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Pohjoismaiden ministerineuvosto asetti vuonna 2004 pohjoismaisen yhdyshenkilöryhmän, jonka
tehtävänä on seurata EU:n laajentumisen vaikutuksia pohjoismaisille työmarkkinoille. Työryhmä sai
työnsä päätökseen puheenjohtajuusvuoden aikana, jolloin sen tehtäviin kuului myös selvittää
laajentumisen vaikutuksia Baltian maissa. Vuoden aikana laadittiin myös pienempiä osaselvityksiä,
joiden aiheena olivat puolalaiset työntekijät Oslossa, itäeurooppalaisen
työvoiman käyttö Pohjoismaissa sekä vähimmäispalkat joillakin valituilla
toimialoilla Pohjoismaissa.
Vuonna 2007 jatkettiin myös Pohjoismaiden, Baltian maiden ja Puolan välistä
tiedonvaihtoa ajankohtaisista EU-kysymyksistä ja EU:n laajentumisen
vaikutuksista. Helsingissä järjestettiin maaliskuussa pohjoismainen
asiantuntijaseminaari EY:n lähetettyjä työntekijöitä koskevasta direktiivistä.
Seminaariin osallistui myös komission edustaja.
Pohjoismainen työoikeusmalli on ollut yhtenä erityisteemana vuoden aikana.
Vuoden lopulla käynnistyivät kolmikantaisen pohjoismaalais-balttilaisen
seminaarin valmistelut. Tämä tammikuussa 2008 toteutettava pohjoismaista työoikeusmallia käsittelevä
seminaari pohjautuu EY:n tuomioistuimen joulukuussa antamiin Laval- ja Viking Rosella-tuomioihin.
Suomen aloite vuonna 1989 solmitun pohjoismaisen työympäristösopimuksen arvioimisesta ei saanut
riittävää kannatusta muiden maiden taholta asian eteenpäinviemiseksi. Suomen johdolla toteutettiin
hanketta, jossa vertaillaan eri Pohjoismaiden työympäristöpolitiikkaa. EU:n uuden työsuojelustrategian
valmistelun yhteydessä asetettu Suomen johdolla toiminut työryhmä päätti työnsä.
Työhyvinvointia ja työssä jaksamista edistettiin pääasiassa projektitoiminnan kautta. Vuonna 2005
perustettu pohjoismaisia sairauspoissaoloja käsittelevä yhdyshenkilöryhmä sai työnsä päätökseen.
Ryhmän loppuraportin Sykefravær i Norden – kan vi lära av hverandre? (Tema Nord 2007:593) lisäksi
kaikissa Pohjoismaissa toteutettiin sairauspoissaoloja koskeva asennetutkimus.
Vuoden aikana saatettiin päätökseen myös kestävän kehityksen yhteyttä työelämän laatuun, julkisen
sektorin muutosprosessien johtamista, nanopartikkelien riskien arviointia ja hallintaa sekä pitkien ja
epäsäännöllisten työaikojen terveysvaikutuksia koskevat hankkeet. Työympäristöalalla järjestettiin
teemakokoukset rakennusalan turvallisuudesta, ergonomiasta ja psykososiaalisesta kuormituksesta.
Eurooppalaista standardisointia ja markkinavalvontaa koskeva yhteistyö jatkui. Tanskassa järjestettiin
52. työympäristökokous.
Suomessa Työterveyslaitoksen yhteydessä toimiva Pohjoismainen työympäristöalan jatkokoulutuslaitos
NIVA vietti 25-vuotisjuhliaan ja laitoksen laaja kurssitoiminta jatkui.
Työelämän virkamieskomitea hyväksyi määräaikaisen siirtolaisuustyöryhmän suositukset työperäistä
maahanmuuttoa koskeviksi painopistealueiksi ja niiden valtavirtaistamiseksi työelämäsektorin
toimintaan. Virkamieskomitea käynnisti uuden yhteistyöohjelman valmistelun vuosille 2009 – 2012,
jonka painopisteenä on globalisaation haasteisiin vastaaminen.

Lainsäädäntöyhteistyö ja muu oikeudellinen yhteistyö
Pohjoismaisen oikeudellisen alan yhteistyön tavoitteena on edistää maiden lainsäädännön
samankaltaisuutta ja siten poistaa rajaesteitä ja helpottaa pohjoismaalaisten keskinäisiä kontakteja. Työ
on pitkäjänteistä ja sen pohjana ovat käytännön lainsäädäntöhankkeet, yhteispohjoismaiset työryhmät ja
virkamiesten epävirallinen yhteistyö.
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Osana Suomen puheenjohtajuuskautta vuonna 2007 aloitettiin pohjoismaiset tutkimushankkeet
kriminaalipolitiikasta ja väestön oikeuskäsityksistä. Lisäksi vuoden aikana on muun muassa pidetty
seminaari rikosten sovittelusta.
Vuonna 2007 jatkettiin edellisenä vuonna aloitettua moniosaista hanketta, johon kuuluu Pohjoismaiden
väkivaltaa koskevia tutkimuksia, selvityksiä ja seminaareja. Hankkeessa kartoitetaan myös
ajankohtaisia kansallisia strategioita väkivallan vähentämiseksi ja väkivallan vähentämisen parhaita
käytäntöjä. Hankkeen on tarkoitus jatkua myös vuonna 2008.
Vuoden 2007 oikeusministerikokous pidettiin 20. kesäkuuta
Kolilla. Ministerit keskustelivat mm. vankeinhoidon
uudistuksista, lasten hyväksikäytön torjunnasta, rikoshyödyn
palauttamisesta ja pakkokeinoja koskevista
lainsäädäntöuudistuksista eri maissa. Jatkona Kolilla
käydyille keskusteluille Oslossa järjestettiin joulukuussa
ministeritason kokous lasten hyväksikäytön torjunnasta.
Syksyllä 2007 pohjoismainen perheoikeuden
asiantuntijaryhmä sai tehtäväkseen valmistella pohjoismaisen
perintösopimuksen uudistamista.

Poliisi- ja pelastusalan yhteistyö
Pohjoismainen poliisiyhteistyö kehittyy samanaikaisesti muun kansainvälisen yhteistyön kanssa.
Vuoden 2005 kokouksessaan poliisiylijohtajat päättivät, että olemassa olevien lukuisten
yhteistyöfoorumeiden paremman yhteensovittamisen vuoksi tarvitaan yhteinen visio painopisteistä ja eri
foorumien keskinäisestä suhteesta. Tätä varten perustettiin korkean tason työryhmä työstämään asiaa.
Työryhmä esitti raporttinsa poliisiylijohtajille elokuussa 2006 ja sai tehtäväksi esittää raporttiin
perustuvia konkreettisia jatkotoimenpiteitä. Jatkotyöskentelyn tuloksena useat raportin suosituksista on
pantu täytäntöön.
Suomen aloitteesta pohjoismaiset poliisiylijohtajat sopivat elokuussa DNA-tunnisteiden vertailusta.
Vertailu suoritetaan heti, kun menettelytavoista on sovittu.
Pohjoismaiden pelastusylijohtajat kokoontuivat vuoden aikana kaksi kertaa. Kokouksissa käsiteltiin
mm. suuronnettomuusharjoitusten kehittämistä sekä pelastustoimen kansainvälisen yhteistyön
erityiskysymyksiä.
Rajaturvallisuusalan yhteistyö
Rajavartiolaitos on osallistunut vuosittain pohjoismaiseen rannikkovartio yhteistyöhön - Nordic Coast
Guard Conference (NCGC) - joka koostuu Pohjoismaiden merellisestä rajaturvallisuudesta,
meripelastuksesta ja ympäristön suojelusta vastaavista viranomaisista. Kokouksissa ja yhteistoiminnassa
on keskitytty tiedonvaihtoon parhaiden käytänteiden löytämiseksi sekä syvennetty operatiivista
yhteistyötä pohjoisen Itämeren alueella. Tämän vuoden kokous järjestettiin elokuussa Helsingissä.
Maahanmuutto- ja kansalaisuusasiat
Vuoden 2007 alkupuoliskolla Islanti toimi pohjoismaisen virkamiestasoisen yhteistyöryhmän NSHF:n
(Nordisk samrådsgrupp på hög nivå i flyktingfrågor) puheenjohtajana. Kesäkuussa järjestettiin
virkamieskokous Reykholtissa, Islannissa. Samassa yhteydessä kokoontuivat maahanmuuttoalan
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ministerit. Suomea edusti ensimmäistä kertaa erityisesti maahanmuuttoasioista vastaava ministeri.
Puheenjohtajuus siirtyi Tanskalle, joka järjesti virkamieskokouksen marraskuussa Kööpenhaminassa.
NSHF:n ja siihen liittyvässä ministerikokouksissa vaihdetaan hyödyllisiä tietoja
maahanmuutto- ja turvapaikka asioissa. NSHF:n alatyöryhmien
työryhmäraportit saadaan kokouksissa tiedoksi.
Pohjoismaat vaihtavat kansalaisuusasioissa tilastotietoja sekä tietoja
lainsäädännön ja hallintokäytäntöjen muutoksista vuosittain kokoontuvassa
kansalaisuusasiantuntijoiden työryhmässä. Työryhmän puheenjohtajuus on
kiertävä. Vuonna 2007 puheenjohtajana toimi Islanti. Työryhmän kokous
pidettiin syyskuussa Reykjavikissa. Vuonna 2007 jatkettiin edellisenä vuonna
käynnistyneitä neuvotteluja pohjoismaisen kansalaisuussopimuksen
uudistamisesta.
Ihmiskaupan vastainen työ
Itämeren valtioiden neuvoston (CBSS) alainen ihmiskaupan vastainen työryhmä (Council of Baltic Sea
States Task Force against Trafficking in Human Beings) jatkoi Pohjoismaiden ja Baltian maiden
yhteisen ihmiskaupan vastaisen toimintaryhmän työtä. Työryhmän työhön osallistuvat Pohjoismaiden ja
Baltian maiden lisäksi myös Saksa, Puola ja Venäjä. Työryhmässä halutaan pureutua ihmiskaupan
vastaiseen työhön käytännön toimien tasolla. Työryhmä järjesti joulukuussa 2007 Riiassa
kaksipäiväisen koulutusseminaarin ihmiskauppa-asioista lähinnä konsuliasioista vastaaville henkilöille.
Yhteistyö saamelaisasioissa
Pohjoismainen saamelaisasiain virkamieselin käsitteli vuoden aikana mm. pohjoismaisen
saamelaissopimusluonnoksen jatkovalmistelua, pohjoismaisen saamen kielen kielipalkinnon (Nordiskt
samiskt språkpris-Gollegiella) sääntöjen muuttamista, Saamelaisten Parlamentaarisen Neuvoston
toiminnan rahoitusta, pohjoismaisen poroelinkeinoseminaarin järjestämistä ja haudoistaan 1900-luvun
alussa tutkimustarkoituksessa ylös nostettujen saamelaisten maallisten jäännösten (pääkallot, luurangot)
palauttamista saamelaisalueelle.
Saamelaisasioiden yhteensovittamisesta vastaavat ministerit ja saamelaiskäräjien puheenjohtajat
(sametingspresident) päättivät vuosittaisessa yhteiskokouksessa Tukholmassa marraskuussa
pohjoismaisen saamelaissopimuksen aikaansaamista koskevan menettelyn jatkamisesta;
virkamieselimen tehtäväksi tuli laatia syksyn 2008 yhteiskokoukseen mennessä ehdotus mahdollisten
jatkoneuvottelujen toteuttamisesta. Lisäksi ministerit ja saamelaiskäräjien puheenjohtajat päättivät
kielipalkinnon sääntöjen muuttamisesta ja totesivat, että Saamelaisten Parlamentaarisen Neuvoston
toiminnan rahoitus on tällä hetkellä (för närvarande) ratkaistu. Myös Yhdistyneiden Kansakuntien
hyväksymä julistus alkuperäiskansojen oikeuksista oli esillä.
Pohjoismainen yhteistyö saamelaisasioissa tapahtuu yhtäältä Pohjoismaiden neuvoston suositukseen no
13/1962 perustuvan Pohjoismaisen saamelaisasiain virkamieselimen puitteissa ja toisaalta
Pohjoismaiden ministerineuvoston löyhässä (ei omaa ministerineuvostoa) yhteydessä saamelaisasioiden
yhteensovittamisesta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa vastaavien ministerien, ja näiden maiden
saamelaiskäräjien puheenjohtajien säännöllisten kokousten (jäljempänä yhteiskokous) muodossa.
Saamelaisasiat kuuluvat Suomessa oikeusministerille, Ruotsissa maatalousministerille sekä Norjassa
työ- ja integraatioministerille.
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Virkamieselin koostuu Suomen, Ruotsin ja Norjan valtuuskunnista, joissa kussakin on yhteensä
vähintään kolme virkamiestä asianomaisen maan hallitusta ja saamelaiskäräjiä edustamassa. Suomen
valtuuskunnassa on viisi jäsentä, joista neljä edustaa hallitusta ja yksi Saamelaiskäräjiä. Valtioneuvosto
nimeää valtuuskunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan.
Virkamieselin kokoontuu yleensä kaksi kertaa vuodessa, niin myös
kertomusvuonna. Kokoukset pidetään virkamieselimen
kulloisessakin puheenjohtajamaassa (vaihtuu vuosittain eikä seuraa
Pohjoismaiden neuvoston tai ministerineuvoston puheenjohtajuutta).
Vuonna 2007 puheenjohtajamaana oli Ruotsi.
Yhteiskokouksia varten ei ole perustettu erillistä valmisteluelintä,
vaan niiden valmistelusta huolehtii Pohjoismainen saamelaisasiain virkamieselin. Virkamieselin hoitaa
myös kokouksissa tehtyjen päätösten toimeenpanoa. Ministerineuvoston sihteeristön edustajalla on
oikeus osallistua virkamieselimen kokouksiin ja hänet kutsutaan myös yhteiskokouksiin.
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LIITTEET
Liite 1: Pohjoismaiden ministerineuvoston budjetti vuonna 2007
Maiden maksuosuudet
Pohjoismaiden ministerineuvoston budjetti oli 845.772.000 miljoonaa Tanskan kruunua. Eri
Pohjoismaiden maksuosuudet määräytyvät maiden bruttokansantulon perusteella. Itsehallintoalueet
eivät osallistu Pohjoismaiden ministerineuvoston toiminnan rahoittamiseen.
Ruotsi
Norja
Tanska
Suomi
Islanti
Yhteensä

32,7 %
25,2 %
22,9 %
18,1 %
1,1 %
100 %

Budjetti pääalueittain
Koulutus, tutkimus ja työelämäpolitiikka
Kulttuuri-, tasa-arvo- ja lainsäädäntöpolitiikka
Elinkeino-, energia- ja aluepolitiikka, sosiaali- ja
talouspolitiikka
Yhteistyöministerit, sihteeristö ja muut yhteiset toiminnot
Naapuruuspolitiikka
Ympäristö- ja resurssipolitiikka
Rakennemääräraha
Yhteensä

27,6 %
20,2 %
18,6 %
12,3 %
11,0 %
10,0 %
0,4 %
100,0 %

Budjetti momenteittain tilattavissa painettuna versiona, löytyy myös verkosta
osoitteesta: http://www.norden.org/pub/ovrigt/ovrigt/sk/ANP2006774.pdf

Liite 2: Pohjoismaiset kokoukset vuonna 2007
Pääministereiden yhteistyö
18.-19.6.
Punkaharju Pohjoismainen pääministerikokous
31.10.
Oslo
Pohjoismainen pääministerikokous
Yhteistyö ulkopoliittisissa kysymyksissä
8.6.
Helsinki
Pohjoismainen ulkoministerikokous
27.9.
New York Pohjoismainen ulkoministerikokous
31.10.
Oslo
Pohjoismainen ulkoministerikokous
Ulkoministeriöiden valtiosihteereiden yhteistyö
24.-25.5.
Hämeenlinna Pohjoismainen valtiosihteerikokous
4.-5.10.
Helsinki
NB8 valtiosihteerikokous
Yhteistyöministereiden yhteistyö
Yhteistyöministerikokoukset (MR-SAM)
26.2.
Kööpenhamina
29.5.
Kööpenhamina
13.6.
Koli
5.9.
Ahvenanmaa
1.11.
Oslo
13.12
Kööpenhamina
Yhteistyökomitean kokoukset (NSK)
26.2.
Kööpenhamina
13.4.
Kööpenhamina
16.5.
Kööpenhamina
29.5.
Kööpenhamina
12.6.
Koli
26.6.
Kööpenhamina
4.9.
Ahvenanmaa
5.10.
Saariselkä
31.10.
Oslo
12.12.
Kööpenhamina
Turvallisuus- ja puolustuspoliittinen yhteistyö
29.-30.5.
Sandhamn Pohjoismainen puolustusministerikokous
6.-7.11.
Rånäs
Pohjoismainen puolustusministerikokous
Ulkomaankauppaa koskeva yhteistyö
31.10.
Pohjoismainen ulkomaankauppaministerikokous, Oslo
Yhteistyö kehityskysymyksissä
7.-8.6.
Islanti
Nordic Plus -kehitysosastopäällikkökokous
Rajaesteet ja pohjoismaalaisten arkielämän helpottaminen
19.-20.9.
Rovaniemi Suomalaisten ja luoteisvenäläisten kauppakamarien konferenssi
3.10.
Helsinki
Haloo Pohjolan "liikkuvuusopas" julkaistiin verkossa
3.-4.10.
Saariselkä Rajaesteseminaari - rajaesteet Pohjoiskalotilla

Kestävä kehitys
31.1.
Tukholma
7.3.
Helsinki
7.3.
Helsinki
9.5.
New York
20.6.
Kööpenhamina
20.9.
Kööpenhamina
24.10.
Tallinna
14.-16.11.

Torshavn,

Kestävän kehityksen asiantuntijaryhmä (BU-expertgruppen)
Kestävän kehityksen asiantuntijaryhmä (BU-expertgruppen)
Workshop Ett Hållbart Norden - Möjligheternas Norden
Sustainable Growth - a Nordic Point of View
Kestävän kehityksen asiantuntijaryhmä (BU-expertgruppen)
Kestävän kehityksen asiantuntijaryhmä (BU-expertgruppen)
Kestävän kehityksen seminaari "Future demographic
challenges in the sustainable welfare society"
Kestävän kehityksen asiantuntijaryhmä (BU-expertgruppen)

Pohjoinen ulottuvuus, lähialueet, Itämeri ja alueneuvostot
17.1.
Helsinki
Pohjoisen ulottuvuuden konferenssi
21.5.
Klaipeda
Common Shores - Baltic Sea Days
8.-9.10.
Kajaani
Pohjoinen ulottuvuus ja kulttuuri
17.-19.10. Murmansk HIV/Aids-ohjelman ensimmäisen osahankkeen päätösseminaari
20.-21.11. Pietari
PU Senior Officials meeting
11.-12.12. Pietari
Sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisy ja terveiden elintapojen edistäminen
-konferenssi
Nuorisoyhteistyö
28.-30.9.
Espoo
3.10.
Helsinki

21.-24.11.

Inari

Nordic Respect - enhancing two-way integration in the youth field
Opaskirjan "Mahdollisuuksien Pohjoismaat - suunnitteletko työskentelyä tai
opiskelua toisessa Pohjoismaassa?" julkaiseminn Haloo Pohjola neuvontapalvelun kotisivulla
Participation of Young People in Youth Information Work in the Nordic
Countries and Autonomous Areas

Itsehallintoalueiden asema ja osallistuminen
5.9.
Maarianhamina Yhteistyöministereiden kokouksessa hyväksyttiin ns. Ahvenanmaan
asiakirja
Yhteistyö kulttuuripolitiikan alalla
22.3.
Kööpenhamina
31.5.
Maarianhamina
4.10.
Kööpenhamina
31.10
Oslo
5.12.
Kööpenhamina
Seminaarit ja muut tapahtumat
29.-30.5.
Hanasaari
13. - 14.9.

Hanasaaari

10.-11.5.
8.-9.10.
11.-12.10.

Vaasa
Kajaani
Helsinki

15.-16.11.

Helsinki

Kulttuurivirkamieskomitea ÄK-K
Kulttuurivirkamieskomitea ÄK-K
Kulttuurivirkamieskomitea ÄK-K
Kulttuuriministerineuvosto MR-K
Kulttuurivirkamieskomitea ÄK-K

Reilu kulttuuri - seminaarissa käsiteltiin kulttuuria ja
kehitysyhteistyötä pohjoismaisen yhteistyön kannalta.
Kirjastoalan seminaari "Nordiskt bibliotekssamarbetet i
europeiskt och globalt perspektiv - ledarskapsstrategier för nya
strukturer"
Mediakasvatus 2007: medialukutaito.nyt -seminaari
Pohjoinen ulottuvuus ja kulttuuri -konferenssi
Kansainvälinen kulttuuriperintöalan konferenssi "Making
Cultural Heritage Truly Inclusive - Prospects of accessibility in
Nordic Museums".
Elokuva-alan ammattilaisille suunnattu "Kids Stuff?
Scandinavian Children´s Film" -seminaari

Koulutus- ja tutkimusalan yhteistyö
7.2.
Kööpenhamina
27.4.
Kööpenhamina
30.5.
Helsinki
28.-29.8.
Kuopio
31.10.
Oslo
28.11.
Kööpenhamina
Seminaarit ja muut tapahtumat
20.-21.8.
Turku

Koulutuksen ja tutkimuksen virkamieskomitea ÄK-U
Koulutuksen ja tutkimuksen virkamieskomitea ÄK-U
Koulutuksen ja tutkimuksen virkamieskomitea ÄK-U
Koulutuksen ja tutkimuksen virkamieskomitea ÄK-U
Opetusministerineuvosto MR-U
Koulutuksen ja tutkimuksen virkamieskomitea ÄK-U

Pohjoismaiden ministerineuvoston koulutuksen ja tutkimuksen
sektorin johtoryhmien yhteisseminaari
Kansainvälinen tutkimusyhteistyön konferenssi "Excellence
stems from people"
Kouluhyvinvointiseminaari "Seminarium om elevernas
välbefinnande"
Puheenjohtajuuskauden pääkonferenssi "Koulutus, työelämä ja
hyvinvointi"
Opiskelijaliikkuvuus-konferenssi "Studerandemobilitet Studiestöd, rörlighet och EU-frågor",
Yhteis- ja kaksoistutkintoja käsitellyt "Developing joint
programmes and degrees in the Nordic and Baltic countries" konferenssi

27.-28.8.

Turku

27.-28.9.

Helsinki

15.-17.10.

Espoo

26.-27.11.

Helsinki

13.-14.12.

Tampere

Ympäristö
25.1.
19.2
6.3.
13.3.
22.5.
24.5.
28.8.
25.9.
26.9.
31.10.
31.10.
11.12.

Kööpenhamina
Bryssel
Kööpenhamina
Tallinna
Ahvenanmaa
Kööpenhamina
Porvoo
Kööpenhamina
Kööpenhamina
Oslo
Oslo
Kööpenhamina

Ympäristövirkamieskomitean työvaliokunnan kokous
Ympäristöministerikokous (myös asuntoministeriosuus)
Ympäristövirkamieskomitean kokous
Ympäristövirkamieskomitean työvaliokunnan kokous
Ympäristövirkamieskomitean kokous
Ympäristövirkamieskomitean työvaliokunnan kokous.
Ympäristöministerikokous
Ympäristövirkamieskomitean kokous
Ympäristövirkamieskomitean työvaliokunnan kokous.
Ympäristöministerikokous
Ympäristövirkamieskomitean kokous
Ympäristövirkamieskomitean työvaliokunnan kokous

Liikenne
4.-5.9

Joensuu

26.4

Helsinki

Epävirallinen pohjoismaiden ja Baltian maiden
liikenneministerikokous
Pohjoismaiden liikennevirkamiehet

Elinkeino- ja energiapolitiikka
28.2.-1.3.
Helsinki
24.-25.4.

Kööpenhamina

19.-20.6.

Eckerö, Ahvenanmaa

23.8.

Kööpenhamina

Elinkeino- ja energiapolitiikan virkamieskomitean ÄK-NE
yhteiskokous ja erilliskokoukset
Elinkeino- ja energiapolitiikan virkamieskomitea ÄK-NE
yhteiskokous ja erilliskokoukset sekä yhteiskokous
aluepolitiikan pohjoismainen virkamieskomitean ÄK-R kanssa
Elinkeino- ja energiapolitiikan virkamieskomitean ÄK-NE
yhteiskokous ja erilliskokoukset
Elinkeinopolitiikan virkamieskomitea ÄK-NE/Näring

19.-20.9.

Helsinki

20.9.
20.9.
9.11.
27.-28.11.

Helsinki
Helsinki
Helsinki
Kööpenhamina

Elinkeino-, energia- ja aluepolitiikan ministerineuvosto MRNER:n kokous
Elinkeinopolitiikan virkamieskomitea ÄK-NE/Näring
Energiapolitiikan virkamieskomitea ÄK-NE/Energi
Energiapolitiikan virkamieskomitea ÄK-NE/Energi
Elinkeinopolitiikan virkamieskomitea ÄK-NE/Näring

Energiasektorin alaryhmien kokoukset ( pl. energiatutkimusinstituutti NEF)
16.1.
Oslo
Energiatehokkuusryhmä
25.1
Oslo
Ilmastoryhmä
1.2.
Kööpenhamina
Sähkömarkkinaryhmä
22.2.
Kööpenhamina
Sektoreiden välinen kokous bioenergiaprojektien
koordinoinnista
27.2.
Kööpenhamina
Uusiutuva energia -ryhmä
27.3.
Oslo
Sähkömarkkinaryhmä
26.6.
Helsinki
Sähkömarkkinaryhmä
28.4.
Kööpenhamina
Energiatehokkuusryhmä
18.4.
Tukholma
Ilmastoryhmä, Energiatehokkuusryhmä
25.4.
Oslo
Sektoreiden välinen kokous bioenergiaprojektien
koordinoinnista
1.6.
Kööpenhamina
Sähkömarkkinaryhmä
7.6.
Reykjavik
Ilmastoryhmä
7.6.
Gotlanti
Uusiutuva energia -ryhmä
13.6.
Helsinki
Energiatehokkuusryhmä
15.8.
Kööpenhamina
Uusiutuva energia -ryhmä
16.8.
Kööpenhamina
Bioenergiaprojektin ohjausryhmä
4.9.
Oslo
Uusiutuva energia -ryhmä
12.9.
Kööpenhamina
Ilmastoryhmä
20.9.
Helsinki
Sähkömarkkinaryhmä
23.9.
Oslo
Bioenergiaprojektin ohjausryhmä
1.11.
Sähkömarkkinaryhmä (puhelinkokous)
5.11.
Tukholma
Uusiutuva energia -ryhmä
14.11.
Arlanda
Sähkömarkkinaryhmä
22.11.
Gardemo
Sähkömarkkinaryhmä
23.11.
Oslo
Energiatehokkuusryhmä
11.12
Kööpenhamina
Sähkömarkkinaryhmä
Aluepolitiikka
15.2
Tallinna
24.4
Kööpenhamina
25.4
Kööpenhamina
12.6
19.-20.9

Tornio
Helsinki

20.9
4.12
5.12

Helsinki
Maarianhamina
Maarianhamina

Aluepolitiikan virkamieskomitea ÄK-R:n kokous
Aluepolitiikan virkamieskomitea ÄK-R:n kokous
Aluepolitiikan virkamieskomitea ÄK-R:n ja Elinkeino- ja
energiapolitiikan virkamieskomitea ÄK-NE:n yhteiskokous
Aluepolitiikan virkamieskomitea ÄK-R:n kokous
Elinkeino-, energia- ja aluepolitiikan ministerineuvosto MRNER:n kokous
Aluepolitiikan virkamieskomitea ÄK-R:n kokous
Aluepolitiikan virkamieskomitea ÄK-R:n kokous
Aluepolitiikan virkamieskomitea ÄK-R:n ja Nordregion
hallituksen yhteiskokous

Muut ÄK-R:n järjestämät/rahoittamat tilaisuudet
16.2
Tallinna
ÄK-R:n ja Baltian maiden aluepolitiikasta vastaavien

24.4
12.6
11.9
19.10

Kööpenhamina
Tornio
Helsinki
Tukholma

viranomaisten yhteiskokous
Kaupunkitutkimusta ja -politiikkaa koskeva seminaari
ÄK-R:n ja rajaseutuorganisaatioiden yhteinen workshop
Ilmastokonferenssi (yhdessä ÄK-M:n kanssa)
Naisyrittäjyyttä ja aluekehitystä koskeva konferenssi

Lisäksi
15.-17.8.

Färsaaret

Kuntaministerikokous

Talous- ja finanssipolitiikka
19.6.
Helsinki
30.10.
Oslo
6.3.
Helsinki
9.5.
Oslo
26.6.
Reykjavik
12.9.
Tukholma
27.11.
Kööpenhamina

Talous- ja rahapolitiikan ministerineuvosto MR-Finans
Talous- ja rahapolitiikan ministerineuvosto MR-Finans
Talous- ja rahapolitiikan virkamieskomitea ÄK-Finans
Talous- ja rahapolitiikan virkamieskomitea ÄK-Finans
Talous- ja rahapolitiikan virkamieskomitea ÄK-Finans
Talous- ja rahapolitiikan virkamieskomitea ÄK-Finans
Talous- ja rahapolitiikan virkamieskomitea ÄK-Finans

Maa- ja metsätalous- sekä kalastus- ja elintarvikesektori
22.2.
Kööpenhamina
Bioenergia-alan yhteistyön suunnittelu
29.-30.3.
Kööpenhamina
EK-FJLS maatalous
31.5.-1.6.
Helsinki
EK-FJLS maa- ja metsätalous
26.4.
Oslo
Bioenergia-alan kontaktiryhmä
4.10.
Helsinki
CSO NB8 maatalous
24.-25.10. Oslo
NEF Bioenergiaseminaari
31.10-1.11. Oslo
EK-FJLS maa- ja metsätalous
22.3.
30.5.
31.5.
27.6.
26.9.
30.10.
31.10.

Kööpenhamina
Helsinki
Helsinki
Pori
Tukholma
Oslo
Oslo

Kuluttaja-asiat
1.-2.3.
Helsinki
27.-28.8.
Nuuk
17.12.
Kööpenhamina

Metsävirkamiestyöryhmä/ÄK-Skog
Metsävirkamiestyöryhmä/ÄK-Skog
Metsä- ja maatalousvirkamiestyöryhmä/ÄK-Skog+Jord,
Metsä- ja maatalousvirkamiestyöryhmä/ÄK-Skog+Jord
CSO-NB8 Forestry
Metsävirkamiestyöryhmä/ÄK-Skog
Metsä- ja maatalousvirkamiestyöryhmä/ÄK-Skog+Jord

Pohjoismainen kuluttajaryhmä
Pohjoismainen kuluttajaryhmä
Pohjoismainen kuluttajaryhmä

19.4.

Helsinki

Seminaari EU:n kuluttajapoliittisesta strategiasta vuosille
2007-2013 ja vihreästä kirjasta kuluttajansuojaa koskevan
yhteisön säännöstön tarkistamisesta sekä niiden vaikutuksesta
pohjoismaiseen kuluttaja-alan yhteistyöhön

3.-5.10.

Helsinki

Pohjoismainen kuluttajatutkimusseminaari
(The Nordic Consumer Policy Research Conference)

Sosiaali- ja terveyspolitiikka sekä tasa-arvoasiat
10-11.5.
Nauvo
Tasa-arvoasiain virkamieskomitean kokous ÄK-JÄM
11.-12.6.
Lahti
Sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvosto MR-S
15.10.
Helsinki
Tasa-arvoasiain ministerineuvosto MR-JÄM
22.11.
Helsinki
Tasa-arvoasiain virkamieskomitean kokous ÄK-JÄM
27-28.11.
Tampere
Sosiaali- ja terveyspolitiikan virkamieskomitean kokous ÄK-S
Konferenssit ja seminaarit
20.3.
29.-30.3.
11.4.
12.-13.4.
1.-2.10.

Helsinki
Espoo
Levi
Levi
Helsinki

17.-19.10.
8.-9.11.

Murmansk
Espoo

21.11.
11.-12.12.

Helsinki
Pietari

Valtavirtaistamisseminaari
Nuoret ja sukupuoli -asiantuntijaseminaari
Pohjoismaisen huumefoorumin kokous
Huumeiden ehkäisy pohjoisilla alueilla -seminaari
Vammaiset henkilöt ja toimintarajoitteiset vanhukset konferenssi
Hiv/aids-ohjelman ensimmäisen vaiheen päätösseminaari
Terveen kehitysympäristön rakentaminen lapsille ja nuorille seminaari
Perhevapaakustannukset ja sukupuolten tasa-arvo-konferenssi
Sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisy ja terveiden elintapojen
edistäminen -konferenssi

Muut kokoukset
14.-15.5.
4.12.
25.-26.10.
17.4.
23.10.

Helsinki
Helsinki
Espoo
Helsinki
Helsinki

20.12.

Helsinki

Työelämää koskeva yhteistyö
24.4.
Helsinki
3.10.
Kööpenhamina
22.-23.3.
Helsinki
5.-6.9.
Selfoss
20.-21.3.
Helsinki
20.-21.9.
Reykjavik
30.5.-1.6.
Norrlanti
3.-5.9.
Reykjavik
13.2.
Helsinki
17.10.
Bryssel
7.3.
Helsinki
28.9.
Helsinki
21.3.
Helsinki
6.11.
Helsinki
1.3.
Oslo
24.5.
Helsinki
24.8.
Kööpenhamina

Vapaaehtoisverkostokokous
Harvinaiset sairaudet kokous
Suun terveydenhuollon seminaari
Rokotetuotantokokous
Uusia ja parempia työpaikkoja jouston ja turvan avulla symposium
Rokotetuotantokokous

Työelämän virkamieskomitea ÄK-A
Työelämän virkamieskomitea ÄK-A
Työmarkkinajaosto
Työmarkkinajaosto
Työympäristöjaosto
Työympäristöjaosto
Työoikeusjaosto
Työoikeusjaosto
EU-informaatioryhmä
EU-informaatioryhmä
NIVAn hallitus
NIVAn hallitus
Laajentumistyöryhmä
Laajentumistyöryhmä
Määräaikainen siirtolaisuustyöryhmä
Määräaikainen siirtolaisuustyöryhmä
Määräaikainen siirtolaisuustyöryhmä

Lainsäädäntöyhteistyö ja muu oikeudellinen yhteistyö
5.-6.2.
Helsinki
Oikeusyhteistyön virkamieskomitea ÄK-LAG
2.-3.5.
Turku
Oikeusyhteistyön virkamieskomitea ÄK-LAG
20.6.
Koli
Oikeusyhteistyön ministerineuvosto MR-LAG
2.-3.10.
Helsinki
Oikeusyhteistyön virkamieskomitea ÄK-LAG
Poliisi- ja pelastusalan yhteistyö
29.-30.5.
Snekkersten, Tanska
13.-14.6.
Snekkersten, Tanska
4.-5.9.
Karlstad, Ruotsi
10.-11.10. Gentofte, Tanska

Kriisivalmiusasioiden virkamieskokous
Pelastusylijohtajien kokous
Palonehkäisyasioiden virkamieskokous
Kriisivalmiusasioiden ylijohtajakokous

Rajaturvallisuusalan yhteistyö
29.–30.8.
Helsinki

Pohjoismainen rannikkovartiokonferenssi

Maahanmuutto- ja kansalaisuusasiat
28.6.
Reykholt
NSHF:n virkamieskokous
29.6.
Reykholt
NSHF:n ministerikokous
15.-16.11. Kööpenhamina
NSHF:n virkamieskokous
Itämeren valtioiden neuvoston ihmiskaupan vastaisen työryhmän kokoukset:
22.3.
Bonn
5.-6.9.
Bryssel
5.-6.12.
Riika
Yhteistyö saamelaisasioissa
10.5.
Nikkaluokta
11.-12.10. Tukholma
14.11.
Tukkolma

Pohjoismainen saamelaisasiain virkamieselin
Pohjoismainen saamelaisasiain virkamieselin
Saamelaisasioiden yhteensovittamisesta Suomessa,
Ruotsissa ja Norjassa vastaavien ministerien ja näiden
maiden saamelaiskäräjien puheenjohtajien yhteiskokous

Liite 3: Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön tapahtumakalenteri 2007
Tapahtuma

Ajankohta

Paikka

Itsenäinen Suomi 90 v.
Hel-Looks -näyttelyn avajaiset
Yhteistyöministerin tiedotustilaisuus
Pohjoismainen yhdyshenkilökokous
Pohjoinen ulottuvuus (PU)-seminaari
PN:n Suomen valtuuskunnan kokous
Teemapäivä ruotsin kielen ja historian opettajille
BEN-seminaari
Keke-verkkosihteeristön kokous
Budjettiryhmän kokous
Bioenergian koordinointikokous
Pietarin pohjoismaisen ruokaviikon valmistelukokous
PN:n neuvontatoimikunnan kokous
"Helsingfors som Östersjömetropol" -seminaari
BDF-kokous
IOM-kokous
Ulkopoliittinen seminaari
Energiakokous
MR-SAM
Pohjoismainen kielisopimus
Norden-tiedotustilaisuus
Keke-workshop
Human Imitations
Innovaatiokokous
Scandianvian Design beyond the Myth -näyttely
Valtavirtaistamisseminaari
Globalisaatiokokous
"Winning others on yours side - kohti suomalaista
julkisuusdiplomatiaa" -seminaari
"Pohjolan mahdollisuudet globaalissa ympäristössä"
-seminaari
"Nuoret ja tasa-arvo" -asiantuntijaseminaari
Twinning-seminaari
"Renewable resources" - seminaari
Ålands kontaktgruppen
Globalisaatiokokous
NSK-kokous
Yhteistyöohjelmapäivä/ministeriöt
Norden-tiedotustilaisuus
NGO-Itämeri-kokous
Norden-tiedotustilaisuus/NICe/KTM
Norden-tiedotustilaisuus/nuoret ja opiskelijat
Dementia- ja alzheimeryhdistysten foorumi
Instituutioseminaari
Mandaattikokous
Seminaari "Kekkonen ja pohjoismainen yhteistyö"
Norden-tiedotustilaisuus/nuoret ja opiskelijat
Pietarin pohjoismainen ruokaviikko, infotapahtuma
Baltic Sea Safety (BaSSY)-kokous
Norden-tiedotustilaisuus/uskonto- ja kulttuurierot
Norden-tiedotustilaisuus/nuoret+opiskelijat
Koli-Punkaharju kokousten valmistelut
Nordic-Baltic seminar for young diplomats

4.1.
9.1.
10.1.
15.1.
17.1.
24.1.
24.1.
25.1.
29.1.
29.1.
1.2.
7.2.
7.2.
8.2.
14.2.
16.2.
20.2.
22.2.
26.2.
1.3.
6.3.
6.3.
10.3.
14.3.
15.3.
20.3.
22.3.

Finlandia-talo, Helsinki
Kööpenhamina
UM
UM
Hanasaari, Espoo
Eduskunta
NIFIN, Helsinki
Lappeenranta
Eduskunta
MMM
NICe, Oslo
Eduskunta
Ruotsalainen kauppakorkeakoulu
Kööpenhamina
UM
Nuuk, Grönlanti
Kööpenhamina
Kööpenhamina
Hanasaari, Espoo
Turku
Säätytalo, Helsinki
Oslo
KTM
Sofia
STM
Kööpenhamina

28.3.

Marina Congress Center, Helsinki"

29.3.
29.3.
30.3.
2.4.
11.4.
12.4.
13.4.
16.4.
17.4.
18.4.
18.4.
19.4.
19.4.
19.-20.4.
19.4.
20.-22.4.
23.4.
24.-25.4.
25.4.
26.4.
26.4.
2.-3.5.
3.5.

Kööpenhamina
Hanasaari, Espoo
Ritarihuone, Helsinki
Ahvenanmaa
UM
Kööpenhamina
Ahvenanmaa
Pori
Kööpenhamina
Oulu
Vaasa
Helsinki
Kööpenhamina
Kööpenhamina
Tukholma
Jyväskylä
Pietari
Helsinki
Porvoo
Kuopio
Koli ja Punkaharju
Tukholma

Elintarvikepäivä
Barents Press -seminaari
Nordic-Baltic Innovation Seminar
Palkkatoimikunnan kokous
CSD15 PMN oheistapahtuma
Medialukutaito ja mediakasvatus
PN:n Suomen valtuuskunnan kokous
Pietarin ruokaviikon tiedotustilaisuus yrityksille
Norden-tiedotustilaisuus/nuoret+opiskelijat
Seminaari "Pohjolan metsien merkitys
tulevaisuudessa"
NSK-kokous
Baltic Sea Days
PMN:n kulttuuriuudistus -tiedotustapahtuma
CBSS/Ministers of Trade and Economy -kokous
NAF-seminaari
BEN-EAST -konferenssi
Pohjoismainen valtiosihteerikokous
NSK- ja MR-SAM -kokoukset
"Reilu kulttuuri" -seminaari
Ystävyyskaupunkikokous
Seminaari "Renowed Northern Dimension Policy
and the next Steps"
EHU-kokous
Norjan valtiovierailu
Finnish-norwegian seminar
Visegrad-seminaari
Nordic Summer -tapahtuma
"Kansanmusiikki ja kansallinen identiteett" -semin.
"Women, Peace and Security" -seminaari
Pohjoismainen ulkoministerikokous
NSK-kokous
"Mobiliteetti rajalla" -seminaari
Haaparanta-Tornio rajaestetapahtuma
MR-SAM -kokous
Keke-verkkosihteeristön kokous
14th CBSS Ministerial Session
Seminaari "Nuoret journalistit"
Ålands kontaktgruppen
BEG-kokous
Inno/FIST-kokous
Pohjoismainen pääministerikokous
EHU-kokous
"Mitä teemme v. 2009" -keskustelutilaisuus
Ahvenanmaan MR-SAM-kokouksen valmistelukok.
NB8-ministerikokous
Pohjoismainen yhdyshenkilökokous
PMN:n koulutussektorin johtoryhmien seminaari
"Excellence Stems from People" -seminaari
BEAC-NCM Steering Group
Budjettikokous
Seminaari "Nordic-Baltic Mobility and Network
Programmes"
NSK- ja MR-SAM -kokoukset
Norden-tiedotustilaisuus
NB8 liikenneministerien kokous
"Functional Food" -seminaari

3.5.
4.-6.5.
7.5.
8.5.
9.5.
10.-11.5.
14.-15.5.
14.5.
15.5.

Messukeskus/Helsinki
Kuusamo
Tallinna
Kööpenhamina
New York
Vaasa
Ahvenanmaa
NIFIN, Helsinki
Hämeenlinna ja Lahti

15.5.
16.5.
21.5.
21.5.
22.5.
23.5.
24.-25.5.
24.-25.5.
29.5.
29.-30.5.
31.5.

NIB, Helsinki
Kööpenhamina
Klaipeda
Kansallismuseo, Helsinki
Tukholma
UM
Moskova
Hämeenlinna
Kööpenhamina
Hanasaari
Århus

31.5.-1.6.
4.6.
5.-7.6.
5.6.
6.-7.6.
6.-7.6.
6.6.
6.6.
8.6.
12.6.
11.-14.6.
12.6.
13.6.
12.6.
13.6.
13.6.
14.6.
14.6.
15.6.
18.-19.6.
13.7.
14.8.
15.-17.8.
16.-18.8.
20.8.
21.8.
27.8.
28.8.
28.8.

Lappeenranta
Bryssel
Helsinki ja Turku
Smolna, Helsinki
Bratislava
Beograd
Sibelius-Akatemia, Helsinki
Hanasaari, Espoo
Helsinki
Koli
Tornio/Haaparanta
Tornio/Haaparanta
Koli
YM
Malmö
Koli
UM
VM
Kööpenhamina
Punkaharju
Bryssel
Hanasaari, Espoo
Färsaaret
Turku
UM
Turku
Turku
UM
UM

29.8.
3.-5.9.
4.-5.9.
4.-5.9.
5.-6.9.

Riika
Ahvenanmaa
Ahvenanmaa
Joensuu
Hanasaari, Espoo

Pietarin pohjoismaisen ruokaviikon lehdistötilaisuus
EHU-kokous
Kirjastot yhteiskunnan muutoksessa
Cross-border barriers -seminaari
WGEC-kokous
Seminaari "Baltic Dynamics International
Partnership for Innovation"
Norden-tietotustilaisuus/keke
PN:n neuvontatoimikunnan kokous
Pietarin pohjoismainen ruokaviikko
Luoteisvenäläisten ja suomalaisten kauppakamarien konferenssi
Norden-tiedotustilaisuus/rajaesteet
Finwin-kokous
NIVA:n 25 v. juhla
Pohjoismainen ulkoministerikokous
Innovaatioedustustokokous
Nordic Respect - enhancing two-way integration
in the youth field
Seminaari "Rajattomia mahdollisuuksia nuorille"
Rajaesteseminaari
EHU/Steering Comitteen kokous
NB8 valtiosihteerikokous
NSK-kokous
Pohjoinen ulottuvuus ja kulttuuri -kongressi
Lehtorikonferenssi
Norden-tiedotustilaisuus
"Cross-border cooperation" -konferenssi
Saavutettavuus - Tillgänglighetsnätverk för museer
Norden-tiedotustilaisuus
Norden-tiedotustilaisuus
"Seals and society" -konferenssi
Kontaktgruppen
"Nordiska Handikappolitiska Rådet 10 år" -seminaari
PN:n liittokokous
Pohjoismainen yhdyshenkilökokous
Joustoturvasymposiumi
ESC/BEN Final Conference
PN:n Suomen valtuuskunnan kokous
PN:n istunto
PN:n valtuuskunnan kokous
Pohjoismainen pääministerikokous
Pohjoismainen yhteistyöministerikokous
NSK-kokous
Baltic Development Forum
Norden-tiedotustilaisuus
"Vanhenevan Pohjolan haasteet" -seminaari
Nordplus-konferenssi
Pohjolan innovaatio- ja markkinointivaltuuskunta
Pohjoismaisen mallin esittely
Keke-seminaari
Norden-tiedotustilaisuus/hyvinvointiyhteiskunta
Norden-tiedotustilaisuus/yrittäjyys
Finpro-seminaari
PU Senior Officials meeting
Norden-tiedotustilaisuus
Seminaari "Lasku lapsensaannista"

6.9.
10.9.
13.-15.9.
11.9.
13.9.

Pietari
Bryssel
Espooo, Hansaari
NICe, Helsinki
Riika

13.-14.9.
13.9.
14.9.
17.-21.9.

Riika
Kouvola
Helsinki
Pietari

19.-20.9.
20.9.
26.9.
27.9.
27.9.
28.9.

Rovaniemi
Rovaniemi
Helsinki
Hanasaari, Espoo
New York
UM

28.-30.9.
3.10.
3.-5.10.
4.10.
4.-5.10.
5.10.
8.-9.10.
8.-10.10.
10.10.
10.10.
11.-12.10.
11.10.
12.10.
16.-18.10.
17.10.
19.10.
19.10.
23.10.
23.10.
24.10.
24.10.
29.10.-1.11.
30.10.
31.10.
31.10.
30.10.
4.-5.11.
5.11.
5.11.
8.-9.11.
11. - 15.11.
12.-16.11.
14.-16.11.
19.11.
20.11.
20.11.
20.-21.11.
21.11.
21.11.

Espoo, Hanasaari
Satakuntatalo, Helsinki
Saariselkä
Helsinki
Helsinki
Saariselkä
Kajaani
Pietari
Pieksämäki
Kaliningrad
Helsinki, Kansallismuseo
Kajaani
Joensuu
Vaasa
UM
Tukholma
Jyväskylä
Eduskunta
Helsinki
Jelgava
Eduskunta
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Tallinna
Lappeenranta
Helsinki
Kööpenhamina
Peking, Shanghai, Tokio
Delhi
Färsaaret
Tampere
Seinäjoki
Helsinki
Pietari
Kokkola
Säätytalo, Helsinki

Participation of Young People in Youth Information
Work in the Nordic countries and autonomous areas
Kokous PMN:n sihteeristössä
Rock the world -tapahtuma
TEKEL-seminaari
Seminaari "Studerandes mobilitet i Norden"
Nordic Innovation Conference 2007
PN:n neuvottelutoimikunnan kokous
Pohjoismainen yhdyshenkilökokous
MR-SAM-kokous
Puheenjohtajuuskauden päättäjäistilaisuus
PN:n Suomen valiokunnan kkoous

LYHENTEITÄ:
CBSS = Itämeren valtioiden neuvosto
MR-SAM = Yhteistyöministerit
NSK = Pohjoismainen yhteistyökomitea
PMN = Pohjoismaiden ministerineuvosto
PN = Pohjoismaiden Neuvosto
PU = Pohjoinen ulottuvuus

21.-24.11.
22.11.
22.11.
28.11.
29.11.
29.-30.11.
10.12.
10.12.
12.12.
14.12.
19.12.

Inari
Kööpenhamina
TAIK, Helsinki
Dipoli, Espoo
Turku
Oulu
Eduskunta
Eduskunta
Kööpenhamina
UM
Eduskunta

Vuosikertomus on laadittu eri ministeriöiden
ja Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön (PYS)
toimittamien yhteenvetojen perusteella.
Toim.
Ville Andersson
Leila Riitaoja
Kuvat:
Lehtikuva Oy / Valtioneuvoston kanslia
Adam Elwan, Leila Riitaoja / PYS
Magnus Fröderberg / Norden.org
Josephine Lindegaard / NMRS

