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Esipuhe
Vuonna 2019 Suomi sai uuden hallituksen ja Pohjoismaiden ministerineuvosto sai Islannin puheenjohtajuuskaudella uuden vision: Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuonna 2030. Visiota tavoitellaan kolmella painopistealalla: vihreä Pohjola, kilpailukykyinen Pohjola ja sosiaalisesti kestävä Pohjola.
Maaliskuussa 2019 Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteerinä aloittaneen Paula Lehtomäen luotsaama
visiotyö haki uutta suuntaa Pohjoismaiden pääministereiden viime aikojen tavoitteista. Yhteistyöministereiden poliittinen viimeistely kesäkuussa oli myös sopusoinnussa Suomen uuden hallitusohjelman ja sen monien
pohjoismaisuutta koskevien linjausten kanssa. Hiilineutraaliuteen siivittävät korkea osaaminen, innovaatiot ja
investoinnit uusiin liikenneratkaisuihin, kestävään energiantuotantoon, kiertotalouteen sekä biotalouteen.
Pohjolan integroituminen jatkuu liikkuvuutta edistävin toimin, rajaestetyöllä, kulttuurivaihdolla ja yhteistyöllä
rajoja ylittävän digitalisaation edistämiseksi. Pohjoismainen yhteistyö pohjautuu yhteisiin arvoihin ja tukee
pohjoismaiden yhdessä kehittämän hyvinvointiyhteiskunnan muutosta.
Vuoden 2019 puheenjohtajamaa Islannin painopistealueet olivat nuoret, kestävä matkailu ja meriympäristö.
Ilmastonmuutos nousi yhä vahvemmin kansainväliseen keskusteluun. Pohjoismainen yhteistyö vastasi Islannin
johdolla laajalla rintamalla tähän kansalaisyhteiskunnastakin nousevaan huoleen. Yhteistyöministerikokouksia
järjestettiin Suomen hallitusvaihdoksen jälkeen kolme ja yksi niistä pidettiin syyskuussa Edinburghissa, missä
tapasimme Skotlannin hallituksen edustajia ja kuulimme paikallisesta nuorisotyöstä. Pohjoismainen yhteistyö
kiinnostaa maailmalla. Pohjoismaat ovat yhdessä edelläkävijöitä, kun kohtaamme ilmastonmuutoksen aiheuttamia haasteita. Pohjoismaisille ratkaisuille tulee kysyntää maailmalla, on kyse sitten energiayhteistyöstä tai
demokratiasta ja avoimuudesta.

Helsingissä 15.4.2020
Thomas Blomqvist
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri
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POLIITTISET SUUNTAVIIVAT JA ULKOASIAT
Pääministereiden yhteistyö

Angela Merkel ja pohjoismaiset pääministerit Viðeyn saaressa Reykjavikissa 20.8.2019
Kuva: Mary Gestrin /norden.org

Vuoden 2019 elokuussa pohjoismaiset pääministeri hyväksyivät pohjoismaiselle yhteistyölle uuden vision.
Pohjoismaiden visiona on tulla maailman kestävimmäksi ja integroituneimmaksi alueeksi vuoteen 2030 mennessä. Visio ohjaa kaikkea yhteistyötä ja siirtää painopisteen vahvasti kestävyys- ja ilmastoagendalle.
Tammikuussa pääministerit ja pohjoismaiset ilmastoministerit kokoontuivat Helsinkiin Suomen aloitteesta ja
antoivat hiilineutraalisuusdeklaraation. Tavoite on lisätä yhteispohjoismaisia ponnisteluja ilmastonmuutoksen
hillitsemiseksi ja myös vahvistaa Pohjoismaiden vaikuttavuutta kansainvälisellä ilmastoareenalla.
Pääministereiden kesäkokouksessa Islannissa pääministerit saivat vieraaksi Saksan liittokansleri Angela Merkelin, jonka kanssa keskusteltiin erityisesti ilmastonmuutoksesta, kestävästä kehityksestä ja globaaleista haasteista. Pohjoismaiset pääministerit tapasivat myös pohjoismaisten yritysten toimitusjohtajia, jotka ovat sisällyttäneet kestävän kehityksen tavoitteita liiketoimintaansa. Yhteistapaamisessa julkaistiin yhteinen julkilausuma.
Lokakuun lopussa pääministerit osallistuivat Pohjoismaiden neuvoston istuntoon Tukholmassa. He kokoontuivat huippukokoukseen Pohjoismaiden neuvoston täysistunnossa, jossa pääaiheena oli "Kuinka pohjoismaisella
yhteiskuntamallilla voidaan kehittää ja edistää kestävää muutosta?" Keskinäisessä kokouksessaan pääministerit käsittelivät ilmastoasioita ja keskustelivat pohjoismaisten nuorison edustajien kanssa. Pääministerit osallistuivat myös Pohjoismaiden neuvoston palkintojenjakogaalaan.
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Yhteistyöministereiden yhteistyö
Pohjoismaiset yhteistyöministerit johtivat pohjoismaista yhteistyötä ohjaavan uuden vision ja sen seurantatyön suunnittelua. Visio ”Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuonna 2030” jakautuu
kolmeen strategiseen prioriteettiin; vihreä Pohjola, kilpailukykyinen Pohjola ja sosiaalisesti kestävä Pohjola.
Yhteistyöministerit päättivät visiosta kesäkuun kokouksessaan ja esittelivät sen pääministereiden hyväksyttäväksi elokuussa.
Vision priorisoimat toimet ympäristökriisin ratkaisuksi käsittävät kestävää energiantuotantoa ja hiilineutraaliutta, vihreää liikennettä ja vihreitä investointeja sekä biotaloutta ja kiertotaloutta. Visio korostaa tietoa ja
innovointia sekä luo jatkuvuutta pääministereiden viimevuotisiin julistuksiin, esim. julkilausuma integraatiosta
vuodelta 2016, 5G:stä vuodelta 2018 sekä Helsingin julistus ilmastosta ja hiilineutraalisuudesta vuoden 2019
tammikuulta. Visiossa asetetaan lisäksi päämääräksi osallisuus ja tasa-arvo sekä painotetaan pohjoismaisen
hyvinvoinnin ja demokraattisten arvojen vahvistamista. Vision tukemiseksi perustettiin ohjausjärjestelmä,
jolla allokoidaan PMN:n varoja yhä kiinteämmin visiota toteuttavaan työhön.
Helmikuussa yhteistyöministerit hyväksyivät toimintasuunnitelman, joka edistää liikkuvuutta Pohjolassa
2019-2021. Suunnitelma vahvistaa esimerkiksi rajaestetyön asemaa ja korostaa rajoja ylittäviä digitaalisia palveluja, EU-lainsäädännön täytäntöönpanoa sekä toisessa Pohjoismaassa suoritettujen tutkintojen tunnustamista. Toiseen Pohjoismaahan muuttamisesta halutaan tehdä entistä helpompaa työntekijöille, yrittäjille,
opiskelijoille ja muille. Monet toimintasuunnitelman käytännön hankkeista keskittyvät nuoriin.
Vuoden alusta Pohjoismaiden ministerineuvosto vahvisti kansalaisille suunnattua neuvontapalveluaan Info
Pohjola. Se neuvoo nyt pohjoismaisesta yhteistyöstä laajemmin, myös esim. mahdollisuuksista hakea avustuksia ja henkilöitä, jotka tiedustelevat yritystoiminnan harjoittamisesta muissa Pohjoismaissa.
Pohjoismaiset itsehallinnot Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti osallistuivat Pohjoismaiden ministerineuvoston eri neuvostokokoonpanojen toimintaan aktiivisesti Helsingin sopimuksen määrittämissä puitteissa ja mahdollisimman täysipainoista osallistumista linjanneen vuoden 2007 Ahvenanmaa-asiakirjan pohjalta. Itsehallintojen keskinäinen koordinaatio jatkui vuonna 2019.

Yhteistyöministerit Edinburghissa elokuussa 2019. Kuva: Norden.org
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Ulko- ja turvallisuuspoliittinen sekä puolustusyhteistyö
Islanti toimi vuonna 2019 Pohjoismaisen yhteistyön (N5) puheenjohtajana. Islannin puheenjohtajuuskaudella
ensimmäinen N5-ulkoministerikokous pidettiin Islannissa 11.-12.9. N5-kokouksessa keskusteltiin mahdollisesta uudesta Stoltenberg-raportista, transatlanttisista suhteista, arktisista kysymyksistä, YK-yhteistyöstä sekä
EU-asioista. Suomi kertoi EU-puheenjohtajuuskautensa tavoitteista. Toinen ulkoministerikokous pidettiin Pohjoismaiden neuvoston istuntoviikon yhteydessä 30.10. Tukholmassa. Ulkoministerit päättivät aloittaa uuden
pohjoismaisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen yhteistyön selvityksen tekeminen. Tekijäksi valittiin islantilainen
Björn Bjarnason. Raportin aiheina ovat ilmastonmuutos, hybridiuhat ja kyberkysymykset sekä monenkeskisen
yhteistyön ja kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän vahvistaminen ja uudistaminen.

Pohjoismainen puolustusyhteistyö
Vuonna 2019 pohjoismaisen puolustusyhteistyön eli Nordefcon puheenjohtajana toimi Ruotsi. Mennyt toimintavuosi oli ensimmäinen, joka keskittyi vuonna 2018 laaditun puolustusyhteistyön pitkän aikavälin ohjausasiakirjan eli Visio 2025:n toimeenpanoon. Vision tavoitteena on yhteisten turvallisuusnäkökulmien pohjalta
vahvistaa tehokkaan yhteistyön avulla kunkin maan kansallista puolustusta sekä kykyä toimia yhdessä rauhan,
kriisin ja konfliktin aikana. Yhteistyön laajentaminen koskemaan myös kriisi- ja konfliktitilanteita on uusi tavoitetaso pohjoismaisessa puolustusyhteistyössä.
Konkreettisin edistysaskel kriisin ja konfliktin ajan yhteistyön kehittämisessä vuonna 2019 oli Nordefcon kriisikonsultaatiomekanismin käyttöönotto. Mekanismi mahdollistaa tiedonvaihdon ja dialogin pohjoismaisten
puolustusministereiden välillä salattua viestijärjestelmää pitkin, mikäli alueellinen vakaus, koskemattomuus
tai turvallisuus on uhattuna. Sitä voidaan hyödyntää myös näkemysten vaihtamiseen kansainvälisistä tapahtumista, joilla on vaikutusta Pohjolan turvallisuustilanteeseen, tai joiden osalta Pohjoismailla on yhteinen turvallisuusintressi. Kynnys mekanismin aktivoimiselle on tarkoitus pitää matalana. Järjestelmää hyödynnettiinkin ensimmäisen kerran jo tammikuussa 2020, kun Ruotsin puolustusministeri kutsui kollegansa koolle Irakin
kiristyneen tilanteen vuoksi.
Gotlannin Visbyssä järjestetyssä ministerikokouksessa allekirjoitettiin sopimus huoltovarmuusyhteistyöstä,
jolla pyritään vahvistamaan puolustusmateriaaliyhteistyön edellytyksiä kriisin ja sodan aikana. Myös sotilaallinen liikkuvuus Pohjolassa otti menneenä vuonna askeleen eteenpäin, kun pohjoismainen varakenttäjärjestely (Alternate Landing Bases, ALB) laajennettiin kattamaan myös aseistetut koneet. Pohjoismaat koordinoivat
tiiviisti myös toimintaansa kriisinhallintaoperaatioissa.
Harjoitustoiminta on myös hyvä esimerkki Pohjoismaiden läheisestä yhteistyöstä. Arctic Challenge Exercise ilmasotaharjoitus (ACE) järjestettiin neljännen kerran vuonna 2019 ja täytti vaativalle kansainväliselle ilmasotaharjoitukselle (ns. flag-tason harjoitus) asetetut vaatimukset, tiiviissä yhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa.
Harjoitukseen osallistui yhteensä yhdeksän maata ja se oli vuoden suurin ilmasotaharjoitus Euroopassa. Lisäksi
tammikuussa järjestettiin Suomen ja Ruotsin rajalla 10 000 sotilaan Northern Wind maasotaharjoitus.
Puolustusmateriaalipuolella keskeisin hanke on yhteispohjoismainen taisteluasu (Nordic Combat Uniform,
NCU). Pitkään valmistelussa ollut yhteinen taisteluasukokonaisuus on edennyt testausvaiheeseen. NCU on ensimmäinen pohjoismainen hankinta, jossa mukana on neljä maata. Taisteluasujärjestelmä hankitaan Norjan,
Ruotsin, Suomen ja Tanskan puolustusvoimille. Yhteispohjoismaisesti kartoitetaan mahdollisia uusia puolustusmateriaalialan yhteistyöaloja tulevaisuudelle. Nämä yhteistyöalat ovat identifioituneet pohjoismaisen niin
sanotun vertailuprosessin perusteella. Tässä prosessissa Pohjoismaat vertailevat hankintasuunnittelmiaan ja
tarkastelevat, osuisivatko ne samalle aikavälille.
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Yhteistyö kehityskysymyksissä
Pohjoismainen yhteistyö kehityspankeissa
Pohjoismaat toimivat samassa äänestysryhmässä Maailmanpankissa sekä alueellisissa kehityspankeissa (Afrikan kehityspankki, Aasian kehityspankki, Latinalaisen Amerikan kehityspankki). Kehityspankit ovat kokonaisuutena erittäin suuria globaaleja kehitysyhteistyötoimijoita. Näiden pankkien äänestysryhmissä, joissa on
mukana myös muita maita, pohjoismainen yhteistyö kannanmuodostuksessa on laajaa ja säännöllistä.
Vuoden 2019 aikana pohjoismainen yhteistyö kehityspankeissa korostui Maailmanpankkiryhmään kuuluvan
Kansainvälisen kehitysjärjestön IDAn 19. lisärahoitusneuvotteluissa, Afrikan kehityspankin alaisen Afrikan kehitysrahaston 15. lisärahoitusneuvotteluissa, sekä Afrikan kehityspankin pääomakorotusneuvotteluissa. Kaikissa neuvotteluissa pohjoismaat toimivat läheisessä yhteistyössä, jonka tuloksena pohjoismaille tärkeät teemat kuten ilmastonmuutos, sukupuolten välinen tasa-arvo ja vammaiskysymykset nousivat vahvasti loppuasiakirjoissa esille.

Pohjoismaiden kehitysrahasto (NDF) tukee globaalia ilmastotyötä
Pohjoismaiden kehitysrahaston, NDF:n, toiminnan päätavoite on kehitysmaiden tukeminen ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. Vuonna 2019 NDF jatkoi toimintaansa vuonna 2015 hyväksytyn strategiansa pohjalta. Vuoden 2019 marraskuussa NDF teki päätöksen, että vuoden 2020 aikana se linjaa uudesta
toimintastrategiasta.
Vuoden 2019 marraskuussa NDF juhli 30 vuotista toimintahistoriaan ja järjestön nykyisen ilmastomandaatin
10:tä vuotta. Kymmenen vuoden aikana NDF:stä on kasvanut merkittävä, innovaativinen ja tärkeä kansainvälinen ilmastorahoittaja, jonka toiminnasta tehtiin riippumaton arviointi, positiivisin johtopäätöksin, vuoden
2019 aikana. Kymmenen vuoden aikana NDF on rahoittanut 117 (päättynyt tai käynnissä) ilmastohanketta,
joiden kokonaisarvo on 410 miljoonaa euroa. Näistä hankkeista 83% on suuntautunut kehitysmaiden julkiselle
sektorille ja 17% on ollut investointeja yksityiselle sektorille, jonka osuus NDF:n toiminnasta on ollut viime
vuosina kasvussa. NDF:n hankekumppaneista 84% on ollut monenkeskisiä kehityspankkeja. Hankkeista 21%
on kohdistunut ilmastonmuutoksen hillintään, 23% ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja 56% hankkeista
on edistänyt kumpaakin näistä. 52% NDF:n hankeportfoliosta on kohdistunut Afrikkaan. Vuonna 2019 NDF teki
kahdeksan uutta hankepäätöstä, 40 miljoonan euron arvosta. Kymmenen hanketta saatiin vuoden aikana päätökseen.

Alueellinen yhteistyö: Baltia ja Luoteis-Venäjä
Pohjoismaiden ministerineuvosto jatkoi aktiivista yhteistyötä ja koordinointia muiden pohjoisten alueneuvostojen ja alueellisten rakenteiden kanssa, ml. EU:n Itämeren alueen strategia ja pohjoisen ulottuvuuden politiikka. Yhteistyö Baltian maiden kanssa jatkui tiiviinä, mm. rahoittaen venäjänkielisen median toimintaa Baltian
maissa. Niin ikään liikkuvuusohjelmat Baltian maiden ja Pohjoismaiden välillä jatkuivat aktiivisesti. Puheenjohtajamaa Islannin johdolla yhteistyötä läntisten naapureiden kanssa jatkettiin. Pohjoismaiden ministerineuvosto jatkoi vuonna 2016 uudistetun Luoteis-Venäjällä toteutettavan yhteistyöohjelman toimeenpanoa. Hankkeita rahoittiin Itämeri, Venäjä ja kansalaisyhteiskuntaohjelmien kautta. Näiden ohjelmien pääteemoina ovat
ympäristö, terveys ja ihmisten väliset yhteydet. Pietarissa järjestettiin aiempien vuosien tavoin Pohjoismaiset
viikot, joka ovat tunnettu brändi ja tärkeä kulttuuritapahtuma. Myös toimittajayhteistyötä Luoteis-Venäjän ja
Pohjoismaiden välillä edistettiin.
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Virossa pohjoismaisen ministerineuvoston toimisto on pitänyt aktiivisesti esillä venäjänkielisen kielivähemmistön yhteiskunnallista integraatiota ja luonut mahdollisuuden kehittää toimintaa Itä-Virumaalla.

Arktinen yhteistyö
Pohjoismaiden ministerineuvoston arktisen yhteistyöohjelman toteuttamista jatkettiin. Ohjelman ylätavoite
on kestävä kehitys arktisella alueella. Se pohjautuu kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteisiin ja soveltaa
ne arktiseen yhteyteen. Ohjelma toimii neljän teeman alla, "Peoples; Planet; Prosperity; Partnerships".
Vuonna 2019 PMN:n arktinen projektibudjetti on noin 6,9MDKK eli 924 000 euroa. Rahaa jaetaan yleisen haun
kautta sekä jäsenmaiden poliittisten prioriteettien perusteella. Tärkeitä projekteja oli muun muassa ympäristöön, ilmastonmuutokseen, alkuperäiskansoihin ja nuorisoon liittyen. Islannin puheenjohtajuuskaudella arktinen oli tärkeä osa pohjoismaista yhteistyötä; maa painotti puheenjohtajuusohjelmassaa merta ja kestävää
matkailua pohjoisessa.
Vuonna 2019 Arktisen neuvoston puheenjohtajuus siirtyi Suomelta Islannille ja neuvoston puitteissa jatkettiin
vakiintuneella tavalla kantojen koordinointia Pohjoismaiden kesken. Ottaen huomioon, että vuoden 2020 Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan on tarkoitus laatia uusi arktinen strategia, vuoden 2019 aikana käynnistettiin
keskustelut näiden strategioiden sisältöjen osalta.

Brändäys- ja maakuvayhteistyö
Pohjoismaat on monella mittarilla maailman paras aluebrändi. Yhteispohjoismainen profilointityö nousi strategiselle tasolle kuusi vuotta sitten pohjoismaisten pääministerien aloitteesta. Profilointityö on lähtenyt hyvin
käyntiin, työvälineitä on kehitetty ja profiloinnin merkitys ymmärretään yhä laajemmin tänä päivänä.
Profilointityön tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden globaalia näkyvyyttä ja lisätä Pohjoismaiden kilpailukykyä ja kansainvälistä painoarvoa. Työ perustuu yhteisiin pohjoismaisiin arvoihin. Profiloinnin päivitetyssä
strategiassa vuosille 2019–2021 todetaan, että profiloinnin tulee kytkeytyä entistä vahvemmin valmisteilla
olevien poliittisten tavoitteiden ja hankkeiden tukemiseen. Profiloinnilla tuetaan Pohjoismaiden ministerineuvoston hyväksymän Visio 2030:n toimeenpanoa. Vuonna 2019 toteutettiin useita vision toimeenpanoa tukevia
hankkeita. Niissä nostettiin esille Pohjoismaiden edelläkävijän roolia YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden
saavuttamisessa.
Pohjoismaiset suurlähetystöt ovat jatkaneet yhteisten hankkeiden toteuttamista nk. Open Call – rahoituskierrosten kautta. Kolmen vuoden aikana tukea on annettu 140 hankkeelle yli 40 maassa. Vuoden 2019 jälkipuoliskolla uudistettiin rahoituskierroksia siten, että Fast Track Open Call – haun kautta suurlähetystöt voivat jatkuvasti hakea pieniä avustuksia profilointitoimintaan. Jatkuvaan hakumenettelyyn ja pieniin tukisummiin perustuva uusi malli on otettu suurlähetystöissä myönteisesti vastaan, sillä se on lisännyt ketteryyttä hakuprosesseissa.
Vuonna 2019 uutena viestinnän muotona suunniteltiin Nordic Talks –konseptia. Kyse on TED Talks- tyyppisestä
formaatista, jossa nostetaan esille Pohjoismaille tärkeitä aiheita vuoropuhelun kautta. Kustakin Nordic Talks puhetilaisuudesta tuotetaan podcast, jota voidaan jakaa ja markkinoida kansainväliselle yleisölle. Tilaisuuksien
teema liittyy YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Nordic Talks- keskustelusarja lanseerataan maaliskuussa
2020 Yhdysvalloissa.
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Vuoden 2019 aikana profilointihankkeen kautta tuettiin lisäksi myös Pohjoismaiden ministerineuvoston osallistumista Tukholman Nordic Climate Actions Weeks -tapahtumaan, joka järjestettiin YK:n Madridin ilmastokokouksen (COP25) yhteydessä.
Profilointihankkeen digitaaliset työkalut (https://thenordics.com/toolbox) ja verkkosivusto (thenordics.com)
päivitettiin vuoden 2019 aikana ja ne siirrettiin uudelle alustalle.

YHTEISTYÖ POHJOISMAIDEN MINISTERINEUVOSTON SEKTOREILLA

Kulttuuriyhteistyö
Vuonna 2019 käynnistettiin pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön työohjelman suunnittelu vuosille 2021-2024 ja
käytiin kulttuuriyhteistyön tulevaisuuskeskustelua myös suhteessa Pohjoismaiden ministerineuvoston uuteen
visioon ja painopistealueisiin.
Islanti käynnisti kulttuurin alalla kolmivuotisen prioriteettihankkeen (Plattform Gátt), joka tuo yhteen Pohjoismaiden keskeisiä suurimpia kulttuurifestivaaleja. Lisäksi Islannin puheenjohtajuusteemoissa korostuivat tasaarvokysymykset, lapset ja nuoret, laatujournalismi sekä arktinen yhteistyö.

Osa Rovaniemen Arctic Arts Summitin taiteellisista ohjelmaosuuksista käsitteli kriittisesti arktista politiikkaa ja kamppailua arktisen alueen luonnonvaroista. Norjalainen ensemble The Northern Assembly, johon
kuuluvat muusikko Amund Sjølie Sveen, tanssija Liv Hanne Haugen ja säveltäjä Erik Stifjell, esittivät Summitissa karnevalistisen teoksen Nordting. Teos kuvaa jännitteitä etelän kasvukaupunkien ja arktisen alueen
luonnonvarojen käytön välillä. Kuva: Janne Jakola
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Uuden pohjoismaisen kulttuurin kansainvälisen yhteisesittäytymisen hankehaku avattiin marraskuussa 2018
ja kutsu suunnattiin pohjoismaisille edustustoille ympäri maailmaa. Alkuvuonna 2019 valittiin 23:sta saapuneesta hanke-ehdotuksesta kuusi toiselle hakukierrokselle ja näistä lopulta 29.5.2019 ministereiden videokokouksessa toteutettavaksi Toronton Harbourfront Centerin koordinoima Nordic Bridges. Hanke suunniteltiin
kestämään koko vuoden 2021 ja toteutuvan eri puolilla Kanadaa. Hankkeelle osoitettiin 5 miljoonaa Tanskan
kruunua (n. 670 000 euroa). Kanadalaisilla kumppaneilla on osoittaa hankkeeseen myös merkittävästi paikallista rahoitusta. Lisäksi ministerineuvosto päätti tukea pienemmällä avustuksella (900 000 DKK) Brysselissä
sijaitsevan Bozarin kulttuurikeskuksen pohjoismaista ohjelmakokonaisuutta syksyllä 2019.
Suomi jatkoi Norjan käynnistämää arkisten alueiden taide- ja kulttuuripolitiikan vuoropuhelusarjaa järjestämällä järjestyksessään toisen Arctic Arts Summitin Rovaniemellä kesäkuussa 2019. Tapahtuman pääjärjestäjätahot olivat Lapin yliopisto sekä Taiteen edistämiskeskus/ Lapin toimisto yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Rovaniemen Summitiin osallistui noin 450 henkeä. Eniten osallistujia oli Suomen lisäksi Norjasta ja Kanadasta, mutta kaikki Arktisen alueen maat olivat edustettuina tapahtumassa. Lisäksi osallistujia oli
Alankomaista, Isosta-Britanniasta, Itävallasta, Kiinasta, Latviasta, Puolasta, Saksasta ja Virosta. Summitin virallisena suojelijana toimi tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja tapahtuma oli osa Islannin Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuusvuoden ohjelmaa.

Koulutus- ja tutkimusyhteistyö
Islannin pj-vuoden päätemana koulutus- ja tutkimussektorilla ovat olleet YK:n kansainväliset kestävyystavoitteet, joiden toteuttamisessa nimenomaan nuoret ovat olleet avainasemassa. Koulutus- ja tutkimussektorin
hankkeessa ”Koulutusta kaikille” kiinnitetään huomiota mm. demokratiaan, tasa-arvoon kestävään kehitykseen ja globaaliin kansalaisuuteen. Hanke jatkuu vuoteen 2021. Lisäksi vuoden 2019 aikana päätettiin aloittaa
selvitys pohjoismaisen tohtorinkoulutusohjelman perustamisesta.
Pohjoismaiden koulutus- ja tutkimusministerineuvoston (MR-U) yhteistyöohjelman julkaistiin lokakuussa
2019. Ohjelma ohjaa ministereiden yhteistyötä koulutuksen, tutkimuksen ja kielten aloilla vuoden 2019 marraskuusta vuoden 2023 marraskuuhun. Visiona on, että Pohjolan tulee jatkossakin olla tiedon ja hyvinvoinnin
alalla johtava alue.
Opetusministerikokous pidettiin Reykjavikissa 9.4.2019. Kokouksen teemat olivat opettajien sosiaalinen
asema yhteiskunnassa sekä Pohjoismaiset kielet (nuorten kielenkäyttö).
Koulutuksen ja tutkimuksen virkamieskomitea kokoontui neljä kertaa ja työssä keskeistä oli:






Uuden vision valmistelu
Pohjoismainen yhteistyö varhaiskasvatuksen alalla
Nordplus-ohjelman ja Nordic Masterin yhdistäminen
Puheenjohtajuuskauden hankkeiden toimeenpano ja seuranta
Pohjoismaisten tutkimuslaitosten rahoituksen muuttaminen hakuperusteiseksi
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Ympäristö ja ilmasto

Kestävä matkailu oli Islannin puheenjohtajuuskauden painopistealueita. Yhteisiä haasteita tunnistettiin ja
etsittiin keinoja tasapainon löytämiseksi taloudellisen kasvun ja luonnonsuojelun välillä.
Kuva: Bo Storrank
Ministerineuvoston uuden ympäristö- ja ilmastoyhteistyöohjelman (2019-2024) toteuttaminen käynnistyi
vuonna 2019. Suurin osa ympäristöyhteisyöstä tapahtuu sektorin työryhmissä. Vuoden alussa toteutuneen
uudelleenjärjestelyn jälkeen ohjelmaa toteuttaa kuusi työryhmiä: kiertotalous, ilmasto ja ilma, kemikaalit mukaan lukien ympäristö ja terveys, luonnon monimuotoisuus, meret ja rannikot, ympäristö ja talous. Viimeksi
mainittu on yhteinen finanssisektorin kanssa. Työryhmät edistävät pohjoismaista yhteistyötä ennen kaikkea
hanketoiminnan kautta. Hankkeiden tuloksia on hyödynnetty sekä kansallisessa työssä että vaikuttamisessa
EU- ja globaalitasolla. Suomella oli uudelleen organisoinnin jälkeen vain yhden ryhmän koordinointivastuu
(ympäristö ja talous) mutta toimi kolmen työryhmän puheenjohtajana.
Pohjoismainen hiilineutraalisuusjulistus julkaistiin tammikuussa 2019 Suomen pääministerin sekä ympäristöja ilmastoministerin aloitteesta. Julistuksen tavoitteena on edistää yhteispohjoismaisia ponnisteluja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja samalla myös lisätä Pohjoismaiden näkyvyyttä kansainvälisellä ilmastoareenalla.
Päästövähennykset ovat julistuksen keskiössä, mutta myös hiilinielujen lisääminen sekä kulutukseen liittyvät
ilmastohaasteet sisältyvät siihen. Pohjoismaat lupautuvat esim. edistämään uusiutuvan energian käyttöä, kannustamaan yksityisen sektorin toimijoita ilmastotoimiin sekä myötävaikuttamaan hiilinielujen ylläpitämiseen
ja kasvattamiseen. Ympäristö- ja ilmastosektori vastaa julistuksen käytännön toimien toteuttamisesta. Pohjoismaat laativat esim. selvityksen Pohjoismaiden poluista kohti hiilineutraalisuutta. Selvitys tulee valmistumaan v. 2020 aikana.
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Ympäristö- ja ilmastoministerit kokoontuivat keväällä Reykjavikissa ja syksyllä Tukholmassa. Tukholmassa järjestettiin ministerikokouksen lisäksi kuulemistilaisuus Pohjoismaiden neuvoston Kestävä-Pohjola toimikunnan
kanssa. Ministerikokouksissa keskusteltiin mm. luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen synergioista, kiertotalouden taloudellisista vaikutuksista sekä nuorten mahdollisuuksista vaikuttaa luonnon monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen tavoitteiden uudelleen määrittämiseen. Ympäristö- ja ilmastoministerit hyväksyivät kokouksissaan kaksi julkilausumaa. Keväällä ministerit peräänkuuluttivat
merten muoviroskaan ja mikromuoveihin tehokkaasti puuttuvan globaalisopimuksen kehittämistä, kun taas
syksyn kokouksessa sovittiin julistuksesta, joka painottaa merien ja ilmaston välistä kytkentää ja sitä koskevan
pohjoismaisen yhteistyön tärkeyttä.
Pohjoismaiden ilmastotyö oli näkyvästi esillä myös joulukuun ilmastosopimuksen osapuolikokouksessa Madridissa. Ministerineuvosto järjesti kahden viikon aikana päivittäin ilmastotapahtumia pohjoismaisessa paviljongissa. Tapahtumiin osallistuvat ministereiden, eri organisaatioiden ja viranomaisten lisäksi Pohjoismaiden
pääneuvottelijat, jotka pystyivät antamaan ajankohtaiskatsauksia suoraan suurelle yleisölle. Madridissa kokeiltiin ensimmäistä kertaa konseptia, joka perustui kahden kokouspaikan yhteistyöhön; Tukholmassa oli myös
tapahtumapaikka, jossa järjestettiin sekä yhteisiä tapahtumia virtuaalilinkin kautta että erillistapahtumia,
jotka suuntautuivat enemmän paikalliselle yleisölle. Pohjoismaista ilmastoyhteistyötä edistettiin myös ilmastoneuvottelijoiden tapaamisilla muiden maaryhmien kanssa sekä esittelemällä pohjoismaisen ilmastotyön tuloksia sivutapahtumissa ja erillisessä esittelypisteessä.
Ilmastomuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen on myös keskeinen osa Pohjoismaiden ministerineuvoston
uutta visiota. Ympäristö- ja ilmastosektori osallistui loppuvuodesta aktiivisesti visiossa esitettyjen toimenpiteiden jatkokehittelyyn.
Suomi on pitkään edistänyt kansainvälisen ympäristöhallinnon (UNEP) kehittämistä. Vuonna 2019 valmistui
ministerineuvoston hanke, jonka tarkoituksena oli luoda tietopohjaa kansainvälisen ympäristöhallinnon jatkokehittämiselle. Hanke, joka oli käynnistynyt Suomen aloitteesta, tuotti kansainvälisen ympäristöhallinnon tilan
arviointia ja esitti erilaisia vaihtoehtoja UNEPin ympäristösopimusten vuorovaikutuksen lisäämiselle. Hankkeen tuloksia esiteltiin laajalle yleisölle mm. YKn ympäristökokouksessa Nairobissa.

Muu ympäristöministeriön hallinnonalan yhteistyö
Ministerineuvoston virallisen työn ohella ympäristöministeriön hallinnonalalla on säännöllistä yhteistyötä ja
yhteydenpitoa monissa kysymyksissä. Aluesuunnittelun ja rakentamisesta vastaavien virastojen keskeiset yhteistyötapaamiset ovat vuosittaiset ”Planmöte” ja Nordisk Byggmyndighetsmöte. Rakentamisen erikoiskysymyksiä kuten rakennusten kosteus-, vesi- ja paloasioita on käsitelty säännöllisissä tapaamisissa. Vuonna 2019
yhteistyötä on tehty vuoden 2018 ministerikokouksen mukaisesti lisäksi erityisesti kestävän rakentamisen osaalueella sekä digitaalisuudessa. Rakentamisen ja alueiden käytön suunnittelussa esim. merialuesuunnittelulainsäädännössä, standardoinnissa ja kaupunkisuunnittelussa on pohjoismaista yhteydenpitoa. Islannissa järjestettiin asumisen ja rakentamisen ministereiden kokous, jossa hyväksyttiin julkilausuma koskien vähähiilisyyttä maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa sekä kiertotaloutta rakentamisessa. Julkilausuma tuki yhteisten rakentamisen kiertotalouspäätelmien saavuttamista Suomen EU puheenjohtajuuskaudella.

NEFCO
NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation) on pohjoismainen ympäristörahoitusyhtiö, jonka pääpaikka
sijaitsee Helsingissä. Vuoden 2019 aikana uusien projektien ja hallintotehtävien määrä lisääntyi merkittävästi.
Päätös toiminnan laajentamisesta sekä pienten ja keskisuurten ympäristöteknologiayritysten kansainvälistymisen tukemisesta myös Itä-Euroopan ulkopuolella alkoi näkyä toiminnassa. Vuoden aikana hyväksyttiin 154
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projektia 101 miljoonan euron edestä. NEFCOn toiminta on kohdistunut yhä enemmän ilmastonmuutokseen
liittyviin toimiin ja hankkeisiin. Suurin osa hankkeista on liittynyt energiatehokkuuteen. Uusiutuvaan energiaan, innovatiivisiin ratkaisuihin, puhtaisiin teknologioihin, kierrätykseen ja resurssitehokkuuteen liittyvien
hankkeiden määrä on lisääntynyt. Uusi strategia seuraavalle viisivuotiskaudelle saadaan valmiiksi 2020. NEFCO
hallinnoi PECC-ohjelmaa (Programme for Environment and Climate Co-operation), joka on ministerineuvoston
ja Barents Hot Spot- instrumentin yhteinen rahoitustyökalu. Se pyrkii tukemaan ei-kaupallista ympäristö- ja
ilmastoaiheista yhteistyötä Pohjoismaiden ja Luoteis-Venäjän välillä. Ohjelman uusi hakukierros toteutetaan
vuoden 2020 alussa.

Elinkeino-, energia- ja aluepolitiikka
Elinkeinopolitiikka
Elinkeinoministerien ministerikokouksen 27.6.2019 keskeisenä asiana oli Nordic Smart Government, joka
vastaa Digital North –tavoitteeseen. Hankkeessa pyritään automaattiseen ja reaaliaikaiseen yritystietojen
tiedonjakoon. Ministerikokouksessa päätetty pohjoismainen matkailusuunnitelma, ja siihen liittyvä työryhmä
on toinen Suomen kannalta hyvin kiintoisista hankkeista.
Kokouksessa käsiteltiin laajasti AI-asioita, tälläkin teemalla on tiivis yhteistyö ja liittymäpinta MR-Digitaliin.
Kokouksessa lanseerattiin pohjoismaiden terveys, demografia ja elämän laatu –ohjelma. Osallistujille kerrottiin myös vastuullisesta datakeskustoiminnasta ja tältä osin toivotaan tiivistä maiden välistä yhteistyötä.
Vuonna 2018 työskentelyn aloittanut epävirallinen pohjoismaisten matkailusta vastaavien ministeriöiden ja
Visit-organisaatioiden matkailutyöryhmä asetettiin virallisesti kesällä 2019. Pohjoismainen matkailuyhteistyösuunnitelma julkaistiin kesällä 2019. Suunnitelma tukee Suomen valtakunnallista matkailustrategiaa, joka
julkaistiin marraskuussa. Visit Finland on mukana yhteistyösuunnitelmaa toteuttavissa pohjoismaisissa hankkeissa, jotka liittyvät kestävyyteen, digitalisaatioon ja kaukokohteiden markkinatuntemuksen lisäämiseen.
Suomi pyrkii käynnistämään ainakin yhden Suomen vetovastuulla olevan pohjoismaisen hankkeen yhteistyösuunnitelman toteuttamiseksi vuosien 2020-2021 aikana. Vuonna 2019 hankkeen teema täsmentyi pohjoismaisen matkailutilastoinnin visualisoinnin ja analytiikan kehittämiseen.
Keskeinen keskusteluteema vuoden 2019 virkamieskokouksissa oli uusi visio, jonka alle toiminnan painopisteet sijoitetaan.

Energiapolitiikka
Energiaministerikokous pidettiin Reykjavikissa kesäkuussa. Ministerit keskustelivat pääministereiden tammikuussa 2019 antamasta hiilineutraaliusjulistuksesta ja totesivat Pohjolan energiayhteistyön keskeisen merkityksen ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi. Siihen tähtäävää yhteistyötä tulisi energiaministereiden mukaan entisestään vahvistaa. Myös Pohjoismaisella energiantutkimuksella nähtiin olevan tärkeä rooli tuettaessa
maiden pyrkimyksiä kohti ilmastoneutraaliuutta.
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Energiaministerit hyväksyivät myös Pohjolan sähkömarkkinavision. Sähkömarkkinavisio kuvaa yhteisen tavoitetilan vuodelle 2030 sekä konkreettiset välitoimenpiteet tavoitetilan saavuttamiseksi. Pohjolan sähkömarkkinan tulisi viimeistään vuonna 2030 olla maailman kilpailukykyisin, innovatiivisin ja kuluttajakeskeisin markkina, joka tukee ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Merkittävät hankkeet energiapolitiikan yhteistyössä vuonna 2019:
Jorma Ollilan 2017 tekemän pohjoismaisen energiayhteistyön läpivalaisun ”Pohjoismainen energiayhteistyö –
vahva tänään, vahvempi huomenna” toimeenpanoa jatkettiin myös vuonna 2019. Energiapolitiikan virkamieskomitean alaisista työryhmistä ja ryhmistä aktiivisesti toimivat vuonna 2019 sähkömarkkinaryhmä, uusiutuvan
energian työryhmä ja viranomaistyöryhmä Nordsyn. Lisäksi vuonna 2019 aloitti pohjoismaiden ja Baltian maiden hiilidioksidin talteenottoon, käyttöön ja varastointiin keskittyvä verkostoryhmä.
Sähkömarkkinaryhmässä (EMG) keskeinen hanke oli pohjoismaisten sähkömarkkinoiden uusi visio, jonka ministerikokous hyväksyi kesäkuussa. Marraskuussa järjestettiin toista kertaa vuotuinen sähkömarkkinafoorumi
Oslossa. Keskeinen teema EMG:n työssä vuonna 2019 oli EU:n puhtaan energian lainsäädäntöpaketin kansallinen täytäntöönpanon valmistelu sähkömarkkinalainsäädännön osalta pohjoismaisen yhteistyön näkökulmasta.
Myös uusiutuvan energian työryhmän keskeisenä teemana vuonna 2019 oli puhtaan energian paketin ja uudelleen laaditun uusiutuvan energian direktiivin (RED II) toimeenpanon valmistelu pohjoismaisen yhteistyön
näkökulmasta. Työryhmän tilaama selvitys hajautetusta ja itse-tuotetusta energiasta Pohjoismaissa julkaistiin
elokuussa 2019.
Islanti järjesti lokakuussa puheenjohtajaseminaarin tulevaisuuden energiajärjestelmä -teemalla. Samassa yhteydessä Pohjoismainen energiantutkimus julkaisi raporttinsa ”Tracking the Nordic Clean Energy Progress”,
jossa kartoitetaan pohjoismaista kehitystä kohti hiilineutraaliutta.

Aluepolitiikka
Aluekehityksestä vastaavien ministerien Islannin puheenjohtajuuskauden kokous pidettiin kesäkuussa Reykjavikissa. Kokouksen keskeisimpiä teemoja olivat kunta- ja alueuudistukset, sininen kasvu sekä uuden yhteistyöohjelman valmistelun käynnistäminen. Kokouksessa hyväksyttiin poikkihallinnollinen Pohjois-Atlantin kehittämisstrategia (Nordatlantisk utviklingsstrategi, NAUST), jossa ovat mukana Färsaaret, Grönlanti, Islanti ja
Norjan rannikkoalue.
Pohjoismaisen aluepolitiikan yhteistyöohjelmasta 2017-2020 tehtiin syksyllä 2019 väliarviointi, jonka toteutti
Ålands statistik- och utredningsbyrå. Väliarvioinnin tavoitteena oli tuottaa tietoa sekä nykyisen ohjelman toimeenpanoa että uuden, vuonna 2021 käynnistyvän yhteistyöohjelman valmistelua varten. Arvioinnin mukaan
ohjelman teemat ovat edelleen relevantteja, mutta ohjausvaikutusta ajatellen liian laajoja. Työtä tehdään kolmessa teemaryhmässä: kestävä kaupunkikehitys, kestävä maaseutukehitys sekä innovatiiviset ja resilientit
alueet. Arvioinnin perusteella tämä työtapa ja keskeiset sisällöt ovat hyvä lähtökohta myös uudelle ohjelmalle.
Arviointi peräänkuuluttaa uudelta ohjelmalta nykyistä selkeämpää fokusointia ja tavoitteiden määrittelyä. Fokusointia tukee pohjoismaisen yhteistyön uusi visio ja sille määritellyt painopisteet. Lisäksi jatkossa ohjelman
toimeenpanoon osallistuvien tahojen roolit tulisi määritellä tarkemmin ja erityistä huomiota kiinnittää tuloksista viestimiseen ja niiden viemiseen käytäntöön.
Uuden yhteistyöohjelman 2021 – 2024 valmistelu käynnistyi vuoden 2019 lopulla Norjan johdolla ja se on
tarkoitus hyväksyä syksyllä 2020.
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Talous- ja finanssisektori
Pohjoismaiden valtiovarainministerit kokoontuivat Islannin puheenjohtajuuskaudella 18. lokakuuta Washingtonissa Yhdysvalloissa, Maailmanpankki- ryhmän syyskokouksen yhteydessä. Ministerikokouksessa keskusteltiin erityisesti rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä, pohjoismaisesta näkökulmasta Britannian
EU-eroon, sekä valtiovarainministerien kansainvälisen ilmastokoalition toiminnasta. Kaikki Pohjoismaat kuuluvat keväällä 2019 perustettuun koalitioon, jossa lokakuuhun 2019 mennessä oli 43 jäsentä. Koalition puheenjohtajana toimii vuosina 2019-2020 Suomi yhdessä Chilen kanssa. Ministerikokouksessa käsiteltiin myös
pohjoismaisia kokemuksia maahanmuuttajien integroitumisesta työmarkkinoille sekä Pohjoismaisen ministerineuvoston NEPR-julkaisusarjan ilmastopolitiikkaraporttia. Virkamieskomitea ÄK-Finans kokoontui vuoden aikana kolme kertaa, Reykjavikissa, Oslossa sekä Kööpenhaminassa.

Maa- ja metsätalous-, kalastus- ja vesiviljely- sekä elintarvikesektori (FJLS)
Ministerikokous (MR-FJLS)
Sektorin vuosittain pidettävä ministerikokous järjestettiin Reykjavikissa. Ministerit käsittelivät äärimmäisten
sääolojen vaikutuksia maataloudessa ja metsäsektorilla sekä ottivat tiedoksi raportin maaperän hiilestä. Virkamieskomiteaa ohjeistettiin jatkamaan yhteistyötä molemmissa aiheissa. Ministerit käsittelivät myös haamukalastukseen ja kadotettuihin pyydyksiin liittyviä ongelmia. Päätöksessään he tunnustivat haamukalastukseen
ja merten muoviin liittyvät ongelmat ja päättivät lisätä yhteistyötään ongelmien ratkaisemiseksi. Ministerit
kuulivat pääsihteerin selostuksen ministerineuvoston uudesta visiosta, hyväksyivät uuden yhteistyöohjelman
laatimiseen johtavan prosessin ja antoivat ohjeistusta ohjelman painotuksiin. Norjan aloitteesta päätettiin selvittää yhteistyömahdollisuuksia villisian torjunnassa.
Virallisen kokouksen jälkeen ministerit kuulivat esityksen Islannin puheenjohtajuusprojektista – Havet
(meri) – sekä NordGenin esityksen pohjoismaisista vahvuuksista kestävässä maankäytössä. Esitykset pidettiin
eroosion torjuntaan ja siihen liittyvään tutkimukseen keskittyvän The Soil Conservation Service of Iceland
(SCSI, Landgræðsla ríkisins) tiloissa. Esitysten jälkeen ministerit istuttivat puita matkojen ilmastovaikutusten
kompensoimiseksi.

Toimeenpaneva virkamieskomitea (ÄK-FJLS Exekutiv)
Virkamieskomitea kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa Kööpenhaminassa. Ministerikokousta valmisteleva
epävirallinen kokous pidettiin videokokouksena elokuussa. Kokouksissa olivat esillä mm visiotyöhön ja budjettiin liittyvät asiat. Maaliskuun kokouksessa päätettiin käynnissä olevan yhteistyöohjelman evaluoinnista.

Maa- ja metsätalouden virkamieskomiteat (ÄK-FJLS Jord och Skog)
Pohjoismaisen ministerineuvoston maatalous- ja metsävirkamieskomiteat kokoontuivat kaksi kertaa: huhtikuussa Kööpenhaminassa ja marraskuussa Reykjavikissa. Komiteoiden kokoukset pidettiin yhdessä.
Pohjoismaisessa metsäyhteistyössä käsiteltiin paljon ilmastoasioita. Erityisesti keskiössä oli hiilensidonta sekä
maaperää että puustoa koskien. Ääreviin sääilmiöihin varautuminen jatkui teemana metsätuhojen ennakointi
ja torjunta. Asiaa käsittelemään nimetty työryhmä keskittyi erityisesti metsäpaloihin. Pohjoismaiden valmius
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palojen ehkäisyn ja torjunnan suhteen on erilainen, Suomessa tilanne on hyvä kattavan valvonnan, maaston
tasaisuuden, metsien hyvän kunnon, runsaiden vesistöjen sekä tiheän metsätieverkoston takia. Metsäntutkimuksen yhteistyö jatkui jo vakiintuneella pohjalla.
Maatalousvirkamieskomitean kevään kokouksessa käsiteltiin mm. NordGenin (Pohjoismainen geenivarakeskus) tilannetta ja NKJ:n (Pohjoismainen maatalous- ja elintarviketutkimuksen komitea) vuoden 2018 vuosiraporttia, joka hyväksyttiin. Lisäksi käsiteltiin vuoden 2018 kuivuudesta alkunsa saaneen maatalouden ilmastonmuutokseen ja erityisesti kuivuuteen varautumisen työryhmän työn tilannetta. Työtä koskeva raportti viimeisteltiin kesän 2019 ministerikokoukseen hyväksyttäväksi. Raportissa esille nostettuja pohjoismaisia yhteistyöalueita ovat:






Tiedon lisääminen: ilmastoälykkäät vesi- ja viljelyjärjestelmät
Pohjoismaisiin muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin sopeutuvat kasvit
Strategiat tehokkaammalle varautumiselle äärimmäisiin sääolosuhteisiin
Pohjoismainen tiedonvaihto neuvojien kesken
Pohjoismaisen maatalouden ja äärimmäisten sääilmiöiden verkoston luominen

Marraskuun kokouksessa käsiteltiin MR-FJLS:n yhteistyöohjelmaa 2021-2024. Käsittelyssä oli myös NKJ:n ja
SNS:n (Yhteispohjoismainen metsäntutkimus) yhteistyössä valmistelema maaperän hiilen sitomiseen ja varastoimiseen liittyvä raportti, missä nostettiin kaksi toimea asian edistämiseksi pohjoismaisessa yhteistyössä:



Pohjoismainen seminaarisarja maaperän hiilestä.
Pohjoismaisen tutkimusohjelman käynnistäminen maaperän hiilestä NKJ:n ja SNS:n johdolla.

Lisäksi keskusteltiin kesän ministerikokouksessa esitellyn maatalouden ilmastonmuutokseen varautumisen raportin jatkotoimista ja pohjoismaisen kasvien esijalostuksen PPP- yhteistyön jatkosta nykyisen kauden päättyessä 2020.

Elintarvikevirkamieskomitea (ÄK - FJLS Livsmedel)
Elintarvikkeiden virkamieskomitea kokoontui kahdesti, maaliskuussa Kööpenhaminassa ja lokakuussa Reykjavikissa. Komitean kokouksista noin kolmannes ajasta kuluu yleensä maaraporttien esittelyyn sekä niistä keskustelemiseen – perinne on vakiintunut ja tarjoaa oivan mahdollisuuden pysyä kartalla viiden eri maan politiikasta sekä substanssista. Syvällisemmin virkamieskomitea on vuoden aikana perehtynyt ruokajärjestelmien
kestävyyteen suhteessa planeetan kantokykyyn sekä YK:n kestävyystavoitteisiin (SDGt). Paikallisista huolista
mm. seuraavat aiheet käsiteltiin omina asiakohtinaan: villisikojen levittäytymisen estäminen, brexit, digitalisaation eteneminen, One Health ja mikrobilääkeresistenssi, sekä keinoista energiajuomien myynnin rajoittamiseen. Viimemainitusta puheenjohtaja Islanti järjesti seminaarin 22.10.: ”Nordisk seminar om energidrikke
og unge mennesker”.
Vuoden aikana käynnistyi myös toden teolla pohjoismaisten ravitsemussuositusten (NNR) 6. uusimiskierros,
jonka odotetaan valmistuvan loppuvuodesta 2022. Edellinen suositusten revisio valmistui 2012. Pääministerialoite ”Nordic Food Policy Lab” (2019-2020) raportoi vuorovaikutteisesti toiminnastaan virkamieskomitealle
säännöllisesti. Kevään kokouksessa käsiteltiin lisäksi Stockholm Resilience Centerin raporttia ”Nordic food systems for improved health and sustainability - Baseline assessment to inform transformation” ja mahdollisuuksia kehittää sen pohjalta uusia yhteistyöprojekteja ÄK-Livsin alaisuuteen.
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Kalatalouden virkamieskomitea (ÄK-FJLS Fisk)
Kalatalouden virkamieskomitea kokoontui huhtikuussa ja marraskuussa. Kokousten yhteydessä myös virkamieskomitean alainen työryhmä (AG Fisk) kokoontui valmistelemaan projektirahoitusta koskevia ratkaisuja.
Kalatalouden virkamieskomiteassa keskityttiin siniseen biotalouteen ja sitä koskevien hankkeiden käsittelyyn
ja rahoitukseen. Lisäksi keskusteltiin kansainvälisistä strategisista kalatalouskysymyksistä.

Pohjoismainen geenivarakeskus (NordGen)
Pohjoismainen geenivarakeskus tekee arvokasta työtä biologisen monimuotoisuuden ja kestävän kehityksen
turvaamiseksi. MMM osallistui 65 000 euron kansallisella lisärahoituksella siemenlisäyksessä olevan ruuhkan
purkamiseen.

Nordic Public Private Partnership on Prebreeding in Plants (PPP)
Kasvien esijalostuksen PPP- yhteistyö jatkui vuosille 2018–2020 laaditun sopimuksen mukaisesti. Ministerit
antoivat tukensa esijalostushankkeen jatkamiselle vuoden 2020 jälkeen.

Ruokayhteistyö (Ny Nordisk Mat - ohjelma)
Ny nordisk mat –ohjelman ohjausryhmä kokoontui Reykjavikissa EMBLA-tapahtuman yhteydessä. EMBLA pohjoismainen ruokakilpailu oli vuoden 2019 näkyvin Ny nordisk mat -varoin toteutettu hanke. Kilpailussa oli seitsemän sarjaa, ja Suomi sai positiivista huomiota: kahdessa kilpailukategoriassa voitti suomalainen toimija.
Kokouksessaan ohjausryhmä käsitteli alkuvuodesta avaamansa hankehaun hakemukset ja neljän uuden hankkeen rahoittamista.

Sosiaali- ja terveyspolitiikka
Pohjoismaiset sosiaali- ja terveysministerit kokoontuivat 27.3. Reykjavikissa. Kokouksen teemakeskustelun aiheena oli huono-osaisille lapsille, nuorille ja aikuisille suunnatut käyttäjälähtöiset toimet. Ministeri Pirkko Mattila otti osaa myös lasten ja nuorten mielenterveyttä käsittelevään huippukokoukseen ja sen paneelikeskusteluun.
Selvitysmies Árni Páll Árnasonin raportin ”Tiedoilla tehoa käytännön toimiin” (2018) suositusten toteutus alkoi
Islannin puheenjohtajuusvuonna 2019. Suositusten pohjalta arvioitiin mm. Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen (NVC) toimintaa, tehtäviä ja ohjausta. Myös pohjoismaisten sosiaali- ja terveysalan tilastokomiteoiden
(Nomesko ja Nososko) toiminna arviointityö käynnistyi.
Selvitysmies Bo Könbergin raportin ”Tulevaisuuden pohjoismainen terveydenhuollon yhteistyö” (2014) suositusten toteutusta jatkettiin. Mm. raportin pohjalta käynnistynyttä virkamiesvaihtoa pohjoismaisten sosiaalija terveysministeriöiden välillä päätettiin jatkaa siitä saatujen hyvien kokemusten vuoksi.
Islanti käynnisti kolmivuotisen prioriteettihankkeen ”Lapsen 1000 ensimmäistä päivää”. Sen tavoitteena on
tukea lapsen tervettä emotionaalista kehitystä ja hyvää psyykkistä terveyttä. Vuonna 2019 käynnistettiin selvitys digitaalisten työkalujen käytöstä lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisessä.
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Norjan prioriteettihankkeen ”Pohjoismainen terveysalan tutkimustyö 2017-19” tavoitteena oli mahdollistaa
pohjoismaisten terveysalan tietoaineistojen tehokas hyödyntäminen. Hankkeen tuloksena on mm. Nordforskin laatima raportti jatkoyhteistyötä koskevine suosituksineen: ”A vision of a Nordic secure digital infrastructure for health data: The Nordic Commons”.
Ruotsin prioriteettihankkeessa ”Hoitoa ja hoivaa etänä sekä rajat ylittävä e-resepti 2018-20”edistetään innovatiivisiä ratkaisuja hoidon ja hoivan työmenetelmien kehittämiseksi Pohjolassa. Hankkeeseen sisältyy myös
osahanke, jossa tarkastellaan rajat ylittäviä sähköisiä reseptejä. Hanketta on ollut tarkoitus esitellä Expo 2020
tapahtumassa Dubaissa.
Pohjoismaiset terveysministerit tekivät yhteisen aloitteen Euroopan komissiolle lääkkeiden pakkausselosteita
koskevien vaatimusten väljentämisestä siten, että vastedes olisi mahdollista käyttää yksinomaan sähköisiä
pakkausselosteita. Tämä yksinkertaistaisi lääkkeiden markkinointia ja lääkkeitä koskevan tiedon jakamista pienillä kielialueilla.
Pohjoismaisessa lääketurvakonferenssissa Nordic Pharmacovigilance Conference 2019 käsiteltiin laajasti lääketurvatoiminnan ajankohtaisia asioita sekä teollisuuden että lääkeviranomaisten näkökulmasta.
Pohjoismaisen terveydenhuollon varautumisyhteistyö on keskinäistä avunantoa kriisi- ja katastrofitilanteissa.
Vaikeiden palovammapotilaiden hoitoon kehitettiin vuoden aikana yhteistyömenettelymekanismi. Vuotuisen
valmiuskonferenssin teemana oli Health Hazard Preparedness and responses in small communities with limited resources.
Perustettiin myös verituotteita, soluja ja kudoksia käsittelevä pohjoismainen työryhmä (Nordic Council of Ministers Working Group on Blood, Tissues and Cells). Siinä käsitellään hoitojen ja teknologioiden kehittymisen
lisäksi mm. turvallisuus- ja saatavuuskysymyksiä, normaaliolojen poikkeustilanteisiin varautumista sekä poikkeusolojen valmiussuunnittelua.
Yhteispohjoismainen tartuntatautialan ja sairaalahygienian koulutus käynnistyi Göteborgin yliopistossa.
Pohjoismaiden ministerineuvoston Latvian toimisto valmisteli hankkeen, jonka tavoitteena on edistää Pohjoismaiden ja Baltian välistä yhteistyötä sosiaali- ja terveysalalla vuosina 2019-20. Hanke mahdollistaa Baltian
maiden edustajien osallistumisen konkreettisiin pohjoismaisiin yhteystöhankkeisiin ja –tapahtumiin lasten hyvinvoinnin, dementian ja vanhuuspalveluiden sekä vammaispolitiikan aloilla.
Pohjoismaiden ministerineuvostolla on myös antibioottiresistenssiä koskeva yhteistyöohjelma Luoteis-Venäjän kanssa, jota Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) koordinoi.
Suomi toteutti ”Pohjoismainen hyvinvointipoliittinen yhteistyö kansainvälisillä areenoilla” –hankkeen, jonka
loppuraportissa annettiin suosituksia mm. pohjoismaisen yhteistyön tehostamiseksi eri kansainvälisissä järjestöissä.
Pohjoismaisen kansliapäällikkötapaamisen teemana olivat sosiaali- ja terveyssektorin ajankohtaiset haasteet
ja reformit.

Digitalisaatio
Pohjoismaiden ministerineuvoston eTerveyden ryhmä käsitteli työohjelman laadinnan ja seurannan ohessa
mm. alaisuuteensa perustetun standardisointityöryhmän mandaattiasiakirjaa. Standardisointiryhmän tavoitteeksi määriteltiin pohjoismainen yhteistyö e-terveysalan standardien määrittelyssä, joka on tärkeää mm. rajat ylittävälle terveystietojen ja rekisteritietojen vaihdon toteutumiselle. Toinen eTerveyden alaryhmistä on
vuonna 2012 perustettu tutkimusryhmä (Nern), jonka tehtävänä on kehittää, testata ja arvioida yhteisiä eTerveysindikaattoreita Pohjoismaissa ja Grönlannissa, Färsaarilla ja Ahvenanmaalla.
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Kestävä kehitys
Pohjoismaiden hyvinvointikeskuksen (NVC) hankkeessa ”Esteetön suunnittelu, osallisuus ja demokratia” on
edistetty kokemusten- ja tiedonvaihtoa Agenda 2030:n viiden alatavoitteen pohjalta.
NVC:n ”Osallistava työelämä Pohjoismaissa” hankkeessa selvitettiin, missä määrin digitalisointi, teknologia ja
innovaatiot voivat luoda uusia mahdollisuuksia vammaisille työmarkkinoilla. Painopisteessä oli miesten ja naisten tasa-arvo, nuorisonäkökulma sekä nuorten osallistaminen.

Tasa-arvoyhteistyö

Pohjoismaisen tasa-arvosektorin yhteistyöohjelma 2019-2022 sisältää neljä strategista painopistealuetta,
jotka ovat tulevaisuuden työelämä ja kasvu; hyvinvointi, terveys ja elämänlaatu; valta ja vaikutusmahdollisuudet sekä miehiin ja maskuliinisuuksiin keskittyvä tasa-arvotyö. Ohjelman tavoitteena on lisäksi ulospäin suuntautuva ja näkyvä tasa-arvoyhteistyö, jossa painotetaan sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista Pohjoismaiden ministerineuvoston työssä.
Joka neljäs vuosi uusittava yhteistyöohjelma fokusoi tasa-arvoyhteistyötä tiettyihin tasa-arvopoliittisiin teemoihin, jotka ovat erityisen ajankohtaisia Pohjoismaissa. Puheenjohtajamaan johdolla teemoista konkretisoidaan selvitys- ja tutkimushankkeita, joiden myötä tutustutaan toisten pohjoismaiden hyviin tasa-arvopoliittisiin ratkaisuihin ja käytäntöihin.
Pohjoismaiset yhteistyöministerit myönsivät tasa-arvosektorille lisämäärärahan HLBTIQ –asioiden hoitamista
varten vuodesta 2020 eteenpäin.
1.
2.
3.
4.

Naisiin kohdistuva väkivalta ja sosiaaliset seuraukset Me Too-liikkeen valossa
Miesten ja naisten tasa-arvo työmarkkinoilla ja samapalkkaisuus
Miehet ja tasa-arvo
Sukupuolten tasa-arvo Pohjoismaissa ja arktisella alueella

Tasa-arvoministerikokouksen (MR-JÄM) yhteydessä järjestettiin poikkihallinnollinen #MeToo Moving forward
–konferenssi, johon osallistui tutkijoita, naisjärjestöjen edustajia, poliitikkoja ja aktivisteja. Konferenssissa
pohdittiin, miksi #MeeToo liike syntyi, miten sen vaikutukset vaihtelivat maittain ja miten se on jatkanut leviämistään kahden viime vuoden aikana.
Islanti, ILO, MR-A ja the Nordic Gender Effect At Work järjestivät yhteisen konferenssin tasa-arvosta työmarkkinoilla. Konferenssin lopuksi käytiin pyöreän pöydän keskustelu miesten ja naisten samapalkkaisuudesta, joka
oli järjestetty yhteistyössä EPICin (Equal Pay International Coalition) kanssa.
Tasa-arvoministeri Thomas Blomqvist osallistui The State of the Nordic Fathers raportin julkaisutilanteeseen
ja siinä järjestettyyn paneelikeskusteluun. Raportti pohjautuu Pohjoismaissa tehtyyn kyselytutkimukseen maskuliinisuusnormeista, vanhemmuudesta ja tasa-arvosta. Tanska ja sihteeristö saivat tehtäväksi valmistella The
MenCare Commitment” –lupauksen vuoden 2020 tasa-arvoministerikokoukseen. Lupauksen sisältönä on, että
miehet sitoutuisivat lisäämään palkattoman kotityönsä määrää.
Tasa-arvopolitiikan virkamieskomitean kokouksissa käsiteltiin mm. tasa-arvosektorin uuden yhteistyöohjelman toteutusta ja YK:n taloudellisen ja sosiaalisen neuvoston (Economic and Social Council, ECOSOC) alaisen
naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (The Commission on the Status of Women, CSW) työtä sekä sen 63.
istunnon pohjoismaisia sivutapahtumia.
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CSW:n istunnon pääteema oli sosiaaliturvajärjestelmien, julkisten palveluiden saatavuuden ja kestävän infrastruktuurin merkitys sukupuolten tasa-arvolle ja naisten ja tyttöjen voimaantumiselle. Aiheena oli myös naisten voimaannuttamisen merkitys kestävälle kehitykselle. Pohjoismainen oheistapahtuma järjestettiin yhteistyössä UN Womenin ja The Nordic Gender Effect at Workin kanssa. Pääteemasta neuvoteltiin myös loppupäätelmät (Agreed Conclusions).
Pohjoismaiden ministerineuvosto on ollut hyvin esillä naisten asemaa käsittelevän toimikunnan istunnoissa
vuosittain. Pohjoismaiset tasa-arvoministerit tapaavat perinteisesti yhdessä UN Womenin pääjohtajan ja osallistuvat pohjoismaiseen oheistapahtumaan, jossa tuodaan esiin pohjoismaisia käytäntöjä istunnon teemasta.
Pohjoismainen yhteistyö myös muiden tasa-arvon ulottuvuuksien edistämiseksi on tarpeen. Suomi on nostanut esiin esimerkiksi uuden tieto- ja viestintätekniikan tasa-arvovaikutukset. Suomen aloitteesta tekoälyn ja
tasa-arvon yhteys mainitaan naisten aseman toimikunnan kevään 2019 istunnon loppuraportissa.
Ruotsin puheenjohtajakaudellaan 2018 käynnistämä tutkimus nuorista naisista ja miehistä, haavoittuvuudesta
ja prostituutiosta valmistui vuoden 2019 lopulla (Young People, Vulnerabilities and Prostitution/Sex for Compensation in the Nordic Countries – a study of Knowledge, Social Initiatives and Legal Measures). Tutkimusta
on esitelty kutsutuille sidosryhmille maiden yliopistoissa järjestetyissä seminaareissa.
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Työelämää koskeva yhteistyö
Pohjoismaiden työelämäalan ministerit (MR-A) kokoontuivat Reykjavikissa 3.4.2019. Kokoukseen osallistui
ILOn pääjohtaja Guy Ryder. Kokouksen teemakeskusteluun ”Pohjoismaisen työelämän haasteet ja ratkaisut
ILOn raportin Work for a brighter future ehdotusten pohjalta” osallistuivat myös työmarkkinaosapuolet. Siinä
keskityttiin elinikäiseen oppimiseen, sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja työajan itsemääräämisoikeuteen.
Keskustelun päätteeksi MR-A päätti käynnistää yhdessä MR-SAM:n ja MR-U:n kanssa vuonna 2020 päättyvän
hankkeen, joka käsittelee kestävyyttä ja tasa-arvoa tulevaisuuden korkeateknologisessa työelämässä.
Suomi esitteli MR-A:ssa ajankohtaisia EU-asioita, kuten Suomen tulevan EU –puheenjohtajuusohjelmaa,TEM:n
ja STM:n EU -puheenjohtajuusteemoja, komission työohjelman valmistelua ja siihen vaikuttamista sekä meneillään olevia unionin lainsäädäntöaloitteita. MR-A päätti valmistella tulevalle komissiolle yhteisen kannanoton, jolla pyritään vaikuttamaan uuden komission työohjelmaan ja siihen, että pohjoismainen työmarkkinamalli otettaisiin paremmin huomioon.
Kokouksen jälkeen 4.-5.4.2019 järjestettiin Islannin puheenjohtajuuskonferenssina ILOn 100–vuotisjuhla
”Nordic Conference on the Future of Work: Towards the ILO Centenary”, johon osallistuneita oli noin 340,
myös muualta kuin Pohjoismaista.
”Tulevaisuuden työ” on ollut työelämäalan kattava teema, jossa on jatkunut MR-A:n käynnistämä tutkimus
tulevaisuuden työmarkkinoista. Norjalaisen Fafo -tutkimuslaitoksen johtamassa FoW -hankkeessa, jonka loppuraportti julkaistaan vuonna 2020, on mukana 25 tutkijaa seitsemästä pohjoismaisesta yliopistosta. Pohjolan
työelämää vuonna 2030 luotaavan hankkeen avulla koottiin myös pohjoismaista näkemystä ILOn juhlavuoden
tapahtumaan ja ILOn tulevaisuuden työn suuntaamiseen pohjoismaisesta näkökulmasta.
Työelämäalan virkamieskomitea (ÄK-A) on suuntautunut tulevaisuuteen ministerineuvoston visiotyön
kautta. Työelämäalan strateginen yhteistyöohjelma vuosille 2018 – 2021 arvioidaan uuden vision ja strategisten priorisointien kannalta. ÄK-A ja sen jaostot käsittelivät FoW –hankkeen suosituksia työpajassa, jossa pohdittiin mm. pohjoismaisen työelämän uusia haasteita, kuten ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Sukupuolten
tasa-arvoteema on jatkunut pääministereiden ”Pohjoismaisia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin” –aloitteessa,
jonka osahankkeessa ”Pohjoismaiset sukupuolivaikutukset työelämässä” (Nordic Gender Effect) työelämäala
on mukana.”
Asialistalla ovat olleet työelämäalalla keskeiset rajaesteiden seuranta ja liikkuvuus (mukaan lukien Nordisk ministerråds handlingsplan for mobilitet 2019-2021 ja ÄK-A:n vuosina 2016 -2019 rahoittama hanke ”Nordic
Counter Trafficking for Forced Labour Project). ÄK-A päätti vuonna 2019 käynnistää hankkeen selvittämään,
miten työelämäalalla parhaiten edistettäisiin erityisesti nuorten pohjoismaista liikkuvuutta – olisiko vaihtoehtoja tai kehitettävää suhteessa Nordjobb -ohjelmaan. Tanskalainen ”COWI Economics and Management” valittiin toteuttamaan vuonna 2020 päättyvä hanke ”Kartläggning och analys av mobilitetsinsatsen för unga i
Norden inom arbetslivsområdet. Suomi on vuoden 2019 kummassakin ÄK-A –kokouksessa esitellyt ajankohtaisia EU –asioita työelämäalalla.
Työmarkkinajaoston työ keskittyi edelleen työn tulevaisuus -teemaan ja sen laajaan tutkimushankkeeseen.
Teemasta julkaistiin useita työpapereita, ja Islannin puheenjohtajuuskauden seminaari rakentui tutkimustulosten ympärille. Lisäksi maahanmuutto oli edelleen vahvasti asialistalla. Sen puitteissa julkaistiin pakolaisten
integroitumista ja kotoutumista koskeva vertaileva tutkimus.
Työympäristöjaosto keskittyy paremman työympäristön ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Ajankohtaisten EU
–ja muiden asioiden lisäksi käsitellään hanketoimintaa. Nuorten työntekijöiden työmuotoja koskevan hankkeen tuloksia esiteltiin jaostolle. Jaosto myönsi rahoitusta vuodelle 2020 etätyötä Pohjoismaissa koskevalle
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hankkeelle ja Pohjoismaisen työympäristökonferenssin järjestämiseen. Kokousten teemakeskusteluiden aiheina olivat työympäristökoulutus Pohjoismaissa ja tulevaisuuden työelämä.
Työoikeusjaostossa (NAU) painottuivat EU:ssa vireillä olevat direktiiviehdotukset. Kevään kokouksen yhteydessä järjestettiin työoikeudellinen seminaari erityisesti lähetettyjen työntekijöiden muutosdirektiivistä ja
EU:n ja EFTA:n tuomioistuinten työoikeudellisista oikeustapauksista. Syksyn kokouksen erityisteemana oli yhteistyöhanke tulevaisuuden työmarkkinoista -projekti. Teemasta pidettiin yhteisseminaari työelämän virkamieskomitean ja sen jaostojen kokousten yhteydessä. Työoikeusryhmä käsitteli työntekijän ja itsenäisen työn
tekijän käsitteitä ja niiden suhdetta EU:n uusimpiin työoikeusdirektiiveihin, joissa ollaan lähellä kansallisen
työsuhteemme käsitettä.
Pohjoismaiden, Baltian maiden ja Puolan EU -informaatioryhmän kokouksessa käsiteltiin ajankohtaisia EU:n
työelämää koskevia asioita.

Lainsäädäntöyhteistyö ja muu oikeudellinen yhteistyö
Pohjoismaiden välisen oikeudellisen yhteistyön tavoitteena on edistää maiden lainsäädännön samankaltaisuutta ja siten poistaa rajaesteitä ja helpottaa pohjoismaalaisten keskinäisiä kontakteja sekä vaihtaa hyviä
käytäntöjä ja kokemuksia lainsäädäntöyhteistyöstä ja muussa oikeusministeriöiden toimialaan kuuluvissa asioissa.
Islanti oli aktiivinen puheenjohtajamaa, jonka puheenjohtajuuskaudella mm. järjestettiin oikeussektorin teemoihin liittyviä seminaareja, mm. #Metoo-aiheesta sekä ministerikokouksessa hyväksyttiin julkilausumia rajat
ylittävästä rikollisuudesta. Pohjoismaiden oikeusministereiden kokous järjestettiin elokuussa Islannissa Reykjavikissa. Kokouksen teemana oli rajat ylittävä rikollisuus. Maiden valitsemat omat teemat olivat lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset netissä (IS), ISIS-taistelijoiden puolisot ja lapset (NO), äärioikeistoryhmät (SE). Suomen teemana oli korruptionvastaiset toimet: rajat ylittävä lahjonta ja rahanpesu. Tanska osallistui kokoukseen, mutta ei pitänyt omaa alustusta aikataulusyistä, sillä maan hallitus muodostetiin vasta kesällä.
Oikeussektorin hankkeita vuonna 2019 mm. Metoo- selvitys tuomioistuinten käytännöistä, käynnistetään tutkimus pohjoismaisessa toimintaympäristössä tapahtuvaan kansainväliseen liiketoimintaan liittyvästä korruptiosta ja rahanpesusta.
Perheoikeuden alan ajankohtaisia lainsäädäntöhankkeita käsittelevän asiantuntijaryhmän vuosittainen kokous järjestettiin 18.-19.6.2019 Islannissa.

Pohjoismaista yhteistyötä täydentää Pohjoismaiden ja Baltian maiden Nordic-Baltic yhteistyö
2019 järjestettiin kaksi oikeusministeriöiden välistä kontaktiryhmän kokousta, toinen Kööpenhaminassa ja toinen Latviassa. Viro järjesti 2019 toukokuussa kokouksen oikeushallinnon digitalisaatiosta. Siinä käytiin läpi eri
maiden ajankohtaisia digi-hankkeita ja katsottiin yhteistyömahdollisuuksia rajat ylittävissä jutuissa. Erityisesti
katsottiin mahdollisuuksia yhteistyöhön oikeudellisten menettelyjen ja tiedonvaihdon lisäämiseksi. Asiantuntijat kokoontuivat lisäksi useasti vuoden aikana kehittääkseen konkreettisia hankkeita rikosoikeudellisten menettelyjen digitalisoimiseksi. Edellinen Pohjoismaiden ja Baltian maiden oikeusministerikokous pidettiin Islannissa lokakuussa 2018 ja seuraava tulee olemaan Ruotsissa 2020.
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Digitalisaatio

MR-Digital-kokous Riiassa 27.11.2019. Kuva: André H. Jamholt / norden.org

MR-Digitalin valmisteluvastuu siirtyi syksyllä 2019 ulkoministeriöstä valtiovarainministeriöön. Vuosikertomuksessa arvioidaan työskentelyä erityisesti syksystä 2019 lähtien.
Pohjoismaiden ministerineuvostoyhteistyön määräaikainen ministerineuvosto, MR-Digital, on työskennellyt
aktiivisesti nelivuotiskautensa kolmantena vuonna. Ministerikokouksia vuoden aikana pidettiin kaksi, toukokuussa ja marraskuussa. Syksystä 2019 lähtien MR-Digitalissa Suomea edustaa kuntaministeri Sirpa Paatero.
Vuoden 2019 aikana on ministerineuvostossa työstetty uuden Vision 2030 tavoitteita MR-Digitalin painopisteiksi ja tarkemmiksi toimenpiteiksi. MR-Digitalin painopisteet vuosille 2021-2024 hyväksyttiin marraskuun
kokouksessa. Painopisteiden mukaisesti MR-Digitalin tavoitteena on liikkuvuuden ja integraation lisääminen
alueella edistämällä rajat ylittäviä digitaalisia palveluja. Toisena painopisteenä on kestävän kehityksen edistäminen alueella innovaatioiden, tiedonvaihdon ja avoimen datan avulla. Kolmantena painopisteenä on Pohjoismaiden johtajuuden vahvistaminen ETA-alueella sekä maailmanlaajuisesti yhteiskunnallisesti kestävän ja osallistavan digitaalisen muutoksen edistäjänä. Syksyllä aloitettiin vuoden 2017 Digital North julkilausuman uudistaminen uusien painopisteiden mukaisesti. Digital North 2 julkilausuma on tarkoitus hyväksyä Tanskan puheenjohtajuuskaudella syksyllä 2020.
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Marraskuun 2019 ministerikokouksessa hyväksyttiin ehdotus uudeksi ohjelmaksi rajat ylittävistä digitaalisista
palveluista. Ohjelmaa valmistellaan vuoden 2020 aikana ja ohjelma-aika on 2021-2024. Pohjoismaiden pääministerien vuonna 2018 hyväksymän aieasiakirjan tiiviimmästä pohjoismaisesta 5G-yhteistyöstä täytäntöönpano on käynnistynyt ja MR-Digital teetti RISE:n selvityksen Pohjoismaiden ja Baltian maiden testialustoista.
Lisäksi marraskuun ministerikokouksen yhteydessä Riiassa järjestettiin 5G Techritory -konferenssi ja pyöreän
pöydän keskustelu.
Vuoden 2019 aikana sähköisen tunnistamisen Nordic-Baltic eID (NOBID) yhteistyöhanke käynnisti yhteisen tilannetiedon ja kokemusten keräämisen alueen maiden sähköisen tunnistamisen ratkaisujen kehittämisestä ja
suhteesta Euroopan Unionin sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla (eIDAS-asetus) toimeenpanoon. Hankkeen tavoitteena on luoda puitteet Pohjoismaiden ja Balttianmaiden alueelle yhteentoimiville sähköisen tunnistamisen ratkaisuille ja näin edesauttaa rajat
ylittävien palveluiden syntymistä.
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MUU POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ

Rajaestetyö
Rajaesteneuvosto
Rajaesteneuvoston tehtävänä on saada hallitukset ratkaisemaan vapaan liikkuvuuden esteet, joita syntyy, kun
eri Pohjoismaiden viranomaiset tulkitsevat säännöksiä eri tavoin tai kun maiden lait poikkeavat toisistaan. Rajaesteneuvoston Suomen kansallisena edustajana vuonna 2019 jatkoi varatuomari Kimmo Sasi. Ahvenanmaan
edustajana jatkoi Gunnar Westerholm.
Pohjoismaiden yhteistyöministerit laajensivat rajaesteneuvoston mandaattia vuoden 2018 alusta. Aiempaa
laajempi mandaatti tarjoaa neuvostolle paremmat mahdollisuudet tiivistää työtään ministerien ja verkostojen
suuntaan, mikä onkin tuottanut tulosta. Vuosina 2018-2019 rajaesteneuvosto onnistui selvittämään ennätykselliset 22 rajaestettä, jotka haittasivat Pohjoismaiden välistä vapaata liikkuvuutta.
Näiden rajaesteiden joukossa oli muun muassa rajatyöntekijöiden työttömyysvakuutuksiin liittyneitä esteitä,
jotka ratkaistiin Ruotsissa tehdyillä lakimuutoksilla. Toimenpide koskee noin 35 000:tta rajatyöntekijää. Lisäksi
Suomi on poistanut ”neljän kuukauden sääntönsä”, eli ihmiset, jotka työskentelevät Suomessa voivat saada
suoraan oikeuden lapsilisään, sekä vanhempain- ja sairausrahaan. Nämä etuudet vaativat aiemmin neljän kuukauden asumisen Suomessa.
Rajaesteneuvoston vuoden 2018-2019 toimintakertomus löytyy Pohjoismaiden ministerineuvoston sivulta:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-5731

Info Pohjola
Haloo Pohjola vaihtoi vuoden 2019 alussa nimensä Info Pohjolaksi, sekä palvelun uudelle palvelimelle ja nämä
muutokset vaikuttivat sivuston kävijämäärään negatiivisesti. Info Pohjolan Pohjoismaisilla neuvontapalveluilla, mukaan lukien Suomessa toimivat Info Pohjola sekä Pohjoiskalotin Rajaneuvonta Ruotsi-Suomi sekä
Norja-Suomi, on tärkeä rooli rajaesteiden kartoittajana ja tiedonkerääjänä. Aiemmin neuvontapalvelu oli
suunnattu ainoastaan yksityishenkilöille mutta viime vuonna mandaatti laajeni koskemaan myös yrityskysymyksiä. Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittama ja Suomessa Pohjola-Nordenin hallinnoima neuvontapalvelu Info Pohjola panostaa verkkosivuillaan selkeään, tarkkaan ja viranomaistarkastettuun tietoon ja palvelun tarkoitus onkin se, että ihmiset löytävät tarvitsemansa tiedon suoraan sivuilta. Jos tietoa ei löydy, niin
ihmiset voivat esittää kysymyksensä Info Pohjolan työntekijälle, jonka tehtävä on etsiä oikea tieto kysyjälle.
Sivustolla vieraili viime vuoden aikana noin 680 000 kävijää. Yhteensä kysymyksiä tuli 1.839, joista Suomelle
tuli 203 eli 11 % kysymyksistä. Suosituimmat kysymysaiheet, lueteltuna suosiojärjestyksessä, ovat yhä edelleen työnteko, koulutus ja verotus, väestörekisteröinti ja eläke. Vuosien 2017–2019 aikana noin 37 % Info
Pohjolan kysymyksistä on koskenut Norjaa. Myös vuonna 2019 Norja oli kaikkein kiinnostavin maa (35,4 %),
mutta monet kysymykset koskivat Tanskaa (34,9 %) ja Ruotsia (33,6%). Suomea koskevia kysymyksiä oli 13 %.
Info Pohjolan nettisivujen 75 vierailluimmasta sivusta 23, koskivat Norjaa. Näistä 75 vierailluimmasta nettisivusta yksi aihe (Lemmikki- ja kotieläinten tuonti Suomeen) koski Suomea ja yksi (Asunnon hankita) Ahvenanmaata.
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Yksityishenkilöille, sekä nykyään myös yrityksille suunnatun tiedottamisen lisäksi tärkeä osa Info Pohjolan tiedotustyötä on verkostoituminen ja tiedonvaihto viranomaisten sekä päättäjien kanssa. Info Pohjolan projektipäälliköt kaikissa Pohjoismaissa ja itsehallintoalueilla valmistelivat vuoden aikana useita rajaesteisiin liittyviä
selvityksiä. Vuonna 2019 huomioitiin erityisesti työskentelymahdollisuudet toisissa Pohjoismaissa sekä digitaalinen yhteistyö.
Info Pohjola oli mukana järjestämässä vapaasta liikkuvuudesta 12 seminaaria. Info Pohjolan projektipäälliköt
pitivät yhteensä 16 esitelmää eri messuilla, seminaareissa ja tapahtumissa. Suomen Info Pohjola oli mukana
järjestämässä Pohjolan päivää maaliskuussa muiden pohjoismaisten yhteistyöorganisaatioiden kanssa, sekä
järjesti rajaestekahvilan Porin SuomiAreenassa heinäkuussa. Lisäksi Info Pohjola oli järjestämässä mm. Suomen Yrittäjien kanssa Pietarsaaressa seminaaria, jossa saatiin esiteltyä Info Pohjolan toimintaa yrittäjille. Eri
Info Pohjolan järjestämissä tilaisuuksissa esiintyi asiantuntijoita TE-toimistosta, Kelasta, Verohallinnosta ja Eläketurvakeskuksesta.

Pohjoiskalotin Rajaneuvonta
Pohjoiskalotin Rajaneuvonta edistää yksityishenkilöiden, yritysten, organisaatioiden ja viranomaisten rajat
ylittävää toimintaa ja liikkuvuutta. Rajaneuvonnan toimipisteet Suomen Torniossa ja Norjan Skibotnissa opastavat ja tiedottavat asioissa, joita pitää ottaa huomioon, kun toimitaan yli valtioiden rajojen. Ne välittävät yhteyksiä ja opastavat oikean vastuuviranomaisen luo Suomen, Ruotsin ja Norjan välisessä yhteistyössä. Rajaneuvonta kartoittaa ja tunnistaa rajaesteitä, etsii niihin ratkaisuja sekä välittää ratkaisemattomista ongelmista
tietoa eteenpäin pohjoismaisen Rajaesteneuvoston jäsenille ja tiedotustoimistojen verkostolle. Pohjoiskalotin
Rajaneuvonta käsittelee Suomen, Ruotsin ja Norjan kysymyksiä ja palvelee asiakkaita kolmella eri kielellä.
Tästä aiheutuu käännös- ja tulkkauskuluja, joita muilla pohjoismaisilla tiedotustoimistoilla ei ole. Rajaneuvonnan toiminnan kehittämisen suurin haaste on pitkäaikaisen kansallisen rahoituksen puuttuminen.
Pohjoiskalotin Rajaneuvonta on työskennellyt ns. vanhojen rajaesteiden parissa yhdessä Rajaesteneuvoston
Suomen edustajan kanssa. Vuoden aikana on löydetty ratkaisut mm. Suomen neljänkuukauden sääntöön ja
liikkuvan elintarvikeliikehuoneiston rajat ylittävään käyttöön. Uusiin havaittuihin ongelmiin kuuluu mm. rajat
ylittävä autonvuokraus. Se on tärkeä palvelu matkailuelinkeinoille, jotka haluavat kehittää Suomen, Ruotsin ja
Norjan alueiden yhteisiä matkailupaketteja. Vuokra-auton palauttaminen toiseen maahan on tällä hetkellä
erittäin kallista.
Ruotsin päätös jättää takuueläkkeet maksamatta ulkomaille tulee koskemaan Suomessa noin 17 000 henkilöä.
Päätös on yllättänyt monet ja Pohjoiskalotin Rajaneuvonta on median avulla tiedottanut asiasta. Rajaneuvonta
seuraa, miten asia kehittyy siirtymävuoden aikana ja tarvittaessa auttaa yksityishenkilöitä esiin tulevien kysymysten kanssa.
Saamelaiset perinteisen käsityön, Duodjin, taitajat kamppailevat edelleen Norjan tulli- ja alv-maksujen kanssa,
kun he haluavat osallistua myynti- tai messutapahtumiin Norjassa. Saamelaisille koko Pohjoiskalotti on yhteistä markkina-aluetta. Pohjoiskalotin Rajaneuvonta jatkaa neuvotteluja Norjan ja Suomen vero- ja tulliviranomaisten kanssa erityisratkaisusta pienyrittäjiä varten. Se helpottaisi sitä hallinnointi- ja likviditeettitaakkaa,
mikä tullimuodollisuuksista nykyisin aiheutuu, mutta positiivista ratkaisua ei ole vielä löydetty.
Pohjoiskalotin Rajaneuvonta on järjestänyt 14 seminaaria tai tiedotustilaisuutta eri yleisöille. Paikallisten ja
alueellisten vastuuviranomaisten verkosto on tärkeä apu Rajaneuvonnan käytännön toiminnassa. Vastuuviranomaisille on järjestetty kolme omaa tilaisuutta, joissa osallistujat ovat tiedottaneet ajankohtaisista muutoksista omassa toiminnassaan. Vastuuviranomaisten verkoston pyynnöstä on järjestetty yksi yhteinen semi-
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naari Haaparannalla 1.10. rajat ylittävästä viranomaistiedottamisesta (65 osallistujaa). Pohjoiskalotin Rajaneuvonta järjesti oman vuosiseminaarin Tromssassa 23.-24.10. otsikolla Rajat ylittävän liikkuvuuden kasvu Pohjoiskalotilla (60 osallistujaa).
Vuoden 2019 aikana Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan henkilöstö palveli noin 3100 asiakasta. Yhden asiakkaan
kysymys vaatii usein eri tahojen yhteistyötä, joten asiakaslukumäärä ei suoraan kerro kontaktien runsautta.
Rajaneuvontaan otetaan yhteyttä yleensä puhelimitse tai sähköpostilla. Selkeästi suurin osa yhteydenotoista,
n. 70 %, tulee yksityishenkilöiltä Suomesta. Rajaneuvonta tiedottaa myös facebookin kautta (188 julkaisua) ja
sen nettisivulla rekisteröitiin 32400 käyntiä vuoden aikana.
Rajaneuvonnan henkilöstö on osallistunut Suomessa Pohjola-Nordenin neuvontatoimikunnan (5 kpl) sekä
Ruotsin (3 kpl) ja Norjan (1 kpl) kansallisten toimijoiden kokouksiin, joita Rajaesteneuvoston jäsenet ovat kutsuneet koolle ennen yhteisiä kokouksiaan. Norjassa Rajaneuvonnan toimihenkilö työ- ja hyvinvointiviranomaisessa NAV on osallistunut Ruotsin ja Norjan välisen yksinkertaistamistyöryhmän (Forenklingsgruppen) kokoukseen.
Pohjoiskalotin Rajaneuvonta osallistui asiantuntijana Suomen valtionvarainministeriön asettaman työryhmän
kokouksiin, joissa touko-joulukuun aikana selvitettiin Norjan ja Suomen välistä rajaseutuyhteistyötä ja sen esteitä (Valtionvarainministeriön julkaisuja – 2020:10). Rajaneuvonta toimitti selvityshenkilölle useita aikaisemmin tehtyjä rajayhteistyön raportteja taustamateriaaliksi. Selvitystyön loppuraportissa todetaan mm., että alueella tarvitaan neuvonta- ja tiedotuspiste, josta asukkaat ja yhteisöt saavat keskitetysti tietoa rajat ylittävään
toimintaan liittyvistä asioista.

Kestävä kehitys
Helmikuussa 2019 ministerineuvoston yhteistyöministerit) hyväksyivät kestävään kulutukseen ja tuotantoon
liittyvät neljä hanketta toteutettaviksi. Nämä olivat turismi, pienyhteisöjen kehittäminen, kestävät ruokajärjestelmät ja tasa-arvo työelämässä. Hankkeita rahoitettiin Generation 2030 –ohjelman budjetista ja seitsemän
eri ministerineuvoston määrärahoista. Kestävän kehityksen budjetti vuodelle 2019 oli yhteensä 429 000€.
Puheenjohtajamaa Islannin johdolla järjestettiin Reykjavikissa ”Youth leading a Sustainable Lifestyle” konferenssi huhtikuussa 2019. Konferenssi toi yhteen nuoria, yrityksiä ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita keskustelemaan ja edistämään kestävän kulutuksen ja tuotannon ratkaisuja. Konferenssiin osallistui yli 100 eri ryhmien edustajaa.
Puheenjohtajamaa Islanti ja pohjoismaisen ministerineuvoston sihteeristö järjestivät High Level Policy Forum
(HLPF) sivutapahtuman New Yorkissa heinäkuussa. Vuoden 2019 tärkein nuorisotapahtuma oli ”Changing Climate, Changing Lifestyles”, joka järjestettiin Ahvenanmaalla elokuussa. Tapahtumassa kestävä kulutus ja tuotanto (SDG 12) liitettiin kiinteästi ilmastotavoitteisiin (SDG 13).
Visio2030 on jatkumo Generation2030 –työlle, joka toimii myös hyvänä pohjana ”vihreän, kilpailukykyisen ja
sosiaalisesti kestävän pohjolan” luotsaamisessa eteenpäin. Siirtyminen kestävään elämäntapaan ja erityisesti
SDG12 on Generation2030 ohjenuora, jossa nuoriso on ollut aktiivisesti mukana. Erityisesti kierto- ja vaihdantatalous ovat nousseet vahvasti esille ja käytännön toimenpiteitä viedään eteenpäin.
Yhteistyö ja oppimistapahtumat European Sustainable Development Network (ESDN) kanssa - ’Peer-learning
platform’ aloitettiin 2019. Tavoitteena on tiedon jakaminen ja oppiminen yhteisen Agenda2030 liittyvien aiheiden tiimoilta.
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Kuluttaja-asiat
Pohjoismainen kuluttajaryhmä (Nordisk Konsumentgrupp), joka koostuu Pohjoismaiden kuluttaja-asioista vastaavien ministeriöiden sekä Tanskan ja Islannin osalta osin kuluttajahallinnon muiden virastojen virkamiehistä,
kokoontui kaksi kertaa kerran vuonna 2019. Kokoukset pidettiin Reykjavikissa. Perinteiseen tapaan kokouksissa käsiteltiin ajankohtaisia kansallisia kysymyksiä sekä EU/ETA-tason ja yleisesti kansainvälisen tason kuluttaja-asioita sekä lainsäädäntöhankkeiden etenemistä. Alkuvuoden kokouksessa keskusteltiin erityisesti Pohjoismaiden hallitusohjelmista, niiden tavoitteista ja kuluttajapolitiikan painotuksista sekä kestävästä kehityksestä. Syksyn teemoina olivat erityisesti digitalisaation haasteet, kuluttajien talousneuvonta ja velkaantuminen sekä ympäristökysymykset.
Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Islannin, Grönlannin ja Färsaarten kuluttaja-asiamiehet tapasivat Kööpenhaminassa 5–6.9.2019. Keskusteluissa nousivat esiin yhteiset kuluttajaoikeudelliset haasteet, kuten tekoälyn
ja henkilötietojen hyödyntäminen markkinoinnissa, ympäristöväittämillä markkinointi ja kuluttajaluottojen
mainonta.
Vuosia jatkunut asiantuntijoiden yhteistyö kuluttajakasvatuksen sektorilla jatkuu edelleen. Kuluttajakasvatuksen teemoja käsiteltiin vuoden aikana kahdessa kokouksessa Ruotsin ja Viron kuluttajaviranomaisten kuluttajakasvatuksen asiantuntijoiden kanssa.
Euroopan kuluttajakeskus Suomessa (ECC Finland) järjesti pohjoismaisten toimipisteiden yhteisen kokouksen
Helsingissä toukokuussa 2019.

Liikenne
Liikenne- ja viestintäsektorilla Pohjoismaat tekevät tiivistä yhteistyötä, johon osallistuu niin liikenne- ja viestintäministeriö kuin ministeriön alaiset virastot sekä kattavasti muita hallinnonalan organisaatioita. Eräs keskeisimmistä yhteistyömuodoista on ollut ministeriöiden välinen BEATA (Barents Euro Arctic Transport Area)
Steering Committee –työryhmä ja alueellisen tason BRWGTL (Barents Regional Working Group on Transport
and Logistics), joiden alaisuudessa yhteistyötä on tehty konkreettisissa hankkeissa. Lisäksi pohjoismaat ovat
mukana Northern Dimension on Transport and Logistics Partnership (NDPTL)-yhteistyössä.
Pääosa tiealan pohjoismaisesta yhteistyöstä tapahtuu Pohjoismaisen tie- ja liikennefoorumin, PTL (Nordiskt
vägförbund, NVF) puitteissa. Pohjoismainen rautatiealan yhteistyö pohjautuu infrahaltijoiden NIM- yhteistyöhön (Nordic Infra Managers). Yhteistyö merenkulussa on monipuolista ja vuoden 2019 aikana järjestettiin ja
osallistuttiin moniin meriliikenteen pohjoismaisiin seminaareihin. Ilmailun osalta säännöllistä yhteistyötä tehdään muun muassa ICAO:n (kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö). Suomi valittiin viime vuonna ICAO:n hallintoneuvostoon pohjoismaisessa rotaatiossa. Lisäksi yhteistyötä tehdään NOLU:n (pohjoismaisten ilmailujohtajien yhteystyöryhmä) puitteissa. Edellä mainittujen toimien lisäksi yhteistyö on jatkuvaa eri sektorikysymyksissä bilateraalitasolla.
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Rajaturvallisuus
Pohjoismaista yhteistyötä toteutettiin vuonna 2019 vakiintuneen käytännön mukaisesti Pohjoismaisessa rannikkovartiostofoorumissa. Pohjoismainen rannikkovartiostofoorumi NCGF (Nordic Coast Guard Forum) keskittyy tiedonvaihtoon sekä operatiivisen yhteistyön kehittämiseen Itämeren ja Pohjanmeren alueella. Toiminnassa ovat mukana merelliset rannikkovartiostoviranomaiset kaikista Pohjoismaista. Vuoden 2019 Nordic
Coast Guard forumin päällikkökokous järjestettiin syyskuussa Norjassa (Bodö) Norjan rannikkovartioston päällikön isännöimänä. Rannikkovartiostofoorumissa on jatkettu keskustelua Pohjoismaiden yhteistoimintamahdollisuuksista ja keskeisistä prioriteeteista arktisissa asioissa sekä EU:n rannikkovartiosto-yhteistyössä. Muut
Pohjoismaat ovat tukeneet Suomea Arktisen rannikkovartiostofoorumin (ACGF; Arctic Coast Guard Forum)
kaksivuotisen puheenjohtajuuskauden (2017-2019) aikana.
Lisäksi EU:n neuvoston työryhmissä on ollut vuoden 2019 aikana pohjoismaisia tapaamisia. Tapaamisissa on
pyritty hakemaan yhteisiä pohjoismaisia kantoja EU:n rajapolitiikan kehittämiseksi.

Maahanmuutto- ja kansalaisuusasiat, ml. maahanmuuttoon ja pakolaisiin liittyvä
yhteistyö
Pohjoismaisessa sisäministeriöiden alaisessa ministeri- ja virkamiestasoisessa yhteistyöryhmässä (Nordisk
samrådsgrupp på hög nivå i flyktingfrågor, NSHF) jatkettiin aktiivista yhteistyötä maahanmuutto-, turvapaikka- ja kansalaisuusasioissa. Ministerikokouksessa ja korkean tason virkamiestyöryhmässä vaihdetaan tietoja ennen kaikkea maahanmuutto- ja turvapaikka-asioissa. Maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan valmistelun, lainsäädännön kehittämisen ja tilastokatsausten ohella käsitellään myös konkreettisemmin ajankohtaisia kysymyksiä, jotka liittyvät muun muassa turvapaikanhakuun, paluuseen ja palauttamiseen, kansalaisuusasioihin sekä uudelleensijoittamiseen. Kertomusvuonna Norja toimi NSHF:n puheenjohtajana.
NSHF:n puitteissa toimii neljä temaattista alatyöryhmää, joista paluutyöryhmä (återvandring och återvändande) sekä uudelleensijoittamistyöryhmä (resettlement) kuuluvat SM:n hallinnonalalle. Puolestaan kotouttamistyöryhmästä (TEM) ja työvoiman maahanmuuttoon liittyvästä työryhmästä vastaa TEM.
Vuonna 2019 kokoontui normaaliin tapaan NSHF:n paluutyöryhmä, joka käsittelee operatiivisella tasolla paluu- ja palauttamisasioita. Kertomusvuonna alatyöryhmän puheenjohtajana toimi Norja.
Suomi toimi alkuvuoden 2019 uudelleensijoittamisasioita operatiivisella tasolla käsittelevän NSHF:n yhteistyöryhmän puheenjohtajana ja järjesti kokouksen kesäkuussa Helsingissä. Kokoukseen osallistuivat myös
UNHCR:n edustajat. Kokouksessa käsiteltiin ajankohtaisia uudelleensijoittamiseen liittyviä kysymyksiä sekä
vaihdettiin kokemuksia Pohjoismaiden ja UNHCR:n välillä. Heinäkuussa puheenjohtajuus siirtyi Islannille, joka
järjesti kokouksen Reykjavikissa joulukuussa 2019.
Pohjoismaat vaihtavat vuosittain tietoja muutoksista kansalaisuusasioissa, säädöksissä ja käytännöissä sekä
tilastotietoja työryhmässä, jonka puheenjohtajuus oli 2019 Ruotsilla. Ruotsi järjesti kokouksen kansalaisuusasioista Tukholmassa marraskuussa.
Pohjoismaat keskustelevat myös henkilöiden vapaan liikkuvuuden soveltamiskysymyksistä ETA-työryhmässä,
joka on kokoontunut harvemmin. Tietoja on kokousten välillä vaihdettu verkostoon kuuluvien henkilöiden välillä.
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Pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvä yhteistyö
Kaikissa Pohjoismaissa on viime vuosina kehitetty maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyviä palveluita.
Nämä liittyvät muun muassa työmarkkinoille pääsyyn, kieleen ja koulutukseen sekä asumiseen. Hyvin onnistunut kotoutuminen ja maahanmuuttajien työllistyminen luovat mahdollisuuksia vastata ikääntyvien yhteiskuntien huoltosuhteen haasteeseen, työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaan sekä tuovat työmarkkinoille
uutta osaamispotentiaalia.
Maahanmuuttajien kotouttaminen on kysymys, jossa Pohjoismaat voivat oppia toistensa toimenpiteistä sekä
koota tietoa, josta on kaikille hyötyä. Suomea kiinnostavat erityisesti muiden Pohjoismaiden esimerkit työllisyyden parantamiseen, ml. heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työllisyys sekä kotona lapsiaan hoitavien maahanmuuttajanaisten kotoutuminen. Myös alueellisen eriarvoisuuden ennaltaehkäisy sekä maahanmuuttajien kokonaisvaltainen osallisuuden edistäminen ovat kysymyksiä, joissa olemme voineet katsoa muiden maiden esimerkkejä.
Pohjoismaiden ministerineuvosto käynnistivät ja toimeenpanivat pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamista koskevaa pohjoismaista yhteistyöohjelmaa vuosina 2016–2018. Ohjelma jatkuu vuosina 2019-2021.
Yhteistyössä keskitytään kokemusten vaihtamiseen ja tietopohjan laajentamiseen sekä poliittisen dialogin kehittämiseen.
Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyöohjelman ansiosta on koottu runsaasti tietoa maahanmuuttajanaisten työllistymisestä. Kaikissa Pohjoismaissa erityisesti pakolaistaustaisten naisten tilanne työmarkkinoilla
on heikko.
Vuonna 2019 on aloitettu Norjan johdolla tietojen vaihto ns. kunniaan liittyvän väkivallan ennaltaehkäisystä.
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Pelastusalan yhteistyö, erityisesti ns. Haga-yhteistyö
Vuoden 2019 aikana pohjoismainen yhteistyö pelastusalan ja siviilivalmiuden alalla on tiivistynyt entisestään.
Pohjoismaisten pelastustoimesta ja varautumisasioista vastaavat ministerit tapasivat Oslossa 15.10.2019.
Kaikkien maiden ministerit olivat paikalla. Kokous oli ns. Haga- julistukseen perustuva yhteistyökokous.
Haga-yhteistyön tavoitteena on vahvistaa pohjoismaisten yhteiskuntien kykyä vastata vakaviin onnettomuuksiin ja kriiseihin ja luoda tätä kautta vahva kriisinsietokyky. Uhkakuvat, riskit ja haavoittuvuudet ovat pitkälti
samanlaisia kaikissa Pohjoismaissa. Pelastustoimen ja siviilivalmiuden pohjoismaisen ja eurooppalaisen yhteistyön merkitys korostuu samalla kun toimintaympäristö Euroopassa muuttuu.
Norja toimi Haga-yhteistyön puheenjohtajana vuonna 2019. Virkamiestyöryhmä kokoontui vuoden aikana pari
kertaa. Ministerikokouksessa hyväksyttiin nk. Oslo-johtopäätökset (Oslo konklusioner) yhteisestä pohjoismaisesta toiminnasta, erityisesti liittyen metsäpaloihin, CBRN-uhkiin ja hätäviestintään. Lisäksi johtopäätöksissä
korostettiin hybridiuhkiin varautumista. Haga yhteistyön puheenjohtajuus siirtyi Tanskalle, joka kutsui ministerit kokoukseen vuonna 2020.

Pelastusylijohtajat
Pohjoismainen pelastusylijohtajakokous järjestettiin Norjassa syyskuussa 2019. Kokouksessa keskusteltiin
muun muassa edellisenä kokouksessa perustetuista pohjoismaisista työryhmistä koskien metsäpaloja, CBRN
sekä hätäviestintää. Keskusteluja käytiin myös EU-pelastuspalvelumekanismin uudesta nk. rescEU:sta ja pohjoismaisesta yhteistyöstä tähän liittyen.
Pelastusylijohtajat pitävät tiivistä yhteyttä toisiinsa myös kokouksien ulkopuolella. Ruotsin ja Suomen pelastusylijohtajat tapasivat elokuussa kahdenvälisessä kokouksessa.

EU-yhteistyö pelastustoimessa
Pohjoismaat ovat vuoden aikana tiiviisti koordinoineet EU- toimiaan pelastuspalvelun alalla.

Nordic Coordination Forum
Pohjoismaat kokoontuvat pelastus- ja varautumisalalla puolivuosittain Brysseliin keskustelemaan virkamiestasolla kantojen yhteensovittamisesta sekä vaihtamaan tietoja Pohjoismaiden vaikutusmahdollisuuksien ja näkyvyyden lisäämiseksi kansainvälisillä foorumeilla (EU/pelastuspalveluyhteistyö, Nato/siviilivalmiusyhteistyö).
Kokouksiin osallistuvat ministeriöiden vastuuvirkamiesten lisäksi EU- ja Nato-edustustoissa ko. aiheita seuraavat virkamiehet. Tiedonvaihto on koettu erittäin hyödylliseksi erityisesti Nato–EU-yhteistyön näkökulmasta.

Nordred-yhteistyö
Pohjoismaiseen Nordred-sopimukseen perustuva pelastuspalveluyhteistyöryhmä kokoontui vuonna 2019
kaksi kertaa, keväällä Tukholmassa sekä syksyllä Stavangerissa. Kevään kokouksen kanssa samaan aikaan jär-
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jestettiin valitettavasti Barents Rescue-harjoituksen suunnittelukokous Kiirunassa sekä Barents Joint Committeen kokous. Koska pelastusosaston edustajana sekä Nordredissa että Barentsissa toimii sama henkilö, ei kevään Nordred-kokouksessa ollut Suomesta edustusta.
Islannin puheenjohtajuuskauden johtavat teemat ovat vielä osin hakusessa. Syksyn Stavangerin kokouksessa
Islanti esitti alustaviksi teemoiksi rajat ylittävää yhteistyötä ja kommunikaatiota, yhteiskunnan varautumista
onnettomuuksiin ja kriiseihin sekä edellisvuoden tapahtumista johtuen metsäpaloja. Todettiin myös, että yhteistyöryhmä voi joustavasti mukauttaa toimintaansa ja käsiteltäviä teemoja sen mukaan mitä tilanne pohjoismaissa ja maailmalla vaatii.

NordFireStats-tilastokokous
Pohjoismainen tulipalojen tilastointiin painottuva kokous pidettiin Karlstadissa, Ruotsissa lokakuussa. Pohjoismaiden lisäksi Viro oli viidennen kerran mukana. Nyt mukana olivat myös ”kuunteluoppilaana” Saksa (Berliini),
Latvia ja Liettua. Kokouksessa käytiin läpi kunkin maan tulipaloihin liittyvää tilastointia, tuloksia ja menettelytapoja sekä haasteita. NordFireStats-yhteistyöllä pyritään tuottamaan yhteismitallista tietoa kunkin maan tilanteesta harmonisoimalla tilastoinnissa käytettäviä termejä ja määritelmiä. Vuoden 2019 kokouksessa keskityttiin palokuoleman määritelmän harmonisointiin arvioimalla 50 erilaista skenaariota.

Pohjoismainen palonehkäisy-yhteistyö
Pohjoismainen palonehkäisykokous pidettiin syyskuun alussa Reykjavikissa. Kokouksessa esiteltiin kunkin
maan säädösmuutoksia ja ajankohtaisia hankkeita. Lisäksi keskusteltiin onnettomuuksien ehkäisyn kansallisista tavoitteista ja turvallisuusviestinnästä.
Pohjoismaista palovaroitinpäivää vietettiin kahdeksannen kerran joulukuun ensimmäisenä päivänä. Jokaisessa
Pohjoismaassa muistutettiin testaamaan palovaroittimen toimintaa. Useassa maassa teemana oli Suomen tapaan myös palovaroittimen säännöllinen uusiminen. Suomessa pohjoismainen palovaroitinpäivä onosa paloturvallisuusviikkoa.
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Poliisiyhteistyö sekä poliisi-, tulli- ja huumeyhteistyö
Poliisiyhteistyö
Pohjoismaisen poliisiyhteistyö on muodoltaan välitöntä ja tuloksekasta ja yhteistyön perustana on perinteinen
pohjoismainen yhteenkuuluvaisuus ja tasa-arvoisuus. Yhteistyö perustuu ylijohtajien strategisessa valvonnassa tapahtuvaan eri poliisialojen alatyöryhmien ja verkostojen toimintaan. Alatyöryhmissä käsitellään yhteisiä pohjoismaisia asioita kuten liikenneturvallisuus, materiaalihankinnat, tietoverkkorikollisuus, koulutus ja
yleinen järjestys ja turvallisuus. Alatyöryhmät raportoivat toiminnastaan ensin poliisijohtajien ryhmälle, joka
toimii yhteistyön operatiivisen toiminnan ohjaajana. Poliisiylijohtajat toimivat käsiteltyjen asioiden lopullisena
arvioijana ja hyväksyjänä.
Vuonna 2019 puheenjohtajuus oli Ruotsilla, joka hoiti vastuunsa mallikkaasti. Pohjoismaisten poliisijohtajien
ja ylijohtajien vuosittaiset tapaamiset järjestettiin Ruotsissa toukokuussa ja elokuussa. Käsiteltäviä asioita olivat mm. asiantuntijaryhmien ja -verkostojen toiminnan raportointi ja arviointi, yhteistyön tiivistäminen, muuttoliikkeen hallinta, rajaturvallisuusasiat, Schengen arvioinnit, resurssikysymykset, uudet teknologiat ja tietoverkkorikollisuus. Tärkeänä yhteisenä asiana todettiin olevan myös yhteisen pohjoismaisen lähestymistavan
muodostamisen EU:n eri rikollisuuden vastaisten hankkeiden, kuten EMPACT puitteissa.

Pohjoismaiset poliisijohtajat seurueineen Tukholmassa, lokakuu 2019. Kuva: Ruotsin poliisi

Poliisi ja Tulli Pohjoismaissa (PTN)
PTN (Poliisi ja Tulli Pohjoismaissa) toimii pohjoismaisena poliisin ja Tullin yhteistyöfoorumina. Alun perin PTN
keskittyi pelkästään vain huumausainerikostorjuntaan, mutta sittemmin toiminta on muodostunut monialaiseksi ja tietojohtoiseen toimintaan perustuvaksi yhteistyöksi. Norja toimi PTN puheenjohtajana 2019. Norjan puheenjohtajakaudella jatkettiin keskustelua PTN- yhteistyön muuttamisesta mahdollisimman paljon
koordinoiduksi eurooppalaisten rikostorjuntaprioriteettien kanssa ja tähän lähestymistapaan päädyttiinkin.
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PTN- yhteistyön puitteissa tehtiin myös operatiivista yhteistyötä, erityisesti tietoverkkorikollisuutta ja järjestäytynyttä omaisuusrikollisuutta vastaan. Yksi tärkeimmistä yhteistyön muodoista ovat yhteiskäytössä olevat
pohjoismaiset poliisin ja tullin eri relevantteihin kohdemaihin lähettämät yhdysmiehet, joita on tällä hetkellä
33 henkilöä sijoitettuina 18 eri maahan.

Yhteistyö saamelaisasioissa
Pohjoismainen yhteistyö saamelaisasioissa tapahtuu yhtäältä Pohjoismaiden neuvoston suositukseen 13/1962
perustuvan Pohjoismaisen saamelaisasiain virkamieselimessä sekä toisaalta Pohjoismaiden ministerineuvoston löyhässä (ei omaa ministerineuvostoa) yhteydessä saamelaisasioiden yhteensovittamisesta Suomessa,
Ruotsissa ja Norjassa vastaavien ministerien ja näiden maiden saamelaiskäräjien puheenjohtajien yhteiskokouksissa. Saamelaisasiat kuuluvat Suomessa oikeusministerille, Ruotsissa kulttuuri- ja demokratiaministerille
ja Norjassa alue- ja digitalisaatioministerille. Virkamieselin koostuu Suomen, Ruotsin ja Norjan valtuuskunnista, joissa kussakin on yhteensä vähintään kolme virkamiestä, jotka edustavat ao. maan hallitusta ja saamelaiskäräjiä.
Vuonna 2019 saamelaisasioiden yhteistyön puheenjohtajamaana oli Ruotsi. Virkamiesyhteistyöelin kokoontui
2.9.2019 Nikkaluoktassa, Ruotsissa. Kokouksessa käsiteltiin Pohjoismaisen saamelaissopimuksen neuvotteluiden mahdollista jatkamista, esiteltiin Saamen Kielikaltion (Sámi Giellagáldu) organisoimista selvittäneen työryhmän raportti, YK:n alkuperäiskansojen kielten -vuoden toteutusta kolmessa maassa ja keskusteltiin muista
ajankohtaisista asioista. Vuonna 2019 ei järjestetty ministerikokousta.

Nuorisoyhteistyö
Nuorten pohjoismaiden neuvosto (Ungdomens nordiska råd, UNR), Nordjobb-vaihto-ohjelma ja
Pohjola-Nordenin nuorisoliitto
Pohjoismaisen nuorisoyhteistyön näkyvimmät yhteistyömuodot olivat nuorisoliiton oman toiminnan ohella
Nuorten Pohjoismaiden neuvosto ja Nordjobb-vaihto-ohjelma, joita Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto (PNN)
Suomessa koordinoi. Pohjoismaiden neuvoston (PN) alainen Nuorten Pohjoismaiden neuvosto (UNR) järjesti
vuotuisen istuntonsa lokakuun lopussa Ruotsissa. Teemana vuonna 2019 oli Rajaesteet Pohjolassa, ja istunto
keräsi noin 80 nuorta eri Pohjoismaista. Nuorisopoliitikot laativat julkilauselmia, jotka toimitettiin PN:n istuntoon. UNR:n presidenttinä toimi vuonna 2019 fäärsaarelainen Barbara Gaardlykke Apol istuntoon asti, jolloin
valittiin presidentiksi suomalainen Nicholas Kujala vuodelle 2020.
Pääasiassa Pohjoismaiden ministerineuvoston (PMN) rahoittaman 35 vuotta täyttäneen Nordjobb-ohjelman
tavoitteena on tarjota 18–30-vuotiaille pohjoismaisille nuorille kesätyötä, asunto sekä kulttuuri- ja vapaa-ajanohjelmaa Pohjolassa. Näin lisätään liikkuvuutta pohjoismaisilla työmarkkinoilla sekä pohjoismaisten kielten ja
kulttuurien tuntemusta. Vuonna 2019 33 nuorta sai kesätöitä Suomesta Nordjobbin kautta. Näistä 32 oli pohjoismaalaisia ja yksi Virosta. Suomessa työpaikat ovat pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella ja Pohjanmaalla. Vuonna 2019 Nordjobbin muista Pohjoismaista sai 273 suomalaista nuorta verrattuna 318 nordjobbariin vuonna 2018. Yli 1981 suomalaista teki Nordjobb-hakemuksen, mikä vastaa noin 40 prosenttia kaikista
hakemuksista. Vuonna 2018 Nordjobb-ohjelmaa markkinoitiin toista vuotta työnantajille Lapissa ja hakijoille
Virossa. Nordjobbia esiteltiin nuorille eri lukioissa, oppilaitoksissa, messuilla ja varuskunnissa läpi vuoden koko
Suomessa.
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PNN tarjoaa jäsenistölleen, jäsenjärjestöilleen sekä pohjoismaisista teemoista kiinnostuneille monipuolista
ohjelmaa Suomessa ja muualla Pohjolassa. PNN:llä on 8 paikallisosastoa ympäri Suomea, 27 jäsenjärjestöä
sekä noin 3200 henkilöjäsentä. PNN:n painopistealue ja vuoden 2019 sisällöllinen teema oli ”Pohjoismaisen
hyvinvointivaltion haasteet ja tulevaisuus”. Pohjola 2030-pamfletti nuorten visioista pohjoismaisen hyvinvointivaltion tulevaisuudesta nosti vuoden teemaa eduskuntavaalien alla ja oli suosittu tilaisuus. PNN kiinnitti
myös huomiota Suomen EU-puheenjohtajuuteen vuonna 2019 järjestämällä sivutapahtuman nuorisokonferenssin yhteydessä. PNN nosti EU-vaalien aikana esiin pohjoismaisen yhteistyön merkityksen EU:n tasolla
omalla kampanjalla. Liiton vuoden 2019 organisatorinen teema oli paikallisosastojen voimaannuttaminen ja
poliittisen ohjelman jalkauttaminen järjestön paikallisosastojen ja jäsenjärjestöjen pariin. Yhteistyössä
Svenska NU:n kanssa järjestettiin tiedotuspäivä pohjoismaisista opiskelu- ja työmahdollisuuksista kiinnostuneille opiskelijoille. Yhteistyötä muiden pohjoismaisten järjestöjen kanssa tehtiin Pohjolan Päivään ja Suomi
Areenaan liittyen, ja tänä vuonna Nuorisoliiton aloitteesta järjestettiin brunssikeskustelutilaisuus aiheella
Osaava työvoima – Suomen lahja Pohjoismaille?. PNN teki rajaestekampanjan jäsenistönsä sekä nuorten ja
opiskelijoiden keskuudessa kaikissa Pohjoismaissa eri yhdistysten ja nuorisoneuvostojen kautta. Kampanjassa
esille tulleet rajaesteet esitettiin muun muassa suoraan PN:n kansanedustajille PN:n istunnon yhteydessä.

Pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea (NORDBUK )
Islannin puheenjohtajakauden aikana komitea kokoontui kolme kertaa (11.4 Reykjavikissa, 3.9 ja 21.11 Kööpenhaminassa.) Islannissa järjestetyn kokouksen yhteydessä järjestettiin konferenssi ”Youth Leading a Sustainable Lifestyle”, joka kokosi nuoria, yrityksiä ja yhdistyksiä kaikista pohjoismaista. Keskusteluissa ja workshopeissa pohdittiin kestäviä tuotanto- ja kulutuskäytäntöjä. Konferenssin aikana järjestettiin myös pohjoismaiden ympäristöministereiden ja nuorten välinen paneelikeskustelu.
NORDBUK on kevään 2019 aikana järjestänyt kaksi sisäistä koulutusta ministerineuvoston eri sektorien työntekijöille. Koulutusten tavoitteena on kiinnittää suurempaa huomiota lasten oikeuksiin sekä vahvistaa nuorten
näkökulman huomioimista laajemmin päätöksenteossa. Koulutukset jatkuvat myös 2020.
NORDBUK- tukiohjelma sai syksyllä 2019 uuden nimen, NORDEN 0-30. Ohjelmaa hallinnoidaan edelleen Nordisk kulturkontaktin (NKK) kautta. Suurin osa, n. 3/4 koko NORDBUKin vuosibudjetista, jaetaan avustuksina
kentän toimijoille eri projekteihin. Vuosiraportti Norden 0-30 tukitoiminnasta valmistuu 16.3. Ahvenanmaan
ReGeneration 2030 -tulevaisuuskokoukset jatkuivat NORDBUK:in tukemina. Kokouksille suunniteltiin jatkoa
myös 2020.
Vuoden 2019 aikana NKK:n tueksi nimettiin erillinen asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä on arvioida tukiohjelmaan saapuvia hakemuksia. Asiantuntijaryhmä koostuu neljästä henkilöstä, joista vähintään kahden tulee
olla 18- 30 vuotiaita. Asiantuntijaryhmä koostuu seuraavista jäsenistä: Rói Dam Dalsgarð, Färsaaret (18-30),
Amund Røhr Heggelund, Norja (18-30), Lotta Jarvenius Rössner, Ruotsi sekä Mia Hanström, Ahvenanmaa. Varajäseniksi nimettiin Ragnheiður Sigurðardóttir, Islanti sekä Clara Halvarsson, Tanska (18–30). Ryhmän mandaatti on kolme vuotta.
Vuonna 2020 NORDBUKin puheenjohtajuudesta vastaa Tanska. Seuraavana vuonna puheenjohtajuus siirtyy
Suomelle.
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Ruotsin kielen käytön edistäminen

Svenska nu -verkoston tavoitteena on kannustaa ja innostaa suomenkielisiä lapsia ja nuoria käyttämään ruotsin kieltä. Verkosto tuottaa kouluille ohjelmaa ja materiaalia, joka kansallisten opetusohjelmien mukaisesti
tukee kielten opetusta ja lisää oppilaiden tietoisuutta kielistä. Oppilaille tarjotaan luontevia tilaisuuksia kuulla
ja käyttää ruotsin kieltä ja heitä kannustetaan uskomaan oman kielitaitonsa riittävyyteen. Ohjelman eri aineita
yhdistävä luonne ja käytännönläheinen toteutustapa tarjoaa mahdollisuuksia oppia kieltä hauskalla, leikkisällä
ja luovalla tavalla. Svenska nu korostaa toiminnassaan monipuolisen kielitaidon merkitystä. Verkoston toimintaan osallistuvat artistit edustavat erilaisia kulttuurin muotoja ja kielellisiä taustoja ja tällä tavoin voidaan lisätä
oppilaiden tietoisuutta kulttuurin monimuotoisuudesta Suomessa ja muissa pohjoismaissa.

Vuonna 2019 Svenska nu -verkoston toiminta tavoitti yli 78 000 oppilasta ja opettajaa eri puolilta Suomea.
Verkoston ohjelmaan kuului 790 työpajaa tai oppituntia ja 294 esitystä, joihin osallistui 376 koulua. Yli 6 000
opettajaa osallistui verkoston järjestämiin koulutustilaisuuksiin, ohjelmiin ja messuesittelyihin. Kaiken kaikkiaan Svenska nu -verkoston toiminta tavoitti vuoden 2019 aikana yli 88 000 henkilöä.

.

Ruotsin suurlähettiläs Anders Ahnlid ja Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen avasivat Svenska nu -verkoston näyttelyn 12.4.2019 Porin kaupunginkirjastossa Ruotsi -päivien yhteydessä. Kuva: Svenska nu
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Verkoston tuottamaa materiaalia käytettiin koulujen ruotsin kielen opetuksen tukena. Tarjontaan sisältyi
muun muassa elokuvanäytöksiä, teatteri- ja musiikkiesityksiä, opastettuja kierroksia, työpajoja ja luentoja.
Toimintavuoden aikana suomenkielisille kouluille tuotettiin 30 erilaista kokonaisuutta, joista 9 oli täysin uusia.
Iso uusi kokonaisuus vuoden 2019 aikana oli erityispanostus pääkaupunkiseutuun, joka sisälsi vierailuja kulttuurikohteisiin, luontokouluja, kokkauskursseja ja opettajankoulutusta.
Svenska nu -verkosto ja Ruotsin suurlähetystö Helsingissä tekivät alueellista yhteistyötä vahvistaakseen
Ruotsi-kuvaa Suomessa. Peruskoulun 6.- ja 9.-luokkalaisille tarjottiin ainutlaatuisia elämyksiä Ruotsin suurlähetystössä ja Säätytalolla järjestetyissä lastentapahtumissa sekä Hanasaaressa eurooppalaisten kielten päivänä. Hanasaaren vuosittaista Ruotsi-infopäivää täydennettiin alueellisilla korkeakouluopiskelijoille suunnatuilla tapahtumilla Joensuussa ja Oulussa. Pohjoismainen musiikkiprojekti Nordiska Band käynnistyi vuonna
2019 Hanasaaressa järjestetyllä keikalla. Hankkeessa ainerajat ylittävä kielten opetus on yhdistetty musiikkiharrastukseen.
Svenska nu -verkoston vahvuutena on läheinen yhteistyö opettajien kanssa. Opettajille suunnattuun toimintaan kuului pääkaupunkiseudulla järjestetty täydennyskurssi, Ruotsia koskevia kursseja sekä ruotsin kielen
opettajien, kielten opettajien ja Opetushallituksen täydennyskoulutuksen yhteydessä järjestetyt seminaarit.
Ruotsin kielen opettajat ja opiskelijat saivat myös arvioida verkoston ohjelmaa Hanasaaressa järjestetyn
Svenska nu -päivän aikana. Ruotsin kielen opettajat saivat vuonna 2019 ensimmäistä kertaa arvioida verkoston
toiminnan kvalitatiivisia vaikutuksia vastaamalla vuoden lopussa järjestettyyn kyselytutkimukseen. Opettajien
antaman palautteen mukaan Svenska nu -verkoston järjestämät vierailut olivat lisänneet kiinnostusta ruotsin
kieleen ja innostaneet oppilaita opiskelemaan kieltä.
Vuoden 2019 aikana Svenska nu julkaisi seitsemän uutta teemoiltaan ja vaikeusasteiltaan erilaista oppimateriaalikokonaisuutta. Materiaalia julkaistiin monessa eri muodossa videokokonaisuuksista perinteisempään
opiskelumateriaaliin. Uuden materiaalin avulla verkosto tavoitti uusia kohderyhmiä: Språkliga smakbitar on
suunnattu esikoululaisille ja 1.- ja 2.-luokkalaisille, Affärsmagasinet Forum ja Sverigepaket taas korkeakouluopiskelijoille. Språkliga smakbitar -materiaalille oli suurta kysyntää sillä vuodesta 2020 lähtien ruotsin kielen
opinnot on tietyissä kunnissa voinut aloittaa jo 1. luokalla.
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LIITTEET
Pohjoismaiden ministerineuvoston budjetti vuonna 2019
Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2019 budjetti oli 956 679 tuhatta Tanskan kruunua. Budjetti katetaan liki kokonaan eri Pohjoismaiden maksuosuuksilla, jotka jyvitetään maiden bruttokansantulon perusteella.
Itsehallinnot eivät osallistu Pohjoismaiden ministerineuvoston budjettiin omilla erillisillä maksuosuuksilla.

Maittaiset budjettiosuudet 2017-2019 (milj. DKK käyvin hinnoin)
2017
2018
2019
Tanska
186,1
20,2 %
197,8
21,1%
201,8 21,4 %
Suomi
145,6
15,8 %
150,9
16,1%
155,6 16,5%
Islanti
8,3
0,9 %
9,4
1,0%
12,3
1,3 %
Norja
292,1
31,7 %
283,1
30,2%
267,9 28,4%
Ruotsi
289,4
31,4 %
296,2
31,6%
305,6 32,4%

Vaihtokurssi on ollut 1 € ≈ 7,45 DKK.
Vuoden 2019 budjetti (956 679 tuhatta Tanskan kruunua) on n.128 m€. Suomen maksuosuus. n.28 m€, sisältää
lisäksi tasausmaksun, joka pohjautuu pohjoismaiden valtiosopimukseen pääsystä korkeampaan koulutukseen.
Budjetti on suhteessa hintatasoon ja jäsenmaiden BKTL:oon ollut lievällä lasku-uralla. Viime vuosien budjetointi ovat lähteneet muuttumattomasta kehyksestä.
Vuoden 2019 budjettia valmisteltiin yhteistoiminnassa Pohjoismaiden neuvoston kanssa..
Vuoden 2019 budjettikirja, joka on tilattavissa myös painettuna versiona, löytyy skandinaavisena kielversiona
sekä tiivistelmänä suomeksi osoitteista:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-5421
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-5467
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Pohjoismaiset kokoukset, seminaarit ja konferenssit vuonna 2019
POHJOISMAISEN YHTEISTYÖN POLIITTISET SUUNTAVIIVAT
Pääministereiden yhteistyö
20.8.
29-31.10

Pohjoismaiden pääministereiden kokous Reykjavikissa
Pohjoismaiden neuvoston 71. istunnon yhteydessä, Tukholmassa
Pohjoismaiden pääministerit ja itsehallintojen päämiehet (N8)

Yhteistyöministereiden yhteistyö
6.-7.2.
24.4.
18.-19.6.
2.-3.9.
28.-29.10.
9-10.12.

NSK ja MR-SAM, Reykjavík
MR-SAM ja NSK, Kööpenhamina
NSK, Reykjavík ja MR-SAM, Hella
NSK ja MR-SAM, Edinburgh
NSK ja MR-SAM PN:n 70. istunnon yhteydessä, Tukholma
NSK, Kööpenhamina

Pohjoismainen ulko- ja turvallisuus- sekä puolustuspoliittinen yhteistyö
9–10.4.
11.9.
30.10.

Pohjoismaiden puolustusministerikokous, Visby
N5 UMI-kokous, Reykjavík
N5 UMI- ja Pol. päällikkökokoukset, Tukholma

Yhteistyö kehityskysymyksissä
31.10.

Kehitysministerikokous PN:n 70. istunnon yhteydessä, Oslo

YHTEISTYÖ POHJOISMAIDEN MINISTERINEUVOSTON SEKTOREILLA
Kulttuuriyhteistyö
29.5.
30.10.

Ministerikokoukset
MR-K 1/ Videokokous
MR-K 2/Tukholma

16.1.
19.3.
9.4.
13.6.
11.9.
4-5.12.

Virkamieskomitean kokoukset
ÄK-K 1 Videokokous
ÄK-K 2 Reykjavik
ÄK-K 3 Videokokous
ÄK-K 4 Kööpenhamina
ÄK-K 5 Akureyri
ÄK-K 6 Kööpenhamina

Keskeiset tapahtumat
3.-5.6.
12.6.
10.9.

Arctic Summit II, Rovaniemi
Hur borde det framtida nordiska kultursamarbetet se ut ? Kulttuurin uutta pohjoismaista
yhteistyöohjelmaa valmisteleva seminaari, Kööpenhamina
Kulturforum, Reykjavik
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2-3.12.

Nordic Dialogues; Towards an inclusive cultural sector, päätöskonferenssi Norjan kulttuuri
alan prioriteettihankkeelle, Oslo
koko vuosi, kiertävä näyttely The Weather Diaries –West Nordic Fashion in the Baltics

Koulutus ja tutkimusalan yhteistyö
9.4.

Ministerikokoukset
MR-U 1 Reykjavik, Islanti

26.2.
19.-21.6.
18.9.
5.12.

Virkamieskomitean kokoukset 2019
ÄK-U 1, Kööpenhamina, Tanska
ÄK-U 2, Borgarnes, Islanti
ÄK-U 3, Kööpenhamina, Tanska
ÄK-U 4, Kööpenhamina, Tanska
Muut tapahtumat:

26-27.3.

Varhaiskasvatuksenkonferenssi, Oslo. Yhteistyö Norjan kanssa

31.8.
16.9.
19.9.
10.10.
10.11.
11-12.11.
9-10.12.

Pohjoismainen konferenssi korkeakoulutuksen laadusta, Reykjavik
Tulevaisuuden taidot – seminaari, Kööpenhamina
Naisten voimaannuttaminen akatemiassa – seminaari, Reykjavik
Nuorille suunnattu konferenssi perustaidoista, Reykjavik
Nuoret ja pohjoismainen kieliyhteistyö – seminaari, Varmaland, Islanti
Tukea uusille opettajille – seminaari, Reykjavik
Demokratia koulussa ja koulutusta kaikille – seminaari, Reykjavik

Ympäristö
10.4.
30.4.

Ympäristö- ja ilmastoministerien kokoukset (MR-MK)
Ministerikokous, Reykjavik
Ministerikokous PN:n session yhteydessä, Tukholma

28.1.
21.3.
13.6.
17.9.
18.11.

Virkamieskomitea (EK-MK)
Kööpenhamina
Videokokous
Akureyri
Kööpenhamina
Kööpenhamina
Asumis- ja rakentamisen ministerien kokous oli 10.10.Reykjavikissa.

Elinkeino-, energia- ja aluepolitiikka
Elinkeinopolitiikan kokoukset 2019
18.2.
ÄK-N Kööpenhamina (Riikka Aaltonen)
25.4.
ÄK-N Oslo, Nordic Innovation mukana (Riikka Aaltonen)
27.6.
MR-N ministerikokous (Riikka Aaltonen)
27.11.
ÄK-N Kööpenhamina (Riikka Aaltonen)
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Energiapolitiikka
MR-E
28.6.
Reykjavik
ÄK-E
20.2.
Kööpenhamina
24.4.
Kööpenhamina
2.10.
Reykjavik
13.12.
Tukholma
1.10. Korkean tason kokous, Reykjavik
1.10. Puheenjohtajuusseminaari, Reykjavik

Pohjoismainen yhteistyö talous- ja finanssisektorilla
18.10.

Pohjoismainen valtiovarainministerikokous, Washington
ÄK-Finans kokoontui kolmesti, Reykjavikissa, Oslossa ja Kööpenhaminassa

Maa- ja metsätalous- sekä kalastus- ja elintarvikesektori
26.8.

MR-FJLS,Reykjavik

5.3.ja 27.11.
4.4.
14.11.
28.3.
23.10.
16.5.
26.11.
31.5.

ÄK (Eksek), Kööpenhamina
ÄK (Jord och Skog), Kööpenhamina
ÄK (Jord och Skog) Reykjavik
ÄK-LIVS, Kööpenhamina
ÄK-LIVS, Reykjavik
ÄK (FISK), Reykjavik
ÄK (FISK), Kööpenhamina
Ny Nordisk Mat ohjausryhmä, Reykjavik

Sosiaali- ja terveyspolitiikka ml. tasa-arvoyhteistyö
27.3.

Pohjoismainen sosiaali- ja terveysministerikokous
MR-S Reykjavik

6-7.2.
28.5.
9-10.10.

Pohjoismainen sosiaali- ja terveyspolitiikan virkamieskomitea (ÄK-S)
Kööpenhamina
Stykkishólmur
Bryssel

28.3.
9-10.5.
29.5.
11-13.6.
2-5.9.
10-11.9.
8-9.10.
13.11.
10.12.

Emotional wellbeing of children; School as the venue for mental health promotion, prevention
and early intervention, Reykjavik
Nordic Network on Disability Researchin konferenssi Inclusion and Exclusion in the Welfare
Society, Kööpenhamina
Equity in Health and Wellbeing, Challenges in the Nordic Region Reykjavik
Pohjoismainen oheistapahtuma lasten osallistavasta koulutuksesta CRPD:n osapuolten kokouksessa New York
NOMESKO ja NOSOSKO tilastokomiteoiden vuosittainen plenaarikokous, Koli
Pohjoismainen kansliapäällikkökokous Kööpenhamina
3rd Nordic Conference on Pediatric Medicines, Helsinki
Nordic Meeting on Disability Policy and Practice – seminaari, Tallinna
Hyvän laboratoriokäytännön (GLP) valvonnan viranomaiskokous, Helsinki
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Tasa-arvoyhteistyö
16.9.
14-15.2.
12-13.6.
28-29.11.

Tasa-arvopolitiikan ministerikokous (MR-JÄM), Reykjavik
Tasa-arvopolitiikan virkamieskomitea (ÄK-JÄM) -3 kokousta:
Kööpenhamina
Torshavn
Kööpenhamina

11-22.3
2-3.4.
4-5.4.
12-13.6
17-19.9.
11-13.10
20.10.
14.11

CSW63, New York, pohjoismaisia sivutapahtumia
Tekninen seminaari EPICin (Equal Pay International Coalition) kanssa, Reykjavik
Konferenssi tulevaisuuden työelämästä ja tasa-arvosta työmarkkinoilla, Reykjavik
Konferenssi ja Barbershop tasa-arvosta työmarkkinoilla, Torshavn
To år etter#MeToo-konferenssi, Reykjavik
Paneelidebatti tasa-arvosta arktisella alueella, Arctic Circle Assembly, Reykjavik
Seminaari; nuoret naiset ja miehet, syrjäytyminen ja prostituutio, Kööpenhamina
The State of the Nordic Fathers raportin julkistamistilaisuus, Kööpenhamina

Työelämää koskeva yhteistyö
3.4.

Työelämäalan ministerineuvosto (MR-A), Reykjavik

27-28.3.
3.10.
2.10.
6-7.2.
7-8.2.
9-10.5.
1.10.
21.11.
4-5.4.
17-19.9.
7.11.
22.5.
22.5.

Työelämäalan virkamieskomitea (ÄK-A), Kööpenhamina
Työelämäalan virkamieskomitea (ÄK-A), Hveragerð, Islanti
Future of Work –työpaja ÄK-lle ja sen kaikille jaostoille sekä Fafolle, Hveragerð
ÄK-A:n työympäristöjaosto, Helsinki
ÄK-A:n työmarkkinajaosto, Helsinki
ÄK-A:n työoikeusjaosto, Tukholma
ÄK-A:n kaikki jaostot, Hveragerð
Pohjoismaiden, Baltian maiden ja Puolan EU-koordinaatioryhmä, Bryssel
”Nordic Conference on the Future of Work; Towards the ILO Centenary”, Reykjavik
#metoo-liikkeen vaikituksia käsitellyt konferenssi, Reykjavik
The working conditions of tomorrow-konferenssi, Reykjavik
Pohjoismaiden, Baltian maiden ja Puolan EU-koordinaatioryhmä Brysselissä
Nordic conference on integration of foreign borns on the labour market, with special focus on
women, Tukholma
Nordic-Baltic Expert Seminar on Fair Competition and Fair Working Conditions, Tukholma
Framtidens arbetsmarknad i de nordiska länderna – den teknologiska utvecklingens påverkan
på jobben och behoven av kompetens 2018 Tukholma
PIAAC –asiantuntijaseminaari, Tukholma

28.4.1.1.
15.-16.5
21.11

Lainsäädäntöyhteistyö ja muu oikeudellinen yhteistyö
2.9.

MR-lag, Reykjavik

28.2.
9.5.
9.10.

ÄK-lag, Kööpenhamina
ÄK-lag, Reykholt, Islanti
ÄK-lag, Reykjavik

Digitalisaatio
HNG-DIGITAL
24.1.
Kööpenhamina, Nordic Council of Ministers Secretariat
11.4.
Reykjavik, Ministry of Finance and Economic Affairs
13.9.
Kööpenhamina, Nordic Council of Ministers Secretariat
Joulukuulle suunniteltu tapaaminen siirrettiin 22.1.2020 pidettäväksi
43

MR-DIGITAL
14.6.
Reykjavik, Culture House
27.11.
Riika, Nordic Council of Ministers Office

MUU POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ
Rajaestetyö, rajaestenuvoston kokokoukset
14-15.2.
8.4.
27.6.
9.9.
31.10
9.12.

Snekkersten, Tanska
Kööpenhamina
Reykjavik
Kööpenhamina
Tukholma
Videokokous

Rajaturvallisuusalan yhteistyö
Nordic Coast Guard –forumin päällikkökokous Norjan Bodö’ssa, syyskuu 2019 j
Pelastusalan yhteistyö
-

-

-

Pohjoismaisten pelastustoimesta ja varautumisasioista vastaavat ministerit tapasivat Oslossa
15.10.2019. Kaikkien maiden ministerit olivat paikalla. Kokous oli ns. Haga- julistukseen perustuva yhteistyökokous.
Pohjoismainen pelastusylijohtajakokous järjestettiin Norjassa syyskuussa 2019.
Pohjoismaat kokoontuvat pelastus- ja varautumisalalla puolivuosittain Brysseliin keskustelemaan virkamies-tasolla kantojen yhteensovittamisesta sekä vaihtamaan tietoja Pohjoismaiden vaikutusmahdollisuuksien ja näkyvyyden lisäämiseksi kansainvälisillä foorumeilla (EU/pelastuspalveluyhteistyö,
Nato/siviilivalmiusyhteistyö).
Pohjoismaiseen Nordred-sopimukseen perustuva pelastuspalveluyhteistyöryhmä kokoontui vuonna
2019 kaksi kertaa, keväällä Tukholmassa sekä syksyllä Stavangerissa.
Pohjoismainen tulipalojen tilastointiin painottuva kokous pidettiin Karlstadissa, Ruotsissa lokakuussa.
Pohjoismainen palonehkäisykokous pidettiin syyskuun alussa Reykjavikissa.

Poliisiyhteistyö
Pohjoismaisten poliisijohtajien ja ylijohtajien vuosittaiset tapaamiset järjestettiin Ruotsissa toukokuussa ja elokuussa.

Nuorisoyhteistyö
27.2. Pohjola 2030- pamflettijulkaisutilaisuus
18.7. Osaava työvoima-Suomen lahja Pohjoismaille ? brunssikeskustelutilaisuus
15.8.-30.10. Rajaestekampanja
23-25.10. Nuorten Pohjoismaiden neuvoston istunto PN:n 71. istunnon yhteydessä, Tukholma
4.11. Alternativ Norden- tiedotuspäivä pohjoismaisista uramahdollisuuksista
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