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Esipuhe
Vuosi 2020 jäi historiaan maailman kohdatessa ennennäkemättömän laajan ja vaikean koronapandemian.
Vuosi oli myös ensimmäinen, jolloin vuonna 2019 hyväksytty visio pohjoismaiselle yhteistyölle antoi suuntaviivat yhteistyölle. Vaikka pandemia vaikutti työhön laajasti, vision viesti nousi aiempaa kiinteämmin toiminnan keskiöön. Pohjoismaiden visiona on tulla maailman kestävimmäksi ja integroituneimmaksi alueeksi vuoteen 2030 mennessä.
Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana oli vuonna 2020 Tanska ja heidän kautensa otsikko
oli ”Tulevaisuuden ratkaisuja yhteisvoimin”. Puheenjohtajuudessa oli tiiviisti mukana itsehallinnot Färsaaret ja
Grönlanti. Puheenjohtajuushankkeissaan Tanska keskittyi rannikkoyhteisöjen kestävyyteen, pienten yhteisöjen energiaratkaisuihin sekä nuorison asemaan.
Maaliskuussa 2020 Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö Kööpenhaminassa suljettiin koronapandemian vuoksi. Pääsihteeri Paula Lehtomäki henkilökuntineen siirtyi etätyöhön. Koronatilanteen huononnuttua
pohjoismainen tiedonvaihto tiivistyi merkittävästi ja kokouksia järjestettiin entistä tiheämpään samalla kun ne
siirtyivät pääosin digitaalisten yhteyksien varaan. Pandemian myötä käyttöönotetut rajoitukset liikkuvuuteen
olivat merkittävä tekijä Pohjoismaisen yhteistyön ja erityisesti rajayhteisöjen kannalta. Ylimääräisissä ministerikokouksissa, joita pidettiin sekä muodollisina että epämuodollisina, keskityttiin erityisesti koronaan liittyvän
tilannekuvan päivittämiseen ja keskusteluun suunnitelluista toimista.

Helsingissä 7.4.2021
Thomas Blomqvist
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri
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POLIITTISET SUUNTAVIIVAT JA ULKOASIAT

Pääministereiden yhteistyö
Vuoden 2020 aikana pääministerit eivät tavanneet fyysisesti, vaan pandemiatilanteesta keskusteltiin kahteen
otteeseen videokokouksen muodossa.
Kesäkuun kokouksessa pääministerit päivittivät tilannekuvaa keväällä alkaneen koronapandemian tilanteesta
ja sen hoitamisesta kussakin Pohjoismaassa. Kesää kohden tilanne pandemian ensimmäisen aallon osalta oli
helpottamassa lähes joka Pohjoismaassa. Suomi nosti kokouksessa esiin aloitteen Pohjoismaisen huoltovarmuus- ja varautumistyön tiivistämisestä omalla puheenjohtajuuskaudellaan 2021.
Lokakuussa, kun Pohjoismaiden neuvoston perinteinen istuntoviikko peruutettiin, pääministeri Marin esitteli
Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuusohjelman 2021 pääministereiden digitaalisessa
tapaamisessa PN-puheenjohtajiston kanssa. Pääministereiden keskinäisessä kokouksessa pääministerit painottivat tiiviin yhteydenpidon sekä kokemusten vaihdon tärkeyttä pandemian vastaisissa toimissa Pohjolassa.
Pääministerit saivat raportit pohjoismaisten eläkerahastojen sitoumuksista vihreisiin investointeihin ja hyväksyivät aiheeseen keskittyvän julistuksen.
Pohjoismaiden pääministerit ja YK:n pääsihteeri António Guterres osallistuivat myös virtuaalivieraina Pohjoismaiden neuvoston epävirallisessa koronaviruksen globaaleja vaikutuksia ruotineessa istunnossa. Keskustelussa alustanut Guterres painotti Pohjoismaiden roolia tehokkaan monenvälisen järjestelmän tukena. Myös
ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä Pohjoismaiden esimerkki on merkittävä. Koronarokotteen osalta on
keskeistä, että globaali saatavuus turvataan reilulla tavalla.
Lokakuussa pääministerit sopivat myös viestivänsä yhteisesti Pohjoismaiden välillä olevasta tiiviistä yhteydestä. Loppuvuodesta Ruotsin koordinoima viesti kuvastaa hyvin pandemian vuoksi käyttöönotettujen rajoitteiden, ml. liikkuvuusrajoitteet maiden välillä, aiheuttamaa säröä pohjoismaisen yhteistyön kulmakiveen, vapaaseen liikkuvuuteen ja tiiviille yhteyksille maidemme välillä, sekä poliittista tahtoa lievittää ongelmia ja uusia
sitoumus Pohjolan integraatioon.
Pääministereiden viesti pohjoismaisesta yhteistyöstä Stefan Löfvenin facebook sivuilla 7.12.2020:
”Koronapandemia on aiheuttanut sen, että meidän kaikkien on muutettava toimintaamme. Tämä koskee erityisesti Pohjoismaiden välisistä avoimista rajoista riippuvaisia ihmisiä. Työssäkäynti, kauppa ja maiden väliset vierailut ovat joutuneet
kovalle koetukselle.
Minä ja muut pohjoismaiset pääministerit ja kolmen itsehallintoalueen johtajat olemme yhtä mieltä siitä, että Pohjoismaista tulee maailman integroitunein alue. Meidän perinteemme, kulttuurimme ja tapamme elää kietoutuvat tiukasti
toisiinsa. Olemme maita ja naapureita, jotka välittävät toisistaan. Niin teemme jatkossakin.
Pohjoismainen yhteistyö on kaikille meille pohjoismaalaisille tärkeää. Kriisin aikana jokainen maa on tehnyt omia, omaan
tilanteeseensa perustuvia päätöksiään tartuntojen leviämisen estämiseksi ja väestönsä suojaamiseksi, ja sitä pitää kunnioittaa. Olemme kuitenkin pyrkineet tässä kriisissä tekemään yhteistyötä ja pitämään toisemme ajan tasalla tilanteen helpottamiseksi.
Jonain päivänä on taas mahdollista matkustaa ja käydä kauppaa Pohjoismaiden välillä ja tavata toisiamme. Maidemme
yhteys on syvään juurtunut. Ystävyytemme ja yhteenkuuluvuutemme jatkuvat vielä pitkään tämän pandemian jälkeenkin.”
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Pääministeri Sanna Marin esitteli 27.10.2020 Suomen puheenjohtajuusohjelman pohjoismaisten pääministerien ja Pohjoismaiden
neuvoston puheenjohtajiston videokokouksessa.

Yhteistyöministereiden yhteistyö
Pohjoismaiset yhteistyöministerit ovat johtaneet pohjoismaista yhteistyötä ohjaavan uuden vision ja sen toimintasuunnitelman valmistelua. Visio ”Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuonna
2030” jakautuu kolmeen strategiseen prioriteettiin; vihreä Pohjola, kilpailukykyinen Pohjola ja sosiaalisesti
kestävä Pohjola ja sen toimintaohjelmassa on näiden puitteissa 12 mitattavaa päätavoitetta.
Vision priorisoimat toimet ympäristökriisin ratkaisuksi käsittävät kestävää energiantuotantoa ja hiilineutraaliutta, vihreää liikennettä, kestäviä ruokajärjestelmiä sekä biotaloutta ja kiertotaloutta. Visiossa asetetaan lisäksi päämääräksi tasa-arvo sekä painotetaan mm. digitalisaatiota ja pohjoismaisen hyvinvoinnin ja demokraattisten arvojen vahvistamista.
Helmikuun kokouksessa yhteistyöministerit osallistuivat State of the Nordic Region –julkaisutapahtumaan sekä
saivat kokouksensa aluksi katsauksen ajankohtaisiin pohjoismaisiin asioihin nuorison näkökulmasta. Kokouksessaan yhteistyöministerit vahvistivat visiotyötä päättämällä tulevan neljän vuoden osalta alustavista budjettiraameista eri sektoreille. Päätöksen myötä visio näkyy toiminnassa budjettimuutosten myötä asteittain vahvistuen. Samalla poikkisektoraalista työtä vahvistetaan erillisen visiorahoituksen myötä.
Vuoden aikana yhteistyöministerit kokoustivat tavanomaisen neljän kokouksen lisäksi kolmesti ylimääräisen
kokouksen muodossa, lisäksi rajaliikenteen rajoituksiin liittyvää koordinaatiota tehtiin kahdenvälisesti. Maaliskuun ylimääräisestä kokouksesta lähtien jokaisessa ministerikokouksessa oli esillä koronapandemian vaikutukset yhteistyöhön.
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Vision toimintasuunnitelma 2021-2024 hyväksyttiin syyskuun kokouksessa, ja sovittiin, että päätösten seurauksia seurataan. Vision toimintasuunnitelman puolivälitarkastelu tulee vuonna 2022. Tällöin voidaan harkita
tarkistuksia tehtyihin linjauksiin. Kokonaisuudessaan yhteistyö jatkui tiiviinä. Suomi valmisteli tulevaa puheenjohtajuuskauttaan suuren epävarmuuden vallitessa. Kriisi nosti esiin aiempaa enemmän myös uusia yhteistyön
aloja, missä voisi tiivistää koordinaatiota, kuten kriisiajan päätöksenteon vaikutukset pohjoismaiseen yhteistyöhön ja rajayhteisöihin sekä yhteiskunnan huoltovarmuus ja varautuminen.

Pohjoismaiset yhteistyöministerit Kööpenhaminassa 4.2.2020 MR-SAM kokouksessa, State of the Nordic Region julkistamistilaisuudessa. Kuva: Norden.org

Ulko- ja turvallisuus- sekä puolustuspoliittinen yhteistyö
Pohjoismaat ovat Suomelle lähimmät kansainväliset yhteistyökumppanit. Yhteistyö ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on laajaa ja tiivistä. Suomen ulkopolitiikan keskeinen arvopohja on yhteinen muiden Pohjoismaiden
7

kanssa; keskeistä on ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen, demokratian, rauhan, vapauden, suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon edistäminen kaikessa kansainvälisessä toiminnassa.
Suomella on tiiviit suhteet muihin Pohjoismaihin kaikilla tasoilla ja ulkopolitiikan alalla keskustellaan tiiviisti.
Yhteistyötä on myös diplomaattisten edustustojen osalta sisältöasioissa, yhteistyöhankkeissa ja myös yhteisten tilojen osalta, joista tunnetuin esimerkki on pohjoismainen yhteislähetystöalue Berliinissä. Koronakriisin
myötä keväällä 2020 kansalaisten kotiuttaminen maailmalta oli vahvasti pohjoismainen yhteishanke. Pohjoismainen yhteistyö YK:n alalla on erityisen näkyvää. Kaikki Pohjoismaat painottavat ulkopolitiikassa ilmastoasioiden tärkeyttä sekä tasa-arvoa laajasti.
Tanska toimi vuonna 2020 Pohjoismaisen yhteistyön (N5) puhteenjohtajana. Tanskan puheenjohtajuuskauden
ensimmäinen N5-ulkoministerikokous pidettiin virtuaalisena 26.3. N5-kokouksessa keskusteltiin Covid-19 tilanteesta ja konsuliyhteistyöstä. Vuoden aikana pidettiin useampi virtuaalinen kokous. Ulkoministerit päättivät vuonna 2019 aloittaa uuden pohjoismaisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selvityksen tekemisen. Tekijäksi
valittiin islantilainen Björn Bjarnason. Raportti valmistui kesällä 2020 ja sen aiheina ovat ilmastonmuutos,
hybridiuhat ja kyberkysymykset sekä monenkeskisen yhteistyön ja kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän vahvistaminen ja uudistaminen.

Pohjoismainen puolustusyhteistyö
Vuonna 2020 pohjoismaisen puolustusyhteistyön, Nordefcon, puheenjohtajana toimi Tanska. Vaikka koronakriisi väritti myös puolustusyhteistyötä, mahdollisti Nordefcon tietoturvallinen videoyhteys lähes kaikkien
suunniteltujen kokousten toteuttamisen. Nordefcon toimintaa ohjaa puolustusministereiden vuonna 2018 allekirjoittama Visio 2025 -asiakirja. 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.
Kriisin ja konfliktin ajan yhteistoimintakyvyn kehittäminen oli myös yksi Tanskan puheenjohtajakauden painopisteistä. Vuonna 2019 käyttöön otettu puolustusministeriöiden välinen kriisikonsultaatiomekanismi aktivoitiin vuoden 2020 aikana kolme kertaa: Ruotsin aloitteesta tammikuussa Irakin tilanteen vuoksi, ja Tanskan
aloitteesta kaksi kertaa COVID-19-pandemian vuoksi keväällä. Sotilaallinen liikkuvuus valittiin keväällä 2020
testiprojektiksi, jonka osalta Suomen vuoden 2021 puheenjohtajakaudella tarkastellaan mahdollisuuksia kriisin ja konfliktin ajan yhteistyön kehittämiselle. Lisäksi Tanskan johdolla laadittiin kolmelle seuraavalle vuodelle
(2021-2023) suunnitelma päätöksentekokeskusteluiden ja -harjoitusten järjestämisestä kerran vuodessa Nordefcon puitteissa.
Tanska pyrki puheenjohtajakaudellaan edistämään transatlanttisia suhteita, mikä on myös yksi Visio 2025:n
tavoitteista. Keskeisin hanke tällä saralla oli valmistelutyö uuden, Arctic Challenge Exercise -ilmasotaharjoitusta (ACE) koskevan poliittisen tason aiesopimuksen tekemiseksi Pohjoismaiden ja Yhdysvaltojen välillä. Ensimmäinen ACE järjestettiin vuonna 2013 ja se on nykyään yksi Euroopan suurimmista ilmasotaharjoituksista.
Vuonna 2019 ACE saavutti Nordefcon asettaman ns. Flag-vaativuustason. Uuden aiesopimuksen tavoitteena
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on vahvistaa, että saavutettuun vaativan ilmasotaharjoituksen tasoon pyritään myös jatkossa, ja että Yhdysvallat on valmis edelleen tukemaan Pohjoismaita tason ylläpitämisessä. Aiesopimuksen allekirjoitus siirtyi vuodelle 2021.
Kyberyhteistyön syventäminen oli myös yksi kuluneen vuoden painopisteistä. Tähän tavoitteeseen liittyen alkuvuodesta perustettiin uusi väliaikainen työryhmä, joka toimitti kyberkoulutusta ja sitä koskevaa kokemusten
vaihtoa käsittelevän loppuraportin Nordefcon poliittiselle ohjauskomitealle loppuvuodesta.
Ruotsi, Tanska, Norja ja Suomi allekirjoittivat puolustustarvikkeiden vientivalvontaa koskevan sopimuksen,
joka on alasopimus pohjoismaiseen puolustusmateriaalialaa koskevaan yhteistyösopimukseen vuodelta 2015.
Vientivalvontaliitteen tavoitteena on helpottaa ja yksinkertaistaa puolustustarvikkeiden siirtoja liiteosapuolten välillä sekä edistää huoltovarmuutta ja yhteishankintojen toteuttamista. Alasopimus on aiemmin solmittu
huoltovarmuudesta, johon liittyivät Ruotsi, Norja ja Suomi. Vuonna 2020 myös Tanska päätti liittyä sopimukseen, jossa sovitaan maanpuolustuksen huoltovarmuuden järjestämisestä, kehittämisestä ja käytännön toimenpiteistä, ja siinä on lausuttuna keskinäisen huoltovarmuustuen periaate. Sopimuksen kohdealue on tavarat ja palvelut maanpuolustuksen käyttöön.
Aktiivinen kumppanuus pohjoismaisen puolustusteollisuuden kanssa sekä relevanttien instrumenttien, kuten
Euroopan puolustusrahaston (EDF), hyödyntäminen suorituskykyjen kehittämiseksi on yksi pohjoismaisen
puolustusyhteistyön pitkän aikavälin tavoitteista. Tanskan puheenjohtajakaudella käynnistettiin keskustelu
mahdollisuuksista pohjoismaiseen puolustusmateriaali- ja teollisuusyhteistyöhön EDF:n puitteissa. Lisäksi
puolustusmateriaalipuolella saatiin suoritettua yhteispohjoismaisen taisteluasukokonaisuuden (Nordic Combat Uniform, NCU) testausvaihe. NCU on ensimmäinen pohjoismainen hankinta, jossa mukana on neljä maata.
Suomi toimii Nordefcon puheenjohtajamaana vuonna 2021.

Yhteistyö kehityskysymyksissä
Pohjoismaiden kehitysministerit ovat kokoontuneet vuoden 2020 aikana keskimäärin kerran kuukaudessa keskustelemaan ajankohtaisista kehityshaasteista ja yhteisistä toimenpiteistä, joita tarvitaan kestävään ja inklusiiviseen tukeen kehitysmaiden COVID-19 -pandemiasta toipumiseen. Kehitysyhteistyöministerit ovat edistäneet yhdessä erityisesti Building back better and greener –yhteistyötä. Teeman kolme alatyöryhmää terveys-,
tasa-arvo- ja ilmastosektoreilla pohtivat virkamiestasolla konkreettisia yhteistyötapoja. Myös rokotteiden saatavuuden edistäminen sekä ajankohtaiset humanitaariset kriisit (esimerkiksi Etiopia) olivat keskusteluagendalla.
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Pohjoismainen yhteistyö kehityspankeissa
Pohjoismaat toimivat samassa äänestysryhmässä Maailmanpankissa sekä alueellisissa kehityspankeissa (Afrikan kehityspankki, Aasian kehityspankki, Latinalaisen Amerikan kehityspankki). Kehityspankit ovat kokonaisuutena erittäin suuria globaaleja kehitysyhteistyötoimijoita. Näiden pankkien äänestysryhmissä, joissa on
mukana myös muita maita, pohjoismainen yhteistyö kannanmuodostuksessa on laajaa ja säännöllistä. Pohjoismaat ovat yhdessä vaikuttaneet siihen, että kehityspankkien koronatoimet ovat ottaneet huomioon mm
sukupuolten välisen tasa-arvon sekä ilmastonmuutoksen.

Pohjoismaiden kehitysrahasto (Nordic Development Fund) tukee globaalia ilmastotyötä
Pohjoismaisen kehitysrahaston, NDF:n, toiminnan päätavoite on kehittyvien maiden tukeminen ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. Vuonna 2020 NDF sopi uudesta, vuosia 2021-2025 koskevasta
strategiasta, jonka mukaan toiminnan painopisteenä on Afrikka ja vähintään 60 % tulee kohdistumaan Saharan
eteläpuoleiseen Afrikkaan. Samoin vähintään puolet rahoituksesta suuntautuu sopeutumista edistäviin hankkeisiin. Strategian mukaan NDF edistää yhteispohjoismaisia prioriteetteja ja periaatteita – sukupuolten välisen
tasa-arvon edistäminen on tärkeä läpileikkaava teema. Syksyllä 2020 pohjoismainen ministerineuvosto hyväksyi yhteensä 350 miljoonan euron lisärahoituksen (vuosille 2021-2030), Suomen osuus tästä on 58,1 miljoonaa
euroa. Edellinen pääomitus tapahtui 2000. Vuoden 2020 lopussa NDF:n ilmastohankeportfolio koostui 122
hankkeesta (päättyneestä tai käynnissä olevasta), joiden kokonaisarvo on 428 miljoonaa euroa. Näistä hankkeista 74 % on suuntautunut kehittyvien maiden julkiselle sektorille ja 26 % on ollut investointeja yksityiselle
sektorille. NDF:n hankekumppaneista 69 % on ollut monenkeskisiä kehityspankkeja. Hankkeista 17 % on kohdistunut ilmastonmuutoksen hillintään, 21 % ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja 62 % hankkeista on edistänyt kumpaakin näistä. 53 % NDF:n hankeportfoliosta on kohdistunut Afrikkaan. Vuonna 2020 NDF teki viisi
uutta hankepäätöstä, 26 miljoonan euron arvosta.

Alueellinen yhteistyö: Baltian maiden, Valko-Venäjän, Luoteis-Venäjän ja Läntisen naapuruston ohjelmat

Ministerineuvoston yhteistyö Baltian maissa jatkui aktiivisena. Monet tapahtumat ja liikkuvuusohjelmat Baltian maiden ja Pohjoismaiden välillä jouduttiin siirtämään tulevaisuuteen koronapandemian vuoksi. Ministerineuvoston toimistot Tallinnassa, Riiassa ja Vilnassa jatkoivat tiivistä yhteistyö paikallisten pohjoismaisten
suurlähetystöjen kanssa. Vähemmistökielisen median tukea jatkettiin (venäjän ja Liettuassa myös puolankielinen).
Virossa pohjoismaisen ministerineuvoston toimisto on vuonna 2020 pitänyt esillä mm. kestävän kehityksen ja
vihreän siirtymän tematiikkoja. Toimisto on toteuttanut moninaisia, eteenpäin katsovia ja paikalliseen kontekstiin kohdennettuja tapahtumia pandemia rajoissa. Lisäksi Virossa pohjoismaisen ministerineuvoston toimisto jatkaa venäjänkielisen väestön yhteiskunnallista integraation edistämistä mm. Narvan etäpisteensä
kautta. Venäjänkielisen tv-aseman tukea on päätetty jonkin aikaa jatkaa, jonka jälkeen tuki pienenee.
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Latviassa ministerineuvosto edisti keskustelua mm. digitalisaation, tasa-arvon, ruokakulttuurin, lukutaidon
sekä avusti ensimmäisen liivinkielisen lastenkirjan käännöskustannuksissa. Lisäksi tehtiin yhteinen Pohjoismaiden suurlähettiläiden maakuntamatka Latgallian Rezekneen, missä Suomi edisti Elements of AI –ohjelman latviankielistä käyttöönottoa.
Liettuassa toimisto keskittyi vuonna 2020 erityisesti kestävyysteemojen sekä tasa-arvon ja naisten aseman
työelämässä edistämiseen. Myös lasten oikeuksien sekä nuorten osallisuuden aloilta jatkettiin toimintaa. Vuoden aikana toimisto myös vahvisti osaamistaan Valko-Venäjän toimintojen koordinoimisessa, mikä kuuluu toimiston vastuualueeseen. Vuoden lopussa yhteistyöministerit päättivät Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntaa
ja demokratian vahvistamiseen tukemisen suurentamisesta.
Pohjoismaiden ministerineuvosto jatkoi vuonna 2016 uudistetun Luoteis-Venäjällä toteutettavan yhteistyöohjelman toimeenpanoa. Hankkeita rahoitettiin Itämeri, Venäjä ja kansalaisyhteiskuntaohjelmien kautta.
Näiden ohjelmien pääteemoina ovat ympäristö, terveys ja ihmisten väliset yhteydet.
Ministerineuvoston vajaan 2MDKK eli 260 000 euron Läntisen naapuruston ohjelmalla editettiin yhteistyötä
läntisen naapuruston, eli Kanadan, Yhdysvaltojen, Irlannin ja UK:n kanssa. Toiminnoissa oli mm. Washingtonin
pohjoismaisten edustustojen yhteistyötä, ml. Nordic Day –tapahtuma sekä yhteystyötä Quebecin alueen
kanssa Kanadassa.

Arktinen yhteistyö
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 2020 PMN:n arktinen projektibudjetti on noin 9,4 MDKK eli 1,3 M euroa. Rahaa jaettiin yleisen haun
kautta sekä jäsenmaiden poliittisten prioriteettien perusteella. Tärkeitä projekteja oli muun muassa ympäristöön, ilmastonmuutokseen, ikääntymiseen, tasa-arvoon ja nuorisoon liittyen.
Vuonna 2020 Islanti jatkoi Arktisen neuvoston puheenjohtajana. Suomi, Norja, Ruotsi ja Tanska laativat kukin
uusia arktisia strategioitaan. Laatimisprosessien yhteydessä käytiin keskustelua strategioiden sisällöstä.

Brändäys ja maakuvayhteistyö
Pohjoismaat tunnetaan maailman parhaana aluebrändinä. Maiden brändiarvoa mittaava Anholt-Ipsos Nation
Brands Index totesi vuoden 2020 julkaisussaan, että Pohjoismaiden erinomaisen maineen nähdään nostavan
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kaikkia alueen maita ylöspäin kansainvälisessä vertailussa. Yhteispohjoismainen profilointityö nostettiin strategiselle tasolle vuonna 2014 pohjoismaisten pääministerien aloitteesta. On nähtävissä, että profilointityön
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 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.
Profilointihankkeella on käytössä omat digitaaliset työkalut (https://thenordics.com/toolbox) ja verkkosivusto
(thenordics.com).
Uutena kärkihankkeena toimii Nordic Talks –konsepti, joka lanseerattiin heinäkuussa 2020. COVID-19-pandemian vuoksi alun perin TED Talks –tyyppiseksi suunniteltu formaatti muutettiin podcast-muotoon ja tähän
mennessä sarjaan on julkaistu jo 14 jaksoa. Podcastissa nostetaan esille Pohjoismaille tärkeitä aiheita, erityisesti kytkeytyen YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Nordic Talks –podcastia jaetaan ja markkinoidaan kansainväliselle yleisölle sosiaalisessa mediassa. Podcast-tallenteilla on oma verkkosivusto (https://www.nordictalks.com/), lisäksi ne löytyvät Apple-podcateista ja Spotifysta.
Vuonna 2020 Nordic Talksin puitteissa toteutettiin Open call -rahoitushaku, jonka kokonaisbudjetti oli 2 930
000 Tanskan kruunua. Kiinnostus hankkeeseen osallistumiseen on ollut suurta. Tukea on tähän mennessä
myönnetty 30 Nordic Talk -projektille 21 eri maassa. Useimmat projektit ovat olleet verkkotapahtumia. Näihin
30 hankkeeseen osallistui yli 50 Pohjoismaiden suurlähetystöä. Pohjoismaisille suurlähetystöille suunnattu
Fast Track –haku jouduttiin keskeyttämään keväällä 2020 COVID-19-pandemian vaikutettua suurlähetystöjen
toimintaan. Vuoden 2020 loppuun mennessä Fast Track –profiiliprojekti oli vastanottanut ja hyväksynyt kolme
hakemusta.

SEKTORIYHTEISTYÖ

Kulttuuriyhteistyö
Tanskan, Färsaarten ja Grönlannin yhteisellä puheenjohtajuuskaudella saatiin valmiiksi uusi kulttuuripoliittinen yhteistyöohjelma 2021-2024, jonka kulttuuriministerit hyväksyivät kokouksessaan 28.10.2020. Yhteistyöohjelman ”Taide- ja kulttuuri – kestävän kehityksen ajuri Pohjolassa” lähtökohtana on Pohjoismaisen ministerineuvoston uusi ”Visio 2030” ja siihen liittyvät strategiset painotukset; Vihreä Pohjola, Kilpailukykyinen
Pohjola ja Sosiaalisesti kestävä Pohjola. Jatkossa pohjoismaisessa kulttuuriyhteistyössä halutaan muun muassa
lisätä lasten ja nuorten tietoja naapurimaiden kielistä ja kulttuureista, edistää kestävää elämäntapaa monialaisen yhteistyön avulla sekä vahvistaa demokratiaa, osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta Pohjolassa.
Pohjoismaisen ministerineuvoston uusi visio ja siihen liittyvät strategiset painotukset heijastuivat myös talouskehykseen. Ns. vihreään agendaan tullaan panostamaan entistä enemmän resursseja, kun taas kulttuuri- ja
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mediayhteistyön taloudelliset reunaehdot heikkenevät. Puheenjohtajamaan johdolla käytiin keskustelua Pohjoismaisen neuvoston kanssa tulevien vuosien talouskehyksestä ja tehtiin työtä myös sen hyväksi, että panostus arktisen alueen aktiviteetteihin jatkuisi. Neuvottelut tulevasta talouskehyksestä saatetaan loppuun Suomen puheenjohtajuuskaudella vuonna 2021.
Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelmaa jatkettiin vuosille 2021-2023. Ohjelman
avulla tuetaan liikkuvuutta, residenssitoimintaa ja verkostojen syntymistä. Erityisesti Baltian maat puolsivat
aktiivisesti ohjelman jatkamista. Kansainvälistä yhteistyötä vahvistaa myös talouskehykseen varattu uusi tukimomentti, jonka avulla pohjoismaiset suurlähetystöt voivat järjestää yhdessä ohjelmaa asemamaassaan.
Covid-19 pandemia vaikutti merkittävästi pohjoismaiseen kulttuuri- ja mediayhteistyöhön, joten syyskuussa
2020 päätettiin varata rahoitus kahteen raporttiin aiheesta. Pandemian takia virkamies- ja ministerikokoukset
järjestettiin viime vuonna videoyhteyden avulla. Pandemia heijastui myös puheenjohtajuusmaan ohjelmaan
niin, että kaikkia aktiviteetteja ei voitu toteuttaa suunnitellusti vaan osa tippui pois ja osa järjestettiin digitaalisessa muodossa.

Koulutus- ja tutkimusyhteistyö
Tanskan pj-vuoden päätemana koulutus- ja tutkimussektorilla oli nuorten osallisuus kestävissä yhteisöissä.
Osana puheenjohtajuuskauden ohjelmaa haluttiin edistää pohjoismaisten nuorten psyykkistä hyvinvointia ja
myös vahvistaa poikkisektoraalista yhteistyötä terveys- ja sosiaalialueen kanssa.
COVID19 leimasi työskentelyä sekä käytännön että sisältöjen osalta. Osa toiminnasta siirtyi seuraavaan vuoteen ja fyysiset kokoukset muuttuivat virtuaalisiksi. Vuoden aikana tehtiin myös pohjoismaisessa yhteistyössä
merkittävä digiloikka alkuvaiheen teknisistä hankaluuksista huolimatta. COVID19 -pandemia oli pysyvä asiakohta virkamieskokouksissa ja ministerikokouksessa vuoden lopulla.
Ministerineuvoston vision toimeenpano sekä vuosia 2021-2024 koskevan budjettikehyksen valmistelu vaativat
vuoden aikana tiivistä keskustelua jäsenmaiden kesken. Kevään aikana järjestettiin kaksi ylimääräistä virkamiesryhmän kokousta, joissa teemana olivat opetus- ja tiedeministereiden hallinnonalan tulevien vuosien painopisteet ja rahoitus PMN:n vision toimenpanon osalta sekä hallinnonalan oman budjettikehyksen määrärahat.
Kevääksi suunniteltu opetusministerikokous siirrettiin syksyyn ja se järjestettiin COVID19 tilanteesta johtuen
virtuaalisena 3.12.2020. Kokouksen pääteemana oli nuorten kouluviihtyvyys, lisäksi keskusteltiin arvosanojen
ja suorittamiskulttuurin keskinäisistä vaikutuksista sekä yhteisöllisyyden merkityksestä osana kouluviihtyvyyttä.
Koulutuksen ja tutkimuksen virkamieskomitea kokoontui viisi kertaa ja työssä keskeistä oli:



Pohjoismaiden ministerineuvoston vision toimenpideohjelman sisällöt opetus- ja tutkimusministereiden hallinnonalalla
DIS-verkoston (demokratia, osallistuminen ja turvallisuus), mandaatin päivittäminen
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Nordplus-ohjelman ja Nordic Masterin ohjelmien toiminnan ohjaus ja seuranta
Korkeakoulutuksen opetuksen laadun vahvistaminen digitaalisten menetelmien ja työkalujen avulla
ja aikuisten digitaidot
Kieliyhteistyön kehittäminen, mm. kielipoliittisen julistuksen uudistaminen sekä pienet kielet

Ympäristö ja ilmasto

Ministerineuvoston ympäristö- ja ilmastoyhteistyöohjelman (2019-2024) toteuttamisesta saatiin vuonna 2020
ensimmäisiä tuloksia. Samalla valmisteltiin ministerineuvoston uuden vision toteuttamista. Vision myötä ympäristö- ja ilmastosektorin budjetti tulee kaksinkertaistumaan vuoden 2020 tasosta vuoteen 2024 mennessä,
jolloin se nousee noin 100 milj. DKK vuodessa (noin 13 milj. EUR).
Tanskan johdolla toteutettiin vuoden aikana kaksi ympäristö- ja ilmastosektorin puheenjohtajuushanketta.
Toinen hankkeista keskittyi risteilyliikenteen ympäristövaikutusten vähentämiseen, toinen kestävän ilmailun
edistämiseen. Suomi valmisteli ympäristöministeriön johdolla omaa, rakentamisen kiertotaloutta edistävää
puheenjohtajuushankettaan, joka käynnistyy 2021.
COVID-19 kriisi vaikutti ennen kaikkea sektorin kokoustoimintaan. Ministerikokoukset pidettiin etänä ja maaliskuusta alkaen muutkin kokoukset pidettiin digitaalisesti. Kansainvälisiin ympäristö- ja ilmastosopimuksiin
sekä prosesseihin liittyvät osapuolikokoukset jouduttiin siirtämään myöhemmäksi. Pohjoismaat edistivät kuitenkin kunnianhimoisten tavoitteiden toteuttamista yhteisillä kannanotoillaan ja vaikuttamalla aktiivisesti esimerkiksi globaalisen muovisopimuksen aikaansaamiseksi.
Ministerikokouksissa keskusteltiin muun muassa kemikaalien ja jätteiden kestävästä hallinnasta vuoden 2020
jälkeen, ilmastokokouksen osapuolikokouksesta (COP26), COVID-19 kriisiin liittyvästä vihreästä elvytyksestä,
mahdollisen merten muoviroskaa ja mikromuoveja koskevasta kansainvälisestä sopimuksesta sekä vuonna
2021 pidettävästä YK:n ympäristökokouksesta. Ministerit keskustelivat myös Pohjoismaiden mahdollisista toimista kestävän lentoliikenteen edistämiseksi. Kestävän risteilyalusliikenteen kehittämisestä annettiin erillinen
ministerijulistus. Kannanotoissaan ministerit painottivat sen lisäksi kansainvälisen kemikaalihallinnan merkitystä ja merten roskaantumista ehkäisevien toimenpiteiden kiireellisyyttä. Päätös ilmastosopimuksen osapuolikokouksen siirtämisestä vuodella tuli huhtikuussa. Tavoitteena on pitää COP 26 marraskuussa 2021. Pohjoismaat antoivat tukensa Britannian kokousvalmisteluille ja painottivat kansallisten päästövähennyssitoumusten
tärkeyttä.
Ympäristö- ja ilmastoministerit kävivät kevätkokouksessaan pohjoismaisten eläkeyhtiöiden edustajien kanssa
pyöreän pöydän keskustelu yksityisten vihreistä sijoituksista. Lisää investointeja vihreään siirtymään tarvitaan
Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. COVID-19 kriisin hoidossa elvytystä tarvitaan kestävin keinoin. Pohjoismaiset eläkeyhtiöt ja muut institutionaaliset sijoittajat voivat vastata tähän haasteeseen esimerkillään ja ottaa edelläkävijöiden roolia. Pohjoismaiden hallitusten ja parlamentaarikoiden vuoropuhelua edistettiin ministerineuvoston ja Pohjoismaiden neuvoston kestävän kehityksen valiokunnan yhteiskokouksessa.
Tapaamisessa keskusteltiin luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä ja EU:n vihreän kehityksen ohjelmasta
(Green Deal).
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Pohjoismainen hiilineutraaliusjulistus julkaistiin tammikuussa 2019 Suomen pääministerin sekä ympäristö- ja
ilmastoministerin aloitteesta. Julistuksen tavoitteena on edistää yhteispohjoismaisia ponnisteluja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja samalla myös lisätä Pohjoismaiden näkyvyyttä kansainvälisellä ilmastoareenalla.
Pohjoismaiden ministerineuvoston ilmasto- ja ilmansuojeluryhmä julkaisi elokuussa 2020 selvityksen Pohjoismaiden poluista kohti hiilineutraalisuutta. Tämän pohjalta Pohjoismaat kehittivät ehdotuksiaan yhteistyön ja
tiedonvaihdon tiivistämiseksi. Hiilineutraaliuden saavuttaminen edellyttää hallinto-aloja ylittävää yhteistyötä
ja ministerineuvoston uuden vision toteuttaminen antaa tähän hyvät mahdollisuudet.
Suurin osa ympäristö- ja ilmastoyhteistyöstä tehdään sektorin työryhmissä. Vuoden alussa yhteistyöohjelmaa
toteutti hanketoiminnallaan kuusi pysyvää työryhmää: kiertotalous, ilmasto ja ilma, kemikaalit mukaan lukien
ympäristö ja terveys, luonnon monimuotoisuus, meret ja rannikot, ympäristö ja talous. Hankkeiden tuloksia
hyödynnetään sekä kansallisessa työssä että vaikuttamisessa EU- ja globaalitasolla.

Rakentamisen ja aluesuunnittelun yhteistyö
Rakentamisen pohjoismaista yhteistyötä on tiivistetty viime vuosina. Keväällä 2020 maat perustivat yhteisen
ohjausryhmän koordinoimaan rakentamismääräysten yhtenäistämistä. Vuoden aikana valmisteltiin useita uusia yhteistyöhankkeita, jotka tähtäävät siihen, että pohjoismaisesta rakentamis- ja asumisalasta tulee entistä
kestävämpi ja kilpailukykyisempi.
Syyskuussa järjestettiin asumisesta ja rakentamisesta vastaavien ministereiden kokous. Ministerit totesivat,
että Pohjoismaiden tulee tiivistää yhteistyötään erityisesti EU:n rakennustuoteasetuksen uudistuksen osalta.
Pohjoismaat haluavat muun muassa helpottaa rakennustuotteiden uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Suomen
aloitteesta valmisteltiin siihen liittyvää pohjoismaista hanketta. Ministerit antoivat myös tukensa komission
Level(s)-nimellä tunnetulle vapaaehtoiselle raportointijärjestelmälle, jonka tavoitteena on edistää rakentamisen resurssitehokkuutta.
Ympäristöministeriön johdolla valmisteltiin kolmevuotista puheenjohtajuushanketta, jonka tavoitteena on
edistää rakentamisen ja rakennetun ympäristön kiertotaloutta, luoda uusia yhteistyöverkostoja sekä jakaa rakentamisen kiertotalouden käytäntöjä tehokkaasti eri Pohjoismaiden kesken. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan rakentamisen kiertotalouden nykytilaa. Samalla luodaan perusta syventyneelle verkostoinnille, joka tulee sisällyttämään keskeiset rakentamisesta vastaavat ministeriöt ja viranomaiset kaikista
Pohjoismaista, elinkeinoelämän edustajat, yliopistot ja muut keskeiset sidosryhmät. Mahdollisuudet vaikuttamaan kestävän rakentamiseen ja kiertotalouden edistämiseen arkkitehtuuripoliittisin keinoin on osa hanketta.
Sen tiimoilta luodaan yhteydet Euroopan komission aloitteeseen uuden eurooppalaisen Bauhausin kehittämisestä.
Ympäristöministeriö osallistuu myös ministerineuvoston aluekehitystä ja aluesuunnittelua edistävään yhteistyöhön esimerkiksi kaupunkiteemaryhmän kautta. Aluekehityksen päävastuullisena ministeriönä on kuitenkin
TEM.
Ministerineuvoston virallisen työn ohella ympäristöministeriön hallinnonalalla on säännöllistä yhteistyötä ja
yhteydenpitoa monissa kysymyksissä. Vähähiilisestä rakentamisesta vastaavat pohjoismaiset viranomaiset
ovat jatkaneet työkokouksiaan. Vuosina 2020–2021 kokousten puheenjohtajuus siirtyi ympäristöministeriölle.
15

Pohjoismaista yhteistyötä on myös tehty esimerkiksi rakennusten elinkaarianalyysien kehittämiseksi. Aluesuunnittelun ja rakentamisesta vastaavat virastot ovat pitkään järjestäneet vuosittaisia yhteistyötapaamisia
(”Nordiskt planmöte” ja ”Nordiskt byggmyndighetsmöte”). Vuonna 2020 aluesuunnittelukokous pidettiin digitaalisena ja rakentamisesta vastaavien viranomaisten tapaaminen siirrettiin vuodelle 2021.

NEFCO
NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation) on pohjoismainen ympäristörahoitusyhtiö, jonka pääpaikka
sijaitsee Helsingissä. NEFCOn strategian uudistamista jatkettiin koko vuoden ajan. Uusi strategia julkaistaan
maaliskuussa 2021 NEFCOn 30-vuotisjuhlissa. Strategiatyön yhteydessä päätettiin ottaa käyttöön EU:n taksonomia investointien kestävyyden arvioinnissa. Koronan vaikutukset NEFCOn projekteihin olivat varsin vähäiset. NEFCO perusti ohjelman tukeakseen pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia osallistua vihreään
elvytykseen. Vuoden aikana hyväksyttiin 127 projektia yhteensä 130 miljoonan euron arvosta. Suurin osa
hankkeista on liittynyt ilmastonmuutokseen. Julkisen puolen hankkeissa ovat korostuneet energiatehokkuus,
yksityisellä sektorilla uusiutuva energia.

Elinkeinopolitiikka

Elinkeinoministerikokous järjestettiin etäkokouksena 1.9. ja kokouksen kielenä oli poikkeuksellisesti englanti.
Ministerikokoukseen osallistuivat kaikkien Pohjoismaiden ministerit. Keskeisenä asiana oli pandemiatilanne,
millaisia toimia Pohjoismaat ovat pandemian elinkeinovaikutusten vähentämiseksi toteuttaneet ja millaisia
tukia on käytetty tai valmisteilla. Kokouksessa käsiteltiin aloitteita, joiden kautta elinkeinosektori voi edistää
ministerineuvoston 2030-visiota. Ministerit keskustelivat kahdeksasta aloitekokonaisuudesta ja antoivat mandaatin jatkaa hankekokonaisuuksien työstämistä. Kokouksessa keskusteltiin myös Nordic Smart Government
–hankkeesta sekä tekoälyyn ja dataan liittyvistä hankkeista. Suomi toivotti ministerit tervetulleeksi vuoden
2021 ministerikokoukseen Helsinkiin.

Virkamieskomitea
Toimintavuosi oli kovin poikkeuksellinen, kun vain yksi elinkeinovirkamieskokous toteutui normaalina läsnäolokokouksena. Muut kokoukset toteutettiin etäkokouksina (yhteensä 7). Kokouskäytännöt ja tekniikka paranivat vuoden mittaan. Tanskan puheenjohtajuusvuosi ei siis toteutunut lainkaan suunnitellusti.
Virkamieskomitean keskeisiä toimia budjettikeskustelun ohella oli työstää uuden 2030-vision mukaisia (kestävä ja integroitunut Pohjola) toimenpidekokonaisuuksia. Toimenpidekokonaisuuksien toteuttamissuunnitelmia ohjaamaan nimettiin referenssiryhmät, joissa on kunkin toimenpidealueen asiantuntijat ministeriöistä.
Suomalaisten kontribuutiota suunnitelmiin lisättiin hyödyntämällä Nordic Innovationin suomalaisia työntekijöitä, joiden kanssa kansallisia näkökulmia ja painopisteitä oli luonteva käydä läpi. Nopefin (Pohjoismaiden
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projektivientirahaston) toiminta arvioidaan ulkopuolisella konsultilla, raportin analysointi, johtopäätökset ja
jatkotoimenpiteet tulevat vuoden 2021 puolella. Kreutzer-raportin jatkotoimenpiteet etenivät, Nordic Smart
Governmentin jatkoaskeleet määriteltiin ja varmistettiin myös koordinoinnin rahoitus ylimenokaudelle.
Syksyllä aloitettiin Suomen puheenjohtajuusvuoden valmistelu.

Matkailu
Pohjoismaiden matkailusta vastaavat ministerit kokoontuivat Tanskan puheenjohtajuuskaudella Islannin koollekutsumina epävirallisiin tapaamisiin 23.4.2020 ja 9.4.2020 keskustellakseen koronaviruspandemian vaikutuksista Pohjolan elinkeinoelämään ja keinoista elinkeinoelämän elvyttämiseksi. Islanti painotti keskusteluissa
matkailun käynnistymisen mahdollistavien toimenpiteiden tärkeyttä.
Pohjoismaiden ministerineuvoston alla toimiva pohjoismainen matkailutyöryhmä työskenteli Tanskan puheenjohtamana. Yhteistyötä ohjasi elinkeinoministerien kesällä 2019 hyväksymä Pohjoismaisen matkailuyhteistyön suunnitelma 2019–2023. Vuoden 2020 aikana Tanskan johdolla valmisteltiin ja varmistettiin rahoitus
hankkeelle, jossa edistetään kaukomarkkinoiden kiinnostusta Pohjolaa kohtaan. Vuonna 2021 käynnistyvässä
hankkeessa panostetaan tuotekehitykseen ja matkailun käynnistymisen jälkeen myös yhteispohjoismaiseen
markkinointiin. Myös Suomi (Visit Finland) osallistuu hankkeen toteuttamiseen. Vuonna 2020 valmisteltiin
Suomen (TEM ja Visit Finland) johdolla yhteispohjoismainen hanke matkailutilastoinnin kehittämiseksi. Hankkeen toteuttamisesta vastaa Suomi (Visit Finland) ja hanke käynnistyy alkuvuodesta 2021. Aktiivinen pohjoismainen yhteistyö tuki Suomen matkailustrategian toimeenpanoa erityisesti kestävän matkailun ja matkailun
digitalisaatiota koskevien hankkeiden osalta. Lisäksi yhteistyö edisti pääministeri Marinin hallituksen Kestävä
matkailu 2030 –ohjelmassa linjaamaa tavoitetta huomioida yhteistyömahdollisuudet Pohjoismaiden kanssa
kestävän matkailun kehittämisessä.

Energiapolitiikka

Tanskan kauden energiaministerikokous pidettiin etäkokouksena toukokuussa. Ministerit keskustelivat energiasektorin roolista koronakriisin jälkeisessä elvytyksessä sekä sähkömarkkinayhteistyön ja laajemmin energiayhteistyön seuraavista askeleista. Ministerit hyväksyivät kokouksessa julkilausuman sähkömarkkinayhteistyöhön liittyen. Kokouksen agendalla olivat myös energiasektorin osuus ministerineuvoston yhteisen Vision
2030 toteuttamisessa sekä Suomen tuleva puheenjohtajuuskausi.
Merkittäviä hankkeita energiapolitiikan yhteistyössä vuonna 2020:
Energiapolitiikan virkamieskomitean työssä keskityttiin energiasektorin toimenpideohjelman vuosille 20212024 valmisteluun. Siinä esillä ovat pohjoismaisen sähkömarkkinan kehittäminen, vihreä kasvu, uusiutuva
energia, CCUS, energiatehokkuus, energiatutkimus, liikenteen energiakysymykset ja ajankohtaiset EU/ETAasiat. Energiapolitiikan virkamies-komitean alaisista työryhmistä ja ryhmistä aktiivisesti toimivat vuonna 2020
sähkömarkkinaryhmä (EMG), uusiutuvan energian työryhmä (AGFE) ja viranomaistyöryhmä Nordsyn. Lisäksi
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kokouksia piti Pohjoismaiden ja Baltian maiden hiilidioksidin talteenottoon, käyttöön ja varastointiin keskittyvä verkostoryhmä (NGCCUS).
Sähkömarkkinaryhmässä (EMG) keskeinen teema oli EU:n puhtaan energian lainsäädäntöpaketin kansallisen
täytäntöönpanon valmistelu sähkömarkkinalainsäädännön osalta pohjoismaisen yhteistyön näkökulmasta.
Asiasta järjestettiin useampi laajempi työpaja. Vuotuinen Pohjolan sähkömarkkinafoorumi päätettiin koronatilanteen takia pitää virtuaalisena ja siirtää vuoden 2021 puolelle. Keskustelun varmistamiseksi se pilkottiin kahteen osaan. EMG:ssä valmisteltiin myös energiaministereiden julkilausumaa sähkömarkkinayhteistyöhön liittyen.
Myös uusiutuvan energian työryhmän keskeisenä teemana vuonna 2020 oli puhtaan energian paketin ja uudelleen laaditun uusiutuvan energian direktiivin (RED II) toimeenpanon valmistelu pohjoismaisen yhteistyön
näkökulmasta.

Aluepolitiikka
Aluepolitiikan ja –suunnittelun sektorilla toiminnan painopisteenä oli yhtäältä uuden nelivuotisen yhteistyöohjelman valmistelu sekä toisaalta toiminnan suunnittelu siten, että sektorin toimenpiteet ovat yhdensuuntaisia uuden vision kanssa. Ministerikokousta ei Tanskan puheenjohtajuuskaudella järjestetty.
Aluekehittämisen ja –suunnittelun sektorilla toiminta jäsentyy hyvin pitkälti nelivuotiskaudeksi laadittavan yhteistyöohjelman kautta. Yhteistyöohjelmien toimeenpanosta vastaavat teemaryhmät, joissa on jäseniä kaikista maista sekä alueilta, rajakomiteoista ja NORA:sta. Aluetietoon keskittyvä tutkimuslaitos Nordregion asiantuntijat toimivat teemaryhmien sihteeristönä. Teemaryhmien työ on painottunut kestävään kaupunkikehittämiseen, kestävään maaseutukehittämiseen sekä innovatiivisiin ja resilientteihin alueisiin. Koska vuosi 2020
oli viimeinen edellisen ohjelman toimeenpanossa, monet yhteistyöohjelman hankkeista päättyivät ja painopiste on ollut hankkeiden tulosten viestinnässä. Nordregiolla on tässä keskeinen rooli, ja he ovat jakaneet tietoa eri kanavissa ja uutiskirjeessään sekä järjestäneet webinaareja. Myös vuosittainen seminaari, joka normaalisti järjestetään puheenjohtajamaassa, järjestettiin nyt poikkeuksellisesti webinaarisarjana, jossa nostettiin esille teemaryhmien työn tuloksia. Webinaareissa käsiteltiin mm. asuntomarkkinoita, osaamista ja muuttuvia osaamistarpeita tulevaisuuden työmarkkinoilla, osallisuutta kaupunkisuunnittelussa sekä matkailun näkymiä koronapandemian jälkeen.
Pohjoismaiden ministerineuvosto (MR-VÄXT) hyväksyi uuden aluepoliittisen yhteistyöohjelman vuosille 20212024 syksyllä 2020. Ohjelman valmistelussa huomioitiin vuonna 2019 toteutetun edellisen ohjelman arvioinnin suositukset. Työtä jatketaan teemaryhmissä, jotka keskittyvät vihreään ja osallistavaan kaupunkikehittämiseen, vihreään ja osallistavaan maaseutukehittämiseen sekä vihreisiin, innovatiivisiin ja muutoskykyisiin alueisiin. Ryhmien työ kiinnittyy vahvasti yhteisen vision osa-alueisiin, ja työssä korostuvat kestävän kehityksen
eri osa-alueet ja erityisesti tavoite vihreästä Pohjolasta.
Suomen edellisellä Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajuuskaudella käynnistetty Nordic Mobility –hanke
päättyi vuoden 2020 lopussa. Hankkeessa on ensimmäistä kertaa tuotettu kaikkien Pohjoismaiden rajat ylittäviä tilastoja, jotka antavat uutta tietoa rajat ylittävästä liikkuvuudesta.
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Talous- ja finanssisektori
Pohjoismaiden valtiovarainministerit pitivät Tanskan puheenjohtajuuskaudella 29. lokakuuta 2020 etäkokouksen, jonka pääteemana oli COVID-19 – pandemian vaikutuksien taltuttaminen ja niihin liittyvät kansalliset elpymisstrategiat. Kokouksessa jaettiin laajalti se näkemys, että pandemian estämiseen tähtäävien rajoitusten
ja talouden supistumisen kesken ei ole mahdollista tehdä kompromisseja. Hyvä sosiaalinen turvaverkko katsottiin osoittaneen arvonsa kriisissä kaikissa Pohjoismaissa. Finanssipoliittisten tukitoimien tarve on kuitenkin
epätavallisen suuri ja ajallaan kriisitoimista on luovuttava. Tärkeää olisi elvyttää siten, että tuetaan työllisyyttä
ja rakenneuudistuksia tähdäten vihreämpään, sosiaalisesti oikeudenmukaisempaan ja kestävämpään talouteen, joka on nykyistä monimuotoisempi.

Ministerit keskustelivat lisäksi myös digitaalisen talouden verotuksesta, erityisesti sitä koskevien OECD:n piirissä käynnissä olevien neuvottelujen näkökulmasta. Esillä olivat niin ikään kolmansien maiden (erit. Välimeren
alueen EU-maiden) eläkeläisille tarjoamat edulliset verotusjärjestelmät, jotka osaltaan muodostavan uhan
Pohjoismaalaisen hyvinvointiyhteiskunnan edellytyksenä oleville korkeille veroasteille. Ministerit vaihtoivat
kokemuksia kolmansien maiden kanssa käydyistä kansainvälisten verosopimusten uudelleenneuvotteluista ja
toimista, joilla kansallisien veropohjien rapautumista pyritään estämään.
Talous- ja finanssisektorista vastaava pohjoismainen virkamieskokoonpano ehti kokoontua helmikuussa ennen pandemian alkamista kerran Kööpenhaminassa. Tämän lisäksi se pidettiin etäkokoukset syys- ja joulukuussa.

Maa- ja metsätalous-, kalastus- ja vesiviljely- sekä elintarvikesektori (FJLS)
Färsaarilla pidettäväksi suunniteltu ministerineuvoston (MR-FJLS) perinteinen kesäkokous pidettiin vuonna
2020 pandemiatilanteen vuoksi videokokouksena. Kokouksen puheenjohtajana toimi Färsaaret Tanskan, Färsaarten ja Grönlannin (Rigsfællesskabet) puolesta. Ministerit keskustelivat pandemian aiheuttamista haasteista eri pohjoismaissa ja niistä toimenpiteistä, joihin on sektorilla ryhdytty tilanteen helpottamiseksi. Erityisesti keskusteltiin yhteistyömahdollisuuksista, joita voitaisiin pandemian valossa hyödyntää pohjoismaiden
ruokajärjestelmien ja bioelinkeinojen resilienssin parantamiseksi. Tanskan aloitteesta ministerit keskustelivat
yhteistyömahdollisuuksista kestävän proteiinintuotannon kehittämiseksi ja päättivät yhteistyön vahvistamisesta. Ministerit keskustelivat myös siitä, miten sektori osallistuu pohjoismaisen yhteistyön uuden vision toteuttamiseen, jotta Pohjolasta tulisi maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Suomi
esitteli kokouksessa suunnitelmiaan vuoden 2021 puheenjohtajuuskaudelle.
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Sektorin eksekutiivikomitean (ÄK-FJLS Eksekutiv) työssä painottui uuden vision toimeenpanemiseksi laadittavien toimintaohjelmien valmistelu ja sektorin yhteistyöohjelman valmistelu vuosille 2021-2024. Sektorin osuuden valmistelu sektorirajat ylittäviin toimintaohjelmiin edellytti tavanomaista useampia komitean kokouksia.
Suomi osallistui myös sektorin edustajana sihteeristön järjestämiin työpajoihin, joissa valmisteltiin uuden vision toimeenpanoa. Kiireisestä aikataulusta ja etäkokouksista huolimatta yhteistyöohjelma saatiin valmiiksi
vuoden loppuun mennessä. Edellisen ohjelmakauden tapaan tulevassa työssä painottuvat kestävät ruokajärjestelmät ja biotalous.

Kalatalouden virkamieskomitea (ÄK-FJLS Fisk) kokoontui virtuaalisesti huhti- ja lokakuussa. Kokousten yhteydessä myös virkamieskomitean alainen työryhmä (AG Fisk) kokoontui valmistelemaan projektirahoitusta koskevia ratkaisuja. Kalatalouden virkamieskomiteassa keskityttiin yhteistyövision 2030 ja sen toimintasuunnitelman toteuttamismahdollisuuksiin kalatalouden osalta sekä kalataloutta koskevien yhteistyöhankkeiden rahoitukseen. Rahoitusta myönnettiin muun muassa sinistä biotaloutta, hylkeitä, lohen viljelyä, merilevän hyödyntämistä, itsehajoavia verkkoja sekä kalatalouden ilmastofoorumia koskeville hankkeille. Lisäksi keskusteltiin
kansainvälisistä strategisista kalatalouskysymyksistä.

Elintarvikevirkamieskomitea (ÄK-Livs) toimi koronasta huolimatta normaalisti, joskin etäyhteyksillä. Komitean
alaiset työryhmät joutuivat mukauttamaan toimintansa, ja monet sovitut seminaarit tms. jouduttiin lykkäämään. Säästyneet rahat kanavoitiin vuoden lopussa Pohjoismaisten ravitsemussuositusten uudistustyöhön,
joiden valmistelu eteni suunnitelman mukaisesti, tavoitteena julkaiseminen jouluna 2022.
Loppuvuodesta ÄK-Livs keskittyi yhä enemmän ruokajärjestelmien kestävyyteen, mikä nousee esiin niin ministerineuvoston Visio 2030:ssä (Hållbar livsstil-projekti), YK:n ruokajärjestelmiä koskevan huippukokouksen
(Food Systems Summit 2021) valmistelussa, kuin myös kestävyyskriteerien sisällyttämiseen ravitsemussuosituksiin.
Vuonna 2020 pohjoismaisen ministerineuvoston maatalousvirkamieskomitea kokoontui kaksi kertaa: huhtikuussa ja marraskuussa. Kokoukset pidettiin yhdessä metsävirkamieskomitean kanssa ja molemmat kokoukset toteutettiin videokokouksina (ÄK jord- och skogsbruk). Pääaiheina vuonna 2020 oli uuden pohjoismaisen
yhteistyön vision toimenpanoon liittyvät asiat sekä MR-FJLS:n yhteistyöohjelman 2021-2024 hyväksyminen.
Vision toimeenpanon osalta maatalousvirkamiestyöryhmä on mukana useammassa eri hankkeessa. NKJ ja SNS
ovat yhteistyössä valmistelleet maaperän hiilen sitomista ja varastoimista koskevan raportin, missä nostettiin
esille kaksi toimea asian edistämiseksi pohjoismaisessa yhteistyössä:



pohjoismainen seminaarisarja maaperän hiilestä tulisi käynnistää ja
pohjoismaisen tutkimusohjelman käynnistäminen maaperän hiilestä NKJ:n ja SNS:n johdolla. Tätä
työtä viedään nyt eteenpäin.

Vuonna 2020 hyväksyttiin myös lopullinen sopimus pohjoismaisen kasvien esijalostuksen PPP- yhteistyön jatkosta vuosille 2021-2023. Kaikki Pohjoismaat näkevät PPP- yhteistyön hyödylliseksi.
Metsäasioissa käsiteltiin mm. pohjoismaisen metsätuhoyhteistyön jatkoa, metsien ja maaperän hiilensidontaa
sekä ilmastonmuutoksen sopeutumistoimia metsätaloudessa.
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Muuten maatalous- ja metsävirkamiestenkomitean kokouksissa käsiteltiin tuttuja hallinnollisia asioita kuten
budjetteja, pohjoismaisen maatalous- ja elintarviketutkimuksen komitean (NKJ) toimintakertomusta ja –suunnitelmaa sekä hankkeita ja NordGeniin liittyviä asioita.

Pohjoismainen geenivarakeskus (NordGen) tekee arvokasta työtä biologisen monimuotoisuuden ja kestävän
kehityksen turvaamiseksi, erityisesti kotieläinten, viljelykasvien ja niiden villien sukulaisten sekä metsäpuiden
geenivarojen säilyttämiseksi ja kestävän käytön edistämiseksi Pohjoismaissa.
Vuonna 2020 valmistui iso hanke, jossa NordGen siirtyi uuteen tietojenhallintajärjestelmään, joka tulee toimimaan yhteisenä tietojärjestelmänä pohjoismaille, Virolle ja Latvialle. Myös Liettuan odotetaan liittyvän hiukan
myöhemmin. NordGenin lisäksi uutta järjestelmää, Nordic Baltic Genebanks Information System (GENBIS), tulee käyttämään kansalliset geenipankit. Tämä tulee lisäämään kansainvälistä näkyvyyttä, koska GENBIS on osa
kansainvälistä geenipankkiverkostoa.

Osana pohjoismaista valkuaistuotantoa koskevaa keskustelua NordGenin hanke ”Arctic Pea project” valmistui.
Hankkeessa on viljelty 50 erilaista hernelajia/lajiketta neljällä koepaikalla kahtena kasvukautena. Hanke kasvatti tietoa ja tietoisuutta herneiden erilaisista ominaisuuksista ja helpottaa niiden käyttöä tulevissa jalostushankkeissa.
NordGenin hanke ”Reduction of Back-logs”, eli aliresursoinnin takia kertyneiden töiden purkuhanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti.
Koronapandemian vuoksi Ny nordisk mat –ohjelman ohjausryhmän kokoukset huhtikuussa, elokuussa ja marraskuussa 2020 järjestettiin skype-kokouksina. NNM-varoin toteutettiin neljää hanketta: Terra Nordic, Arctic
Kitchen, From seed to plate ja Baeredygtig madturisme. Ministerineuvoston sihteeristön yhteyshenkilön siirtyminen muualle hidasti Ny Nordisk Mat -työtä, mutta marraskuussa alkoi ohjelman strategiauudistuksen valmistelu: vuonna 2004 laadittu Uusi pohjoismainen keittiö –manifesti tuoreutetaan vastaamaan uuden vision
–strategian tavoitteita.

Sosiaali- ja terveyspolitiikka
Pohjoismaiset terveysministerit kokoontuivat virtuaalisesti Tanskan terveysministerin Magnus Heunicken johdolla viisi kertaa vuoden aikana keskustellakseen koronakriisistä. Ministerit vaihtoivat tietoa Covid-19 epidemiologisesta tilanteesta ja maiden toimista epidemian torjunnassa, kuten mm. mobiilisovelluksista, hyvistä
käytännöistä ikäihmisten suojaamiseksi ja yhteisistä tartuntatautikriteeristä rajojen avaamiselle. Suomi toi
esiin hyvinvointitalouden kehyksenä kestävään siirtymään ja jälleenrakennukseen.
Terveysministeriöiden kansliapäälliköt keskustelivat koronakriisin aikana useista konkreettisista yhteistyöalueista, kuten suojavarusteiden, rokotteiden ja lääkkeiden EU-yhteishankinnasta sekä mobiiliappien teknologian
jakamisesta.
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Svalbard-ryhmän yhteistyö keskittyi Covid-19 pandemian tilannekuvan luomiseen. Vuoden aikana kokouksissa
käsiteltiin mm. seuraavia asioita, joiden jatkotyöstäminen siirtyi kaudelle 2021: työryhmän tietojen jakaminen
THL:n tekemän tietoalustan avulla, pohjoismaisen palovammamekanismin jatkokehitys, valmiussuunnitelmien vertailtavuus, huoltovarmuusyhteistyö. Pohjoismainen palovammamekanismi aktivoitiin vuoden 2020
aikana kahdesti. Niistä ensimmäisellä kerralla eli kesällä 2020 HUS palovammakeskus myös hoiti Ruotsista siirretyn vaikeita palovammoja saaneen potilaan.
Ministerineuvoston alaisuudessa työskentelee pohjoismainen lääketyöryhmä, jonka tavoitteena on ollut tukea yhteistyötä erityisesti lääkkeiden hinnoitteluun ja korvauksiin sekä uusien lääkkeiden markkinoille tuloon
liittyvissä kysymyksissä. Sen mandaattia laajennettiin lääkkeisiin liittyviin ympäristönäkökohtiin sekä lääkkeiden saatavuuteen liittyvissä kysymyksissä koskemaan lääkkeiden pohjoismaisen tuotannon vauhdittamista.
Uudistettu sopimus eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä
pohjoismaisista työmarkkinoista eli niin sanottu Arjeplogin sopimus tuli voimaan 1. helmikuuta 2020.
Pohjoismainen sosiaali- ja terveyspolitiikan virkamieskomitea (ÄK-S) kokoontui helmikuussa Kööpenhaminassa. Kokouksessa käsiteltiin mm. selvitysmies Árni Páll Árnasonin raportin ”Tiedolla tehoa käytännön toimiin” suositusten seurantaa, päätettiin pohjoismaisen vammaisalan yhteistyön arvioinnista sekä Pohjoismaisen kansanterveysareenan mandaatista vuosiksi 2021-23. Myös tilastokomiteoiden NOMESKO ja NOSOSKO
mandaatit uudistettiin vuosiksi 2021-2023. Samassa yhteydessä keskusteltiin tilastokomiteoiden resursoinnista sekä uudesta kehyssopimuksesta sihteeristön isäntäorganisaation Tanskan Kansanterveyslaitoksen SIF:n
kanssa.
Keväällä virkamieskomitea kävi keskustelua ja hyväksyi kirjallisessa menettelyssä sektorin hanke-ehdotukset
Visio 2030 toimintasuunnitelmaan. Yhteistyöministerit hyväksyivät ehdotuksista kolme: ”Vård och omsorg på
distans – en byggsten för ett hållbart Norden (VOPD 2.0)”, ”A vision of a Nordic secure digital infrastructure
for health data: The Nordic Commons” sekä Covid-19 aloitteet.
Pohjoismainen hyvinvointikeskus (NVC) priorisoi työssään seuraavia teemoja: yhteiskunnan sopeuttaminen
ikääntyvään väestöön, lisääntyvä uusien maahanmuuttajien määrä yhteiskunnassa ja kasvava terveyden epätasa-arvo väestön keskuudessa. NVC toteutti aloitteita hyvinvointiteknologian, muistisairauksien ja kotouttamisen aloilla. Vammaisalan pohjoismainen yhteistyöneuvoston sihteeristönä NVC on myös seurannut ja toteuttanut ministerineuvoston vammaisalan toimintasuunnitelman toimenpiteitä. Pohjoismaisen kansanterveysfoorumin sihteeristönä NVC on käynnistänyt erilaisia toimia pohjoismaisen kansanterveysyhteistyön vahvistamiseksi. Vuoden aikana NVC toteutti myös huumausainealaan liittyviä toimia. Se järjesti mm. tammikuussa Helsingissä yhdessä Norden i Fokus -toimiston kanssa kannabisaiheisen seminaarin ”Tulisiko kannabiksen käytön rangaistavuudesta luopua?”. Keväällä American Psychopathological Associations -yhdistys kutsui
NVC:n New Yorkiin esittelemään raporttia “Treatment of cannabis-related problems in the Nordic countries”.
Pohjoismainen Lapsifoorumi, jonka tavoitteena oli juhlistaa YK:n lasten oikeuksien sopimuksen 30 –vuotistaivalta, pidettiin tammikuussa Kööpenhaminassa. Foorumissa esiteltiin lasten valmistelema resoluutio, johon
sisältyy suosituksia lasten oikeuksien tunnetuksi tekemisestä, lasten ja nuorten osallistamisesta sekä inkluusiosta ja yhteisöön kuulumisesta. Suositukset kohdistuvat lasten lähiympäristöön eli perheisiin, kouluun, harrastuksiin ja lähiyhteisöihin. Ministerineuvosto sitoutui seuraamaan resoluution toimeenpanoa.
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Puheenjohtajamaa Tanska järjesti virtuaalisesti kunta- ja paikallistason seminaarin, jonka aiheena oli sosiaalija terveyspalveluiden organisointi ja henkilöstön rekrytointi haja-asutusalueilla. Seminaarin kohderyhmänä
olivat haja-asutusalueiden kunnat, ministeriöt ja alueelliset toimijat. Nordregio tuotti ”State of the Nordic Region” -julkaisun erikoisnumeron, jonka aiheena oli hyvinvointi harvaan asutuilla alueilla.
Tanska päätti siirtää kansalaisyhteiskuntaa käsittelevän huippukokouksen vuodella eteenpäin pidettäväksi
Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä Kööpenhaminassa syksyllä 2021. Huippukokoukseen on tarkoitus kutsua edustajia kansalaisjärjestöistä sekä eri maiden ja autonomisten alueiden hallituksista.

Tasa-arvo yhteistyö

Tasa-arvo kuuluu aloihin, joilla Pohjoismaat ovat vuosien saatossa tehneet kaikkein eniten yhteistyötä. Tulokset näkyvät esimerkiksi siinä, että Pohjola on nykyisin maailman tasa-arvoisin alue. HLBTI-asiat tulivat osaksi
tasa-arvosektorin yhteistyötä tammikuussa 2020 pohjoismaisten yhteistyöministereiden myönnettyä lisämäärärahan HLBTI-ihmisten yhdenvertaisen kohtelun edistämiseen.
HLBTI-asioiden sisällyttäminen Pohjoismaiden ministerineuvoston työhön edistää keskinäistä oppimista ja hyvien käytäntöjen kehittämistä. Lisäksi se vahvistaa Pohjoismaiden yhteistä ääntä kansainvälisillä areenoilla ja
tukee Pohjoismaiden tietä HLBTI-oikeuksien puolustamisen kansainväliseksi edelläkävijäksi.
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.
Vuoden 2020 puheenjohtajamaa Tanska painotti erityisesti yksityis- ja työelämässä tapahtuvan väkivallan ja
seksuaalisen häirinnän ehkäisemistä sekä miehiin ja tasa-arvoon kytkeytyvien teemojen edistämistä. Nuoret
ja heidän näkemyksensä olivat koko kauden ajan tärkeässä roolissa, vaikka ministerineuvoston valmistelema
nuorten tasa-arvokonferenssi jouduttiin koronapandemian vuoksi perumaan. Vuoden aikana juhlittiin lisäksi
25-vuotiasta Pekingin julistusta ja toimenpideohjelmaa.
Helmikuussa Tórshavnin Pohjolan-talossa järjestettiin seminaari, jossa tarkasteltiin pohjoismaisten isien vanhempainvapaiden hyödyntämistä. Seminaari toteutettiin yhteistyössä Färsaarten sosiaaliministeriön kanssa ja
puhujina olivat muun muassa Färsaarten tasa-arvoasioista vastaava ministeri sekä työministeri. Tilaisuuteen
osallistui asiantuntijoita kaikista Pohjoismaista.
Marraskuussa valmistui puheenjohtajamaan teettämä selvitys tasa-arvoa ja naisten yhtäläisiä oikeuksia vastustavista nuorten miesten verkkoyhteisöistä, internetin manosfääreistä (the manosphere). Tuloksista kerrotaan englanninkielisessä, paljon huomiota saaneessa raportissa Angry Internet, joka julkaistiin kansainvälisessä tilaisuudessa 25. marraskuuta. Lisäksi teetettiin selvitys ja analyysi HLBTI-ihmisten tilanteesta Pohjoismaissa.
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Pääministereiden aloitteesta käynnistetty Nordic Gender Effect -hanke tuotti arvokasta tietoa kansainväliseen
tasa-arvokeskusteluun tuomalla esiin hyviä käytäntöjä Pohjoismaista.
Pohjoismaiden tasa-arvoministereiden muodostama ministerineuvosto (MR-JÄM) kokoontui vuonna 2020
kaksi kertaa, olosuhteista johtuen virtuaalisesti. Toukokuun kokouksessa ministerit keskustelivat koronaepidemian tasa-arvovaikutuksista ja päättivät niitä koskevan yhteisen artikkelin julkaisemisesta. Marraskuun kokouksessa päätettiin muun muassa työelämässä tapahtuvaa seksuaalista häirintää koskevan poikkisektoraalisen tutkimushankkeen toteuttamisesta vuosina 2020–2023.
Tasa-arvo- ja HLBTI-asiain virkamieskomitean (ÄK-JÄM) kokouksissa päätettiin esimerkiksi HLBTI-sektoria koskevan tekstin lisäämisestä tasa-arvo-ohjelmaan, HLBTI-rahaston perustamisesta sekä HLBTI-sektorin liittämisestä Pohjoismaisen tasa-arvotiedon keskuksen (NIKK) mandaattiin. Lisäksi keskusteltiin muun muassa Suomen vuoden 2021 puheenjohtajuushankkeista sekä koronapandemian tasa-arvovaikutuksista. Kokouksissa
valmistauduttiin myös YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (CSW) istunnon yhteydessä järjestettäviin pohjoismaisiin aktiviteetteihin, jotka kuitenkin peruuntuivat koronapandemian vuoksi.
Digitalisaatio
Sosiaali- ja terveyssektori antoi tukensa Ruotsin kolmivuotisen prioriteettihankkeen ”Vård och omsorg på
distans” (VOPD) jatkohankkeelle osana Vision 2030 toimintasuunnitelmaa. Suomi ja Ruotsi sopivat lisäksi
VOPD-hankkeen osallistumisesta Suomen tulevaan kolmivuotiseen puheenjohtajuushankkeeseen ”Maailman
sujuvinta maiden välistä arkea ja liikkuvuutta digitalisaation avulla”, jossa selvitellään mm. sähköisen lääkereseptin ja potilasasiakirjan yhteisiä ratkaisuja Pohjolassa ja Baltiassa.

Työelämää koskeva yhteistyö
MR-A:n eli työministereiden epävirallisen virtuaalikokouksen 12.6.2020 aiheena olivat erityiset työelämän
haasteet pohjoismaisten yhteiskuntien selviämiseksi COVID-19 tilanteessa sekä kohtuullista vähimmäispalkkaa koskeva EU-komission toisen vaiheen kuuleminen. Kokouksessa Suomea edustivat työministeri Tuula Haatainen sekä sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen.
Ministeri Pekonen painotti puheessaan toimia koronakriisistä aiheutuvan eriarvoisuuden ja köyhyyden lisääntymisen torjuntaan sekä investoimista ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Hyvinvointia vahvistamalla luodaan samalla vahvaa perustaa selviytyä myös uusista tulevista kriiseistä. Lisäksi Pekonen nosti esiin turvalliset
ja terveelliset työpaikat; työturvallisuudesta on huolehdittava myös poikkeusoloissa.
Ministeri Haatainen korosti investointeja taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävään kehitykseen, digitalisaatioon,
tutkimukseen ja innovointiin sekä oikeudenmukaisiin siirtymiin. Jatkuva osaamisen kehittäminen on tässä
oleellista. Myös heikoimpien ryhmien työllistymisestä on pidettävä huolta COVID19 –kriisin jälkeisessä tilanteessa. Hyvänä esimerkkinä Haatainen mainitsi Suomen joustavan lomautusjärjestelmän, jonka avulla on pystytty estämään pysyviä irtisanomisia kriisitilanteessa.
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EU-komission vähimmäispalkkaan liittyen Suomi korosti, että komission tulevan aloitteen tulisi huomioida jäsenmaiden erilaiset palkanmuodostusmallit mukaan lukien työehtosopimuksiin perustuvat järjestelmät.
MR-A kokoukseen osallistuivat myös pohjoismaiset työmarkkinaosapuolten edustajat.
Työelämäalan virkamieskomitea (ÄK-A) kokoontui vuonna 2020 kaksi kertaa, 19-20.2 Färsaarilla ja 6-7.10 virtuaalisesti.
Virkamieskomitea käsitteli kokouksissaan erityisesti Visio 2030 -työtä ja osallistui työelämäalan strateginen
yhteistyö -ohjelman valmisteluun. Vuoden 2020 aikana Suomi myös valmisteli oman puheenjohtajuusvuotensa ohjelmaa, jota muokattiin COVID19 -pandemiatilanteen vuoksi. Virkamieskomitean asialistalla ovat
myös olleet työelämäalalla keskeiset rajaesteiden seuranta ja liikkuvuus. Kokouksissa käsiteltiin lisäksi ajankohtaisia EU- ja kansainvälisiä asioita työelämäalalla.
Lisäksi virkamieskomitea käsitteli kokouksissaan eri tutkimushankkeiden tilannekatsauksia, hankkeiden etenemistä ja budjetin käyttöä, sekä mahdollisia jatkosuunnitelmia; tärkeänä painopisteenä mm. STEM hanke Kestävä kehitys ja sukupuolten tasa-arvo tulevaisuuden korkean teknologian työelämässä. Myös ”tulevaisuuden työ” on ollut työelämäalan kattava teema. Teema esiteltiin yhdeksi keskeisistä teemoista myös Suomen
puheenjohtajakaudelle vuodeksi 2021.
ÄK-A:n budjettijaosto käsitteli omissa kokouksissaan A-sektorille suunnattuja budjettileikkauksia sekä leikkausten ja kehyksessä olevin varojen kohdentamista. Budjettiasiat olivat esillä myös ÄK-A:n kokouksessa 6.7.10.2020.
Työoikeusjaostossa (NAU) käsiteltiin keväällä asioita ainoastaan kirjallisessa menettelyssä, varsinaista kevätkokousta ei pidetty. Virtuaalisen syyskokouksen 2.11.2020 pääteema oli COVID -19 ja työoikeus sekä pandemiatoimenpiteet eri Pohjoismaissa. Kokouksen toisena erityisteemana oli vähimmäispalkkadirektiiviehdotus.
Työmarkkinajaosto kokousti kaksi kertaa: kevätkokous Oslossa, josta jäi useita osallistujia pois COVID-19 tilanteen käynnistyttyä sekä syyskokous virtuaalisena. Työmarkkinajaoston keskeisimmät teemat olivat vuonna
2020 tulevaisuuden työ, työkykyyn liittyvät rajoitteet, työttömyysturva sekä integrointiohjelmiin osallistumattomat naiset. Näiden osalta valmistui useita tutkimuksia tai niiden osahankkeita. Ad-hoc -luonteisesti muodostettiin käytäntö, jossa COVID-19 –tilanteen ja käynnistettyjen toimenpiteiden välistä tietojenvaihtoa toteutettiin maiden välillä sekä hankittiin selvitys kriisin työmarkkinavaikutuksista.
Työympäristöjaosto keskittyy paremman työympäristön ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Sääntömääräisten
ja ajankohtaisten asioiden lisäksi käsitellään hanketoimintaa. Koronapandemia aiheutti useita muutoksia hanketoimintaan. Ilmoitus hankerahoituksesta julkaistiin vasta loppuvuonna, jolloin uusien määrärahojen myöntäminen siirtyi vuodelle 2021. Lisäksi pohjoismainen työympäristökonferenssi siirtyi pidettäväksi vuonna 2021.
Vuonna 2020 kesken oli kolme hanketta: etätyötä Pohjoismaissa koskeva hanke, pohjoismainen työympäristökonferenssi sekä Työterveyslaitoksen vetämä hanke työkyvyttömyyden ehkäisystä.
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Lainsäädäntöyhteistyö ja muu oikeudellinen yhteistyö

Pohjoismaisen yhteistyön oikeudellisena perustana toimii vuonna 1962 solmittu ns. Helsingin sopimus, jossa
on määritelty myös oikeusyhteistyön periaatteet. Oikeusyhteistyö auttaa Pohjoismaita edistämään pohjoismaisen lainsäädännön yhteisiä perusperiaatteita yhteispohjoismaisten arvojen mukaisesti.
Pohjoismaisessa oikeusyhteistyössä edistetään poliittisen tason ja virkamiestason kontakteja, keskusteluja ja
tarpeen mukaan myös koordinointia, joka liittyy Euroopan neuvoston ja YK:n kaltaisilla kansainvälisillä foorumeilla käytäviin neuvotteluihin.
Pohjoismaiden hallitusten oikeusyhteistyötä johtavat oikeusministerit, jotka muodostavat oikeusyhteistyön
ministerineuvoston. Pohjoismaiden oikeusministerit tapaavat vuosittain ja lisäksi Pohjoismaat kokoontuvat
ministeritasolla yhdessä Baltian maiden kanssa joka toinen vuosi.
2020 ministerineuvoston (MR-JUST) puheenjohtajana toimi Tanska, mutta korona-pandemian vuoksi he eivät
järjestäneet lainkaan Pohjoismaiden oikeusministereiden kokousta. Suomi toimii puheenjohtajamaana
vuonna 2021 ja aikoo järjestää ministerikokouksen.
Pohjoismaisen oikeusyhteistyön virkamieskomitean (ÄK-just) kokouksia pidettiin etäyhteyksin kolme kertaa.
Niissä käsiteltiin. mm yhteistyömahdollisuuksia EU lainsäädännön toimeenpanossa, rajaesteiden poistamista,
ajankohtaisen korona-pandemian poikkeusolojen sääntelyä, sekä hyväksyttiin oikeusalan hankkeille rahoitusta. Suomelle myönnettiin 2020 budjetista rahoitusta Suomen puheenjohtajuuskaudella pidettävään ihmiskaupan vastaiseen seminaariin sekä korruption ja rahanpesun kytkentöjä koskevaan selvitykseen.

Pohjoismaista yhteistyötä täydentää Pohjoismaiden ja Baltian maiden Nordic-Baltic yhteistyö
Vuonna 2020 järjestettiin kaksi oikeusministeriöiden välistä kontaktiryhmän kokousta, toinen Kööpenhaminassa ja toinen etäyhteyksin. Kokouksessa käytiin läpi kunkin maan ajankohtaisia asioita sekä NB yhteistyön
puitteissa tapahtuneita aktiviteetteja, koronatilannetta sekä tuomittujen siirtoa koskevia asioita sekä tekoälyä
ja digitalisaatiota oikeussektorilla. Suomi ja Viro olivat järjestämässä tästä aiheesta seminaaria Tallinnassa,
mutta koronatilanteen vuoksi se päätettiin siirtää seminaari pidettäväksi Tallinnassa syksyllä 2021.
NB tuomioistuimien digivalmiuksia koskeva selvitys valmistuu lähiaikoina.
Edellinen Pohjoismaiden ja Baltian maiden oikeusministerikokous pidettiin Islannissa lokakuussa 2018 ja seuraava pidetään Ruotsissa syksyllä 2021.
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Digitalisaatio
Digitalisaatioasioiden ministerineuvostossa (MR-Digital) vuosi 2020 käynnisti viimeisen vuoden sille asetetusta
neljän vuoden määräajasta. Suomea edustaa ministerineuvostossa kuntaministeri Sirpa Paatero.
Vuoden aikana pidettiin yksi ministerikokous keväällä. Korkean virkamiesryhmän kokouksia (HNG-Digital) pidettiin vuoden aikana neljä.
Maaliskuun ministerikokous järjestettiin Kööpenhaminassa Tanskan valtiovarainministeri Nikolaj Wammenin
johdolla. Kokouksessa keskusteltiin muun muassa Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta komissaari Margrethe
Vestagerin johdattelemana.
Digital North 2.0 -julkilausuma
Vuoden aikana edistettiin yhteistyötä usealla rintamalla. Merkityksellistä on, että digitalisaatioasioiden ministerineuvoston työskentelyä päätettiin jatkaa uudella neljän vuoden määräajalla (2021-2024). Samalla myös
Digital North –julistusta, jonka tuloksena ministerineuvosto vuonna 2017 perustettiin, päätettiin päivittää vastaamaan Visio 2030 ja mm. 5G-aiesopimuksen tavoitteita. Ministerit antoivat Digital North 2.0 -julistuksen
8.10.2020.

Julistuksen mukaiset seuraavan 4 vuoden päätavoitteet työskentelylle ovat:





Parantaa Pohjoismaiden ja Baltian maiden välistä liikkuvuutta ja integraatiota yhteisten rajat ylittävien digitaalisten palvelujen avulla.
Edistää vihreää talouskasvua ja kestävää kehitystä Pohjoismaissa ja Baltian maissa dataa hyödyntävien innovaatioiden ja reilun datatalouden avulla, jotka pyrkivät tehokkaaseen jakamiseen ja uudelleen käytettävyyteen.
Edistää Pohjoismaiden ja Baltian johtajuutta yhteiskuntien digitaalisessa muutoksessa kestävällä ja
kattavalla tavalla EU:ssa, Euroopan talousalueella sekä globaalisti.

Julistuksen tavoitteiden toteuttamiseksi valmistellaan neljälle vuodelle tiekartta, tarkemmat toimenpiteet ja
seurantatavat. Tavoitteena on, että tiekartta hyväksytään vuoden 2021 kevään ministerikokouksessa.
Rajat ylittävät digitaaliset palvelut -ohjelma
Vuoden aikana valmisteltiin vuosille 2021-2024 sijoittuvaa Rajat Ylittävät Palvelut –ohjelmaa (Cross-Border
Digital Services -programme, CBDS –ohjelma). Ohjelma kokoaa sateenvarjonsa alle useita toimenpiteitä ja projekteja. Ohjelmassa edistetään muun muassa Nordic Baltic eID –yhteistyötä ja rajat ylittävää tiedon vaihtoa.

Ohjelmalle perustettiin ohjelmakomitea jäsenmaiden vastaavista virastoista, sekä vuoden lopussa erillinen sihteeristö.
Nordic-Baltic eID -yhteistyö
Vuonna 2018 käynnistettyä Nordic-Baltic eID (NOBID) – yhteistyötä jatkettiin. Yhteistyön keskeisenä periaatteena on ollut edistää yhteentoimivuutta pohjoismaiden ja Baltian maiden sähköisten tunnistautumisjärjestelmien välillä. Vuoden 2020 aikana osallistuttiin tulevien vuosien työpakettien valmisteluun, sekä metadatojen hallintapalvelun pilotointiin. Projekti teetti myös tutkimuksen, joka käsittelee rajat ylittävien luottamuspalvelujen käytön esteitä ja mahdollistajia. Yhteistyö jatkuu NOBID –jatkoprojektina CBDS-ohjelman sateenvarjon alla.
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Rajat ylittävän tiedon vaihdon edistäminen, Suomen puheenjohtajuushanke
Vuoden 2020 aikana lähdettiin valmistelemaan hanketta rajat ylittävän viranomaisten välisen tiedon vaihdon
edistämiseksi. Hanke hyväksyttiin osaksi Suomen puheenjohtajuusvuoden ohjelmaa ja sijoitettiin Digitalisaatioasioiden ministerineuvostoon sekä CBDS-ohjelman yhdeksi hankkeeksi. Hankkeelle asetettiin kansallinen
ohjausryhmä valtiovarainministeriöön ja projektipäällikkö digi- ja väestötietovirastoon. Hanke on poikkihallinnollinen ja siinä ovat mukana valtiovarainministeriön hallinnonalan lisäksi STM:n, OKM:n ja OM:n hallinnonalat. Hanke käynnistyy vuoden 2021 alusta ja on kolmevuotinen.
5G-yhteistyö
Digital North 2.0 julkilausuman avulla edistetään myös 5G-yhteistyötä. Toimenpiteillä muun muassa rohkaistaan uusien 5G-testiympäristöjen kehittämiseen ja 5G:n käytön kehityksen seurantaan. Marraskuussa 2020
Riiassa järjestettiin 5G Techritory-tapahtuma virtuaalisesti. Pohjoismaiset teleyritykset tekevät paljon yhteistyötä ja kansainvälisissä 5G:hen liittyvissä tutkimus- ja kehityshankkeissa syntyy yhteistyötä yritysten, tutkimuslaitosten ja viranomaisten kesken.
Covid-19 vaikutti myös Digitalisaatioasioiden ministerineuvoston työskentelyyn. Maaliskuun ministerikokouksen jälkeen tapaamiset järjestettiin videokokouksina. Ministerineuvosto teki myös aloitteen uudesta onlinealustasta Nordic.Baltic.Tech. Sen tavoitteena on tuoda esille teknologia-alan vastauksia Covid-19 pandemialle
Pohjoismaiden ja Baltian alueella sekä tuoda start-up yritykset ja kansalliset viranomaiset yhteen. Alustalla
esitellään yli 100 aloitetta eri sektoreilta.

MR-Digital-kokous Kööpenhaminassa Tanskan valtiovarainministeriössä 6.3.2020.
Kuva: André Jamholt/norden.org
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MUU POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ

Rajaestetyö
Rajaesteneuvosto

Rajaesteneuvosto täsmensi ja päivitti vuoden aikana rajaestetietokannan. Tietokantaan otettiin myös uusia
rajaesteitä. Tiedot uusista rajaesteistä välittyvät Suomen osalta Info-Pohjolan ja Pohjoiskalotin rajaneuvonnan
keräämistä tiedoista.
Vuoden ensimmäisessä kokouksessa maat priorisoivat ne rajaesteet, jotka ne pyrkivät ratkaisemaan vuoden
aikana. Suomi valitsi pohjoismaista eniten rajaesteitä työn alle eli kaikkiaan kymmenen kappaletta.
Lisäksi rajaesteneuvostolla oli kaikkia pohjoismaita koskevia laajempia rajaesteitä, joita yhdessä pyrittiin ratkaisemaan. Näitä olivat pääsy digitaalisiin palveluihin pohjoismaissa, ammattipätevyysvaatimukset, rajatilastot, geoblokkaus ja rakennusmääräykset.

Suomea koskevista ongelmista kyettiin ratkaisemaan pientavaroiden tulli ja arvonlisävero Suomen ja Norjan
välillä. Tavaran maahantuonnin yhteydessä ei vielä määrätä veroa vaan vasta Suomesta poistuttaessa, kun
tiedetään Suomessa myydyn tavaran määrä ja arvo. Suomi on esittänyt Norjalle samanlaisen tullausmenettelyn käyttöönottoa.
Luottokelpoisuuden osalta EU sääntely on poistanut esteet luottokelpoisuustietojen luovuttamisesta asianomaisen suostumuksella, mikä mahdollistaa luottokelpoisuuden arvioinnin. Yhteistä luottokelpoisuusarviointisääntelyä ei ole suunnitteilla.
Silloin kun on epäselvää, mikä maa on vastuussa sosiaaliturvasta, on asian käsittely ollut hidasta ja hankalaa.
EU:n puitteissa on viranomaisyhteistyötä varten rakennettu EESSI-järjestelmää vuoden aikana.
Norjassa oli muutettu lainsäädäntöä siten, että Suomeen ja Ruotsiin ei voitu antaa sukuselvitystä koskevia
tietoja perunkirjoitusta varten. Norja muutti vuoden aikana lainsäädäntöään siten, että nämä tiedot voidaan
nyt saada.
Korona-epidemiaa torjuttiin pohjoismaissa hyvin eri tavoin. Useat maat sulkivat rajansa. Sulkemista ja sen seuraamuksia ei ehditty huolellisesti harkita. Suomen osalta suurimmat ongelmat kohdistuivat Suomen ja Ruotsin
rajalle. Suomi sulki rajansa ja Ruotsi ei. Tällaista tilannetta raja-seuduilla asuvien kansalaisten oli vaikea ymmärtää.
Rajasulkujen vuoksi vuoden aikana rajaesteneuvosto otti käyttöön kuukausittaisen tilanneraportoinnin. Koronan vuoksi muodostettuun tietokantaa kertyi vuoden aikana runsas 40 uutta rajaestettä tai ”rajahäiriötä”.
Ensimmäisten ongelmien joukossa olivat rajojen sulkemisen johdosta syntynyt kotona tehtävä pakotettu etätyö. Sosiaaliturvan osalta ratkaisu saatiin nopeasti. Sosiaaliturvan maksajamaa ei vaihdu etätyön johdosta ko29

ronatilanteessa. Verotuksen osalta sen sijaan valtiovarainministerit katsoivat, että mahdollisuuksia pohjoismaiden verosopimuksen muuttamiseen ei ole ja näin etätyö johtaa verottajavaltion vaihtumiseen. Suomen
osalta verohallinto kuitenkin antoi ohjeistuksen, että etätyö ei johda velvollisuuteen maksaa ennakkoveroa
sekä työantajan ja työntekijän kotimaassa, vaan ennakkovero voidaan edelleen maksaa työnantajan kotimaassa ja se otetaan asianmukaisesti huomioon lopullisessa verotuksessa.
Selvyyttä vuoden aikana ei saatu siihen, mikä on työntekijän oikeudellinen asema tilanteessa, jossa hän ei voi
ylittää rajaa ja on siksi estynyt tekemään työtä työpaikallaan ja kuinka työnantaja voi toimia kuvatussa tilanteessa. Vuoden aikana ei myöskään saatu selkeää sääntelyä siitä, kuka maksaa sosiaaliturvan tai korvauksen,
jos työn tekeminen ei ole mahdollista.
Ongelmia oli myös sen suhteen, voivatko jaetun huoltajuuden vanhemmat tavata lapsiaan ja voidaanko yhden
pohjoismaan lävitse kulkea siirryttäessä yhdestä pohjoismaasta toiseen. Aikaa myöten näihin kysymyksiin
kyettiin löytämään ratkaisuja.
Rajaestetyö keskittyikin vuoden aikana varsin suurelta osin syntyneiden uusien nopeita toimia vaativien ongelmien ratkaisemiseen.

Info Pohjola
Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu kaikille, jotka muuttavat, opiskelevat,
työskentelevät tai suunnittelevat yrityksen perustamista Pohjoismaissa. Lisäksi Info Pohjola tiedottaa pohjoismaisista tukimahdollisuuksista sekä yleisesti pohjoismaisesta yhteistyöstä. Info Pohjolan työntekijät ylläpitävät Norden.org/info-norden -verkkosivuja yhteistyössä eri Pohjoismaiden viranomaisten kanssa, vastaavat
käyttäjiltä tulleisiin kysymyksiin, raportoivat rajaesteitä pohjoismaiselle rajaesteneuvostolle ja järjestävät viranomaisille, käsittelijöille ja muille sidosryhmille suunnattuja tilaisuuksia. Neuvontapalvelun tavoite on edistää ihmisten vapaata liikkuvuutta. Suomessa Info Pohjolaa hallinnoi Pohjola-Norden ry.
Koronakriisi ja sen tuomat matkustusrajoitukset ovat näkyneet Info Pohjolan palvelussa selkeästi. Muuttunut
tilanne on näkynyt sekä lisääntyneenä kiinnostuksena Info Pohjolan palvelua kohtaan että siinä, minkälaista
tietoa käyttäjät hakevat ja minkälaisia ongelmatilanteita heillä on.
Sivustolla vierailtiin viime vuonna ennätykselliset 1 088 262 kertaa, mikä on yli 3,5 kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Kasvu ei johdu tiedontarpeen räjähdyksenomaisesta lisääntymisestä vaan siitä, että vuosina
2018–2019 toteutetun verkkosivu-uudistuksen jälkeen hakukoneoptimointi ja markkinointi pystyttiin aloittamaan uudelleen. Koronakriisi näkyi kuitenkin siten, että verkkosivujen luetuin sivu oli “Tietoa koronapandemiasta Pohjoismaissa”. Maista Norja kiinnosti eniten, kuten aikaisempinakin vuosina. Suomea koskevat suosituimmat sivut käsittelivät lemmikkien kanssa matkustamista ja Suomen kansalaisuutta.
Info Pohjola vastasi vuoden aikana 3 953 kysymykseen, mikä on yli kaksi kertaa enemmän kuin edellisenä
vuonna. Ylivoimaisesti eniten kysymyksiä tuli sosiaaliturvaan liittyen, mutta melkein 10 % kysymyksistä koski
suoraan koronakriisistä johtuvia ongelmatilanteita. Noin 100 Pohjoismaiden asukasta raportoi Info Pohjolalle
ongelmatilanteista, jotka ovat rajoittaneet vapaata liikkuvuutta, ja 400 asukasta ilmoitti haasteista, jotka liit-
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tyivät maiden kansallisiin sääntöihin ja koronakriisistä johtuviin maahantulorajoituksiin. Muita suosittuja kysymysaiheita olivat työskentely, väestörekisteröityminen ja henkilönumero sekä koulutus. Suomea koskevia
kysymyksiä oli 11,8 % ja suomeksi 7,5 % kaikista kysymyksistä.
Tärkeä osa Info Pohjolan tiedotustyötä on verkostoituminen ja tiedonvaihto viranomaisten sekä päättäjien
kanssa. Vuonna 2020 Info Pohjola on yhteistyössä eri Pohjoismaiden sosiaaliturvaviranomaisten kanssa parantanut ja kehittänyt tietoa sosiaaliturvasta Info Pohjolan verkkosivuilla, ja kirjoittanut raportin elatusavusta
Pohjoismaissa yhteistyössä rajaneuvontapalveluiden kanssa. Lisäksi Suomessa nostettiin esille tarve parantaa
etätyöskentelyyn liittyvän verotuksen ohjeita.
Joka vuosi Info Pohjola tapaa viranomaisia sekä järjestää seminaareja ja muita tilaisuuksia. Vuonna 2020 monet tilaisuudet siirrettiin verkkoon ja järjestettiin webinaareina tai sosiaalisen median kampanjoina. Info Pohjola järjesti vuoden aikana 4 omaa seminaaria, joista yksi järjestettiin webinaarina Suomessa. Lisäksi Info Pohjola oli mukana 7 muussa tapahtumassa, julkaisi uutiskirjeen 2 kertaa, ja järjesti Pohjoismaiden neuvoston
istunnon yhteydessä kaksi sosiaalisen median kampanjaa. Info Pohjola julkaisi videoita, joissa pohjoismaiset
poliitikot kertoivat näkemyksensä, mitä koronakriisistä voidaan oppia sekä sarjan #nordichumans, jossa tavalliset ihmiset kertoivat arjestaan Pohjolassa. Näillä tapahtumilla Info Pohjola tavoitti yhteensä melkein 70 000
ihmistä.

Pohjola-Nordenin neuvontatoimikunta
Rajaesteyhteistyötä tehtiin myös Pohjola-Nordenin neuvontatoimikunnassa, jonka kokoukset toimivat Suomessa Rajaesteneuvoston kansallisina esikokouksina. Neuvontatoimikunnassa eri hallinnonalojen ja ministeriöiden edustajat kokoontuivat vuoden 2020 aikana kuusi kertaa keskustelemaan ajankohtaisista pohjoismaisista kysymyksistä ja erityisesti rajaestetyöstä. Toimikunnassa mahdollistuu suora tiedonvaihto yhteiskunnan
eri toimijoiden välillä sekä rajaesteiden aikainen tunnistaminen ja raportointi.
Vuosi 2020 tullaan muistamaan vuotena, jolloin koronapandemia levisi maailmalla, saapuen myös Pohjoismaihin. Pohjoismaiden rajoittaessa kansalaistensa vapauksia mm. liikkuvuuden suhteen toi tämä eteemme aivan
uudenlaisia ongelmia nimenomaan vapaan liikkuvuuden suhteen ja näistä rajaesteistä keskusteltiin jokaisessa
neuvontatoimikunnan kokouksessa.
Neuvontatoimikunnan kokouksiin osallistui edustajia seuraavista organisaatiosta: Rajaesteneuvosto (Suomen
edustaja), eduskunta, ulkoministeriön pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö, eduskunnan kansainvälinen
osasto, Pohjoismaiden ministerineuvosto, Pohjoiskalotin rajaneuvonta, työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja
terveysministeriö, valtiovarainministeriö, oikeusministeriö, Verohallinto, Tulli, Rakennusliitto, Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus, Suomen Yrittäjät ry., Opetushallitus, Digi- ja viestintävirasto ja Info Pohjola, jonka edustaja toimi myös kokousten sihteerinä.
Neuvontatoimikunnan työ nähdään tärkeänä osana rajaestetyötä ja rajaesteistä keskustelua, sillä vuoden
2020 aikana olemme vastaanottaneet useita pyyntöjä eri organisaatioista, jotka ovat ilmaisseet halunsa olla
neuvontatoimikunnassa mukana. Vakituisten osallistujien lisäksi neuvontatoimikunnan kokouksiin on kutsuttu
eri alojen asiantuntijoita kertomaan eri rajaesteisiin liittyvien hankkeiden edistymisestä, esimerkiksi yhteispohjoismaisen digitaalisen tunnistautumisjärjestelmän rakentamisen edistymisestä.
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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.
Maaliskuussa alkanut Covid 19 -epidemia ja valtioiden erilaiset strategiat viruksen leviämisen estämiseksi ovat
lisänneet oikeaa ja ajantasaista tietoa hakevien tiedustelujen määrää Rajaneuvonnan toimipisteissä satakertaisesti ajankohdista riippuen. Rajaneuvonta on jakanut tietoa eri maiden käytännöistä ja rajoituksista pääasiassa facebook-sivunsa kautta. Tavoitettujen henkilöiden määrä on kasvanut noin 52 % edellisvuodesta ja on
lähes 120 000 kävijää (vuonna 2019 luku oli 57 700). Facebook-postauksia on julkaistu 257 (edellisvuonna 188)
ja niiden jakamiset ovat lisääntyneet 68 %.
Rajaneuvonta kartoittaa ja tunnistaa rajaesteitä, etsii niihin ratkaisuja sekä välittää ratkaisemattomista ongelmista tietoa eteenpäin Rajaesteneuvoston jäsenille ja tiedotustoimistojen verkostolle. Pohjoiskalotin Rajaneuvonta käsittelee Suomen, Ruotsin ja Norjan kysymyksiä ja palvelee asiakkaita kolmella eri kielellä. Tästä aiheutuu myös Norjan puolella käännöskuluja, joita muilla pohjoismaisilla tiedotustoimistoilla ei ole.
Pohjoiskalotin Rajaneuvonta on työskennellyt ns. vanhojen rajaesteiden parissa yhdessä Rajaesteneuvoston
Suomen edustajan kanssa. Toisessa maassa työssäkäyntiin liittyvät rajaesteet ovat erityisesti nousseet ajankohtaisiksi rajaliikenteen rajoitusten myötä ja yhdessä Rajaesteneuvoston kanssa on kirjelmöity Ruotsin ministeriöille lomautettujen vaikeasta asemasta, kun koronapandemia on pitkittynyt. Kokonaan uusia rajaesteitä
ei ole Pohjoiskalotilta raportoitu rajaestetietokantaan vuoden aikana.
Rajaneuvonnan Norjan toimipiste tekee yhteistyötä Saamelaisneuvoston rajaestevaliokunnan kanssa.
Vuoden aikana on pidetty neljä yhteistä kokousta, joissa on keskusteltu Norjan alv- ja tullimaksujen
tilityskäytännöistä. Saamelaiset perinteisen käsityön, Duodjin, taitajat haluaisivat osallistua myynti- tai messutapahtumiin Norjassa ja sikäläisten vero- ja tulliviranomaisten kanssa on jatkettu neuvotteluja erityisratkaisusta duodji-yrittäjiä varten, mutta ratkaisua ei ole vielä löydetty.
Rajaneuvonta, muut pohjoismaiset tiedotustoimistot, Info Norden ja Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö seuraavat jatkuvasti koronatilannetta eri alueilla ja kokoavat siitä säännöllisesti tietoa. Ministerineuvosto on julkaissut niiden pohjalta 11 tilanneraporttia, jotka on toimitettu Rajaesteneuvoston jäsenille, yhteistyöministereille ja pohjoismaiselle yhteistyökomitealle sekä Pohjoismaiden neuvostolle. Vuoden loppuun
mennessä verkosto oli tunnistanut 56 koronapandemian myötä esiin noussutta rajaongelmaa. Niistä 76 %
liittyi joko maahantulorajoituksiin tai karanteenimääräyksiin (työssäkäyntilupa rajan yli, karanteenin pituus,
perheenjäsenten tapaamisoikeus) ja 24 % kansallisiin suosituksiin ja ohjeisiin (koulujen tai työpaikkojen sulkeminen, aukiolorajoitukset, yritysten avustuspaketit). Ongelmista 27 on saatu ratkaistua yhteistyössä Rajaesteneuvoston kanssa. Lisäksi Pohjoiskalotin rajaneuvonta on toimittanut 25 oman alueen tilannetta koskevia
katsauksia esimerkiksi työvoimaviranomaisille ja muille organisaatioille, kuten Norrbottenin ja Lapin kauppakamareille.

32

Pohjoiskalotin Rajaneuvonta on järjestänyt 18 seminaaria tai tiedotustilaisuutta eri yleisöille. Paikallisten ja
alueellisten vastuuviranomaisten verkosto on tärkeä apu Rajaneuvonnan käytännön toiminnassa ja vastuuviranomaisille on järjestetty kolme omaa tilaisuutta, joissa osallistujat ovat tiedottaneet ajankohtaisista muutoksista omassa toiminnassaan.
Rajaneuvonta on kertonut toiminnastaan ja ajankohtaisista rajakysymyksistä 85 eri tilaisuudessa, joista useimmat on järjestetty digitaalisina. Näiden kautta on tavoitettu arviolta 1500 kuulijaa.
Vuoden 2020 aikana Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan henkilöstöllä on ollut yli 7300 asiakaskontaktia. Rajaneuvontaan otetaan yhteyttä yleensä puhelimitse tai sähköpostilla, mutta koronapandemian myötä myös sosiaalisen median kanavien kautta. Tornion toimipisteessä kontakteista noin 56 % ja Skibotnissa arviolta 80 % yhteydenotoista on liittynyt korona-pandemiaan. Suurin osa yhteydenotoista, hieman yli 70 %, tulee yksityishenkilöiltä Suomesta.
Rajaneuvonnan henkilöstö on osallistunut Suomessa Pohjola-Nordenin neuvontatoimikunnan ja Ruotsin kansallisten toimijoiden kokouksiin (11 kpl), joita Rajaesteneuvoston jäsenet ovat kutsuneet koolle ennen yhteisiä
kokouksiaan. Norjassa Rajaneuvonnan toimihenkilö työ- ja hyvinvointiviranomaisessa (NAV) on osallistunut
Ruotsin ja Norjan välisen yksinkertaistamistyöryhmän (Förenklingsgruppen) kahteen kokoukseen.
Pohjoiskalotin Rajaneuvonta osallistui asiantuntijana Suomen valtionvarainministeriön asettaman työryhmän
kokouksiin, joissa touko-joulukuun aikana 2019 selvitettiin Norjan ja Suomen välistä rajaseutuyhteistyötä ja
sen esteitä (Valtionvarainministeriön julkaisuja – 2020:10). Selvitystyön loppuraportissa todetaan mm., että
”alueella tarvitaan neuvonta- ja tiedotuspiste, josta asukkaat ja yhteisöt saavat keskitetysti tietoa rajat ylittävään toimintaan liittyvistä asioista.”
Tämän pohjalta Pohjoiskalotin neuvosto päätti ottaa pitkän tähtäimen strategiseksi tavoitteeksi kehittää Pohjoiskalotin Rajaneuvonnasta Suomen, Ruotsin ja Norjan välisten, rajat ylittävien kysymysten tiedotus- ja osaamiskeskus. Toiminnan kehittämisen suurin haaste on pitkäaikaisen rahoituksen hankkiminen kansalliselta ja
alueelliselta taholta.

Kestävä kehitys
Pohjoismaiden kestävän kehityksen asiantuntijaryhmän tehtävänä on toimia pohjoismaisen yhteistyökomitean ja pohjoismaisten yhteistyöministerien neuvonantajana kestävään kehitykseen liittyvissä asioissa. Suomen jäseninä ryhmässä vuonna 2020 olivat projektisuunnittelija Riina Pursiainen ja erityisasiantuntija Vava
Lunabba valtioneuvoston kansliasta.
Vuoden aikana keskeisimpiä saavutuksia olivat Visio2030 kestävän kehityksen indikaattoreiden laadinta ja hyväksyminen. Vuoden 2020 aikana päivitettiin ja hyväksyttiin myös kestävän kehityksen asiantuntijaryhmän
mandaatti ja työohjelma. Uudessa mandaatissa ryhmän neuvoa-antavaa roolia korostettiin niin NSK:n suuntaan, kuin koko ministerineuvostoon ylisektoraalisten hankkeiden kautta. Työohjelmaan kirjattiin tavoitteita
ja toimenpiteitä, jotka edistävät kutakin kolmesta Visio2030 ohjelman painopistettä.
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Asiantuntijaryhmällä oli vuoden aikana kuusi kokousta, joista ainoastaan ensimmäinen pidettiin fyysisenä kokouksena, kaikki muut olivat koronasta johtuen digitaalisia kokouksia.

Kuluttaja-asiat
Koronapandemia rajoitti pohjoismaista kuluttaja-alan yhteistyötä. Normaalisti kaksi kertaa vuodessa kokoontuva pohjoismainen kuluttajaryhmä Nordisk Konsumentgrupp, joka koostuu Pohjoismaiden kuluttaja-asioista
vastaavien ministeriöiden sekä Tanskan ja Islannin osalta osin kuluttajahallinnon muiden virastojen virkamiehistä, ei kokoontunut lainkaan vuonna 2020. Vuosia jatkunut yhteistyö kuitenkin jatkui verkostomaisena toimintana sähköisten kanavien kautta erilaisena tietojen vaihtona ja yhteydenottoina.
Vastaavasti esimerkiksi kuluttaja-asiamiesten vuosittaista tapaamista ei järjestetty lainkaan. Pohjoismaisten
kollegojen kanssa jaettiin kuitenkin tietoa ja kokemuksia muun muassa matkustamiseen, ympäristömarkkinointiin, piilomainontaan ja vaikuttajamarkkinointiin liittyvissä kysymyksissä

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). Ilmailun osalta säännöllistä yhteistyötä tehdään muun muassa ICAO:n (kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö). Lisäksi yhteistyötä tehdään NOLU:n (pohjoismaisten ilmailujohtajien yhteystyöryhmä) puitteissa. Edellä mainittujen toimien lisäksi yhteistyö on jatkuvaa eri sektorikysymyksissä bilateraalitasolla.

Rajaturvallisuus
Pandemia vaikutti merkittävällä tavalla pohjoismaiseen yhteistyöhön rajavalvonnan osalta. Pohjoismaisen
rannikkovartiostofoorumin tapahtumia lykättiin vuoden 2020 osalta. Pohjoismainen rannikkovartiostofoorumi NCGF (Nordic Coast Guard Forum) keskittyy tiedonvaihtoon sekä operatiivisen yhteistyön kehittämiseen
Itämeren ja Pohjanmeren alueella. Toiminnassa ovat mukana merelliset rannikkovartiostoviranomaiset kaikista Pohjoismaista. Keskeiset teemat ovat liittyneet Pohjoismaiden yhteistoimintamahdollisuuksiin ja prioriteetteihin arktisissa asioissa sekä EU:n rannikkovartiostoyhteistyössä.
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Kahdenvälisiä johtotason tapaamisia Ruotsin rannikkovartioston (KBV) kanssa lykättiin vuoden 2020 osalta.
Operatiivinen yhteistyö Ruotsin rannikkovartioston kanssa on kuitenkin toiminut normaalisti ja osin jopa vilkkaampana kuin aikaisemmin. Ruotsin poliisin kanssa ei yhteydenpito käytännössä lisääntynyt vuoden 2020
aikana. Sisärajavalvonnan toimeenpanosta johtuen Rajavartiolaitos on lisännyt yhteydenpitoa Norjan Finnmarkin ja Tromssan poliisipiireihin videoneuvotteluteitse. Tapaamisissa on vaihdettu tietoa osapuolten kulloisistakin maahantuloon liittyvistä rajoituksista, koronatautitilanteesta kunkin osapuolen vastuualueilla sekä
muista ajankohtaisista asioista. Norjan kanssa järjestettävässä tiedonvaihdossa tuli uutena asiana suora yhteys
Tromssan poliisipiirin kanssa. Tietojen vaihto Finnmarkin poliisipiirin kanssa on ollut hyvällä tasolla jo ennen
sisärajavalvonnan alkamista.
Pohjoismaat ovat tukeneet toisiaan Arktisen rannikkovartiostofoorumin (ACGF; Arctic Coast Guard Forum) tapahtumissa ja kokouksissa käynnissä olevan Islannin puheenjohtajuuskauden aikana
Pohjoismaiden sisäasioista vastaavat ministerit keskustelivat touko-kesäkuussa 2020 neljä kertaa videotapaamisissa, joissa käsiteltiin pääasiassa koronarajoitusten vaikutuksia rajatilanteeseen.

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 pandemiasta huolimatta aktiivista yhteistyötä maahanmuutto-, turvapaikka- ja kansalaisuusasioissa. Kertomusvuonna Suomi toimi NSHF:n puheenjohtajana. Ministerikokouksessa ja korkean tason virkamiestyöryhmässä vaihdetaan tietoja ennen kaikkea maahanmuuttoja turvapaikka-asioissa. Pandemiatilanteen vuoksi sekä joulukuun ministerikokous että marraskuun korkean
tason virkamiestyöryhmän kokous järjestettiin videoyhteyksin. 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.
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 2020 kokoontui aktiivisesti myös NSHF:n paluutyöryhmä, joka käsittelee operatiivisella tasolla paluuja palauttamisasioita. Kertomusvuonna alatyöryhmän puheenjohtajana toimi Suomi, jonka johdolla järjestettiin kaksi videokokousta syys- ja marraskuussa.
Pohjoismaat vaihtavat vuosittain tietoja muutoksista kansalaisuusasioissa, säädöksissä ja käytännöissä sekä
tilastotietoja työryhmässä, jonka puheenjohtajuus oli 2020 Norjalla. Norja järjesti videokokouksen kansalaisuusasioista marraskuussa.
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Ajankohtaisia uudelleensijoittamisasioita operatiivisella tasolla käsittelevä NSHF:n yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimi alkuvuoden 2020 Islanti. Yhteistyöryhmä ei kokoontunut kertomusvuonna vaan tiedonvaihtoa
jatkettiin sähköpostitse.
Pohjoismaat keskustelevat myös henkilöiden vapaan liikkuvuuden soveltamiskysymyksistä ETA-työryhmässä,
joka on kokoontunut harvemmin. Tietoja on kokousten välillä vaihdettu verkostoon kuuluvien henkilöiden välillä sähköpostitse.

Pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvä yhteistyö
Pohjoismaiden ministerineuvosto on vuodesta 2016 toimeenpannut pakolaisten ja maahanmuuttajien kotoutumisen edistämistä koskevaa yhteistyöohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on tukea kotoutumisen edistämistä
Pohjoismaissa vahvistamalla Pohjoismaiden välistä yhteistyötä, tukemalla kokemusten vaihtoa ja hyvien käytäntöjen sekä uuden tiedon kehittämistä.
Suomea ovat viime vuosina kiinnostaneet erityisesti muiden Pohjoismaiden esimerkit koskien maahanmuuttaneiden työllisyyden parantamista, ml. heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työllisyys sekä kotona
lapsiaan hoitavien maahanmuuttajanaisten kotoutuminen. Myös maahanmuuttaneiden kokonaisvaltainen
osallisuuden edistäminen, yhteiskunnan vastaanottavuuden parantaminen sekä yhteistyö kansalaisjärjestöjen
ja kolmannen sektorin kanssa ovat kysymyksiä, joissa olemme voineet katsoa muiden maiden esimerkkejä.
Vuoden 2020 aikana kotoutumisen edistämistä koskevan yhteistyön painopiste on ollut Covid-19 pandemian
vaikutuksissa maahanmuuttaneiden kotoutumiseen, maahanmuuttaneiden työllistymisessä ja kielenoppimisessa, kansalaisyhteiskunnan roolissa sekä kunniaan liittyvän väkivallan torjunnassa.

Pelastusalan yhteistyö, erityisesti ns. Haga-yhteistyö
Vuoden 2020 aikana pohjoismainen yhteistyö siviilivalmiuden, varautumisen ja pelastustoimen alalla on entisestään tiivistynyt. Koronaviruspandemia on nostanut kriisivalmiuden ja varautumisen kysymykset valokeilaan. Pandemia on myös tuonut selvemmin esille keskinäisriippuvuuksia ja haavoittuvuuksia ja osoittanut toimivan varautumisen, huoltovarmuuden sekä koko yhteiskunnan kriisinsietokyvyn merkityksen. Tämän päivän
kriisit eivät tunne valtioiden rajoja, ja kansallinen varautuminen tarvitsee tuekseen rajat ylittävää yhteistyötä.
Pohjoismaisten siviilivalmiudesta, varautumisasioista ja pelastustoimesta vastaavat ministerit kokoustivat videon välityksellä nk. Haga-yhteistyön ministerikokouksessa 11.12.2020. 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
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samanlaisia kaikissa Pohjoismaissa. Pelastustoimen ja siviilivalmiuden pohjoismainen yhteistyö korostuu myös
muissa kansainvälisissä yhteyksissä. Yhdessä voimme vaikuttaa ja toimia vahvemmin niin Euroopan unionissa
(esim. EU:n pelastuspalveluyhteistyö, johon myös Norja ja Islanti osallistuvat) kuin muissa kansainvälisissä yhteyksissä.
Tanska toimi Haga-yhteistyön puheenjohtajana vuonna 2020. Ennen pandemian alkamista järjestettiin yksi
fyysinen virkamieskokous Kööpenhaminassa helmikuussa. Tämän jälkeen siirryttiin videokokouksiin. Ministerikokouksessa joulukuussa hyväksyttiin nk. Kööpenhamina-johtopäätökset (Köpenhamns konklusioner) Hagayhteistyön toiminnasta. Työohjelman lisäksi, jossa painotetaan yhteistyötä koskien metsäpaloja, CBRN-uhkia
ja hätäviestintää, korostettiin tarvetta tiivistää yhteistyötä poliittisen Haga-tason ja toimeenpanevan (virasto)
tason välillä. Rajat ylittävän avun antaminen ja vastaanottaminen on tärkeää ja näitä prosesseja ja lainsäädäntöä tulee tarkastella vuoden 2021 aikana. Lisäksi johtopäätöksissä viitattiin kyberuhkiin ja niiden vastaamiseen
yhteistyöalalla. Suomi toimii Haga-yhteistyön puheenjohtajamaana vuonna 2021.
Pelastusylijohtajat
Pohjoismaiset siviilivalmiuden- ja pelastustoimen ylijohtajat ovat pandemiatilanteessa kokoustaneet vuoden
2020 aikana lukuisia kertoja. Kokoukset ovat olleet epävirallisia videokokouksia ja niissä on vaihdettu paljon
erilaista tietoa pandemiatilanteeseen liittyen. Muissa pohjoismaissa valmiusvirastoilla on laaja mandaatti, kuten esimerkiksi rokotukseen liittyvä koordinaatio tms. Vuoden ainoa virallinen ylijohtajakokous järjestettiin
videokokouksena syyskuussa Tanskan toimiessa puheenjohtajamaana. Kokouksessa keskusteltiin koronapandemian tilanteesta, parhaista käytänteistä sekä EU-pelastuspalvelumekanismin nk. rescEU:sta ja pohjoismaisesta yhteistyöstä tähän liittyen.
EU-yhteistyö pelastustoimessa
Pohjoismaat ovat vuoden aikana tiiviisti koordinoineet EU- toimiaan pelastuspalvelun alalla, erityisesti nk.
CBRN (chemical, biological, radiological, nuclear) asiakokonaisuuden osalta.

Poliisiyhteistyö
Pohjoismainen 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 rikostorjunta, liikenneturvallisuus, materiaalihankinnat, rikoslaboratorioiden
yhteistyö, 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 2020 pohjoismaisen poliisiyhteistyön puheenjohtajuus oli Tanskalla, joka hoiti vastuunsa pandemiasta
huolimatta mallikkaasti. Pohjoismaisten poliisijohtajien, ylijohtajien ja työryhmien tapaamiset järjestettiin
säännöllisillä videoyhteyksillä. Käsiteltävistä asioista päällimmäisenä oli pandemian poliisitoiminnalle aiheut37

tamat haasteet ja kansalliset tilanteet ja järjestelyt. Muut vakioasiat, kuten asiantuntijaryhmien ja -verkostojen toiminnannasta raportointi ja arviointi jäivät vähemmälle. Tanskan puheenjohtajuuskautta pidennettiin
31.8.2021 saakka, jonka jälkeen puheenjohtajuus vuorossa on Norja. Vuonna 2021, pandemiatilanteen niin
salliessa, on tarkoitus palata vakiomuotoiseen yhteistyöhön.

Kahdenvälinen yhteistyö
Suomi ja Ruotsi ovat neuvotelleet valtiosopimuksesta poliisiyhteistyön tehostamisesta maarajoilla. Sopimus
on tarkoitus viimeistellä kesällä 2021.
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 2020. Norjan puheenjohtajakaudella jatkettiin keskustelua PTN- yhteistyön muuttamisesta mahdollisimman paljon
koordinoiduksi eurooppalaisten rikostorjuntaprioriteettien kanssa ja tähän lähestymistapaan päädyttiinkin.
PTN- yhteistyön puitteissa tehtiin myös operatiivista yhteistyötä, erityisesti tietoverkkorikollisuutta ja järjestäytynyttä omaisuusrikollisuutta vastaan. Yksi tärkeimmistä yhteistyön muodoista ovat yhteiskäytössä olevat
pohjoismaiset poliisin ja tullin eri relevantteihin kohdemaihin lähettämät yhdysmiehet, joita on tällä hetkellä
33 henkilöä sijoitettuina 18 eri maahan.
Yhteistyö radikalisoitumisen ja ekstremismin torjunnassa
Pohjoismaiset radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisystä vastaavat ministerit allekirjoittivat yhteistyösopimuksen tammikuussa 2015. Sopimuksen mukaisesti toiminnasta vastaavien ministeriöiden vastuuvirkamiehet tapaavat säännöllisesti 2-3 kertaa vuodessa. Vuonna 2019 päätettiin, että yhteistyötä ministeriöiden välisen verkoston ja Nordic Safe Cities -verkoston välillä lisätään. Nordic Safe Cities on verkosto, jonka
toiminta käynnistyi Pohjoismaisen ministerineuvoston aloitteesta vuonna 2016 Kööpenhaminan terroristi-iskujen jälkeen. Se tukee kuntia, poliisia ja muita paikallisia toimijoita työssä, jossa lisätään kaupunkien turvallisuutta ja ennalta ehkäistään vihaa, väkivaltaista ekstremismiä ja muita kuntalaisia kohtaa kohdistuvia uhkia.
Verkostoon kuului vuoden 2020 lopussa 19 kaupunkia, lisäksi tilaisuuksiin osallistuu kaupunkeja, jotka eivät
ole verkoston pysyviä jäseniä. Nordic Safe Cities koordinoi ministeriöiden välisen yhteistyöryhmän toimintaa.

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
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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 2020 saamelaisasioiden yhteistyön puheenjohtajamaana oli Suomi. Virkamiesyhteistyöelin kokoontui
3.9.2020, koronavirusepidemian vuoksi etäyhteyksiä hyödyntäen. Kokouksessa käsiteltiin ilmastonmuutoksen
vaikutuksia saamelaisiin, rajaseutuyhteistyötä, hyvien väestösuhteiden edistämistä ja vihapuhetta sekä suurpetopolitiikkaa. Lisäksi kokouksessa valmisteltiin syksyn ministerikokouksen asialistaa ja vaihdettiin tietoa
ajankohtaisista asioista.
Saamelaisasioista vastaavien ministereiden ja saamelaiskäräjien puheenjohtajien yhteiskokous järjestettiin
18.11.2020 myös etäyhteyksiä hyödyntäen. Ministerit ja puheenjohtajat keskustelivat pohjoismaisen saamelaissopimuksen jatkokäsittelystä sekä Saamen kielikaltion organisoitumista ja koronavirusepidemian vaikutuksia saamelaisille. Lisäksi päätettiin tiivistää vuoropuhelua liittyen saamelaisten kohtaamaan rasismiin ja vihapuheeseen. Aiheesta valmisteltiin yhteinen kirjoitus, joka julkaistiin tammi-helmikuussa kolmessa maassa. Ministerit ja puheenjohtajat myös keskustelivat mahdollisuuksista edistää saamen kielten käyttöä digitaalisissa
ympäristöissä. Kokouksen yhteydessä jaettiin Saamen kielen palkinto Gollegiella, jonka saivat vuonna 2020
saamen kielen ja kulttuurin lehtori Ellen Pautamo (Ergon Máreha Ánne Elle-Máret) Tampereelta ja kieliasiantuntija Jonar Thomasson Limingenistä.

Nuorisoyhteistyö
POHJOISMAINEN LAPSI- JA NUORISOYHTEISTYÖN KOMITEA (NORDBUK)
Nordbuk on koronan tuomista haasteista huolimatta toiminut normaaliin tapaan. Kolmesta suunnitellusta työkokouksesta kaksi pidettiin etäkokouksina. Komitea kokoontui vuoden aikana kolmeen kokoukseen; 11.2, 15.6
sekä 18.11.2020. Suomen edustajina Nordbukissa toimivat nuorisotoimen ylitarkastaja Niclas Risku, Länsi- ja
Sisä-Suomen aluehallintovirasto sekä opiskelija Karolina Lång, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
(nuorisoedustaja).
Aikaisempien vuosien tapaan komitea siirsi suurimman osan budjetistaan Norden 0-30 avustusohjelman käyttöön. Avustusohjelmaa koordinoi ja avustuskäsittelystä vastaa NKK (Nordisk kulturkontakt) apunaan komitean
nimeämä asiantuntijaryhmä. Vuonna 2020 NKK vastaanotti 83 hakemusta ja avustusta myönnettiin 30 hankkeelle yhteensä 640 303 €. Suomesta tuli 17 hakemusta, joista 5 sai avustusta. Arvioitu osallistujamäärä Suomeen myönnetyille hankkeille on yhteensä 741 henkilöä. Yleisin syy kielteiselle avustuspäätökselle oli riittämätön maidenvälinen yhteistyö. Avustuksen myöntämisen ehtona on, että vähintään kolme maata osallistuu
hankkeeseen.
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Vuonna 2020 komitea on toteuttanut muun muassa seuraavat hankkeet:






”Lasten ja nuorten osallistaminen Pohjoismaiden ministerineuvoston työhön: Periaatteet ja suhtautumistapa”: Ohjekirjan julkaiseminen lasten- ja nuorten osallistamiseen Pohjoismaiden ministerineuvoston työhön. Ohjekirja soveltuu hyvin myös muihin prosesseihin.
”Pohjoismaiden ministerineuvoston toimintaperiaatteet – kestävä kehitys, tasa-arvo sekä lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulma ministerineuvoston työssä”: Julkaisu Pohjoismaiden ministerineuvoston periaatteista liittyen kestävään kehitykseen, tasa-arvoon sekä lapsen oikeuksiin ja nuorten näkökulmaan päätöksenteossa.
Analyysi Norden 0-30 avustusohjelmasta tavoitettavuuden parantamiseksi

Vuoden 2020 aikana käynnistyneitä, jatkuvia hankkeita ovat esimerkiksi seuraavat:




”Barn och ungas rätt till att bli hörda – Coronakrisens konsekvenser för utsatta barn och unga i Norden”: Hankkeessa selvitetään koronan pitkäaikaisia vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Hanke toteutetaan
vuosina 2020-2024 yhteistyössä Nordens välfärdscenterin kanssa.
Pohjoismaiset nuorisoindikaattorit: Hankkeessa selvitetään mahdollisia yhteisiä indikaattoreita kuvaamaan nuorten elinoloja Pohjoismaissa. Hanke toteutetaan yhdessä NORDREGIOn kanssa.

Hankkeita jossa Nordbuk on toiminut osatoteuttajana ja -rahoittajana:
 Demokratia ja ilmastotoimet Pohjoismaissa: – yhteinen suunta, erilaiset kysymykset
 Pohjoismainen lapsifoorumi 2020
NUORTEN POHJOISMAIDEN NEUVOSTO (UNGDOMENS NORDISKA RÅD, UNR), NORDJOBB-VAIHTO-OHJELMA
JA POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO
Pohjoismaisen nuorisoyhteistyön näkyvimmät yhteistyömuodot olivat liiton oman toiminnan ohella Nuorten
Pohjoismaiden neuvosto ja Nordjobb-vaihto-ohjelma, joita Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto (PNN) Suomessa
koordinoi. Pohjoismaiden neuvoston (PN) alainen Nuorten Pohjoismaiden neuvosto (UNR) järjesti vuotuisen
istuntonsa lokakuun lopussa etäyhteyden välityksellä. Teemana vuonna 2020 oli ”Pohjoismaat koulussa”, ja
istunto keräsi noin 50 nuorta eri Pohjoismaista. Nuorisopoliitikot valitsivat uuden puheenjohtajiston ja pitivät
keskustelun COVID 19-pandemian vaikutuksia pohjoismaiseen yhteistyöhön. UNR:n presidenttinä toimi
vuonna 2020 suomalainen Nicholas Kujala istuntoon asti, jolloin valittiin presidentiksi islantilainen Aldís Mjöll
Geirsdóttir vuodelle 2021.
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 2020 5 nuorta sai kesätöitä Suomesta Nordjobbin kautta. Näistä 4 oli pohjoismaalaisia ja yksi Viron ja Suomen kaksoiskansalainen. Suomessa työpaikat ovat pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella ja Pohjanmaalla, mutta vuonna 2020 ainoastaan pääkaupunkiseudulla oli Nordjobb-työntekijöitä.
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Vuonna 2020 Nordjobbin muista Pohjoismaista sai 101 suomalaista nuorta verrattuna 273 nordjobbariin
vuonna 2019. Yli 630 suomalaista teki Nordjobb-hakemuksen, mikä vastaa noin 37 prosenttia kaikista hakemuksista. Pandemia vaikutti tuntuvasti nuorten liikkuvuuteen sekä matkustusrajoituksien että asenteiden takia. Vuonna 2020 Nordjobb-ohjelmaa markkinoitiin kolmatta vuotta työnantajille Lapissa ja ensimmäistä kertaa suomalaisnuoret saivat hakea työpaikkoja myös Suomessa matkustusrajoituksien takia. Nordjobbia esiteltiin nuorille eri lukioissa, oppilaitoksissa, messuilla ja opiskelijajärjestöissä alkuvuoden aikana koko Suomessa
ja Lapissa syksyn aikana. Pandemian olosuhteiden takia markkinointityö toteutettiin entistä enemmän digitalisin keinoin.
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 3000 henkilöjäsentä. Vuoden alussa PNN järjesti yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa nuorten
kansallisen biodiversiteetti-workshopin, joka oli osa PN:n ja PMN:n biodiversiteettiprojektia, jonka tarkoituksena oli saada nuoret mukaan kansainvälinen biodiversiteettisopimuksen uudistamisprosessiin. Workshop keräsi nuoria ympäri Suomea keskustelemaan luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta ja tuomaan esille heidän kantojaan siitä.
Pandemian tuomat kokoontumisrajoitukset toivat mukanaan uusia toimintakonsepteja, muun muassa sarjan
matalan kynnyksen Puhetta Pohjolasta -keskustelutilaisuuksia tunnettujen pohjoismaisten kulttuuri- ja politiikkaprofiilien kanssa sekä eri visailutilaisuuksia digitaalisten alustojen välityksellä. PNN:n painopistealue ja
vuoden 2020 sisällöllinen teema oli ”Pohjoismaat maailmassa”. Pohjoismaat maailmassa -pamfletissa nuorten
vastaukset maailmanlaajuisiin dystopioihin nostivat pohjoismaisen yhteiskunnan arvot korkealle ja painottivat
pohjoismaisen yhteistyön mahdollisuuksia tuoda esille kestävyys, demokratia ja ihmisoikeudet muuttuvassa
maailmassa. Julkaisutilaisuus, jossa nuoret kirjoittajat pääsivät debatoimaan dystopiakirjoittajien kanssa, oli
suosittu tilaisuus ja se streamattiin kolmessa eri kanavassa.
PNN kiinnitti myös huomiota lisääntyviin rajaesteisiin vuonna 2020 keräämällä vastauksia nuorten kokemista
rajaesteistä. Vastaukset nostettiin esille yhteiskeskustelussa pohjoismaisen yhteistyöministerin Thomas Blomqvistin kanssa, yhteydenotossa Pohjoismaiseen rajaesteneuvostoon sekä sosiaalisen median kampanjassa. Yhteistyössä Kritikbyrån, Folkhälsanin, Nordisk kulturkontaktin, Nordjobb Sverigen ja nuorten kokemuspuhujien
kanssa järjestettiin kolme eri tiedotustilaisuutta pohjoismaisista opiskelu- ja työmahdollisuuksista kiinnostuneille opiskelijoille eri digitalisilla alustoilla.
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Ruotsin kielen käytön edistäminen
Svenska nu -verkosto tuottaa erilaisia oppiainerajat ylittäviä ohjelmia suomenkielisten koulujen ruotsin opetuksen tukemiseen. Kouluille suunnatut ohjelmat ovat maksuttomia, ja tarjonta kattaa monipuolisia vaihtoehtoja työpajoista ja luennoista teatteri- ja musiikkiesityksiin. Verkoston kouluohjelma täyttää kansallisten opetussuunnitelmien tavoitteet. Se tukee kielten opetusta sekä oppilaiden kielellistä tietoisuutta ja kasvua taitaviksi kielenkäyttäjiksi kulttuurisesti ja kielellisesti monimuotoisessa maailmassa. Ohjelmat perustuvat esiintyjän ja oppilaiden vuorovaikutukseen, ja niiden tarkoituksena on rohkaista oppilaita käyttämään ruotsia omien
kykyjensä mukaan ja herättää oppilaiden kiinnostusta kieleen.
Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen sekä kouluille että Svenska nu -verkostolle. Maaliskuun puoliväliin asti ohjelmaa toteutettiin suunnitelmien mukaisesti kouluvierailuilla, teatterifestivaaleilla, kulttuuritapahtumilla ja
muun muassa Educan messuilla. Uusi oppimateriaali Vetamix, joka tuotettiin yhteistyössä Svenska Ylen
kanssa, otettiin käyttöön tammikuussa.
Toimintavuoden suurimpia onnistumisia oli se, että yhteispohjoismaisen musiikkihankkeen ensimmäinen
kausi pystyttiin viemään päätökseen Lundissa ja Oslossa järjestyttyjä päätöstyöpajoja myöten. Suomalaiset,
ruotsalaiset ja norjalaiset musiikkiopinnoista kiinnostuneet lukiolaiset perustivat yhteispohjoismaisia musiikkiryhmiä, jotka toimivat musiikinopettajien johdolla. Musiikin lisäksi oppilaat saivat opettaa kieltään ja kertoa
kulttuuristaan bändien muille jäsenille ruotsinopettajiensa avustuksella. Ohjelma perustui verkoston kehittämään tandem-oppimiskonseptiin. Nordiska Band-ohjelmaan osallistuivat musiikkilukiot Vaskivuoren lukio
(Vantaa), Puolanmaan lukio (Turku), Gymnasieskolan Spyken (Lund) ja Edvard Munch videregående skole
(Oslo).
Covid19-epidemian puhjettua Suomessa viranomaiset asettivat rajoituksia, joiden vuoksi Svenska nu -verkoston oli mukautettava toimintaansa ja peruutettava suunnitellut koulukiertueet. Kun koulut suljettiin, Svenska
nu kuitenkin tarjosi vinkkejä ja materiaalia etäopetusta varten. Verkoston tuottamat etäopetuksen videomateriaalit keräsivät 22 642 katselukertaa vuodessa.
Syksyllä 2020 ulkopuolisia vierailijoita ei päästetty kouluihin, ja tästä syystä Svenska nu kehitti virtuaalisia kouluohjelmia, joissa oli vuorovaikutteisia elementtejä. Kehitystyössä tuotettiin 12 virtuaalista ohjelmaa, joihin
kuului myös uudenlainen yhteistyö tunnettujen ruotsalaisten turistikohteiden Skansenin ulkoilmamuseon ja
Kolmårdenin eläintarhan kanssa. Virtuaalisten ohjelmien lisäksi ulkoilmatapahtumat sekä osa teatteriesityksistä voitiin toteuttaa fyysisinä vierailuina. Svenska nu -verkosto on toimintavuoden aikana käynnistänyt kaikkiaan 16 uutta ohjelmaa ja tuottanut kahdeksan uutta oppimateriaalikokonaisuutta.
Vuonna 2020 Svenska nu -verkoston toimintaan osallistui 42 367 oppilasta koko maassa. Verkosto järjesti 401
työpajaa ja luentoa sekä 456 esitystä ja opastettua kierrosta. Ohjelmiin osallistui kaikkiaan 267 koulua. Yhteensä 4 178 opettajaa osallistui täydennyskoulutukseen ja kouluohjelmiin sekä vieraili verkoston messupisteellä. Toimintaan kuului myös muun muassa tapaamisia päättäjien kanssa sekä webinaarien ja elokuvanäytösten järjestämistä.
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Ruotsalainen kirjailja ja toimittaja Victoria Rixer vieraili Kouvolan Iitin lukiossa 5.3.2020. Kuva: Svenska nu

Lokakuun 2020 alussa alkoi lapsille suunnattu ulkoilmakiertue Virkeä Vartti – En rolig kvart, jossa esiintyivät Matilda
Anttila ja Catrine Krusberg. Kuva: Svenska nu

43

LIITTEET

Pohjoismaiden ministerineuvoston budjetti vuonna 2020
Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2020 budjetti oli 967 547 tuhatta Tanskan kruunua. Budjetti katetaan liki kokonaan eri Pohjoismaiden maksuosuuksilla, jotka jyvitetään maiden bruttokansantulon perusteella.
Itsehallintojen osuudet Pohjoismaiden ministerineuvoston budjeteissa sisältyvät emämaiden maksuosuuksiin.

Maittaiset budjettiosuudet 2018-2020 (milj. DKK käyvin hinnoin)
2018
2019
2020
Tanska
197,8
21,1 %
201,8
21,4%
207,5 21,8 %
Suomi
150,9
16,1 %
155,6
16,5%
158,3 16,6%
Islanti
9,4
1,0 %
12,3
1,3%
14,5
1,5 %
Norja
283,1
30,2 %
267,9
28,4%
265,4 27,8%
305,6
32,4%
Ruotsi
296,2
31,6%
308,3 32,3%

Vaihtokurssi on ollut 1 € ≈ 7,44 DKK.
Vuoden 2020 budjetti (967 547 tuhatta Tanskan kruunua) on n.130 m€. Suomen maksuosuus n.28 m€ sisältää
lisäksi tasausmaksun, joka pohjautuu pohjoismaiden valtiosopimukseen pääsystä korkeampaan koulutukseen.
Budjetti on suhteessa jäsenmaiden BKTL:oon ollut lievällä lasku-uralla. Viime vuosien budjetointi on lähtenyt
muuttumattomasta mutta hintatasokorjatusta kehyksestä.
Vuoden 2020 budjettia valmisteltiin yhteistoiminnassa Pohjoismaiden neuvoston kanssa.
Vuoden 2020 budjettikirja, joka on tilattavissa myös painettuna versiona, löytyy skandinaavisena kieliversiona
sekä tiivistelmänä suomeksi osoitteista:

https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1417384/FULLTEXT01.pdf
https://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1324355&dswid=5918
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Pohjoismaiset kokoukset, seminaarit ja konferenssit vuonna 2020
POHJOISMAISEN YHTEISTYÖN POLIITTISET SUUNTAVIIVAT
Pääministereiden yhteistyö
25.6.
27-28.10
27.10.
27.10.
28.10.

Pohjoismainen pääministerikokous (N8)
Pohjoismaiset pääministeritapaamiset virtuaalisesti PN:n istunnon yhteydessä:
Tapaaminen PN:n puheenjohtajiston kanssa
Tapaaminen PN:n jäsenten ja YK:n pääsihteeri Antonio Guterres’in kanssa
Pohjoismainen pääministerikokous (N8)

Yhteistyöministereiden yhteistyö
10.1.
3.2.
4.2.
18.3.
17.4.
20.4.
13.5.
22.6.
23.6.
9.9.
10.9.
26.10.
27.10.
20.11.
23.11.
8.12.

NSK, Kööpenhamina
NSK, Kööpenhamina
MR-SAM, Kööpenhamina
MR-SAM, virtuaalikokous
MR-SAM, virtuaalikokous
NSK, virtuaalikokous
NSK, virtuaalikokous
NSK, virtuaalikokous
MR-SAM, virtuaalikokous
NSK, virtuaalikokous
MR-SAM, virtuaalikokous
NSK, virtuaalikokous
MR-SAM, virtuaalikokous
NSK, virtuaalikokous
MR-SAM, virtuaalikokous
NSK, virtuaalikokous

Pohjoismainen ulko- ja turvallisuus- sekä puolustuspoliittinen yhteistyö
16.3.
20.3.
26.3.
2.4.
17.4.
4.5.
24.6.
17.9.
28.10.
21.12.

N5 ulkoministerit, puhelinkokous (POL VSI Sumuvuori)
N5 ulkoministerit, virtuaalikokous (UMI Haavisto)
N5 ulkoministerit, virtuaalikokous (POL VSI Sumuvuori)
N5 ulkoministerit, virtuaalikokous (UMI Haavisto)
N5 ulkoministerit, virtuaalikokous (UMI Haavisto)
N5 ulkoministerit, virtuaalikokous (POL VSI Sumuvuori)
N5 ulkoministerit, virtuaalikokous (UMI Haavisto)
N5 ulkoministerit, virtuaalikokous (UMI Haavisto)
N5 ulkoministerit + PN:n puheenjohtajisto, virtuaalikokous (POL VSI Sumuvuori)
N5 ulkoministerit, virtuaalikokous (UMI Haavisto)

Yhteistyö kehityskysymyksissä
27.3.
8.4.
28.4.
15.5.
4.6.
26.8.
28.10.

Pohjoismaiden kehitysministerien kokoukset:
Virtuaalikokous (pj. Norja)
Virtuaalikokous (pj. Norja)
Virtuaalikokous (pj. Tanska)
Virtuaalikokous (pj. Suomi)
Virtuaalikokous (pj. Islanti)
Virtuaalikokous, Tanskan aloitteesta pyöreän pöydän BBBG-keskustelu YK-toimijoiden ja
Afrikan maiden kanssa
Virtuaalikokous (pj. Norja)
Lisäksi järjestetty kaksi osp-tason kokousta kehitysyhteistyöstä (pj:t Suomi ja Tanska
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POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ ERI SEKTOREILLA
Kulttuuriyhteistyö
28.5.
28.10.

Ministerikokoukset
MR-K 1/ virtuaalikokous
MR-K 2/virtuaalikokous

1.4.
22.6.
16.9.
2.12.

Virkamieskomitean kokoukset
ÄK-K 1 virtuaalikokous
ÄK-K 2 virtuaalikokous
ÄK-K 3 virtuaalikokous
ÄK-K 4 virtuaalikokous

Keskeiset tapahtumat
Kanadaan suunniteltu laajamittainen ohjelmakokonaisuus Nordic Bridges siirrettiin Covid-19
pandemian takia vuoteen 2022. Paikallinen yhteistyökumppani Harbourfront Center on nyt
valinnut yli 20 kanadalaista partneria hankkeeseen, mutta pohjoismaisia osallistujia valitaan
parhaillaan.

Koulutus ja tutkimusalan yhteistyö
3.12.

Ministerikokoukset
MR-U 1 virtuaalikokous

5.2.
30.3.
12.5.
10.6.
1.12.

Virkamieskomitean kokoukset
ÄK-U 1 Kööpenhamina
ÄK-U ylimääräinen virtuaalikokous
ÄK-U ylimääräinen virtuaalikokous
ÄK-U 2 virtuaalikokous
ÄK-U 3 virtuaalikokous

Ympäristö
30.4.
28.10.

Ympäristö- ja ilmastoministerien kokoukset (MR-MK)
Virtuaalikokous
Virtuaalikokous

26.2.
5.5.
9.6.
10.6.
1-2.12

Virkamieskomitea (EK-MK)
Kööpenhamina
Virtuaalikokous
AU
Virtuaalikokous
Virtuaalikokous

Rakentamisen harmonisointia edistävän ohjausryhmän ensimmäinen kokous (virt.) pidettiin 20.08.-20.
Asumisesta ja rakentamisesta vastaavien ministerien kokous (virt.) pidettiin 14.09.-20.

Elinkeino-, energia- ja aluepolitiikka
Elinkeinopolitiikan ministerikokous (MR-N)
1.9.
Virtuaalikokous
Elinkeinopolitiikan virkamieskomitean (ÄK-N) kokoukset
2.3.
Kööpenhamina
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23.4.
15.5.
8.6.
30.6.
2.9.
4.12.

Virtuaalikokous
Ylimääräinen virtuaalikokous
Ylimääräinen virtuaalikokous
Ylimääräinen virtuaalikokous
Virtuaalikokous
Virtuaalikokous

Energiapolitiikka
MR-E
26.5.
Virtuaalikokous
ÄK-E
19.2.
Virtuaalikokous
22.4.
Virtuaalikokous
28.5.
Virtuaalikokous
10.9.
Virtuaalikokous
9.12.
Virtuaalikokous
Aluepolitiikka
4.2.
27.5.
16.9.
25.11.

ÄK-R
Kööpenhamina
Virtuaalikokous
Virtuaalikokous
Virtuaalikokous

Pohjoismainen yhteistyö talous- ja finanssisektorilla
29.10.
26.2.
21.4.
20.5.
8.9.
10.12.

MR-Finans, virtuaalikokous
ÄK-Finans, Kööpenhamina
ÄK-Finans, virtuaalikokous
ÄK-Finans, virtuaalikokous
ÄK-Finans, virtuaalikokous
ÄK-Finans, virtuaalikokous

Maa- ja metsätalous- sekä kalastus- ja elintarvikesektori
24.6.
25.3.
19.5.
27.5.
24.6.
3.9.
7.10.
22.4.
21.10.
5.5.
4.11.
28.4.
17.11.

MR-FJLS, virtuaalikokous
ÄK-FJLS (eksekutiv), virtuaalikokous
ÄK-FJLS (eksekutiv), ylimääräinen virtuaalikokous
ÄK-FJLS (eksekutiv), ylimääräinen virtuaalikokous
ÄK-FJLS (eksekutiv), ministerikokousta valmisteleva virtuaalikokous
ÄK-FJLS (eksekutiv), virtuaalikokous
ÄK-FJLS (eksekutiv), ylimääräinen virtuaalikokous
ÄK-FJLS (Fiskeri och havsbruk), virtuaalikokous
ÄK-FJLS (Fiskeri och havsbruk), virtuaalikokous
ÄK-FJLS (Livsmedel), virtuaalikokous
ÄK-FJLS (Livsmedel), virtuaalikokous
ÄK-FJLS (Jordbruk och skogsbruk), virtuaalikokous
ÄK-FJLS (Jordbruk ock skogsbruk), virtuaalikokous

Sosiaali- ja terveyspolitiikka ml. tasa-arvoyhteistyö
18.3.
2.4.

Epävirallinen pohjoismainen terveyspolitiikan ministerineuvosto (MR-S); Covid-19
Virtuaalikokous
Virtuaalikokous
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29.4.
10.6.
4.9.
30-31.1.
21.4.
28.8.
29-30.9.
30.11.
16.1.
17.11.
10.12.

Virtuaalikokous
Virtuaalikokous
Pohjoismainen sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvosto (MR-S)
Virtuaalikokous
Pohjoismainen sosiaali- ja terveyspolitiikan virkamieskomitea (ÄK-S)
Kööpenhamina
Virtuaalikokous
Virtuaalikokous (epävirallinen)
Virtuaalikokous
Virtuaalikokous (troikkakokous)
Pohjoismainen Lapsifoorumi 20
Virtuaalinen konferenssi tulevaisuuden perusterveydenhuollosta Pohjoismaissa
Virtuaalinen seminaari harvaanasuttujen alueiden sosiaali- ja terveydenhuollosta

Tasa-arvoyhteistyö
12.5.
5.11.
5.2.
3-4.9.
22.10.
25.11.

Tasa-arvo- ja LGBTI-asiain ministerineuvosto (MR-JÄM)
Virtuaalikokous
Virtuaalikokous
Tasa-arvo- ja LGBTI-asiain virkamieskomitea (ÄK-JÄM)
State of Nordic Fathers- seminaari, Färsaaret
ICMEO-konferenssi, Tallinna, virtuaalikokous
Barbershop-konferenssi: miehet ja maskuliinisuus, Riika, virtuaalikokous
Angry Internet- raportin virtuaalinen julkistamistilaisuus

Työelämää koskeva yhteistyö
12.6.
19-20.2.
6-7.10.

Työelämäalan ministerineuvosto (MR-A), epävirallinen virtuaalikokous
Työelämäalan virkamieskomitea (ÄK-A), Färsaaret
Työelämäalan virkamieskomitea (ÄK-A), virtuaalikokous

Lainsäädäntöyhteistyö ja muu oikeudellinen yhteistyö
15.5.
31.8.
29.10

ÄK-JUST, virtuaalikokous
ÄK-JUST, virtuaalikokous
ÄK-JUST, virtuaalikokous

27.2.
13.11.

Nordic-baltic kontaktiryhmä, Kööpenhamina
Nordic-baltic kontaktiryhmä, virtuaalikokous

Digitalisaatio
HNG-DIGITAL
22.1.
7.5.
25.8.
26.11.
26.11.

Kööpenhamina, Nordens Hus
Virtuaalikokous
Virtuaalikokous
Virtuaalikokous
Online-konferenssi

MR-DIGITAL
6.3.
Kööpenhamina
1.10.
Kokous peruuntui osallistujien puuttumisen vuoksi
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MUU POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ
Rajaestetyö, rajaesteneuvoston kokoukset
20-21.1.
3.4.
8.6.
21.9.
10.11.
2.12.

Kööpenhamina
Virtuaalikokous
Virtuaalikokous
Virtuaalikokous
Videokokous
Virtuaalikokous

Kestävä kehitys
Nordiska expertgruppen för hållbar utveckling
5.2.
Virtuaalikokous
26.5.
Virtuaalikokous
15.6.
Virtuaalikokous
15.9.
Virtuaalikokous
24.11.
Virtuaalikokous
8.12.
Virtuaalikokous

Liikenne
Tärkeimmät kokoukset ja tapahtumat, joihin liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka on osallistunut:
Covid-19 pandemian aikana pohjoismainen liikennesektorin yhteistyö on aktivoitunut erityisesti liikenneministereiden kesken. Pohjoismaiset liikenneministerit pitivät aktiivisesti yhteyttä keskenään melkein viikoittain
ad hod-pohjalta etäyhteyksin aina asioiden niin vaatiessa vuoden 2020 aikana.
10.2. 2020 Tapaaminen Ruotsin infrastruktuuriministeri Tomas Enerothin kanssa 11-12.11. 2020 5G Techritory
Forum 2020-tapahtuma (virtuaalikokous).

Rajaturvallisuusalan yhteistyö
Pohjoismaiden sisäasioista vastaavat ministerit keskustelivat touko-kesäkuussa 2020 neljä kertaa videotapaamisissa, joissa käsiteltiin pääasiassa koronarajoitusten vaikutuksia rajatilanteeseen.

Pelastusalan yhteistyö
Tanska toimi Haga-yhteistyön puheenjohtajana vuonna 2020. Ennen pandemian alkamista järjestettiin yksi
fyysinen virkamieskokous Kööpenhaminassa helmikuussa.
Pohjoismaisten siviilivalmiudesta, varautumisasioista ja pelastustoimesta vastaavat ministerit kokoustivat videon välityksellä nk. Haga-yhteistyön ministerikokouksessa 11.12.2020.
Pohjoismaiset siviilivalmiuden- ja pelastustoimen ylijohtajat ovat pandemiatilanteessa kokoustaneet vuoden
2020 aikana lukuisia kertoja. Kokoukset ovat olleet epävirallisia videokokouksia ja niissä on vaihdettu paljon
erilaista tietoa pandemiatilanteeseen liittyen. Vuoden ainoa virallinen ylijohtajakokous järjestettiin videokokouksena syyskuussa Tanskan toimiessa puheenjohtajamaana.
Poliisiyhteistyö
Pohjoismaisten poliisijohtajien, ylijohtajien ja työryhmien tapaamiset järjestettiin säännöllisillä videoyhteyksillä Tanskan toimiessa puheenjohtajana
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Nuorisoyhteistyö
24.1.
18.5., 25.5. ja 2.6.
9.10.
24.10.
24-26.11.
24.11.
30.11.-4.12.

Nuorten kansallinen biodiversiteetti workshop yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa
Puhetta Pohjolasta- keskustelutilaisuudet
Pohjola maailmassa – pamflettijulkaisutilaisuus
Nuorten Pohjoismaiden neuvoston istunto PN. 72 istunnon yhteydessä, virtuaalikokous
Alternativ Norden- tiedotustilaisuudet pohjoismaisista uramahdollisuuksista
Rajaestekampanjan esittelytilaisuus ja liiton syyskokous
Rajaestekampanjan esittelyviikko
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