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ESIPUHE
Pohjoismaiden ministerineuvoston (PMN) puheenjohtajamaana toimi vuonna 2005 Tanska. Puheenjohtajuusteemaksi oli valittu “Uuden ajan Pohjola – tietoa, dynamiikkaa ja
yhteistyötä”. Puheenjohtajuusohjelmassaan Tanska korosti
Pohjoismaiden tarvetta tarttua dynaamisesti globalisaation
haasteisiin. Tanska keskittyi alueisiin, joilla yhteistyö tuottaa selkeää pohjoismaista hyötyä.
Puheenjohtajuusohjelman kolme keskeisintä teemaa olivat
tieto ja innovaatio, rajaton Pohjola sekä pohjoismaisen yhteistyön tehokkuus. Tanska painotti yhteistyötä, joka liittyy
innovatiivisuuteen, tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyöhön sekä elinikäiseen oppimiseen. Pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuuden kannalta on tärkeää säilyttää muutoshalukkuus, poliittinen kiinnostavuus sekä suuren
yleisön kiinnostus ja tuki yhteistyölle. Tästä syystä Tanska korosti pohjoismaisen yhteistyön tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksekkuutta, jotta yhteistyön mielekkyys ei
häviäisi byrokratian ja kaavamaisuuden uumeniin.
Pohjoismaiden yhteistyö Venäjän kanssa lisääntyi ja tiivistyi PMN:n uuden Venäjä-ohjelman myötä. Luoteis-Venäjä-yhteistyössä keskittyttiin neljään osa-alueeseen:
osaamisen kehittämiseen ja verkostoihin, pohjoiseen ulottuvuuteen, yhteistyöhön vapaaehtoisjärjestöjen kanssa sekä Barentsin alueen yhteistyöhön. Baltian maiden kanssa tehtävä yhteistyö sai uusia muotoja Viron, Latvian ja Liettuan tultua Pohjoismaisen
investointipankin NIBin täysimääräisiksi jäseniksi 1.1.2005.
Aiempien vuosien tapaan yhteistyötä tehtiin rajaesteiden poistamiseksi Pohjoismaiden väliltä. Pohjoismaiden kansalaisten käyttöön avattiin kaksi uutta portaalia Haloo
Pohjolan rinnalle; veroportaali ja elinkeinoportaali. Vuonna 2005 uudistettiin myös
ministerineuvoston rakenne. Uudelleenjärjestellyt ministerineuvostot ja virkamieskomiteat aloittivat toimintansa vuoden 2006 alussa.
Pohjoismainen yhteistyö on maailman laajamittaisinta ja vanhinta alueellista yhteistyötä. Yhteistyön virallisista puitteista vastaavat hallitusten välinen Pohjoismaiden
ministerineuvosto sekä parlamenttien välinen yhteistyöelin Pohjoismaiden neuvosto.
Lisätietoa pohjoismaisesta yhteistyöstä on saatavilla ulkoasiainministeriön Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristöstä, PMN:n ja PN:n sihteeristöistä Kööpenhaminasta
(www.norden.org) sekä eduskunnan Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnalta. Sektorikohtaisista kysymyksistä huolehtivat ministeriöt. Lisäksi pohjoismaista
kansalaisjärjestöyhteistyötä koordinoi Suomessa Pohjoismaisen kansalaisyhteistyön
keskusliitto Pohjola-Norden (www.pohjola-norden.fi).
Helsingissä syyskuussa 2006,
Jan-Erik Enestam
Pohjoismainen yhteistyöministeri
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I
POHJOISMAISEN YHTEISTYÖN POLIITTISET SUUNTAVIIVAT
1

Pääministereiden yhteistyö

Pohjoismaiden pääministerit kokoontuivat kertomusvuonna Pohjoismaiden ministerineuvoston (PMN) puheenjohtajamaan Tanskan johdolla sekä Falsledissä Tanskassa
27.–28.6. että Pohjoismaiden neuvoston (PN) yhteydessä Reykjavikissa 25.10. Pohjoismaiden pääministerit kokoontuivat Reykjavikissa myös ns. NB8-kokoonpanossa
Baltian maiden pääministereiden kanssa. Alkuvuonna näkyvyyttä sai lisäksi Norjan,
Ruotsin ja Suomen pääministereiden yhteisvierailu Thaimaan tsunamituhoalueille
16.–18.1.
Ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksistä keskeisiä aiheita pääministereiden keskusteluissa olivat mm. Euroopan unionin laajentuminen ja erityisesti Turkin jäsenyysprosessi, EU–Venäjä-suhteet, YK-asiat, Aasian luonnonkatastrofin seuranta- ja muut
toimet sekä mahdollisen pandemian turvallisuuspoliittiset ja muut vaikutukset. EU:n
perustuslailliseen sopimukseen liittyvät kysymykset kuuluivat osaltaan myös pääministereiden keskustelunaiheiden piiriin.
Kahdenvälisistä keskusteluista tärkeimpiä olivat pääministeri Vanhasen ja Ruotsin
pääministeri Göran Perssonin tapaaminen 26.4. Eskilstunassa sekä pääministeri Vanhasen vierailu Norjaan 2.–3.6. Vanhanen ja Persson keskustelivat mm. rajakuntakysymyksistä, hallituksen ja elinkeinoelämän suhteesta, kilpailukyvyn vahvistamisesta,
YK:n reformista sekä suhteista Euroopan unioniin ja Venäjään. Myös pääministeri Vanhasen ja Norjan pääministeri Kjell Magne Bondevikin tapaamisen keskeisenä
aiheena oli rajakuntayhteistyö. Pääministerien keskustelussa esiin nousivat lisäksi
pohjoiset alueet, pohjoinen ulottuvuus, Venäjä sekä useat EU-asiat. Virallisten tapaamisten lisäksi pääministerit tapasivat useita kertoja epävirallisesti muiden kokousten
yhteydessä.
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Yhteistyö ulkopoliittisissa kysymyksissä

Pohjoismaiden ulkoministerit kokoontuivat vuoden 2005 aikana kolme kertaa, Kööpenhaminassa, Bornholmilla ja Reykjavikissa. Keskusteluissa käsiteltiin transatlanttisia suhteita, Lähi-idän ja Irakin, Burman ja Afganistanin kysymyksiä, Aasian luonnonkatastrofia, jälleenrakentamisapua sekä Pohjoismaiden kriisivalmiuden vahvistamista
ulkomailla olevien Pohjoismaiden kansalaisten auttamiseksi. Niin ikään YK:n Major
Events ja monet muut maailmanjärjestön keskeiset aiheet olivat esillä. Ulkoministerit
käsittelivät myös EU:n laajentumiseen liittyviä kysymyksiä.
Ulkoministerit sopivat vuonna 2005 yhteisten kriisivalmiusaloitteiden toteuttamisesta, tiedonvaihdosta, yhteisistä harjoituksista ja varoitusjärjestelyjen kehittämisestä.
Pohjoismaiden ulkoministeriöiden valtiosihteerit kokoontuivat Kööpenhaminassa
kaksi kertaa, joista toisella kertaa yhdessä Baltian maiden valtiosihteereiden kanssa.
Aiheina olivat mm. pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen ja modernisointi, kriisi-


valmius, YK, Venäjä, pohjoinen ulottuvuus, Itämeri-yhteistyö sekä Ukraina ja ValkoVenäjä. Myös EU:n laajentuminen oli esillä.
Pohjoismaiden ulkoasiainhallintojen välistä yhteistyötä tiivistettiin kertomuskaudella mm. konsulikysymyksissä, kriisi- ja konfliktiasioissa ja viisumiprosessien osalta.
Yhteistyössä pureuduttiin myös edustustojen turvallisuus- ja tietotekniikkajärjestelyihin.
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Yhteistyöministereiden yhteistyö

Vuoden 2005 aikana Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa Tanska
painotti tietoon ja innovaatioihin liittyviä kysymyksiä, Pohjolassa edelleen olevien rajaesteiden poistamista sekä toteutti ministerineuvoston rakenneuudistuksen.
Pohjoismaiden ministerineuvostossa (yhteistyöministerit ja yhteistyökomitea) hyväksyttiin vuonna 2005 uusi Venäjä-ohjelma vuosille 2006–2008, jossa korostetaan pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa, yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa sekä huomion
kiinnittämistä Barentsin euroarktiselle alueelle.
Pohjoismaiden ministerineuvosto solmi vuonna 2005 lisäksi sopimuksen Venäjän viranomaisten kanssa PMN:n Kaliningradin konttorin avaamisesta.
Pohjoismaiden ministerineuvosto hyväksyi myös uuden arktisen yhteistyöohjelman
vuosiksi 2006–2008. Ohjelma tukee Pohjoismaiden toimintaa Arktisessa neuvostossa
sekä maiden yhteisiä panostuksia kansainväliseen polaarivuoteen 2007–2008.
Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteistyö tiivistyi vuoden 2005 aikana. Baltian maat
aloittivat vuonna 2005 Pohjoismaiden investointipankin (NIB) täysjäseninä.
PMN solmi EU:n kanssa sopimuksen Vilnassa Liettuassa sijaitsevan valkovenäläisen
ns. maanpakolaisyliopiston EHUn (European Humanities University) tukemisesta.
Keskusteluissa vuonna 2005 nousi esille myös työnjaon kehittäminen Pohjois-Euroopan eri alueneuvostojen kuten Itämeren valtioiden neuvoston (CBSS), Barentsin euroarktisen neuvoston (BEAC), Arktisen neuvoston (AC) ja PMN:n kesken.
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Turvallisuus- ja puolustuspoliittinen yhteistyö

Pohjoismaiden puolustushallintojen välinen puheenjohtajuus oli vuonna 2005 Suomella. Puolustusministerit kokoontuivat kahdesti, Joensuussa ja Helsingissä. Suomi
toimi lisäksi puheenjohtajana Pohjoismaat–Baltia-yhteistyöfoorumin ministerikokouksessa Norjassa. Puolustushallintojen kansliapäälliköt kokoontuivat vuonna 2005
kaksi kertaa.
Pohjoismaisen puolustuspoliittisen yhteistyön pääteemat vuonna 2005 olivat EU:n
nopean toiminnan joukkoihin liittyvät kysymykset, pohjoismaisen kriisinhallintayhteistyötä valmistelevan järjestelyn (NORDCAPS, Nordic Coordinated Arrangement
for Military Peace Support) päivitystyö, puolustusmateriaaliyhteistyön tehostamiseen
tähtäävät toimet (NORDAC, Nordic Armaments Cooperation) ja Länsi-Balkanin puo-


lustushallintojen muutosprosessia tukeva Nordic Initiative Region-to-Region -aloite,
jossa Suomen osuutta valmisteltiin ulkoasiainhallinnon ja puolustushallinnon yhteishankkeena.
Pohjoismaiden ja Baltian maiden kesken esille nousi maiden mahdollisuudet tukea
kolmansien maiden puolustushallinnon uudistuksia erityisesti Kaukasuksella ja Ukrainassa.
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Ulkomaankauppaministereiden yhteistyö

Pohjoismaiset ulkomaankauppaministerit kokoontuivat maailman kauppajärjestön
WTO:n ministerikokouksen yhteydessä Hongkongissa 16.12.2005. Keskustelunaiheina olivat pohjoismaisen Afrikka-aloitteen jatko, Venäjän WTO-jäsenyysneuvottelujen eteneminen ja ajankohtainen WTO/DDA-neuvottelutilanne (Doha Development
Agenda).
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Yhteistyö kehityskysymyksissä

Pohjoismainen yhteistyö keskittyi erityisesti Nordic+-ryhmän toimintaan. Nordic+maat (Pohjoismaat, Alankomaat, Irlanti ja Iso-Britannia) laativat yhteisen toimeenpanosuunnitelman, jolla koordinoidaan avunantajien yhteistyötä. Nordic+-maat jakavat
tietoa maidensa kehityspolitiikan suuntalinjoista, koordinoivat toimintaansa ja pyrkivät yhteistyöllään edistämään kehitysavun tuloksellisuutta ja harmonisointia.
Vuoden 2005 aikana Nordic+-ryhmä käsitteli yhteisrahoitusmuotojen ja budjettituen käytön kehittämistä, yhteistyömaiden strategiaprosesseja ja avunantajien työnjakoa kehitysyhteistyössä sekä mahdollisten yhteisten linjausten kehittämistä korruption vastaisten toimien ja hankintasääntöjen osalta. Maat tekevät yhteistyötä myös
OECD:ssä.
Eri alojen pohjoismaisten kehitysyhteistyöasiantuntijoiden yhteistyö jatkui tiiviinä ja
tuloksellisena. Yhteistyötä tehtiin mm. ihmisoikeus-, tasa-arvo-, sosiaali- ja ympäristökysymyksissä.
Pohjoismaiset tasa-arvoneuvonantajat kokoontuivat lokakuussa Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin kehityspoliittisia tasa-arvolinjauksia, viimeaikaisia gender-evaluaatioita ja turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 1325 Naiset, rauha ja turvallisuus. Neuvonantajat kokoontuivat myös joulukuussa Tukholmaan keskustelemaan
pohjoismaisesta yhteistyöstä budjettituen ja tasa-arvon tiimoilta. Kokouksessa päätettiin tehdä yhteinen budjettitukiohjeistus ja järjestää asiasta yhteispohjoismaista
koulutusta.
Pohjoismaisessa kehitysyhteistyöministerikokouksessa keskusteltiin mm. kehitysmaiden velkojen mitätöinnistä ja avun harmonisoinnista. Ministerit tukivat G8-maiden
aloitetta mitätöidä 18 maan velat Maailmanpankille, IMF:lle ja Afrikan kehityspankille. Suoraan kehitysmaan budjettiin maksettava tuki oli esillä yhtenä harmonisoinnin
välineenä. Ministerit kannattivat avunantajien sektoriapuun keskittymistä ja avunantajien työnjakoa eri sektoreilla. Tästä on saatu hyviä kokemuksia pohjoismaisten rahoittajien kesken.
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Pohjoismaat toimivat ryhmänä Maailmanpankin ja alueellisten kehitysrahoituslaitosten (Afrikan, Aasian ja Latinalaisen Amerikan kehityspankit) johtokunnissa. Suomi
toimii Aasian kehityspankin (AsDB) pohjoismaisena koordinaattorina vuosina 2004–
2006 sekä Latinalaisen Amerikan kehityspankin (IDB) pohjoismaisena koordinaattorina heinäkuusta 2005 kesäkuuhun 2006. Yhteistyö jatkui SADC-maiden (Southern
African Development Community) yritysten investointeja tukevassa NORSADissa.
Yhteistyö YK:n kehityssektorilla operatiivisissa järjestöissä ja erityisjärjestöissä jatkui
tiiviinä vuonna 2005. Pohjoismaiden välinen tietojenvaihto ja neuvonpito koskivat erityisesti YK-reformin edistämistä. YK-yksiköiden päälliköt kokoontuivat kaksi kertaa.
YK:n talous- ja sosiaalineuvoston ECOSOCin alaisen naisten asemaa käsittelevän
CSW:n (Commission on the Status on Women) istuntoa valmisteltaessa pidetään vuosittain pohjoismainen kokous, jonka järjestää kunakin vuonna CSW:n pohjoismainen
jäsen. Vuonna 2005 kokouksen järjesti Islanti. Myös pohjoismaiset konsultaatiot WFP:n
kanssa pidettiin Islannissa.
Pohjoismailla on FAOn hallintoneuvoston jäsenyydessä epävirallinen kierto, jossa jokainen maa vuorollaan edustaa Pohjoismaita kolmen vuoden ajan. Suomi oli FAOn
hallintoneuvoston jäsen vuosina 2003–2005, jonka jälkeen jäsenenä on Ruotsi.
Pohjoismaat järjestävät kahdesti vuodessa koordinaatiokokouksen humanitaarisen
avun ajankohtaisista asioista. Vuoden 2005 avun kohteita olivat mm. Sudanin ja Darfurin, Palestiinan, Pohjois-Korean, Kongon, Nigerin ja suurten järvien alueen kriisit,
Afrikan sarven ja eteläisen Afrikan nälänhädät, luonnononnettomuudet ja Good Humanitarian Donorship -aloitteen edistäminen. Järjestökohtaisina asioina olivat UNHCR, IOM, UNRWA:n uudistukset ja luonnonkatastrofeja ehkäisevän ISDR:n vahvistaminen sekä ihmisoikeuksiin keskittyneen OCHA:n uudelleenorganisointi.
Keskusteluja Pohjoismaiden kehitysrahaston (NDF) lisärahoituksesta käytiin lokakuusta 2004 syyskuuhun 2005. Neuvottelujen taustaksi tehdyssä arvioinnissa todettiin, että henkilöstöltään pienen NDF:n toiminta on ollut tehokasta ja laadukasta.
Tanskan vetäydyttyä rahoituksesta kehitysyhteistyöministerit päättivät syyskuussa
2005, ettei NDF:n pääomaa koroteta. Niinpä NDF:llä ei ole mahdollisuutta sitoutua
uusiin hankkeisiin ja pääpaino tulee olemaan NDF:n alasajossa. NDF kuitenkin hoitaa
sovitut velvoitteensa.
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II
KERTOMUSVUODEN HORISONTAALISET KYSYMYKSET
7

Pohjoismaiden ministerineuvoston rakenneuudistus

Vuonna 2005 yhteistyöministerit uudistivat Pohjoismaiden ministerineuvoston organisaatiorakennetta, jonka päätettiin astuvan voimaan vuoden 2006 alusta. Keskeisimpien yhteistyöalueiden ympärille muodostettiin 11 ministerineuvostoa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yhteistyöministerit
Työmarkkina- ja työympäristöpolitiikan ministerineuvosto
Elinkeino-, energia- ja aluepolitiikan ministerineuvosto
Kalastus-, vesiviljely-, maatalous-, elintarvike- ja metsätalousasiain ministerineuvosto
Tasa-arvoasiain ministerineuvosto
Talous- ja rahapolitiikan ministerineuvosto
Kulttuuriasiain ministerineuvosto
Oikeusyhteistyön ministerineuvosto
Ympäristöasiain ministerineuvosto
Sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvosto
Koulutus- ja tutkimusasiain ministerineuvosto.

Muiden sektoreiden yhteistyön sovittiin jatkuvan epämuodollisesti. Ministerineuvostojen uusi jako heijastui myös neuvostojen alaisten virkamieskomiteoiden määrään.
Uusia virkamieskomiteoita perustettiin 11:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pohjoismainen yhteistyökomitea
Työmarkkina- ja työympäristöpolitiikan virkamieskomitea
Aluepolitiikan virkamieskomitea
Elinkeino- ja energiapolitiikan virkamieskomitea
Kalastus-, vesiviljely-, maatalous-, elintarvike- ja metsätalousasiain virkamieskomitea
Kulttuuriasiain virkamieskomitea
Oikeusyhteistyön virkamieskomitea
Ympäristöasiain virkamieskomitea
Talous- ja rahapolitiikan virkamieskomitea
Sosiaali- ja terveyspolitiikan virkamieskomitea
Tasa-arvoasiain virkamieskomitea.

Samanaikaisesti kulttuuriministerit valmistelivat kulttuurisektorin yhteistyörakenteiden uudistamista. Uudistuksella pyrittiin vahvistamaan mahdollisuuksia tukea kulttuurin vapautta ja itsenäisyyttä. Uudistus päätettiin toteuttaa vuosina 2006 ja 2007.
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Lähialueyhteistyö

Yhteistyötä Viron, Latvian ja Liettuan kanssa kehitettiin. Suuntana on jo pitkään ollut
siirtyminen maiden tukemisesta kohti tasavertaista kumppanuutta. Myös Luoteis-Venäjälle suuntautuvan yhteistyön linjausta terävöitettiin. Linjaukset konkretisoituivat
Venäjä-ohjemassa, jossa painoarvoa laitettiin erityisesti koulutukseen.
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PMN antoi yhdessä EU-komission kanssa tukensa valkovenäläisen ns. maanpakolaisyliopiston EHUn (European Humanities University) toiminnalle Vilnassa. EHUa tukemalla PMN toivoi vaikuttavansa Valko-Venäjän demokratiakehitykseen.
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Rajaesteet

Kansalaisten ja yritysten Pohjoismaiden välistä liikkuvuutta edistämään perustettiin
kaksi uutta portaalia, veroportaali sekä elinkeinoportaali. Juutinrauman alueella kokeiltiin rajat ylittävää digitaalista työnvälitystä. Digitaalisen työnvälityksen mallia
halutaan mahdollisesti levittää kaikille Pohjolan raja-alueille.

10 Kestävä kehitys
Pohjolan kestävän kehityksen strategiassa (Kestävä kehitys – Pohjolan uusi suunta. Tarkistettu strategia tavoitteineen ja toimenpiteineen vuosiksi 2005–2008) esitetään vuoteen 2020
ulottuvia pitkän tähtäimen tavoitteita sekä toimenpide-esityksiä vuosille 2005–2008.
Päävastuu strategian toimeenpanosta on Pohjoismailla itsellään. PMN vastaa strategian toteutuksen rahoituksesta niillä osa-alueilla, jotka eivät kuulu maiden vastuulle.
PMN vastaa tiedottamisesta, raportoinnista, arvioinnista sekä toimeenpanosta.
Vuonna 2005 käynnistettiin strategian toimeenpano sekä sitä tukevien indikaattoreiden kehitystyö. Keskeistä strategian toteutuksessa on ollut, että Pohjoismaat sisällyttävät strategian tavoitteita ja toimenpiteitä omiin kestävän kehityksen ohjelmiinsa
ja kansalliseen politiikkaansa. Suomessa Pohjolan strategian tavoitteet täydentävät
valmisteilla olevaa kansallista kestävän kehityksen strategiaa, joka valmistuu kesällä
2006. Indikaattorityön edistämiseksi perustettiin 2005 PMN:n alainen ad hoc -ryhmä.
Pohjolan kestävän kehityksen asiantuntijaryhmän mandaattia vahvistettiin.

11 Pohjoinen ulottuvuus, Itämeri ja muut alueneuvostot
Yhteistyötä Pohjoismaiden ministerineuvoston, Itämeren valtioiden neuvoston, Barentsin euroarktisen neuvoston sekä Arktisen neuvoston välillä kehitettiin. Samoin
aloitettiin uusi Pohjoismaiden arktinen yhteistyöohjelma sekä lisättiin yhteistyötä
Länsi-Pohjolan suuntaan. PMN esitti EU:lle tukensa pohjoisen ulottuvuuden kehittämiseksi.
PMN:n ja EU:n Interreg-ohjelman yhteisrahoitteinen yhdeksän maan ja 35 osapuolen
BEN, Baltic Euroregional Network saatiin vauhtiin. Itämeren alueen yhteistyötä kehitettiin PMN:n ja CBSS:n kesken ns. Pohjoisen eUlottuvuuden ohjelman puitteissa.
Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoteknistä kehitystä Itämeren alueella. PMN sijoitti
kansallisten tutkimuslaitosten sekä NordForskin kanssa 30 milj. DKK tutkimukseen ja
Internet-teknologian kehittämiseen alueella (Nordunet3).
Innovaatioilmastoa kehitettiin myös ns. Itämeri-ryhmän (Northern Dimension Working Group on Innovation) avulla. Ministerineuvosto on koonnut ryhmään asiantuntijoita 11 maasta, ja ryhmä pyrkii toiminnallaan kehittämään tutkimuksen ja elinkeinoelämän välisiä yhteyksiä kohti markkinavetoista innovaatiotoimintaa.
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12 Yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa
Ulkoasiainministeriön Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö (PYS) oli läheisessä yhteistyössä Pohjola-Nordenin kanssa. Pohjola-Nordenin edustajat osallistuivat PYS:n
järjestämiin yhdyshenkilökokouksiin. PYS osallistui vuoden aikana Pohjola-Nordenin eri hallinnonaloja edustavan neuvontatoimikunnan kokouksiin sekä vastaanotti
Pohjola-Nordenilta useita esityksiä erillisten rajaesteiden purkamiseksi.
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III
POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ ERI SEKTOREILLA
13 Kulttuuriyhteistyö
Vuoden 2005 kulttuuriyhteistyöhön vaikutti keskeisesti kulttuuri- ja taideyhteistyön
rakenneuudistuksen valmistelu. Nuorisosektorilla merkittävin asia oli uuden poikkisektoraalisen lapsi- ja nuorisopoliittisen strategian suunnitteleminen. Liikunnan
alalla valmisteltiin Baltian maiden kanssa tehtävän yhteistyön virallistamista.
Pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön perustana on vuonna 1971 allekirjoitettu kulttuurisopimus, jonka keskeiset tavoitteet ovat yhteistyö koulutuksen, tutkimuksen ja ns.
yleisen kulttuuritoiminnan alalla. Pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön osuus kokonaisbudjetista oli toimintakertomusvuonna 365,5 milj. DKK, josta 205 miljoonaa oli varattu opetus- ja tutkimusyhteistyölle ja 160,5 miljoonaa yleiselle kulttuuriyhteistyölle.
Suomen maksuosuus ministerineuvoston budjetista oli 17,9 prosenttia. Kulttuuriministerit (MR-K) ja opetus- ja tutkimusministerit (MR-U) kokoontuivat molemmat kolme kertaa.
Kulttuuri- ja taideyhteistyön rakenneuudistus
Vuoden keskeisin asia oli pohjoismaisen kulttuuri- ja taideyhteistyön rakenneuudistuksen valmistelu ja sen linjauksista päättäminen. Uudistuksilla on selkeä yhteys koko
Pohjoismaiden ministerineuvoston rakenneuudistukseen. Kulttuuri ja taide ovat alusta asti olleet tärkeä osa pohjoismaista yhteistyötä. Rakenneuudistuksen tavoitteena on
löytää uutta vauhtia yhteistyöhön, pienentää ja joustavoittaa rakenteita, lisätä suoraa
tukea kulttuurille sekä siirtyä sektoripohjaisesta rakenteesta ohjelmaperusteiseen toimintaan.
Vuoden aikana kulttuuriministerit tekivät tarvittavat uudistuksen periaatepäätökset.
Lisäksi päätettiin useiden yhteispohjoismaisten laitosten ja instituutioiden alasajosta
ja lakkauttamisesta. Vastaavasti valmisteltiin uusia ohjelmaperusteisia toimintatapoja
ja järjestelmiä. Pohjolan kulttuuritalot, Pohjoismainen elokuva- ja televisiorahasto ja
Pohjoismaiden Suomen instituutti tulevat säilymään ennallaan ja pääosa muusta toiminnasta tullaan uudistamaan. Suomen kannalta näkyvä esimerkki muutoksesta on
Suomenlinnan nykytaiteen keskuksen NIFCAn lakkauttamispäätös. Suomi on ehdottanut instituutin tilojen käyttämistä uuden taiteen liikkuvuusohjelman kotipaikaksi.
Vuoden lopulla käynnistettiin selvitys siitä, miten taidekeskuksen tilat ja resurssit voitaisiin käyttää koko taiteen kentän liikkuvuuden parantamiseen stipendeillä ja ateljeetoiminnalla.
Nuorisoyhteistyö
Nuorisoyhteistyön osalta vuoden 2005 merkittävin asia oli uuden poikkisektoraalisen
lapsi- ja nuorisopoliittisen strategian valmistelu. Ministerineuvoston rakenneuudistuksen myötä Pohjoismaiden nuorisoyhteistyön komitealla (NUK) on jatkossa entistä
merkittävämpi rooli ministerineuvoston neuvoa-antavana ja koordinoivana elimenä
pohjoismaisissa ja kansainvälisissä lapsi- ja nuorisopoliittisissa kysymyksissä. Lapsi-
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ja nuorisonäkökulma on tarkoitus integroida ministerineuvoston kaikkiin olennaisiin
toimintasuunnitelmiin. Lisäksi NUKin työtä ohjaamaan valmisteltiin uusi toimintasuunnitelma, jossa määritellään NUKin painopisteet vuosille 2006–2009.
Liikuntayhteistyö
Liikuntapolitiikasta vastaavat virkamiehet kokoontuivat vuonna 2005 kahdesti epävirallisiin kokouksiinsa. Tärkeimmäksi keskustelunaiheeksi nousi Pohjoismaiden neuvoston kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan aloite pohjoismaisen liikunnan alan yhteistyön virallistamisesta ja yhteistyön tehostamisesta Baltian maiden kanssa. Aloitteesta
keskusteltiin Helsingissä elokuussa 2005 pidetyssä virkamieskokouksessa, johon osallistui myös kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan edustajia. Kokouksen perusteella ryhdyttiin kartoittamaan Pohjoismaiden ja Baltian maiden välisen liikuntatieteellisen yhteistyön tilannetta sekä Pohjoismaiden ja Baltian maiden kuntien ja liikuntajärjestöjen
yhteistyötä.

14 Koulutus- ja tutkimusalan yhteistyö
Toiminnan keskeisiä painopistealueita olivat pohjoismaisen tutkimus- ja innovaatioalueen (NORIA) vahvistaminen ja NordForskin toiminnan käynnistäminen. Sektorilla pyrittiin saattamaan loppuun pohjoismaisten tieteellisten instituutioiden
siirtäminen kansalliseen hallintaan. Lisäksi käynnistettiin aikuiskoulutuksen verkostoyhteistyötä sekä kehitettiin Nordplus-liikkuvuus- ja verkosto-ohjelmia sekä
yhteispohjoismaisia maisteriohjelmia.
NordForskin toiminta käynnistyi vuoden 2005 alussa. Perustamisella tavoitellaan tehokkuutta tutkimusyhteistyössä ja samalla pyritään rakentamaan yhteistyön avulla
kansainvälisesti kilpailukykyisiä tutkimushankkeita. Käynnistymisvuonna vakiinnutettiin NordForskin toiminnan puitteet. Toimintavuonna jatkettiin työtä eräiden
pohjoismaisten tieteellisten instituutioiden siirtämiseksi kansalliseen hallintaan, joista
viimeisimpänä valmisteltiin Norditan – teoreettisen fysiikan instituutin – siirtoa Tukholmaan. Pohjoismaisella ministerineuvostolla säilyy osavastuu näiden laitosten rahoituksesta.
Pohjoismaiset koulutusalan viisi Nordplus-liikkuvuus- ja verkosto-ohjelmaa jatkoivat uudistettuina toimintaansa. Nykyinen ohjelmakausi on hyväksytty vuosille
2004–2006. Toimintavuonna käynnistettiin näiden ohjelmien arviointi, jotta se on käytettävissä vuonna 2006 tehtäessä päätöksiä ohjelmien jatkosta. Yhteispohjoismaisten
maisteriohjelmien suunnittelulla ja käynnistämisellä voidaan syventää yhteistyötä
korkeakoulutuksessa. Toimintavuonna käynnistettiin erityinen aikuisten oppimiseen
verkostoyhteistyö (NVL) yhteistyön lisäämiseksi elinikäisessä oppimisessa. Kouluyhteistyössä käynnistettiin useita Pohjoismaiden välisiä vertailevia selvityksiä.
Baltian maiden ja Pohjoismaiden opetus- ja tutkimusministereiden asettama työryhmä
on koordinoinut yhteistyötä ja tehnyt kehittämisaloitteita koulutus- ja tutkimusalalla.
Koulutus- ja tutkimusalan yhteistyötä on ohjannut kolmivuotinen koulutus- ja tutkimusalan strategia vuosille 2005–2007.
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15 Tietoyhteiskunta
Pohjoismaisten tilastoviranomaisten laatima informaatio- ja kommunikaatioteknologian hyödyntämistä Pohjoismaissa käsittelevä raportti julkaistiin loppuvuodesta 2005. Raportti käsitteli erityisesti kansalaisten yksityisyyden suojaa.
Tietoyhteiskuntaministerit (MR-IT) eivät kokoontuneet vuoden aikana kertaakaan.
Virkamieskomitea (ÄK-IT) piti neljä kokousta, joista kolme pidettiin Kööpenhaminassa ja yksi Grönlannissa. Joulukuussa järjestettiin ministeriseminaari tietoturvakysymyksistä.
Pohjoisen eUlottuvuus -toimintaohjelman puitteissa tuettiin raportin ”Indicators for
Information Society in the Baltic Region, Action Line 6” julkaisemista. Lisäksi julkaistiin vuoden 2004 aikana valmistunut toimintaohjelma ”Information Technology
– Strategy and Action Plan 2005–2007”. Informaatio- ja kommunikaatioteknologian
hyödyntämistä Pohjoismaissa kuvaava ”Nordic Information Society Statistics 2005”
(TemaNord 2005:562) julkaistiin loppuvuodesta 2005. Raportin olivat laatineet pohjoismaiset tilastoviranomaiset tietoyhteiskuntaministereiden (MR-IT) ollessa hankkeen rahoittajia.
Tietoturvaa käsitelleen ministeriseminaarin yhteydessä julkaistiin raportti ”IT-privacy, en forudsætning eller en forhindring for borgeren i Norden” (TemaNord 2005:590).
Raportissa käsitellään ongelmia, joita kansalaisen yksityisyyden suojalle aiheutuu siitä, että valvontaa ja tietoturvaa kiristetään rikollisuuden torjuntaan tähtäävien toimien
takia.
MR-IT:n toiminta loppui vuoden 2005 lopussa. Virkamieskomitea ei tehnyt päätöksiä toiminnan jatkamiseksi, vaan aloite mahdollisesta yhteistyöstä jäi pohjoismaiselle
opetus- ja tutkimusyhteistyön virkamieskomitealle.

16 Ympäristö
Ympäristöyhteistyön alalla käsiteltiin vuonna 2005 mm. EU:n uutta kemikaalilainsäädäntöä (REACH), Pohjoismaiden yhteistä arktista ympäristöstrategiaa sekä
Euroopan meristrategiaa. Maat laativat yhdessä Internet-portaalin, joka sisältää
tietoa tulokaslajeista, säädöksistä sekä julkaisuista. Tärkeimmät laaditut julkaisut käsittelivät ympäristöteknologiaa, ympäristötekijöiden huomioimista julkisissa
hankinnoissa sekä kulutuksen ympäristövaikutuksia.
Uusittu pohjoismainen ympäristöohjelma vuosiksi 2005–2008 ja uusittu kestävän kehityksen strategia ohjasivat ympäristöalan yhteistyötä vuonna 2005. (ANP 2004:796,
ANP 2005:714 sekä TemaNord 2004:567 ja 781). Tanskan puheenjohtajuusohjelma
kiinnitti huomiota erityisesti EU:n uusiutuvaan kemikaalilainsäädäntöön.
Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCOn investointoiminta oli ennätyksellisen vilkasta vuonna 2005. Vuosia 2003 ja 2004 leimanneet kesken olleet neuvottelut
peruspääomasta ja muista rahoituskysymyksistä oli nyt saatettu päätökseen. NEFCO vietti 15-vuotisjuhlaansa kansainvälisellä seminaarilla, jonka aiheena oli Itämeren
rehevöitymisen torjunta. Toimintavuotena kiinnitettiin erityistä huomiota rahoituspäätösten ympäristövaikutusten arvioinnin ja ennakoinnin kehittämiseen. Suomen
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Barents-ympäristöpuheenjohtajuustyön osana perustettu rahasto, Barents Hot Spot
Facility, käynnistyi menestyksekkäästi NEFCOn hallinnoimana.
Ympäristöohjelman neljä pääteemaa ovat 1) ympäristö ja terveys, 2) meri, 3) luonto, kulttuuriympäristö ja luonnon virkistyskäyttö sekä 4) kestävä tuotanto ja kulutus.
Vuoden 2005 tärkeimpiä saavutuksia ja aktiviteettejä olivat:
1) Ympäristö ja terveys
Pohjoismaat osallistuivat sekä yhteistyössä että erikseen Euroopan unionin uudistuvan
kemikaalilainsäädännön (REACH) ohjausasiakirjojen laadintaan ja muihin toimeenpanoprojekteihin. Pohjoismaisissa projektiryhmissä valmisteltiin lisäksi taustaselvityksiä ja neuvoteltiin yhteisistä kannanotoista ja aloitteista muitakin kansainvälisiä
järjestöjä ja kemikaalisopimusten osapuolikokouksia varten.
Pohjoismaat kehittivät yhdessä näytteenottomenetelmiä partikkelipitoisuuksien mittausta varten sekä ilmapäästöjen vähentämisstrategioita mm. polttouuneille. Laadittiin myös yhteinen arktinen ympäristöstrategia ilmastomuutoksia ja saasteita varten.
2) Meri
Pohjoismaat kehittivät menetelmiä Skagerrakin ja Kattegatin vertailuolosuhteiden
määrittämiseksi sekä ehdotuksia EU:n työhön pohjakasvillisuustutkimuksen yhtenäis-tämiseksi. Samoin osallistuttiin menetelmien kehittämiseen saasteiden aiheuttamien meriympäristöriskien arvioimiseksi. Pohjoismaisen yhteistyön kautta muodostettiin ravinnekuormitusmalleja, joilla voidaan tukea ekologisesti perustettua hallintoa
sekä vesialueiden suunnittelua ja suojelutoimintaohjelmia. EU:n vesipuitedirektiiviin
liittyen kehitettiin parametreja rannikkovesialueiden luokittelemiseksi.
Vuonna 2005 valmisteltiin myös Pohjoismaiden ministerien yhteistoimintaa liittyen
Euroopan meristrategian laadintaan.
3) Luonto, kulttuuriympäristö ja luonnon virkistyskäyttö
Kertomusvuonna laadittiin Pohjoismaiden yhteinen Internet-portaali, josta voi hakea
tietoa tulokaslajeista, säädöksistä ja julkaisuista. Tulokaslajeista Pohjoismaissa välitettiin tietoa myös kansainväliseen lehteen National Geographiciin. Ympäristöyhteistyön
puitteissa tiedotettiin ilmastomuutoksen vaikutuksesta Pohjoismaiden luontoon sekä
mahdollisuuksista pienentää haittoja ja ottaa niitä huomioon luonnonsuojelussa.
Pohjoismaat tukivat yhdessä Baltian maiden kanssa European Heritage Dayn järjestämistä kulttuurimuistomerkkien suojelemiseksi.
Pohjoismaisessa ympäristöalan yhteistyössä kiinnitettiin huomiota kalastusmenetelmien ja kalaviljelyn ja siinä käytettävien lääkeaineiden ja biosidien ympäristövaikutuksiin. Samoin tiedotettiin lampaiden ja porojen kasvattajia keinoista eroosion ehkäisemiseksi.
Lisäksi järjestettiin kansainvälinen maisemasuojelua ja metsänistutusta käsittelevä
konferenssi.
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4) Kestävä tuotanto ja kulutus
Yhteistyön puitteissa laadittiin esite pohjoismaisista menestystarinoista ympäristöteknologian kehittämisessä. Lisäksi laadittiin käsikirja kuluttajille kulutuksen ympäristövaikutuksista sekä opas ympäristötekijöiden huomioimisesta julkisten hankintojen
yhteydessä. Ympäristösektori laati myös selvityksen parhaasta käytettävästä tekniikasta autokorjaamoissa ja autonpesupaikoissa.

17 Rakennus- ja asuntopolitiikka
Pohjoismaisen yhteistyön uudelleenorganisoimisen tuloksena lakkautettiin PMN:n
rakentamisen ja asumisen ministerineuvosto ja virkamieskomitea.
Rakennus- ja asuntopoliittisten asioiden pohjoismaiset vastuuministeriöt päättivät
yksimielisesti jatkaa toimintaa epävirallisena yhteistyönä, ja toiminnan järjestämiseen
saadaan alkuvaiheessa myös tukea PMN:n sihteeristöltä. Vuonna 2005 julkistettiin
Suomen (ylijohtaja Martti Lujanen) toimittamana erinomaisen vastaanoton saanut raportti ”Housing and Housing Policies in the Nordic Countries”.

18 Liikenne
Pohjoismainen liikenneyhteistyö perustui toimintavuoden aikana liikenneministereiden syyskuussa 2003 hyväksyttyyn liikennealan toimintaohjelmaan vuosille 2004–
2008. Liikenneyhteistyön päätavoitteena oli kestävän, kilpailukykyisen ja turvallisen liikenteen edistäminen. Sektorilla keskityttiin kestävään liikkumiseen, Itämeren
liikenneyhteistyöhön, älykkäisiin liikennejärjestelmiin ja liikenneturvallisuuteen.
Liikenneyhteistyön tulee edistää liikennepoliittista keskustelua ja kokemustenvaihtoa
Pohjoismaiden kesken. Yhteistyöllä pyritään myös vaikuttamaan EU:n liikennepolitiikan linjauksiin. Liikenneministerit ovat kokoontuneet myös EU:n liikenneneuvostojen yhteydessä.
Käytettävissä olevin rajallisten resurssien puitteissa (miljoonan Tanskan kruunun perusmääräraha) panostettiin erityisesti neljään alueeseen: 1) kestävään liikkumiseen 2)
Itämeren liikenneyhteistyöhön, 3) älykkäisiin liikennejärjestelmiin ja 4) liikenneturvallisuuteen. Kullekin painopistealueelle muodostettiin teemaryhmät, jotka kokoontuivat 2–3 kertaa vuonna 2005. Teemaryhmien tavoitteena oli valmistella kuljetuskysymysten pohjoismaisen virkamieskomitean (NÄT) ja liikenneministerien (MR-T)
keskusteluja laatimalla ajankohtaisia selvityksiä ja tausta-aineistoa sekä järjestämällä
seminaareja. Lähialueiden liikenneturvallisuuteen kiinnitettiin huomiota.
Pohjoismainen virkamiestyöryhmä NÄT kokoontui toimintakaudella kolme kertaa.
Vuoden 2005 aikana jatkettiin myös NB8-yhteistyötä ministeri- ja virkamiestasolla
Baltian maiden kanssa.
Toimintakaudella pidettiin yksi liikenneministerikokous 29.8.2005 Tanskassa. Asialistalla oli mm. liikenneturvallisuus. Liikenneministerit totesivat, että pohjoismainen
virallinen yhteistyö MR-T:n ja NÄTin puitteissa päättyy 31.12.2005, mutta yhteistyötä
jatketaan epävirallisesti.
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19 Elinkeinopolitiikka
Elinkeinosektorilla keskeistä oli Pohjoismaisen innovaatiokeskuksen NICen toiminnan vakiintuminen. Päivitetty yhteispohjoismainen elinkeinopoliittinen ohjelma
vuosille 2006–2010 saatiin valmiiksi. Muiden alueneuvostojen suhteen varauduttiin
yhteistyön syvenemiseen.
Vuoden 2004 alusta toimintansa aloittaneen Nordisk Innovationcenterin (NICe) toiminnan vakiinnuttaminen antoi oman lisänsä elinkeinoministerien (MR-N) ja erityisesti elinkeinopolitiikan pohjoismaisen virkamieskomitean (ÄK-N) toiminnalle. Vuoden 2005 aikana NICe vakiinnutti varsin hyvin asemansa ja on löytänyt uuden roolinsa
yhteispohjoismaisen elinkeinoelämän tarpeiden tyydyttämisessä ja projektien rahoituksen avustamisessa. NICe huolehti innovaatiopoliittisesta tiedotustoiminnasta sekä
seminaarien, workshopien ja konferenssien järjestämisestä.
Pohjoismaiden ministerineuvoston ja elinkeinoministereiden ministerineuvoston
(MR-N) aloitteesta työstetty ja uudelleen päivitetty yhteispohjoismainen elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006–2010 saatiin valmiiksi ja hyväksytyksi PN:ssa.
Pohjoismaiden ministerineuvoston organisaation muutos ei ole voinut olla heijastumatta elinkeinoministereiden (MR-N) ja elinkeinopolitiikan pohjoismaisen virkamieskomitean (ÄK-N) työskentelyyn ja kokouksissa käytyihin keskusteluihin, koska
ministerineuvosto tullaan yhdistämään kahteen muuhun neuvostoon. Elinkeinosektorilla on katsottu saavutettavan tarkoituksenmukaisella tavalla hyödynnettäviä
synergiaetuja luotaessa yksi ministerineuvosto käsittelemään elinkeino-, energia- ja
aluepoliittisia kysymyksiä.
Yhteistyötä Itämeri-neuvoston, Barentsin euroarktisen neuvoston ja Arktisen neuvoston
kanssa pidettiin tärkeänä. Seurannan sijaan varauduttiin yhteistyön syvenemiseen.
Syyskuussa pidetyn elinkeinoministerikokoukseen yhteydessä järjestettiin ministereiden kesken teemakeskustelu globalisaatiosta ja pohjoismaisista elinkeinopoliittisista
vahvuuksista. Vahvuuksien voimistamista ja uusien yhteistyömuotojen etsimistä kannatettiin yksimielisesti. Tämän kaltaisia keskusteluja ministerikokousten yhteydessä
pidettiin hyödyllisinä ja niitä päätettiin jatkaa.

20 Energia
Energiasektorilla yhteistyötä tehtiin ensisijaisesti sähkömarkkinoilla, ilmastopolitiikassa sekä lähialue- ja Itämeripolitiikassa. Pohjoismaat toimivat Itämeren
energiayhteistyöjärjestön BASRECin päärahoittajina. Energiayhteistyö kohdistui
voittopuolisesti lähialueisiin ja yhteistyön puitteissa mm. jatkettiin stipendiaattiohjelmia Pohjolan lähialueiden energia-asiantuntijoille.
Energiayhteistyötä toteutettiin Pohjoismaiden neuvoston vuosiksi 2002–2005 hyväksymän ohjelman mukaisesti kolmella yhteistyösektorilla: sähkömarkkinat, ilmastopolitiikka sekä lähialueet ja Itämeri, joilla kaikilla toimi työtä valvova ja suunnitteleva
energiapolitiikan pohjoismaisen virkamieskomitean (ÄK-ENERGI) alatyöryhmä. Ilmastopolitiikan ryhmässä oli edustus myös ympäristönsuojelukysymysten pohjoismaisesta virkamieskomiteasta (ÄK-M).
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Tutkimusyhteistyöstä vastasi Pohjoismainen energiatutkimusinstituutti NEF, jonka
työn painopisteet vastasivat ministerineuvoston ja PN:n hyväksymiä linjauksia: pääpaino oli kestävän kehityksen mukaisissa energiaratkaisuissa ja tutkimuksessa. Pohjoismaat olivat myös Itämeren energiayhteistyöjärjestön BASRECin päärahoittaja.
BASRECin työ oli tuloksellisinta Ruotsin johdolla toimineessa bioenergiaryhmässä.
Vuoden aikana valmisteltiin uusi energiayhteistyön toimenpidesuunnitelma vuosille
2006–2009, jonka PN hyväksyi syksyllä 2005. Yhteistyön pääaloja ovat energiamarkkinat (käytännössä sähkömarkkinat), kestävän kehityksen energiajärjestelmä sekä kansainvälinen yhteistyö erityisesti EU:ssa, Itämerellä ja Venäjän kanssa.
Alueyhteistyöryhmä jatkoi stipendiaattiohjelmia Baltian maiden ja Luoteis-Venäjän
energia-asiantuntijoille. Ryhmä piti yhteyttä Venäjän teollisuus- ja energiaministeriöön
lähinnä BASRECin toimintaan ja tiiviimmän Pohjoismaat–Venäjä-yhteistyön käynnistämiseen liittyvissä kysymyksissä. Alueyhteistyöryhmän yhteydessä ovat toimineet
myös bioenergiaryhmä ja maakaasuryhmä, joiden päätehtävät ovat liittyneet Itämeriyhteistyön kehittämiseen. Maakaasutyöryhmä selvitteli maakaasun toimitusvarmuuskysymyksiä, markkinoiden toimivuutta ja toimivuuden esteitä sekä EU-direktiivien
soveltamisen edistymistä Itämeren maissa yhdessä alan teollisuuden järjestön Baltic
Gasin kanssa. Ryhmä järjesti näitä kysymyksiä koskevan seminaarin BASRECin kanssa Varsovassa 27.–28.10.2004. Bioenergiaryhmä toteutti neljää laajaa projektia, mm. alan
standardisointia yhteistyössä NordTestin ja Suomen VTT:n kanssa ja vastasi pitkälti
käytännössä Itämeren bioenergiayhteistyön suunnittelusta ja johtamisesta.
Sähkömarkkinayhteistyössä keskeisiä kysymyksiä olivat Pohjoismaiden energiamarkkinoiden kehittäminen ja sähkön tarjonnan riittävyys lähivuosina kysynnän kasvaessa. Ryhmä toimi tiiviissä yhteistyössä Pohjoismaiden järjestelmävastaavien yhteistyöjärjestön Nordelin kanssa.

21 Aluepolitiikka
Vuonna 2005 voimassa olleen yhteistyöohjelman painopistealueita olivat rajaseutuyhteistyö, muu alueiden välinen yhteistyö sekä kokemustenvaihto ja tiedontuotanto.
Tanskan puheenjohtajuusohjelmassa korostettiin erityisesti rajaseutuyhteistyöstrategian laatimista, Länsi-Pohjola-yhteistyön kehittämistä sekä kansainvälistä tutkimusyhteistyötä alue- ja kaupunkikehityksen alalla.
Sektorin budjetti oli noin 30 milj. DKK ja painopiste oli rajaseutuyhteistyön tukemisessa ja
tutkimustoiminnassa. Yhteistyötä johtavat alueministerit (MR-REG), jotka kokoontuivat
18.11. Kööpenhaminassa. Kokouksessa hyväksyttiin virkamieskomitean valmistelema
uusi rajaseutuyhteistyöstrategia. Pyrkimyksenä on kytkeä PMN:n tuki rajaseutuyhteistyölle selvemmin pohjoismaisen yhteistyön strategisiin painopisteisiin ja joustavoittaa
rahoitusta. Alueministerit suhtautuivat myönteisesti uuden alue-, elinkeino- ja energiapolitiikan ministerineuvoston muodostamiseen vuoden 2006 alusta. Samalla he pitivät
tärkeänä aluepolitiikan pohjoismaisen virkamieskomitean (NÄRP) säilyttämistä ja Nordregion (Pohjoismainen aluekehityksen keskus) toiminnan turvaamista.
Sektorin päivittäistä työtä johtaa aluepolitiikan pohjoismainen virkamieskomitea
(NÄRP). Suomesta siinä ovat edustettuna sisäasiainministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö ja ympäristöministeriö. Komitea kokoontui viisi kertaa vuoden 2005 aika-
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na. Normaaliin tapaan komitea käsitteli budjettiasioita ml. rahojen jakamista rajaseutukomiteoille ja rahoituksen myöntämistä yksittäisille selvityshankkeille, Nordregion
toimintaa sekä aluepolitiikan ajankohtaisia tapahtumia. Erityisteemoja olivat rajaseutuyhteistyöstrategian valmistelu, Länsi-Pohjola-yhteistyön kehittäminen sekä pohjoismaisen yhteistyön modernisoinnin vaikutukset aluepoliittiseen yhteistyöhön. Komitea
sai myös säännöllisiä raportteja EU:n aluekehitystä koskevista tutkimushankkeista.
NÄRPin asettamat kaksi EU-asioita käsittelevää työryhmää (Interreg-työryhmä ja valtiontukityöryhmä) kokoontuivat useita kertoja vuoden aikana ja osoittautuivat hyödyllisiksi tiedonvaihto- ja keskustelufoorumeiksi. Interreg-työryhmän toimeksiannosta Nordregio laati Pohjoismaiden Itämeri-strategioita koskevan selvityksen. Vuoden
aikana asetettiin uusi työryhmä vertaamaan Pohjoismaiden kaupunkipolitiikkaa ja
-strategioita.
Nordregio-tutkimuslaitoksen uusi toiminnanjohtaja Ole Damsgaard aloitti työnsä
vuoden alkupuolella, ja laitoksen henkilökunta uudistui muutenkin vuoden aikana.
Muutoksista huolimatta toiminta jatkui suunnitelmien mukaan. Merkittävä osa toiminnasta koostui vapaan kilpailun kautta saaduista toimeksiannoista. Nordregio oli
vahvasti mukana EU:n aluepoliittisessa tutkimusohjelmassa (ESPON). Rajaseutuyhteistyökomiteoiden toiminta jatkui niiden omien suunnitelmien mukaisesti. Komiteoiden välistä kokemustenvaihtoa edistettiin rajaseutu- sekä rajapoliittisilla foorumeilla,
jossa käsiteltiin erityisesti rajaesteiden poistamista. Tähän paneutunut G.O.L.I.N.-hanke
(Gränsregionala Optimala Lösningar i Norden) piti loppuseminaarin keväällä 2005.
Vuosina 2002–2004 toteutettu Baltian maiden rajaseutuyhteistyön kehittämistä tukeva hanke jatkuu BEN-nimisenä (Baltic Euroregional Network) Interreg-hankkeena
vuosina 2005–2007. Sitä vetää PMN:n Vilnan konttori ja keskeisiä rahoittajia ovat EU,
PMN ja Itämeren neuvosto.
Skotlannin ja Pohjoismaiden välisen aluekehitykseen ja edunvalvontaan liittyvän yhteistyön jatkoa ja laajentamista myös Irlantiin ja Baltian maihin pohdittiin kyseisten
maiden välisissä tapaamisissa. Asian valmistelu jatkuu vuonna 2006.

22 Talous- ja finanssipolitiikka
Talous- ja finanssisektorin yhteistyö keskittyi globalisaation tuomien haasteiden
sekä EU/ETA-asioiden käsittelyyn. Toukokuussa otettiin käyttöön uusi pohjoismainen veroportaali.
Pohjoismaiden valtiovarainministerit (MR-FINANS) jatkoivat aktiivista dialogia talouskehityksestä ja talouspoliittisesta tilanteesta. Erityisesti globalisaation tuomat
haasteet ja mahdollisuudet olivat tärkeällä sijalla Tanskan puheenjohtajuuskaudella.
Tanskan aloitteesta käynnistettiin myös selvitys makrotaloudellisista reunaehdoista
tutkimukselle ja kehitykselle Pohjoismaissa kasvun ja työllisyyden edistämistä silmällä pitäen. Yleisesti ottaen Pohjoismaat ovat pärjänneet hyvin ja saavuttaneet hyviä tuloksia tutkimus- ja kehityspanostuksistaan, jotka ovat maailman huippua.
Ajankohtaisia EU/ETA-asioita, joista ministerit kävivät keväällä keskustelua, olivat
mm. ECOFIN-ministereiden hyväksymä uusittu kasvu- ja vakaussopimus sekä rajaa
ylittävien rahoituslaitosten valvonta ja miten sitä koskeva työ etenee EU:n puitteissa.
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Syyskokouksessa käytiin keskustelua EU-komission alennettuja arvonlisäverokantoja
koskevasta direktiiviehdotuksesta.
Pohjoismainen arvopaperimarkkinatyöryhmä (ns. referensgruppen) jatkoi työskentelyään kertomusvuoden aikana. Finanssisektorin ja ympäristösektorin yhteisellä
talous- ja ympäristöryhmällä oli useita hankkeita työn alla. Biologisen monimuotoisuuden ohjauskeinoista tehty selvitys valmistui. Tasa-arvo- ja finanssisektorin yhteistä
selvitystyötä sukupuolinäkökohdan sisällyttämisestä kansalliseen budjettivalmisteluun jatkettiin.
Rajaesteiden poistaminen eteni konkreettisesti kertomusvuoden aikana, kun pohjoismainen veroportaali otettiin käyttöön toukokuussa 2005. Pohjoismaisen verosopimuksen tarkistuskierros eteni. Eräänä tavoitteena on huomioida verosopimuksesta
mahdollisesti aiheutuvat rajaesteongelmat.

23 Maa- ja metsätalous- sekä kalastus- ja elintarvikesektori
Keskeiset yhteistyöalueet vuonna 2005 olivat elinkeinokehitys, ruoka ja terveellisyys
sekä biodiversiteetti ja geenivarat. Elintarvikesektorin painopistealueena oli Pohjolan kansalaisten parempi terveys terveellisen ruoan ja lisätyn liikunnan myötä.
Ministerineuvostoon (MR-FJSL) kuului kolme virkamieskomiteaa: kalastuskysymysten pohjoismainen virkamieskomitea NEF, maa- ja metsätalouskysymysten pohjoismainen virkamieskomitea NÄJS sekä pohjoismainen elintarvikeasiain virkamieskomitea ÄK-Livs. Näiden toimintaa koordinoi koordinaatioryhmä, jossa on edustettuina
jokaisen maan korkein virkamiesjohto.
Ministerineuvosto päätti uudistaa yhteistyötä siten, että 1.1.2006 alkaen sektorilla toimii neljä virkamiestyöryhmää (maatalous, metsätalous, kalastus ja elintarvikeala), joita koordinoi toimeenpaneva komitea.
Maatalousalalla NordFram-hanke edisti pohjoismaista yhteistyötä ja verkottumista,
käynnisti projekteja ja teki aloitteita koskien tulevaisuuden maataloutta ja kulttuurimaisemaa, mihin kuului myös maaseudun laaja-alainen kehittäminen.
Pohjoismainen geenivarayhteistyö oli mallina perustettaessa geenipankkeja eri puolilla maailmaa, esimerkiksi Afrikkaan, Baltiaan ja Balkanille.
Metsätalouden osalta ajankohtainen teema oli yhteistyön kehittäminen puunkorjuussa Ruotsin myrskytuhojen jäljiltä. Tanskan järjestämän metsäministerikokouksen teemana oli metsien merkitys paikallisella tasolla.
Elintarvikesektorin painopistealueena oli pohjoismaisen toimintasuunnitelman kehittäminen tavoitteenaan Pohjolan kansalaisten parempi terveys ja elämänlaatu terveellisen ruoan ja lisätyn liikunnan myötä. Lisäksi käynnistettiin keskustelut pohjoismaisesta yhteistyöstä elintarviketutkimuksen alueella. Uusia teemoja, kuten eläinten
terveys ja hyvinvointi ja erityisesti pohjoismainen yhteistyö eläinlääkinnällisen valmiuden osalta, sisällytettiin poliittiseen agendaan.
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24 Kuluttaja-asiat
Kuluttajasektorin keskeisimpiä tavoitteita kertomusvuonna 2005 olivat kuluttajansuojan vahvistaminen niin Pohjoismaissa kuin muuallakin Euroopassa sekä kuluttajien tietopohjan vahvistaminen. Toiminta keskittyi EU:n valmisteilla olevien kuluttajansuojasäädösten tarkasteluun sekä kuluttajainformaation tuottamiseen.
Kuluttaja-alan pohjoismainen yhteistyö vuonna 2005 pohjautui syyskuussa 2004 hyväksyttyyn kuluttaja-alan yhteistyöohjelmaan vuosille 2005–2010 sekä vuoden 2005
toimintasuunnitelmaan. Visiona yhteistyössä oli sellaisten aktiivisten kuluttajien luominen, joiden asema on turvallinen, missä tahansa he toimivatkin.
Konkreettinen yhteistyö vuonna 2005 koski kahden päätavoitteen toteuttamista. Kuluttajansuojan vahvistaminen Pohjolassa ja muualla Euroopassa on ensimmäinen keskeinen tavoite. Tältä osin oli vireillä kymmenkunta selvitystyötä ja seminaaria, joissa tarkasteltiin EU:n valmisteilla olevien kuluttajansuojasäädösten sisältöä ja muita
kuluttajapoliittisia aloitteita sekä harjoitettiin yhteistyötä eurooppalaisten säädösten
täytäntöönpanovaiheessa sekä ylläpidettiin yhteistyötä kuluttajansuojasäädöksiä valvovien pohjoismaisten viranomaisten välillä.
Kuluttajien vapaan valinnan ja päätösten pohjana olevan tietopohjan vahvistaminen
oli toinen päätavoite. Tähän liittyviä kuluttajainformaatioon ja -kasvatukseen ja markkinoiden toimivuuteen liittyviä hankkeita oli vireillä toistakymmentä.
Kuluttajakysymysten pohjoismaisen virkamieskomitean ja sen oikeudellisia ja tuotekysymyksiä käsittelevien johtoryhmien lisäksi toiminnassa on kaksi ad hoc -ryhmää,
joista toinen käsitteli lapsia ja nuoria koskevia kuluttajakysymyksiä ja toinen markkina-analyyseja ja -olosuhteita. Kuluttajasektorilla toimii myös kuluttajatutkijoiden sekä
pohjoismaisten kuluttajajärjestöjen yhteistyöverkostot. Sektori vastaa pohjoismaisesta
ympäristömerkinnästä, jossa päättävänä toimielimenä oli pohjoismaiden ympäristömerkintälautakunta.
Vuonna 2005 päätetty Pohjoismaiden ministerineuvoston rakenneuudistus merkitsi,
että kuluttajaministerineuvoston (MR-KONS) toiminta virallisena ministerineuvostokokoonpanona päättyi vuoden 2005 lopussa. Samalla päättyi myös kuluttajakysymysten pohjoismaisen virkamieskomitean (ÄK-KONS) toiminta.
Kuluttaja-asioista vastaavat pohjoismaiset ministerit päättivät 29.–30.9.2005, että edellä mainitun yhteistyöohjelman toteuttamista jatketaan. Ministerit päättivät, että yhteistyöstä vastaa jatkossa kuluttaja-asioista vastaavien pohjoismaisten ministeriöiden
virkamiehistä koostuva pohjoismainen kuluttajaryhmä.

25 Sosiaali- ja terveyspolitiikka
Sosiaali- ja terveyspolitiikan alalla kehitettiin influenssa- ja pandemiarokotteita koskevaa yhteistyötä sekä keskusteltiin harvinaisista sairauksista. Tasa-arvoministerit hyväksyivät uuden pohjoismaisen tasa-arvoyhteistyöohjelman vuosille
2006–2010, jonka painopisteinä ovat sukupuoli ja valta sekä sukupuoli ja nuoret.
Huumepolitiikan sektorilla jatkettiin huumausaiheiden käyttäjien hoidon kehittämishanketta.
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Pohjoismaiset sosiaali- ja terveysministerit (MR-S) asettivat asiantuntijaryhmän tutkimaan, onko mahdollista käynnistää pohjoismainen influenssarokotteen tuotanto
ja turvata rokotteiden saatavuus mahdollisen lintuinfluenssan puhjetessa. Pandemiarokotteen rinnalla tuotettaisiin myös tavallista influenssarokotetta maiden tarpeisiin.
Sovittiin, että ennen päätöksen tekoa selvitetään, mikä tuotantomalli on varmin ja kustannuksiltaan kilpailukykyisin.
Kööpenhaminassa järjestettiin lokakuussa konferenssi, jossa käsiteltiin harvinaisten
sairauksien hoitoa. Työryhmä, jonka tehtävänä on selvittää, voidaanko harvinaisista
sairauksista kärsiville potilaille järjestää hoitoa Pohjoismaissa, saa työnsä päätökseen
vuoden 2006 loppuun mennessä.
NOPUS (Pohjoismainen koulutusohjelma sosiaalihuollon kehittämiseksi) järjesti marraskuussa työseminaarin, jonka aiheena oli vapaaehtoissektorin merkitys Pohjolassa.
Seminaarissa keskusteltiin mm. pohjoismaisen verkoston käynnistämisestä, jonka
kautta välitettäisiin hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja.
Vuonna 2005 käynnistyi yhteispohjoismainen Internet-hanke hammashoidossa käytettävistä materiaaleista. Hankkeen ylläpito, valvonta ja päivitys ovat NIOMin (Pohjoismainen hammasmateriaalien koestuslaitos) vastuulla.
Tasa-arvopolitiikka
Tasa-arvoministerit (MR-JÄM) hyväksyivät kokouksessaan pohjoismaisen tasa-arvoyhteistyöohjelman vuosille 2006–2010. Ohjelmassa priorisoidut teemat ovat sukupuoli ja valta sekä sukupuoli ja nuoret. Läpikäyvänä painopistealueena on lisäksi
vähemmistönäkökulma sekä sukupuolen merkitys kulttuurissa ja viestinnässä. Yksi
keskeisiä toimintaperiaatteita on poikkisektoraalisen yhteistyön kehittäminen.
Ministerikokouksessa keskusteltiin myös prostituutiosta ja naiskaupasta sekä teemasta ”Perhepolitiikka monikulttuurisessa yhteiskunnassa”.
Suomessa järjestettiin marraskuussa Miehet ja tasa-arvo -konferenssi. Pohjoismaisen
tasa-arvoyhteistyön puitteissa järjestettiin myös Women & Democracy sekä High Level Seminar on Gender Mainsteaming -konferenssit Pietarissa. YK:n Naisten asema
-toimikunnan vuosittaisen kokouksen yhteydessä New Yorkissa järjestettiin pohjoismainen tapahtuma ”Gender and Youth”.
Tasa-arvokysymysten pohjoismaisessa virkamieskomiteassa (ÄK-JÄM) sovittiin laajan arviointiraportin pohjalta pohjoismaisen naistutkimusinstituutti NIKKin uudesta
strategiasta ja toimintalinjoista. Vuoden aikana oli käynnissä myös useita työryhmiä,
joissa käsiteltiin mm. seuraavia teemoja: miehet ja tasa-arvo, samapalkkaisuus, valtionbudjettien valtavirtaistaminen sekä julkisen tilan pornografisoituminen.
Huumepolitiikka
Huumeasioiden pohjoismaisessa virkamieskomiteassa (ÄK-NARKO) käsiteltiin perinteiseen tapaan kansallisia huumausainetilanteita ja toimenpiteitä sekä raportoitiin
YK:n, Dublin-ryhmän, Euroopan neuvoston ja EU:n (HDG ja EMCDDA) aktiviteeteista huumausaineasioissa. Poliisi ja tulli -ryhmä (PTN) sekä pohjoismainen päihdetutkimuslautakunta (NAD) raportoivat ryhmälle toiminnastaan tavalliseen tapaan.
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Ruotsin käynnistämää huumausaineiden käyttäjien hoidon kehittämishanketta jatkettiin pitämällä seminaari. ÄK-NARKOn kokouksissa on käsitelty lisäksi erilaisia
huumausainepolitiikan sisällöllisiä teemoja. Tanskan aloitteesta käynnistettiin khatin
käyttöä ehkäisevä hanke.
ÄK-NARKOssa käsiteltiin Tanskan aloitteesta huumausainepoliittista linjapaperia,
joka lähti keskeisesti Tanskan sisäpoliittisista tarpeista. Tämän vuoksi Suomi joutui
esittämään siihen huomattavan määrän olennaisia muutoksia. Sopimuksen mukaan
Suomi käynnisti kertomusvuoden alussa vaihtoehtoisen suunta-asiakirjan valmistelun uudelle puheenjohtajamalle Norjalle toimitettavaksi.
Huumekysymyksistä vastaavien ministereiden ministerineuvosto (MR-NARKO)
lakkautettiin vuoden 2005 lopussa. Koska poikkihallinnollista yhteistyötä ja verkostoitumista huumepoliittisissa kysymyksissä kuitenkin pidetään tärkeänä, yhteistyötä
päätettiin jatkaa epävirallisesti.

26 Työmarkkinat ja työympäristö
Työmarkkina- ja työympäristöpolitiikan pohjoismaisessa yhteistyössä keskityttiin
vuonna 2005 EU:n laajentumisen seurauksiin, sairauspoissaoloihin sekä raja-alueiden työnvälityksen kehittämiseen ja digitaalisiin CV-pankkeihin.
Keväällä 2004 asetetun pohjoismaisen yhdyshenkilöryhmän raporttia ”Työvoiman ja
palveluiden liikkuvuus EU:n laajentumisen jälkeen: Pohjoismaiden eroja ja yhtäläisyyksiä” (Arbeids- og tjenestemobilitet etter EU-utvidelsen) käsiteltiin Pohjoismaiden
ministerineuvoston työministereiden (MR-A) kokouksessa syyskuussa 2005 Louisianassa Tanskassa ja päätettiin lähettää raportin englanninkielinen tiivistelmä EU:
n komissiolle. Yhdyshenkilöryhmä jatkaa työtään 1.5.2006 asti. MR-A päätti jatkaa
yhteydenpitoa EU:ssa meneillään olevasta valtiontukisääntöjen uudistamistyöstä ja
koordinoida tätä virkamiestasolla.
Kööpenhaminassa järjestettiin 25.4.2005 pohjoismainen sairauspoissaoloja koskeva
konferenssi, jonka jatkoksi perustettiin pohjoismainen sairauspoissaoloja käsittelevä
yhdyshenkilöryhmä. Ryhmän tehtävänä on vuosina 2005–2007 kerätä ja analysoida
tietoa sairauspoissaolojen kehityksestä Pohjoismaissa, sairauspoissaoloihin kohdistuvista toimenpiteistä Pohjoismaissa, välittää tietoa maiden sairauspoissaoloihin kohdistuvasta työstä, toimia neuvoa-antavana foorumina pohjoismaiseen rahoitukseen
perustuvien sairauspoissaoloja koskevien tutkimushankkeiden ja konferenssien suhteen sekä työstää tietoa hankkeen tuloksista PMN:n asianosaisille foorumeille.
Pohjoismaisen työmarkkinasopimuksen uudistamiseen tähtäävä työ päätettiin lopettaa, koska eräistä sopimuksen artikloista on jo säädetty EU/ETA-lainsäädännössä eikä
uudistettu sopimus olisi tuonut Pohjoismaiden kansalaisille mitään uutta.
Työ Pohjoismaiden välisten raja-alueiden työnvälityksen kehittämiseksi Internetin
avulla on jatkunut. Tarkoituksena on, että työnhakija saa Internetin avulla tiedon rajan takana vapaana olevista työpaikoista oman kansallisen työpaikkatietopankkinsa
kautta. Aluksi hanketta toteutetaan Tanskan ja Ruotsin välillä Juutinrauman alueella ja toimintaa on saatujen kokemusten perusteella tarkoitus laajentaa myöhemmin
Ruotsin ja Norjan välille sekä Suomen ja Ruotsin välille.
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Kertomusvuoden aikana tehtiin myös selvitys, miten pohjoismaiset työnantajat käyttävät CV-tietopankkeja ja mitä toiveita heillä on CV-tietopankkien suhteen. Lisäksi pidettiin aiheesta seminaari Kööpenhaminassa. Hankkeen puitteissa selvitettiin myös
CV-tietojen saantiin liittyviä juridisia esteitä ja teknisiä ratkaisumalleja.
Vuoden lopussa käynnistettiin Pohjoismaisen työmarkkina- ja työympäristöpolitiikan
virkamieskomitean (ÄK-A) alaisen organisaation tarkistustyö.

27 Lainsäädäntöyhteistyö ja muu oikeudellinen yhteistyö
Oikeusministereiden yhteistyössä keskityttiin rikosoikeudelliseen raja-alueyhteistyöhön, hallinnon julkisuuskysymyksistä saatujen kokemusten vaihtoon, ristiriitojen vaihtoehtoisiin ratkaisuihin, Pohjoismaiden suhteisiin EU/ETA-alueeseen,
sotarikollisten kohteluun, rikollisten luovuttamiseen sekä järjestäytyneeseen rikollisuuteen.
Pohjoismaisen lainsäädäntöyhteistyön tavoitteena on edistää pohjoismaisten lainsäädäntöjen harmonisointia. Lainsäädäntöyhteistyö pyrkii vaikuttamaan tehokkaasti
EU/ETA-alueen ja muiden kansainvälisten säännöstöjen kehittämiseen.
Vuoden 2005 oikeusministerikokous pidettiin 21. kesäkuuta Skagenissa Tanskassa.
Ministerit perehtyivät käynnissä olevaan työhön tarkistamalla rangaistusten täytäntöönpanoa koskevat pohjoismaiset säännöstöt. Edelleen keskusteltiin ristiriitojen vaihtoehtoisista ratkaisuista eli sovittelusta rikos- ja siviiliasioissa. Ministerit keskustelivat
myös niin kutsutusta judikalisaatiosta, jossa valtaa siirtyy parlamenteilta ja hallituksilta oikeusistuimille sekä siitä, mitä vaikutuksia ilmiöllä on esimerkiksi kansainvälisten
valtiosopimusten allekirjoittamiseen.
Kokouksessa päätetiin uudesta pohjoismaisesta valtiosopimuksesta, joka koskee lainrikkojien luovuttamista Pohjoismaiden kesken (pohjoismainen pidätysmääräys).
Ministerit hyväksyivät myös uuden yhteistyöohjelman pohjoismaisesta lainsäädäntöyhteistyöstä, jota kehitetään yhteistyössä Viron, Latvian ja Liettuan kanssa. Yhteistyötä tehdään Eurooppa-oikeuden asiakirjojen sekä pohjoismaisten rajaesteiden osalta ja Pohjoismaiden neuvoston kanssa käytävässä vuoropuhelussa.
Ministerit päättivät edelleen antaa laadittavaksi toimeksiantoesityksen pohjoismaisesta projektista perhe- ja parisuhdeväkivallan vähentämiseksi. Samoin keskusteltiin
jatkoseurannan tarpeesta sekä mahdollisuuksista lahjonnanvastaiseen työhön panostamisessa.

28 Pohjoismainen yhteistyö saamelaisasioissa
Pohjoismainen saamelaisasiain virkamieselin käsitteli vuoden aikana pohjoismaista saamelaissopimusluonnosta valmistelleen asiantuntijaryhmän mietintöä, sen
luovuttamista ja asian jatkovalmistelua, pohjoismaisen saamelaisyhteistyön laajentamista Venäjän viranomaisiin ja Venäjän saamelaisiin, poronlihan mahdollista
markkinointiyhteistyötä sekä saamelaistutkimusta. Saamelaissopimusluonnosta
valmistellut asiantuntijaryhmä luovutti mietintönsä saamelaisasioiden yhteenso-
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vittamisesta vastaaville ministereille ja saamelaiskäräjien puheenjohtajille heidän
vuosittaisen kokouksensa yhteydessä, joka pidettiin Helsingissä 16.11.2005.
Pohjoismainen yhteistyö saamelaisasioissa tapahtuu yhtäältä Pohjoismaiden neuvoston
suositukseen no. 13/1962 perustuvan Pohjoismaisen saamelaisasiain virkamieselimen
puitteissa ja toisaalta Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteydessä saamelaisasioiden yhteensovittamisesta vastaavien ministerien ja saamelaiskäräjien puheenjohtajien
säännöllisissä yhteiskokouksissa (jäljempänä yhteiskokous). Saamelaisasiat kuuluvat
Suomessa oikeusministerille, Ruotsissa maatalousministerille ja Norjassa työministerille, jolle ne siirtyivät kunta- ja aluekehitysministeriltä marraskuussa 2005.
Virkamieselin koostuu Suomen, Ruotsin ja Norjan valtuuskunnista, joissa kussakin
on yhteensä vähintään kolme virkamiestä asianomaisen maan hallitusta ja saamelaiskäräjiä edustamassa. Suomen valtuuskunnassa on viisi jäsentä, joista neljä edustaa
hallitusta ja yksi saamelaiskäräjiä. Virkamieselin kokoontuu yleensä kaksi kertaa vuodessa, niin myös kertomusvuotena. Kokoukset pidetään virkamieselimen puheenjohtajamaassa. Vuonna 2005 puheenjohtajana oli Suomi.
Kertomusvuoden yhteiskokouksessa käsiteltiin saamelaissopimusluonnoksen jatkovalmistelua ja päätettiin, että asiantuntijaryhmän mietintö lähetetään lausuntokierrokselle ja että lausuntomenettely toteutetaan yhdessä saamelaiskäräjien kanssa. Lisäksi
kuultiin selonteko Moskovassa 30.9. saamelais/alkuperäiskansa-asioissa pidetystä
varaministeri/kansliapäällikkökokouksesta. Kokouksessa, jolla oli yhtymäkohtia Barentsin yhteistyöhön, kannatettiin yhteistyön kehittämistä saamelais/alkuperäiskansa-asioissa.

29 Poliisi- ja pelastusalan yhteistyö
Poliisiyhteistyössä keskityttiin yhteistyön järkeistämiseen eri foorumeiden kesken,
uhrintunnistusasioihin, järjestysasioihin sekä huumausaineyhteistyöhön. Pelastusyhteistyön painopisteinä olivat uuden Nordred-sivuston perustaminen sekä vuonna
2006 pidettävän konferenssin valmistelut.
Poliisiyhteistyö
Pohjoismainen poliisiyhteistyö kehittyy samanaikaisesti muun kansainvälisen yhteistyön kanssa. Vuoden 2005 kokouksessaan poliisiylijohtajat päättivät, että olemassa
olevien lukuisten yhteistyöfoorumeiden paremman yhteensovittamisen vuoksi tarvitaan yhteinen visio painopisteistä ja eri foorumien keskinäisestä suhteesta. Tätä varten
perustettiin korkean tason työryhmän työstämään asiaa. Työryhmä tulee esittämään
raporttinsa poliisiylijohtajille elokuussa 2006.
Vuonna 2005 poliisiylijohtajat hyväksyivät DVI- eli uhrintunnistustoimintaa ohjaavan
yhteispohjoismaisen yhteisymmärryspöytäkirjan.
Poliisiylijohtajat päättivät vuonna 2004, että yhteistyötä on syytä laajentaa koskemaan
myös järjestyspoliisin toimintaa. Ensimmäinen kokous pidettiin syyskuussa 2005, ja
asialistalla oli mm. suuret yleisötapahtumat. Työryhmään osallistuu ministeriötason
edustajia sekä edustajia, jotka vastaavat isojen kaupunkien operatiivisesta toiminnasta.
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Suomi toimi PTN-yhteistyön (Polis och tull i Norden mot narkotika) puheenjohtajana 06/2004–06/2005. Suomi pyrki viemään yhteistyötä operatiivisempaan suuntaan ja
useimmat hallinnolliset projektit lakkautettiin.
Suomella on tällä hetkellä 6 PTN-yhdysmiestä. Näistä neljä on poliisimiehiä ja kaksi
tullimiehiä. 1.1.2006 alkaen Suomi saa kaksi PTN-yhdysmiestä lisää, sillä Pietariin ja
Moskovaan rekrytoitaville uusille poliisin yhdyshenkilöille annetaan PTN-status.
Pelastusyhteistyö
Vuonna 2005 Nordred-yhteistyö painottui Internet-sivujen käyttöönottoon sekä vuoden 2006 Nordred-konferenssin ja -pelastusharjoituksen valmisteluun.
Internet-sivut www.nordred.org otettiin käyttöön marraskuussa 2005. Samalla luovuttiin Nordred-käsikirjan ylläpidosta. Nyt viranomaisten onnettomuusilmoituksissa
tarvitsemat yhteystiedot ja lomakkeet ovat käyttäjätunnuksella suojatussa osassa.

30 Maahanmuutto- ja kansalaisuusasiat
Maahanmuuttoasioita käsiteltiin EU:n lisäksi pohjoismaisessa NSHF-ryhmässä.
Kansalaisuusasioissa tietoja vaihdettiin vakiintuneen tavan mukaisesti.
Eurooppa-neuvosto hyväksyi loppuvuonna 2004 ns. Haagin monivuotisen ohjelman
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden lujittamiseksi EU:ssa. Kesäkuussa 2005 oikeusja sisäasioiden neuvosto hyväksyi toimintasuunnitelman Haagin monivuotisen ohjelman vapauden, turvallisuuden ja oikeuden lujittamiseksi EU:ssa toteuttamiseksi.
Syksyllä 2005 komissio antoi direktiiviehdotuksen laittomasti oleskelevien kolmansien valtioiden kansalaisten palauttamisesta. Sitä käsiteltiin loppuvuonna neuvoston
maahanmuuttotyöryhmässä.
Joulukuussa 2005 oikeus- ja sisäasiainneuvosto hyväksyi turvapaikkamenettelydirektiivin, joka oli viimeinen ns. ensimmäisen vaiheen vähimmäissäädöksistä. Nyt ne on
saatettava kansallisesti voimaan ja ryhdyttävä arvioimaan niiden soveltamista käytännössä.
Vuonna 2005 Suomi toimi pohjoismaisen virkamiestasoisen yhteistyöryhmän NSHF:
n (Nordisk samrådsgrupp på hög nivå i flyktingfrågor) puheenjohtajana. Kokouksia
järjestettiin kaksi, josta toinen oli virkamieskokouksen yhteydessä järjestetty ministerikokous. Kokouksissa vaihdettiin tietoja maahanmuutto- ja turvapaikka-asioissa.
Kansalaisuusasioissa Pohjoismaat vaihtavat tilastotietoja ja tietoja lainsäädännön ja
hallintokäytäntöjen muutoksista vuosittain kokoontuvassa kansalaisuusasioiden työryhmässä. Työryhmän puheenjohtajuus on kiertävä. Vuoden 2005 puheenjohtaja oli
Norja.

LIITTEET
LIITE 1: Pohjoismaiden ministerineuvoston budjetti vuonna 2005
Maiden maksuosuudet
Pohjoismaiden ministerineuvoston budjetti oli 825,9 miljoonaa Tanskan kruunua. Eri
Pohjoismaiden maksuosuudet määräytyvät niiden bruttokansantulon perusteella. Itsehallintoalueet eivät osallistu Pohjoismaiden ministerineuvoston toiminnan rahoittamiseen.
Ruotsi

31,9 %

Norja

26,3 %

Tanska

22,8 %

Suomi

17,9 %

Islanti

1,1 %

Yhteensä

100,0 %

Budjetti pääalueittain
Ympäristö- ja resurssipolitiikka, lähialueet

24,7 %

Koulutus-, tutkimus- ja tietotekniikkapolitiikka

24,6 %

Kulttuuri

19,4 %

Hyvinvointi- ja elinkeinopolitiikka

17,6 %

Sihteeristö ja muut yhteiset toiminnot

13,7 %

Yhteensä

100,0 %

Budjetti momenteittain Tanskan kruunuissa
Luvut tuhansissa Tanskan kruunuissa.
Kulttuuriyhteistyö

160.537

Yleiset kulttuuriosuudet
1-2203-1 Strategiske og kulturpolitiske satsinger
1-2205-2 Nordisk kulturfond

35.212
5.114
30.098

Lapset ja nuoret
Projektmedel och generella stödordningar
1-2210-1 Nordiskt idrottssamarbete
1-2212-1 Nordiska ungdomskomittén
1-2214-1 Ledningsgrupp för nord. barn- och ungdomskultur

13.694
13.694
1.271
6.294
6.129

Elokuva ja media
Projektmedel och generella stödordningar
1-2220-1 Styrgruppen for kultur- og massemediesamarbeid
1-2222-2 Nordisk Film- och TV-fond
Institutioner
1-2228-3 NORDICOM
1-2229-3 Nordisk Journalistcenter (NJC)

32.780
27.137
5.655
21.482
5.643
2.237
3.406

Taideyhteistyö
Projektmedel och generella stödordningar
1-2230-1 Nordisk litteratur och bibliotekskommitté (NORDBOK)
1-2238-2 Sleipnir
1-2239-1 Nordiska Museikommittén
1-2246-4 Skandinavisk förenings Konstnärskollegium i Rom
1-2256-1 Nordisk Musikkommitté (NOMUS)
Institutioner
1-2255-3 Nordiskt Center för Scenkonst (NordScen)
1-2257-3 Nordiskt Kunstnercentrum (Dalsåsen)
1-2258-3 Nordiskt Institut för Samtidskonst (NIFCA)

35.895
19.231
7.838
2.760
1.227
856
6.550
16.664
7.205
1.535
7.924

Pohjoismaiset kulttuuritalot (instituutiot)
1-2270-3 Nordens hus i Reykjavik
1-2272-3 Nordens hus på Färöarna
1-2274-3 Nordens institut på Åland
1-2277-3 Nordens institut på Grönland (NAPA)
1-2279-1 Vedlikehold kulturhusene
1-2548-3 Nordens institut i Finland (NIFIN)

31.870
7.484
10.958
2.084
4.949
1.047
5.348

Muut kulttuuripanostukset
Projektmedel och generella stödordningar
1-2234-4 Samisk samarbeid
1-2296-1 Nordiska kulturprojekt i utlandet

11.086
11.086
4.211
6.875

Koulutuspolitiikka, tutkimus ja IT

203.351

Koulutus ja tutkimus
Yleiset koulutus- ja tutkimuspanostukset
2-2505-1 Dispositionsmedel-Utbildning och forskning

202.258
4.034
4.034

Koulutuksen kehitys
2-2510-1 Nordiskt skolsamarbete (NSS)
2-2520-1 Styringsgruppen for Voksnes Læring (SVL)
2-2530-1 Ledn.gruppen för högre utbildning-HÖGUT
2-2540-1 Nordisk Språkråd
2-2544-1 Ledningsgruppen for språksamarbetet
2-2550-1 Ministerrådets (MR-U) IT-policygrupp
2-3110-1 Nordiska forskningspolitiska rådet (FPR)
2-3127-1 Politikudvikling voksnes læring
2-3129-1 Nordisk videnskabelig information
2-3140-1 Nordisk komitè for Bioetikk

20.648
2.564
1.823
2.159
0
2.069
563
1.544
6.437
2.550
939

Vaihto- ja tukiohjelmat
2-2512-2 Nordplus junior
2-2514-2 Elevudveksling Vestnorden
2-2516-2 Nordplus-mini
2-2522-2 Nordplus Voksen
2-2532-2 Nordplus (Högre utbildning)
2-2534-4 Bidrag till Nordisk Sommaruniversitet (NSU)
2-2542-1 Nordiska kurser i språk och litteratur (NORDKURS)
2-2543-1 Nordplus språk
Institution
2-3115-3 Nordisk forskerutdanningsakademi (NorFA)

107.665
20.309
0
0
9.069
32.769
1.151
0
8.978
35.389
35.389

Tutkimus: projektit ja ohjelmat
2-3111-1 Nordiske spidsforskningsenheder, globala förändringar
2-3128-1 Nordisk Forskningssamarbejde
2-3130-1 Nordisk arktisk forskningsprogram
2-3131-1 Nordisk forskningsprogram om køn och våld
2-3132-1 Nordisk forskningsprogram om språkteknologi
2-3133-1 Nordisk forskningsprogram om epidemiologi
2-3136-2 Forskningsprogram NORDUnet3
2-3138-1 Nordisk Forskerskoleprogram
2-3139-1 Nordiske spidsforskningsenheder, medicin
2-3184-3 Nordisk vulkanologisk institut (NORDVULK)
2-2545-2 Norden-undervisning i utlandet
2-2554-1 Udviklingsprojektet NORDUnet2
Institutioner
2-2524-3 Nordens Folkliga Akademi (NFA)
2-3180-3 Nordisk Institut for Teoretisk Fysik (NORDITA)
2-3181-3 Nordiska Institutet for Sjörett (NIfS)
2-3182-3 Nordisk Institutt for Asiastudier (NIAS)
2-3183-3 Nordisk samarbetsorgan för vetenskaplig information
2-3185-3 Nordisk Samisk Institutt (NSI)

34.796
5.277
8.178
0
0
0
3.171
3.566
2.534
3.051
7.975
1.044
0
35.115
0
19.495
2.935
7.294
0
5.391

IT-ministerineuvosto
2-3410-1 Det Nordiske IT-samarbeid under MR-IT

1.093
1.093

Ympäristö, luonnonvarapolitiikka ja lähialueet

203.802

Lähialueet
3-0810-3 Informations- och kontaktverksamh.
3-0820-2 Stipendieordninger
Projektmedel
3-0830-1 Demokrati och medborgarpolitik
3-0840-1 Kulturförmedling
3-0860-1 Bärkraftig resurshushållning
3-0870-1 Arktisk samarbeidsprogram
3-0910-1 Politiske initiativer i Nærområderne
3-0920-1 Prosjektvirksomhet i Baltikum

84.956
13.933
24.058
27.374
0
0
0
7.038
3.200
6.426

Pohjoismainen opetus ulkomailla (1-2545-2, Norden undervisning i udlandet) siirtyy 1.1.2005 lähtien
kulttuuriyhteistyön alta koulutuspolitiikan ja tutkimuksen alle.


3-0930-1 Handlingsplan for Nordvest Russland
Institutioner
3-5280-3 Nordiska Projektexportfonden (NOPEF)

10.710
19.591
19.591

Energia
3-3210-1 Projektmedel - Energi
3-3220-3 Nordisk Energiforskning (NEPF)

7.291
6.279
1.012

Ympäristö
3-3310-1 Projektmedel - Miljø
3-3320-2 NEFCOS Miljøudviklingsfond

42.221
32.885
9.336

Aluepolitiikka
3-6110-1 Projektmedel - Regionalpolitik
Institutioner
3-6180-3 Nordregio

29.884
19.695
10.189
10.189

Liikenne
3-6210-1 Projektmedel - Transport

1.079
1.079

Maa- ja metsätalous, kalastus ja elintarviikkeet
Projektmidler
3-6410-1 Projektmidler - fællespulje
3-6530-1 Nordisk handlingsplan om livsmedelssäkerhet

38.371
6.571
5.447
1.124

Maa- ja metsätalous
Projektmedel
3-6510-1 Prosjektmedel- Jord- och skogsbruk
3-6520-1 Nordiskt kontaktorgan för jordbruksforskning (NKJ)
3-6540-1 Nordisk genbank för husdjur
3-6581-1 Samnordisk skogsforskning (SNS)
Institutioner
3-6580-3 Nordiska Genbanken (NGB)

21.356
12.423
2.390
1.020
3.242
5.771
8.933
8.933

Kalastus
3-6610-1 Projektmedel - Fiskeri

5.108
5.108

Elintarvikkeet
3-6810-1 Projektmedel - Levnedsmidler

5.336
5.336

Hyvinvointi- ja elinkeinopolitiikka

145.031

Työmarkkinat ja työympäristö
Projektmedel
4-4110-1 Prosjektmedel – Arbetsmarknad och miljø
4-4120-2 Nordjobb
4-4130-1 Informationsprojektet
Institutioner
4-4180-3 Institut för vidareutb.inom arbetsmiljö (NIVA)

13.126
10.308
6.668
2.244
1.396
2.818
2.818

Sosiaali- ja terveyspolitiikka
Projektmedel
4-4310-1 Projekmedel - Social- och hälsovårdspolitik
4-4320-1 Nordiska Handikappolitiska Rådet (NHR)
4-4340-1 Nomesko og Nososko
4-4620-1 Välfärdsforskning
Institutioner
4-4381-3 Nordiska Hälsovårdshögskolan (NHV)
4-4382-3 Institutt for odontologisk materialprøvning (NIOM)
4-4383-3 Nord. nämnden för alkohol- och drogforsk. (NAD)
4-4384-3 Nord. samarbetsorgan för handikappfrågor (NSH)
4-4385-3 Uddannelsescenter for døvblindepersonale (NUD)
4-4386-3 Nord. utbild.program för social service (NOPUS)

41.753
15.986
6.840
1.034
1.713
6.399
25.767
33.218
9.136
2.956
4.791
7.253
1.631

Tasa-arvo
4-4410-1 Projektmedel – Jämställdhet
Institutioner
4-4480-3 Nordiskt institutt for kvinde og kønsforsk. (NIKK)

8.185
3.069
5.116
5.116

Huumausaineyhteistyö
4-4510-1 Projektmedel – Narkotikasamarbejde

1.755
1.755

Elinkeinopolitiikka
4-5110-1 Projektmedel – Näring
4-5130-1 Expo 2005
Institutioner
4-5180-3 Nordisk InnovationsCenter
4-5181-3 Nordtest

67.780
1.123
2.550
64.107
64.107
0

Talous- ja finanssipolitiikka
4-5210-1 Projektmedel- Ekonomi och finanspolitik

1.691
1.691

Asunto- ja rakennuspolitiikka
4-5310-1 Projektmedel – Bygg och Bolig

903
903

Kuluttaja-asiat
4-6710-1 Projektmedel – Konsument
4-6720-4 SVANEN – Nordisk miljömärkning

8.497
6.212
2.285

Lainsäädäntöyhteistyö
4-7110-1 Projektmedel – Lagstiftning

1.341
1.341

Sihteeristö ja muut yhteiset toiminnot

113.172

5-0180-3 Ministerrådets sekretariat (NMRS)
5-0185-1 Nedbrydelse af grænsehindringer
5-0190-1 Reformer på institutionsområdet
5-0195-1 Europa og den nordlige dimension
5-0410-4 Föreningarna Nordens Förbund
5-0425-4 Bidrag för Västnorden
5-0430-1 Nordiskt statistiskt samarbete

65.221
2.295
510
510
3.303
2.761
1.812

5-0435-1 Generalsekreterarens disponeringsreserv
5-0445-1 Ministerrådets strategiske initiativer
5-0450-2 Stöd till frivillig sektorn
5-0460-1 Holdbart Norden
5-0461-1 Nordisk Sikkerhetspolitisk Forskningsprogram
5-0462-1 Nordiskt forskningsprogram om Oceanografi
5-1010-1 Informationsverksamhet
5-1020-1 Informationsverksamhet utanför Norden
5-1025-1 Norden i Fokus (info.vinduene)
5-1030-1 Hallo Norden
5-1040-1 Översättning och tolkning
5-1050-2 Tjänstemannautbyte
5-8030-1 Publikationsverksamheten

597
10.200
1.240
4.029
0
2.757
3.882
993
4.964
4.536
1.103
1.947
512

Yhteensä

825,893

Budjetti pääalueittain euroissa
Luvut tuhansissa euroissa.
Kulttuuri- ja koulutuspolitiikka ja tutkimus
Kulttuuriyhteistyö
Koulutus ja tutkimus
IT-ministerineuvosto

48.910
21.578
27.185
147

Ympäristö, resurssipolitiikka ja lähialueet
Lähialueet
Energia
Ympäristö
Aluepolitiikka
Liikenne
Maa- ja metsätalous, kalastus ja elintarvikkeet

27.393
11.419
980
5.675
4.017
145
5.157

Hyvinvointi- ja elinkeinopolitiikka
Työmarkkinat ja työympäristö
Sosiaali- ja terveyspolitiikka
Tasa-arvo
Huumausaineyhteistyö
Elinkeinopolitiikka
Talous- ja finanssipolitiikka
Asunto- ja rakennuspolitiikka
Kuluttaja-asiat
Lainsäädäntöyhteistyö

19.493
1.764
5.612
1.100
236
9.110
227
121
1.142
180

Sihteeristö ja muut yhteiset toiminnot

15.211

Yhteensä

111.007

LIITE 2: Pohjoismaiset kokoukset vuonna 2005
Pääministereiden yhteistyö
27.–28.6.
25.10.

Falsled, Tanska
Reykjavik

Pääministerit
Pääministerit NB8

Ulkoministerien yhteistyö
14.3.
26.8.
26.10.

Kööpenhamina
Bornholm, Tanska
Reykjavik

Ulkoministerit
Ulkoministerit NB8
Ulkoministerit

Yhteistyöministereiden yhteistyö
28.2.
1.3.
13.4.
11.–12.5.
14.6.
15.6.
19.8.
21.8.
20.9.
13.12.
14.12.

Kööpenhamina
Kööpenhamina
Kööpenhamina
Färsaaret
Vejle, Tanska
Vejle, Tanska
Grönlanti
Grönlanti
Kööpenhamina
Kööpenhamina
Kööpenhamina

Pohjoismainen yhteistyökomitea NSK
Pohjoismaiset yhteistyöministerit MR-SAM
Pohjoismainen yhteistyökomitea NSK
Pohjoismainen yhteistyökomitea NSK
Pohjoismainen yhteistyökomitea NSK
Pohjoismaiset yhteistyöministerit MR-SAM
Pohjoismainen yhteistyökomitea NSK
Pohjoismaiset yhteistyöministerit MR-SAM
Pohjoismainen yhteistyökomitea NSK
Pohjoismainen yhteistyökomitea NSK
Pohjoismaiset yhteistyöministerit MR-SAM

Turvallisuus- ja puolustuspoliittinen yhteistyö
10.5.
16.11.
25.–26.8.

Joensuu
Vantaa
Kongsvinger, Norja

Puolustusministerit
Puolustusministerit
Puolustusministerit NB8

Ulkomaankauppaministereiden yhteistyö
16.12

Hongkong

Ulkomaankauppaministerit

Kehitysyhteistyö
6.–7.4.
25.8.
21.–22.11.

Dar es Salaam
Kööpenhamina
Kööpenhamina

Nordic+ kehitysyhteistyöosastopäälliköt
Pohjoismaiset kehitysyhteistyöministerit
Nordic+ kehitysyhteistyöosastopäälliköt

NB8 eli Nordic-Baltic-8 viittaa Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhdessä pitämiin kokouksiin. Useimmiten ministereiden NB8-kokoukset pidetään pohjoismaisten kokousten yhteydessä.

Nordic+-maita ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Alankomaat, Irlanti ja Iso-Britannia.


Yhteistyö kulttuurisopimuksen alalla
15.–16.2.
Kööpenhamina
		
13.3.
Kööpenhamina
4.5.
Kööpenhamina
		
15.6.
Kööpenhamina
20.8.
Färsaaret
		
5.10.
Kööpenhamina
		
26.10.
Reykjavik
8.12.
Kööpenhamina
		

Pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön
virkamieskomitea ÄK-K
Kulttuuriministerit MR-K NB8
Pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön
virkamieskomitea ÄK-K
Kulttuuriministerit MR-K
Pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön
virkamieskomitea ÄK-K
Pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön
virkamieskomitea ÄK-K
Kulttuuriministerit MR-K
Pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön
virkamieskomitea ÄK-K

Koulutus- ja tutkimusala
16.2.
Kööpenhamina
		
5.4.
Kööpenhamina
3.5.
Kööpenhamina
		
28.6.
Kööpenhamina
		
27.8.
Grönlanti
		
26.10.
Reykjavik
7.12.
Kööpenhamina
		

Pohjoismaisen opetus- ja tutkimusyhteistyön
virkamieskomitea ÄK-U
Opetus- ja tutkimusministerit MR-U
Pohjoismaisen opetus- ja tutkimusyhteistyön
virkamieskomitea ÄK-U
Pohjoismaisen opetus- ja tutkimusyhteistyön
virkamieskomitea ÄK-U
Pohjoismaisen opetus- ja tutkimusyhteistyön
virkamieskomitea ÄK-U
Opetus- ja tutkimusministerit MR-U
Pohjoismaisen opetus- ja tutkimusyhteistyön
virkamieskomitea ÄK-U

Tietoyhteiskunta
2.2.
28.4.–2.5.
29.9.
14.12.

Kööpenhamina
Grönlanti
Kööpenhamina
Kööpenhamina

Tietotekniikan virkamieskomitea ÄK-IT
Tietotekniikan virkamieskomitea ÄK-IT
Tietotekniikan virkamieskomitea ÄK-IT
Tietotekniikan virkamieskomitea ÄK-IT

Ympäristö
14.2.
Kööpenhamina
		
6.4.
Kööpenhamina
		
		
7.4.
Kööpenhamina
9.6.
Skagen, Tanska
		

Ympäristönsuojelukysymysten pohjoismainen
virkamieskomitea ÄK-M
Ympäristönsuojelukysymysten pohjoismainen
virkamieskomitea ÄK-M yhdessä Baltian
maiden kanssa
Ympäristöministerit MR-M
Ympäristönsuojelukysymysten pohjoismainen
virkamieskomitea ÄK-M

15.8.
Illulisat, Grönlanti
12.9.
Kööpenhamina
		
20.10.
Reykjavik
26.10.
Reykjavik
		

Ympäristöministerit MR-M
Ympäristönsuojelukysymysten pohjoismainen
virkamieskomitea ÄK-M
Ympäristöministerit MR-M
Ympäristönsuojelukysymysten pohjoismainen
virkamieskomitea ÄK-M

Rakennus- ja asuntopolitiikka
29.4.
Kööpenhamina
		
17.11.
Århus
		

Pohjoismainen rakennusalan virkamieskomitea
ÄK-BYGG
Pohjoismainen rakennusalan virkamieskomitea
ÄK-BYGG

Liikenne
14.3.
Kööpenhamina
		
2.–3.6.
Holte, Tanska
		
29.–30.8.
Vejle, Tanska
24.11.
Kööpenhamina
		

Kuljetuskysymysten pohjoismainen
virkamieskomitea NÄT
Kuljetuskysymysten pohjoismainen
virkamieskomitea NÄT
Liikenneministerit MR-T
Kuljetuskysymysten pohjoismainen
virkamieskomitea NÄT

Elinkeinopolitiikka
7.2.
Kööpenhamina
Elinkeinopolitiikan pohjoismainen
		
virkamieskomitea ÄK-N
9.5.
Kööpenhamina	���������������������������������
Elinkeinopolitiikan pohjoismainen
		
virkamieskomitea ÄK-N
10.–11.8.
Kööpenhamina
Elinkeinopolitiikan pohjoismainen
		
virkamieskomitea ÄK-N
16.9.
Kööpenhamina
Elinkeinoministerit MR-N
24.11.
Kööpenhamina
Elinkeinopolitiikan pohjoismainen
		
virkamieskomitea ÄK-N

Energia
13.1.
13-14.1.
26.1.

Oslo
Oslo
Tukholma

Alueyhteistyöryhmä
Sähkömarkkinaryhmä ja Nordel
Ilmastoryhmä

Lueteltujen kokousten lisäksi elinkeinosektorilla pidettiin yksi puhelinkokous.
Lueteltujen kokousten lisäksi pohjoismaisen energiatutkimusinstituutin hallitus (Suomen edustus TEKESistä) on kokoontunut säännöllisesti ja instituutti on järjestänyt eri aiheista seminaareja ja konferensseja.

Nordel on pohjoismaisten järjestelmävastuullisten verkkoyhtiöiden yhteistyöorganisaatio.



27.–28.1.
Liselund, Tanska
		
3.–4.2.
Kööpenhamina
15.3.
Tukholma
		
29.–30.3.
Sigtuna, Ruotsi
		
31.3.
Tukholma
4.3.
Kööpenhamina
8.3.
Tukholma
		
4.4.
Kööpenhamina
5.4.
Helsinki
19.4.
Moskova
28.4.
Oslo
25.–26.4.
Fiskars
		
9.5.
Oslo
12.5.
Tallinna
20.5.
Tukholma
24.5.
Malmö
27.5.
Kööpenhamina
		
		
1.–2.6.
Kööpenhamina
		
7.–8.6.
Varsova
		
8.6.
Kööpenhamina
12.–14.6.
Haugesund ja Oslo
		
		
9.8.
Narsarsuaq,
Grönlanti
22.8.
Riika
22.8.
Berliini
23.8.
Tukholma
25.8.
Helsinki
31.8.–1.9.
Tallinna
		
5.9.
Moskova
15.–17.9.
Reykjavik
26.9.
Kööpenhamina
29.9.
Tukholma
4.10.
Kööpenhamina
		
5.10.
Kööpenhamina
		
27.10.
Reykjavik
3.11.
Oslo
9.11.
Helsinki

Energiapolitiikan pohjoismainen
virkamieskomitea ÄK-ENERGI
Alueyhteistyöryhmä
Sähkömarkkinaryhmä ja ilmastoryhmä,
konferenssi EU:n päästökaupasta
Energiapolitiikan pohjoismainen
virkamieskomitea ÄK-ENERGI
Alueyhteistyöryhmä
Alueyhteistyöryhmä (workshop)
Sähkömarkkinaryhmän kokous Nordelin
kanssa
Bioenergiaryhmä
Sähkömarkkinaryhmä
Alueyhteistyöryhmä
Sähkömarkkinaryhmä
Energiapolitiikan pohjoismainen
virkamieskomitea ÄK-ENERGI
Ilmastoryhmä
Bioenergiaryhmän seminaari standardeista
Bioenergiaryhmä
Maakaasuryhmä
Sähkömarkkinaryhmä, konferenssi yhteistyössä
Tanskan teollisuuden, Nordelin ja Pohjoismaisen
energiatutkimusinstituutin NEFin kanssa
Energiapolitiikan pohjoismainen
virkamieskomitea ÄK-ENERGI
Alueyhteistyöryhmä, Bioenergiaryhmä,
Ilmastoryhmä
Ilmastoryhmä, Sähkömarkkinaryhmä
Energiapolitiikan pohjoismainen
virkamieskomitea ÄK-ENERGI, kokous ja
seminaari venäläisten virkamiesten kanssa
Energiaministerit MR-ENERGI
Bioenergiaryhmän seminaari standardeista
Maakaasuryhmä
Sähkömarkkinaryhmä
Ilmastoryhmä
Energiapolitiikan pohjoismainen virkamieskomitea ÄK-ENERGI NB8
Alueyhteistyöryhmän task force
Alueyhteistyöryhmä
Bioenergiaryhmä
Sähkömarkkinaryhmä ja Nordel
Energiapolitiikan pohjoismainen
virkamieskomitea ÄK-ENERGI
Sähkömarkkinaryhmän konferenssi tutkimusrojektin ”Nordic energy perspectives” kanssa
Alueyhteistyöryhmä
Ilmastoryhmä
Bioenergiaryhmä

1.12.
Tukholma
5.12.
Oslo
		
7.–9.12.
Pietari
		
19.12.
Kööpenhamina

Sähkömarkkinaryhmä
Energiapolitiikan pohjoismainen virkamieskomitea ÄK-ENERGI
Bioenergiakonferenssi, yhteisjärjestely
BASRECin kanssa
Ilmastoryhmä

Aluepoliittinen yhteistyö
1.3.
Kööpenhamina
		
23.5.
Vaasa
		
13.9.
Tukholma
		
17.10.
Kööpenhamina
		
18.11.
Kööpenhamina
7.12.
Kööpenhamina
		

Aluepolitiikan pohjoismainen virkamieskomitea
NÄRP
Aluepolitiikan pohjoismainen virkamieskomitea
NÄRP
Aluepolitiikan pohjoismainen virkamieskomitea
NÄRP
Aluepolitiikan pohjoismainen virkamieskomitea
NÄRP
Alueministerit MR-REG
Aluepolitiikan pohjoismainen virkamieskomitea
NÄRP

Talous- ja finanssipolitiikka
10.3.
Tukholma
		
20.5.
Kööpenhamina
8.6.
Kööpenhamina
		
13.9.
Kööpenhamina
		
24.10.
Reykjavik
23.11
Helsinki
		

Talous- ja finanssipolitiikan pohjoismainen virkamieskomitea ÄK-Finans
Finanssi- ja talousministerit MR-Finans
Talous- ja finanssipolitiikan pohjoismainen virkamieskomitea ÄK-Finans
Talous- ja finanssipolitiikan pohjoismainen virkamieskomitea ÄK-Finans
Finanssi- ja talousministerit MR-Finans
Talous- ja finanssipolitiikan pohjoismainen virkamieskomitea ÄK-Finans

Maa- ja metsätalous- sekä kalastus- ja elintarvikesektori
10.–11.2.
Kööpenhamina
Pohjoismainen geenipankki NGB
3.3.
Kööpenhamina
Maa- ja metsätalouskysymysten pohjoismainen
		
virkamieskomitea NÄJS
10.–11.3.
Kööpenhamina
Pohjoismainen elintarvikeasiain virkamieskomi		
tea ÄK-Livs
25.5.
Vilna
Pohjoismainen elintarvikeasiain virkamieskomi		
tea ÄK-Livs NB8
7.���������������������������������������������������������������
–��������������������������������������������������������������
8.6.
Kööpenhamina	�������������������������������������������
Maa- ja metsätalouskysymysten pohjoismainen
		
virkamieskomitea ����
NÄJS
29.6.–1.7.
Århus
Kalastus-, maa- ja metsätalous- sekä elintarvike		
ministerit


BASREC on Itämeren energiayhteistyöjärjestö, joka toimii Itämeren neuvoston yhteydessä.

29.–30.8.
Nödebo, Tanska
		
25.9.
Hörsholm, Tanska
31.8.–4.9.
Svalbard,
Huippuvuoret
1.9.
Kööpenhamina
		
23.9.
Kööpenhamina
		
5.10.
Ystad, Ruotsi
31.10.–1.11. Vejle, Tanska
		
1.11.
Kööpenhamina
		
30.11.
Kööpenhamina
		
14.–15.12. Alnarp, Ruotsi

Kalastus-, maa- ja metsätalous- sekä elintarvikeministerit
Metsätalouden asiantuntijakomitea CSO-NB8
Pohjoismainen geenipankki NGB
Kalastuskysymysten pohjoismainen virkamieskomitea NEF
Maa- ja metsätalouskysymysten pohjoismainen
virkamieskomitea NÄJS
Pohjoismainen geenipankki NGB
Pohjoismainen elintarvikeasiain virkamieskomitea ÄK-Livs
Maa- ja metsätalouskysymysten pohjoismainen
virkamieskomitea NÄJS
Kalastuskysymysten pohjoismainen virkamieskomitea NEF
Pohjoismainen geenipankki NGB

Kuluttaja-asiat
14.2.
Oslo
		
3.– 4.3.
Tukholma
15.–16.3.
Hamar, Norja
		
31.3.
Kööpenhamina
		
7.4.
Reykjavik
12.4.
Kööpenhamina
15.4.
Kööpenhamina
		
		
25.–26.4.
Kööpenhamina
		
28.4.
Kööpenhamina
		
30.5.
Kööpenhamina
1.6.
Kööpenhamina
		
22.6.
Tukholma
		
		
23.6.
Oslo
		
17.8.
Kööpenhamina
		
5.9.
Oslo
		

Kuluttajakysymysten pohjoismainen virkamieskomitea ÄK-KONS
Tuotekysymysten johtoryhmä
Ad hoc -ryhmä Lapset ja nuoret sekä seminaari
”Nuoriso, identiteetti ja kulutus”
Ad hoc -ryhmä Markkina-analyysit ja markkinaolosuhteet
Oikeudellisten kysymysten johtoryhmä
Ad hoc -ryhmä Lapset ja nuoret
Yhdennettyä tuotepolitiikkaa käsittelevä ympäristö-, elinkeino- ja kuluttajasektorien yhteistyöryhmä NMRIPP
Kuluttajakysymysten pohjoismainen virkamieskomitea ÄK-KONS
Ad hoc -ryhmä Markkina-analyysit ja markkinaolosuhteet
Ad hoc -ryhmä Lapset ja nuoret
Ad hoc -ryhmä Markkina-analyysit ja markkinaolosuhteet
Yhdennettyä tuotepolitiikkaa käsittelevä ympäristö-, elinkeino- ja kuluttajasektorien yhteistyöryhmä NMRIPP
Sähköisen kaupankäynnin strategiaa käsittelevä
elinkeinoalan ja kuluttaja-alan yhteistyöryhmä
Kuluttajakysymysten pohjoismainen virkamieskomitea ÄK-KONS
Sähköisen kaupankäynnin strategiaa käsittelevä
elinkeinoalan ja kuluttaja-alan yhteistyöryhmä

13.–14.9.
Helsinki
		
		
19.–20.9.
Kööpenhamina
22.9.
Oslo
		
		
29.–30.9.
Fredensborg, Tanska
30.9.
Fredensborg, Tanska
		
14.–15.11. Tukholma
		
24.11.
Kööpenhamina
28.–29.11. Kööpenhamina
20.12.
Kööpenhamina
		

Yhdennettyä tuotepolitiikkaa käsittelevä ympäristö-, elinkeino- ja kuluttajasektorien yhteistyöryhmä NMRIPP
Kuluttajajärjestöjen yhteistyöverkosto
Neuvottelut/seminaari sopimattomia kaupallisia
käytäntöjä koskevan direktiivin implementoinnista
Kuluttajaministerit MR-KONS
Kuluttajakysymysten pohjoismainen virkamieskomitea ÄK-KONS
Kuluttajakysymysten pohjoismainen virkamieskomitea ÄK-KONS
Oikeudellisten kysymysten johtoryhmä
Tuotekysymysten johtoryhmä
Kuluttajakysymysten pohjoismainen virkamieskomitea ÄK-KONS

Sosiaali- ja terveyspolitiikka
13.�����������������������������������������������������
–����������������������������������������������������
14.6.
Torshavn,
Sosiaali- ja terveysministerit MR-S
Färsaaret
16.12.
Kööpenhamina
Sosiaali- ja terveysministerit MR-S
23.���������������������������������������������������������������
–��������������������������������������������������������������
24.11. Reykjavik
Pohjoismainen sosiaalipoliittinen virkamies		
komitea ÄK-S
19.������������������������������������������������
–�����������������������������������������������
20.5.
Kööpenhamina
Tasa-arvoministerit MR-JÄM
23.2.
Kööpenhamina
Tasa-arvokysymysten pohjoismainen virkamies		
komitea ÄK-JÄM
18.�����������������������������������������������������������������
–����������������������������������������������������������������
19.4.
Kööpenhamina
Tasa-arvokysymysten pohjoismainen virkamies		
komitea ÄK-JÄM
18.���������������������������������������������������������������
–��������������������������������������������������������������
19.8.
Torshavn,
Tasa-arvokysymysten pohjoismainen virkamiesFärsaaret
komitea ÄK-JÄM
31.10.
Kööpenhamina
Tasa-arvokysymysten pohjoismainen virkamies		
komitea ÄK-JÄM
9.�������������������������������������������������������������
–������������������������������������������������������������
10.5.
Torshavn,
Huumeasioiden pohjoismainen virkamieskomiFärsaaret
tea ÄK-NARKO
11.11.
Kööpenhamina
Huumeasioiden pohjoismainen virkamieskomi		
tea ÄK-NARKO

Työmarkkinat ja työympäristö
26.4.
Kööpenhamina
		
25.–26.8.
Torshavn,
Färsaaret
15.9.
Louisiana, Tanska

Pohjoismainen työmarkkina- ja työympäristöpolitiikan virkamieskomitea ÄK-A
Pohjoismainen työmarkkina- ja työympäristöpolitiikan virkamieskomitea ÄK-A
Työmarkkina- ja työympäristöministerit MR-A

Lainsäädäntöyhteistyö
15.2.
Kööpenhamina
		
27.4.
Kööpenhamina
		
21.6.
Skagen, Tanska
13.10.
Kööpenhamina
		

Lainsäädäntökysymysten pohjoismainen virkamieskomitea NÄL
Lainsäädäntökysymysten pohjoismainen virkamieskomitea NÄL
Oikeusministerit MR-LAG
Lainsäädäntökysymysten pohjoismainen virkamieskomitea NÄL

Pohjoismainen yhteistyö saamelaisasioissa
16.11.
Helsinki
		
		
30.9.
Moskova
		
		
14.–15.4.
Rovaniemi
28.9.
Helsinki

Saamelaisasioista Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa vastaavat ministerit ja näiden maiden saamelaiskäräjien puheenjohtajat
Saamelais/alkuperäiskansa-asioista Suomessa,
Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä vastaavat varaministerit
Pohjoismainen saamelaisasiain virkamieselin
Pohjoismainen saamelaisasiain virkamieselin

Maahanmuutto- ja kansalaisuusasiat
11. –12.1.
27.–28.5.

Helsinki
Varkaus

NSHF Virkamieskokous
NSHF Virkamieskokous sekä ministerit

