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I POHJOISMAISEN YHTEISTYÖN POLIITTISET SUUNTAVIIVAT
1 Pääministereiden yhteistyö
Pohjoismaiden pääministerit kokoontuivat kertomusvuonna Pohjoismaiden ministerineuvoston (PMN) puheenjohtajamaan Norjan johdolla
Huippuvuorilla 18.–19.6 sekä useampaan kertaan eri kokoonpanoissa Pohjoismaiden neuvoston (PN) istunnon yhteydessä Kööpenhaminassa 31.10.
Keskeisiä aiheita pääministereiden keskusteluissa olivat mm. pohjoiset alueet, Suomen
EU-puheenjohtajakausi ja erityisesti näkymät perustuslaillisen sopimuksen ja EU:n laajentumisen osalta, ilmasto- ja energiakysymykset sekä Itämeren kaasuputkihanke North
Stream. Ajankohtaisista kansainvälisistä kysymyksistä esille nousivat mm. YKuudistukset, Darfur/Sudan, Iran ja Irak. Lisäksi pääministereiden tapaamisissa keskusteltiin mm. itsehallintoalueiden asemasta pohjoismaisessa yhteistyössä ja Suomen tulevasta puheenjohtajuusohjelmasta PMN:ssa (2007).
Pääministerit osallistuivat lisäksi PN:n istunnon yhteydessä teemakeskusteluun aiheesta
Pohjola globaalina voittaja-alueena - hyvinvointivaltion ja markkinavoimien välinen
tasapaino.
Pääministeri Vanhanen tapasi kertomusvuoden aikana kaikki pohjoismaiset kollegansa
myös kahdenvälisesti. Ruotsin pääministeri Göran Perssonin kanssa Vanhanen keskusteli Suomi-Ruotsi teollisuushuippukokouksen yhteydessä Jyväskylässä toukokuussa.
Pääteemoja olivat mm. EU:n perustuslaillinen sopimus, energiakysymykset ja EUVenäjä -suhteet.
Norjan pääministeri Jens Stoltenberg ja Tanskan pääministeri Anders Fogh Rasmussen
puolestaan vierailivat Helsingissä kesäkuussa. Vanhasen ja Stoltenbergin tapaamisessa
käsiteltiin mm. Suomen EU-puheenjohtajakautta, pohjoisia alueita, energiaa, Venäjää ja
YK-asioita. Kahdenvälisistä asioista nostettiin esiin mm. raja-alueyhteistyö. Vanhasen
ja Fogh Rasmussenin tapaamisessa keskusteltiin Suomen EU-puheenjohtajakauden keskeisten kysymysten lisäksi mm. Irakin ja Kosovon tilanteista.
Ruotsin uuden hallituksen pääministeri Fredrik Reinfeldt vieraili Helsingissä lokakuussa ja myös tässä tapaamisessa asialistan kärjessä olivat Suomen EU-puheenjohtajuuteen
liittyvät teemat ja erityisesti EU:n perustuslaillinen sopimus. Lisäksi keskusteltiin mm.
ruotsin kielen asemasta Suomessa.
Islannin pääministeri Geir Haarde vieraili Helsingissä marraskuussa ja tapaamisen keskeisiksi aiheiksi nousivat mm. Euroopan talousalueen (ETA) laajentuminen sekä Suomen ja Islannin väliset tiivistyneet suhteet niin talouden kuin kulttuurinkin saralla. Lisäksi pohjoismaiset pääministerit tapasivat useita kertoja epävirallisesti muiden kokousten yhteydessä.
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2 Yhteistyö ulkopoliittisissa kysymyksissä
Pohjoismaiden ulkopoliittinen yhteistyö jatkui kertomusvuonna tiiviinä. Pohjoismaiden
ulkoministerit kokoontuivat vuoden aikana kolme kertaa: Huippuvuorilla, New Yorkissa ja Kööpenhaminassa. Lisäksi ulkoministeriöiden valtiosihteerit ja poliittisten osastojen päälliköt tapasivat toisensa useamman kerran vuoden aikana eri yhteyksissä ja kokoonpanoissa.
Ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksissä keskeisiä aiheita edellä mainituissa tapaamisissa olivat Suomen EU-puheenjohtajuuskausi, pohjoinen ulottuvuus, Euroopan
unionin laajentuminen, EU-Venäjä-suhteet ja energia (mm. Itämeren kaasuputki), pohjoiset alueet ja niihin liittyvät mannerjalusta- ja kalastuskysymykset ja pohjoismainen
yhteistyö alueellisissa organisaatioissa, ajankohtaiset kansainväliset kysymykset, YKasiat mukaan lukien Islannin YK:n turvallisuusneuvostoehdokkuus sekä Tanskan pilakuvakiista.

3 Yhteistyöministereiden yhteistyö
Yhteistyöministereiden ja sitä avustavan yhteistyökomitean käytännön työssä etusijalla oli
ministerineuvoston budjettiohjeistuksen uudistaminen ja tehostaminen. Käyttöbudjettiin liitettiin ensimmäisen kerran ns. puheenjohtajuusbudjettierä.
Vuonna 2006 hyväksyttiin myös edellisvuoden
rakenneuudistuksen mukaisten ministerineuvostojen ja virkamieskomiteoiden uudet nimet.
Kulttuuriyhteistyössä lakkautettiin useita instituutioita, mutta perustettiin uusi kulttuurin
yhteyspiste Kulturkontakt Nord, joka päätettiin sijoittaa Suomenlinnaan.
Vuonna 2006 Pohjoismaiden ministerineuvoston lähialuetoimistot Baltian maissa viettivät 15-vuotisjuhliaan. PMN avasi lisäksi uuden toimiston Kaliningradissa syyskuussa.
Yhteistyöministerit pyrkivät kertomusvuonna vauhdittamaan pohjoismaalaisten arkielämää hankaloittavien rajaesteiden poistamista erinäisin hallinnollisin ja poliittisin
toimenpitein.
PMN:n pääsihteeri teetti kertomusvuonna lisäksi raportin itsehallintoalueiden asemasta
pohjoismaisessa yhteistyössä.
Erityistä huomiota kertomusvuonna kiinnitettiin Vilnassa sijaitsevaan valkovenäläiseen
maanpakolaisyliopistoon (EHU), jota PMN tukee yhdessä EU:n ja erillisten maiden kuten Suomen ja Ruotsin panostuksin.
Yhteistyöministerit valitsivat PMN:n uudeksi pääsihteeriksi Islannin entisen pääministerin Halldór Ásgrímssonin.
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Yhteistyöministerit keskustelivat myös Pohjolan vahvuuksista globalisaatiossa ja käsittelivät Tanskan 11 kohdan esitystä kytkien sen vuoden 2007 Suomen puheenjohtajakauden ohjelmaan.

4 Turvallisuus- ja puolustuspoliittinen yhteistyö
Puolustushallintojen välisen yhteistyön keskeiset teemat vuoden 2006 aikana olivat yhteistyö sotilaallisen kriisinhallinnan sektorilla
(NORDCAPS =Nordic Arrangement for Peace Support), pohjoismainen tuki YK:n rauhanturvaamistoiminnalle, yhteistyön kehittäminen puolustusmateriaalialalla (NORDAC =
Nordic Armanent Co-Operation), Pohjoismaiden ja Baltian maiden (NB8) puolustushallintojen välinen yhteistoiminta sekä LänsiBalkanin alueen puolustusjärjestelmien rakennemuutosten tukemiseksi perustettu "Nordic Initiative’’- hanke. NB8-yhteistyön uutena kohteena oli 2006 tuki Ukrainan puolustushallinnon kehittämiselle.
Vuoden 2006 aikana Pohjoismaiden puolustusministerit kokoontuivat kaksi kertaa: 9.11.5. Huippuvuorilla sekä 7.-8.11. Oslossa. Jälkimmäinen kokous oli ns. NB8-kokous,
eli pohjoismaisen kokouksen yhteydessä erikseen pidettävä Pohjoismaiden ja Baltian
maiden ministereiden yhteinen kokous.
Niin ikään puolustusministeriöiden kansliapäälliköt kokoontuivat kaksi kertaa. Heidän
kokouksissaan painottui yhteistoiminta hallinnonalojen kokonaisohjauksessa. Käsiteltävät asiat koskivat mm. koulutusjärjestelyitä, tasa-arvokysymyksiä, asevoimien uudelleenorganisointia sekä kumppanuuskysymyksiä. Kokouksissa vaihdettiin tietoja myös
operatiivisista kysymyksistä.
Puolustuspoliittisten osastojen päällikköjen kokous, nimeltään Nordic Steering, pidettiin
kaksi kertaa. Osastopäälliköt kantavat päävastuun kriisinhallintaan liittyvistä yhteispohjoismaisista valmisteluista. Vuoden 2006 aikana aloitettiin valmistelut, joiden tavoitteena on pohjoismaisen taisteluosaston (Nordic Battle Group, johon kuuluvat Ruotsi, Norja, Suomi, Viro, Irlanti) operatiivisen toiminnan aloittaminen vuonna 2008.
Pohjoismaiden ja Baltian maiden puolustuspoliittisten osastojen päälliköt pitivät kokouksen ministereiden syksyllä 2005 tekemän päätöksen mukaisesti. Tämä uusi yhteistyöforum kokoontuu vastaisuudessa kerran vuodessa.
NORDCAPS- järjestelyä kehitettiin vastamaan toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia. Näin esimerkiksi poistettiin käytöstä järjestelyn joukkorekisteri. NORDCAPSin
toiminnan tarkistuksessa pyrittiin huomioimaan erityisesti Euroopan Unionin nopean
toiminnan joukkojen kehittämiseen liittyvät trendit. NORDCAPS-järjestelyn yhteydessä
painotettiin aikaisempaa enemmän rauhanturvaamiskoulutukseen liittyviä asioita. Osa
koulutuksesta toteutettiin Länsi-Balkanin maissa Nordic Initiative-hankkeen puitteissa.
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NORDCAPSin yhteydessä tehostettiin pohjoismaista puolustusmateriaaliyhteistyötä
(NORDAC).

5 Ulkomaankauppaministereiden yhteistyö
Pohjoismainen ulkomaankauppaministerikokous järjestettiin Pohjoismaiden Neuvoston
58. istunnon yhteydessä Kööpenhaminassa 1.11.2006. Keskustelunaiheina olivat
WTO/DDA-neuvottelutilanne, Lissabonin strategia erityisesti innovaatioiden ja kilpailukyvyn näkökulmasta, pohjoismainen sisämarkkinayhteistyö, myöhemmin Suomen
EU-puheenjohtajakaudella hyväksytty kemikaaliasetus (REACH) sekä EU:n meripolitiikka. Kokouksessa sovittiin pohjoismaisia sisämarkkina-asioita käsittelevän työryhmän työn elvyttämisestä.

6 Yhteistyö kehityskysymyksissä
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki isännöi pohjoismaisen kehitysministerikokouksen huhtikuussa 2006. Kokous järjestettiin
OECD:n kehitysapukomitean korkean tason kokouksen yhteydessä Pariisissa. Kokouksessa keskusteltiin Pariisin julistuksesta, avun tuloksellisuudesta, korruption vastaisesta toiminnasta, kansainvälisestä apuarkkitehtuurista ja kehitysapurahoituksen
lisäämiseen ("scaling up") liittyvistä näkökohdista.
Pohjoismainen yhteistyö kehityspolitiikan alalla jatkui v. 2006 erityisesti Nordic Plus ryhmän toiminnan muodossa, mihin kuuluvat Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Alankomaat, Irlanti ja Iso-Britannia. Suomi on samanmielisten maiden Nordic Plus -ryhmän
kanssa laatinut yhteisen avun harmonisoinnin toimeenpanosuunnitelman (JAP, Joint
Action Plan). Nordic Plus -maat jakavat tietoa kunkin ryhmään kuuluvan maan kehityspolitiikan suuntaviivoista, koordinoivat toimintaansa tietyissä vastaanottajamaissa ja
pyrkivät yhteistyötoimillaan edistämään kehitysavun tuloksellisuutta.
Vuoden 2006 aikana Nordic Plus -ryhmässä käsiteltiin mm. kahdenvälisen ja monenvälisen yhteistyön johdonmukaisuutta kehitysosastopäällikköjen kokouksessa Helsingissä.
Kokoukseen oli kutsuttu OECD:n kehitysapukomitean, UNDP:n ja Maailmanpankin
edustajat. Esille nousi vuonna 2006 kehitysosastopäällikköryhmässä erityisesti tarve
koordinoida maiden toimintaa korruption vastaisessa työssä, kehitysyhteistyön täydentävyyden ja työnjaon, tasa-arvon ja kansalaisjärjestötoiminnan osalta. Korruption vastaisessa työssä pyritään Nordic Plus -työssä löytämään yhteistoimintamuotoja korruptiotapauksissa.
Nordic Plus -työstä täydentävyyden ja työnjaon edistämiseksi oli runsaasti hyötyä kun
täydentävyyttä käsiteltiin EU:ssa sekä koskien käsitteiden määrittelyä että työnjaon kehittämistä käytännössä. Kansainvälisessä keskustelussa on todettu, että tasaarvokysymyksiä (ja muita nk. läpileikkaavia teemoja) tulisi huomioida nykyistä kattavammin avun tuloksellisuustyössä. Myös poliittisesti vaikeissa tilanteissa toivottaisiin
mahdollisuutta toimia yhdessä, kun arvioidaan vaikean tilanteen vaikutusta kehitysyhteistyöhön.
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Ulkoasiainministeriö kanavoi 11,4 % varsinaisesta kehitysyhteistyörahoituksestaan kansalaisjärjestöjen kautta vuonna 2006. Nordic Plus aloitti viime vuonna yhteisselvityksen
tekemisen, miten voidaan tehdä tuki kansalaisyhteiskunnalle kumppanimaissa tuloksellisemmaksi.
Eri alojen pohjoismaisten kehitysyhteistyöasiantuntijoiden yhteistyö jatkui tiiviinä ja
tuloksellisena. Esimerkkinä mainittakoon, että pohjoismaiset tasa-arvoneuvonantajat
kokoontuivat syyskuussa Oslossa. Kokouksen aiheena olivat Pariisin julistus ja avun
uudet modaliteetit, kokemusten jakaminen turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325kansallisista toimintaohjelmista sekä YK-reformi gender-näkökulmasta.
Suomen EU-puheenjohtajuuskauden agenda kehityspolitiikassa oli laaja. Suomen keskeinen tavoite oli toimeenpanna tehokkaasti tehtyjä sitoumuksia sekä viedä eteenpäin
EU:n agendaa muun muassa avun tuloksellisuuden, kehityspoliittisen politiikkajohdonmukaisuuden sekä Aid for Trade sitoumusten osalta. Suomi sai hyvin tukea tavoitteilleen pohjoismaisilta EU-jäseniltä ja muilta Nordic Plus -mailta. Maastrichtin sopimuksen sisältämät kolme C:tä (koordinaatio, täydentävyys ja johdonmukaisuus) arvioitiin
laajassa kuuden evaluaation sarjassa. Todettiin, että Nordic Plus työ on ollut menestyksellinen väline.
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II HORISONTAALISET KYSYMYKSET
7 Lähialueet
Vuonna 2006 Pohjoismaiden ministerineuvoston
lähialuetoimistot Baltian maissa viettivät 15vuotisjuhliaan. Pohjoismaiden ministerineuvoston
Kaliningradin toimisto avattiin 14. syyskuuta
2006.
Koulutus- ja tutkimusministerit päättivät uudistaa
Nordplus-ohjelman. Uusi ohjelmakausi alkaa
vuonna 2008 ja tuolloin ohjelma avataan myös
Baltian maille.
Ministerineuvosto on vuoden 2006 aikana työstänyt uuden tieto- ja verkosto-ohjelman
Luoteis-Venäjän kanssa tehtävää yhteistyötä varten, joka oli toimintavalmis vuoden
2007 alussa. Se kohdistuu neljään pääalueeseen: julkishallinto, koulutus ja tutkimus,
elinkeinoelämä ja kansalaisyhteiskunta. Toiminnot tukevat pitkäaikaista kilpailukykyä,
liikkuvuutta ja verkostojenluomista, edistävät taloudellista kehitystä ja kilpailukykyä
sekä vahvistavat oikeusvaltiota ja demokratiakehitystä.
Lokakuussa 2006 lanseerattiin myös ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa vahvan
kansalaisyhteiskunnan kehittämisessä Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Ohjelma tukee projekteja, joita ohjataan yhteistyössä venäläisten tai valkovenäläisten ja Pohjoismaiden,
Baltian maiden tai Puolan kanssa.
Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Euroopan komissio ovat tehneet yhteistyötä vuodenvaihteesta 2005–2006 alkaen mahdollistaakseen 350 valkovenäläiselle opiskelijalle
opiskelun European Humanities -maanpakolaisyliopistossa (EHU) Vilnassa. Pohjoismaiden ministerineuvosto allekirjoitti 6.10.2006 sopimuksen Komission kanssa tuen
lisäämisestä valkovenäläisille opiskelijoille, osittain EHUn kautta, mutta myös Ukrainan eri yliopistojen kautta ja mahdollisesti myös alueen muiden maiden kautta. Pyrkimyksenä on myös EHUn hallinnon kehittäminen yhdessä EHU:n toisen päärahoittajan,
MacArthur Foundationin kanssa.
Norjan puheenjohtajakauden painopisteenä oli yhteistyö Barentsin alueella. Ministerineuvosto on vuoden aikana päättänyt yhdessä Barentsin neuvoston kanssa kehittää yhteisiä projekteja ilmaston, alkuperäiskansojen ja taloudellisen kehityksen ja elinkeinojen
osalta.
Pohjoismaiden ja Baltian maiden välisessä niin kutsutussa NB8-yhteistyössä on pidetty
useita tapaamisia asiantuntija-, virkamies- ja ministeritasoilla. NB8 -projektit toteutetaan EU:n pohjoisen ulottuvuuden ohjelman puitteissa. Projekteja toteutetaan muun muassa elinkeinopolitiikan, terveys- ja sosiaalipolitiikan, aluepolitiikan, ympäristöpolitiikan ja puolustuspolitiikan aloilla.
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Baltian maiden täysjäsenyys Pohjoismaiden investointipankissa (NIB) vuoden 2005
alusta on edelleen vahvistanut pankin roolia Itämeren alueen kannalta tärkeiden ympäristö- ja muiden hankkeiden keskeisenä rahoitusjärjestelijänä. Pohjoismaiden ja Baltian
maiden yhteinen ihmiskaupan vastainen toimintaryhmä jätti elokuussa loppuraporttinsa
ulkoministereille, ja jatkotyö siirtyi Itämeren maiden neuvoston CBSS:n puitteisiin.

8 Pohjoismaalaisten arkielämän helpottaminen
Kertomusvuonna nimitettiin työryhmä selvittämään,
voidaanko perustaa pohjoismainen sosiaalivakuutusportaali. Tavoitteena portaalin valmistumiselle on vuosi
2008. Nykyinen veroportaali on toiminut mallina sosiaalivakuutusportaalille. Rajaestetyötä jatketaan Norjan
nimeämän selvitysmiehen avulla.
Valtiovarain- ja talousministerit päättivät vuoden 2006
aikana pohjoismaisesta työvoiman liikkuvuutta tarkastelevan tutkimuksen tekemisestä. Projekti selvittää Pohjoismaiden välillä tapahtuvan työvoiman liikkuvuuden laajuutta ja merkitystä sekä tarkastelee työvoiman liikkuvuuden helpottamisen mahdollisuuksia.
Rajaesteiden poistaminen oli tärkeällä sijalla elinkeinopolitiikassa ja näkyvin tulos oli
ns. vauhdittajan (pådrivare) nimittäminen kiirehtimään elinkeinotoiminnan esteiden
poistoa. Tämä on jatkoa työlle, joka aloitettiin 2003, jolloin Poul Schlüter nimitettiin
edustajaksi rajaesteiden poistamistyöhön.
Vuoden 2006 aikana pohjoismaiset oikeusministeriöt ovat yhteistyössä suunnitelleet
uuden pohjoismaisen luovutussopimuksen (rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista
koskeva Pohjoismaiden välinen sopimus) täytäntöönpanoa. Sopimus tullee voimaan
vuodenvaihteessa 2007–2008.
Yhteistyöministerit solmivat uuden väestörekisteröintiä koskevan sopimuksen, mikä
helpottaa ja lyhentää huomattavasti uuden henkilönumeron saamiseen kuluvaa aikaa
muutettaessa Pohjoismaasta toiseen. Tämän seurauksena esimerkiksi pankkitilin avaaminen ja vuokrasopimuksen tekeminen nopeutuvat toisesta Pohjoismaasta muuttavalle.
Sopimus astui voimaan 1.1.2007.
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9 Kestävä kehitys
Joulukuussa 2004 hyväksytyssä 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. Vuoden 2006 aikana keskityttiin erityisesti
strategian toimenpanon vauhdittamiseen kansallisella tasolla. Esimerkiksi Suomessa hyväksyttiin kesäkuussa 2006
uusi kansallinen kestävän kehityksen strategia, jonka tavoitteenasetteluun haettiin johdonmukaisuutta mm. pohjoismaisen strategian teemoista ja tavoitteista.
Kesäkuussa 2006 valmistui konsulttityönä laadittu pohjoismainen kestävän kehityksen indikaattoriraportti (Fokus på bæredygtig udvikling.
Nordiske indikatorer 2006), jonka avulla on tarkoitus seurata Pohjolan kestävän kehityksen strategian (2004) tavoitteiden edistymistä. Ministerineuvoston alainen kestävän
kehityksen asiantuntijaryhmä (BU-gruppen) toimi raportin laadinnassa ohjausryhmänä.
Vuonna 2006 kestävän kehityksen asiantuntijaryhmän työtä raamitti myös käynnissä
ollut EU:n kestävän kehityksen strategiaprosessi ja Suomen EU-puheenjohtajuuskausi.
Asiantuntijaryhmässä pohdittiin yhteispohjoismaisia keinoja vaikuttaa EU-prosesseihin
ja sisältöihin sekä löytää synergioita ja yhteistyömuotoja. Pohjoismaista strategiaa ja
indikaattoriraporttia oli jaossa mm. EU:n epävirallisessa ympäristöministerikokouksessa
heinäkuussa 2006. PMN:n puheenjohtajamaa Norja järjesti lokakuussa 2006 mittavan
paikallista kestävää kehitystä käsittelevän pohjoismaisen konferenssin.
Vuoden 2006 aikana aloitettiin keskustelut tulevan pohjoismaisen kestävän kehityksen
yhteistyön laajuudesta ja sisällöstä sekä strategian tarkistamisesta. Yhteistyöministerit
päättivät kokouksessaan joulukuussa 2006, että tulevassa työssä keskeistä on fokusointi
muutamiin keskeisiin teemoihin ja kiinteät yhteydet EU:ssa ja pohjoismaissa tehtävään
kestävän kehityksen työhön. Ministerikokouksessa päätettiin myös, että asiantuntijaryhmän ehdotus tulevan pohjoismaisen kestävän kehityksen yhteistyön sisällöstä käsitellään yhteistyöministereiden kokouksessa joulukuussa 2007.

10 Pohjoinen ulottuvuus ja alueneuvostot
Yhteistyötä EU:n ja pohjoisten alueneuvostojen kanssa, erityisesti Barentsin neuvoston
kanssa on vahvistettu Norjan ja Suomen puheenjohtajuuskausilla. Arktinen neuvosto,
Barentsin euroarktinen neuvosto, Itämeren valtioiden neuvosto ja Pohjoismaiden ministerineuvosto sekä EU -komissio kokoontuivat vuotuiseen koordinaatiokokoukseen, jossa oli keskeisesti esillä ns. pohjoisten alueneuvostojen yhteistyön kehittäminen uuden
pohjoisen ulottuvuuden politiikan viitekehyksessä. Puheenjohtajavaltio Norja piti vielä
erillisen kokouksen Itämeren neuvoston kanssa marraskuussa. Pohjoismaiden ministerineuvosto oli edustettuna myös pohjoisen ulottuvuuden virkamiestapaamisessa (Senior
Officials Meeting) syyskuussa.
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PMN rahoittaa pohjoisen ulottuvuuden sosiaali- ja terveysalan kumppanuusohjelmaa
(NDPHS) ja sen asiantuntijaryhmän työtä nuorten alkoholin- ja päihteidenkäytön vähentämiseksi Pietarissa ja Kaliningradissa.
Pohjoismaiden ministerineuvosto tekee läheistä yhteistyötä Itämeren valtioiden neuvoston kanssa Baltic Euroregional Network (BEN)-projektissa, jonka keskeisiä rahoittajia
ovat PMN, Itämeren valtioiden neuvosto ja EU (Itämeren Interreg IIIB ohjelma). Projektiin osallistuu useita organisaatioita Itämeren alueelta yhdessä Itämeren valtioiden
neuvoston ja PMN:n Viron, Latvian ja Pietarin konttoreiden kanssa. Tavoitteena on
muun muassa rakentaa raja-alueverkosto Itämeren alueella ja edistää kokemustenvaihtoa Itämeren valtioiden välillä.

11 Nuorisoyhteistyö
Ministerineuvoston rakenneuudistuksen myötä
lapsi- ja nuorisonäkökulma integroidaan entistä tiiviimmin ministerineuvoston kaikkien
olennaisten sektoreiden toimintasuunnitelmiin.
Lapset ja nuoret on määritelty yhdeksi Pohjoismaiden ministerineuvoston painopistealueista.
Yhteistyöministerit hyväksyivät 1.3.2006 Pohjoismaiden ministerineuvoston lapsi- ja nuorisoyhteistyön yleisen strategian (Övergripande strategi för barn och unga i Norden).
Samalla Pohjoismaiden nuorisoyhteistyön komitea (NUK) muutettiin Pohjoismaiden
lapsi- ja nuorisoyhteistyön komiteaksi (NORDBUK), ja sillä on jatkossa entistä merkittävämpi rooli ministerineuvoston neuvoa-antavana ja koordinoivana elimenä pohjoismaisissa ja kansainvälisissä lapsi- ja nuorisopoliittisissa kysymyksissä.
NORDBUKin toiminta perustuu strategian lisäksi nelivuotistoimintasuunnitelmaan
(2006–2009). Vuoden 2006 painopisteitä olivat moninaisuus ja osallistuminen sekä demokratian ja ihmisoikeuksien edistäminen.

14

III POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ ERI SEKTOREILLA
12 Kulttuuriyhteistyö
Kulttuuri ja taide ovat edelleen tärkeä osa pohjoismaista
hallitustenvälistä yhteistyötä. Kulttuurin alueella tärkein
asia oli rakenneuudistuksen toteutuksen valmistelu sekä
tulevan vuoden pohjoismaiseen puheenjohtajuuteen varautuminen.
Rakenneuudistuksella on yhteys koko ministerineuvoston
uudistamiseen. Rakenneuudistuksen tavoitteena on löytää
uutta vauhtia yhteistyöhön sekä pienentää ja joustavoittaa
olemassa olevia rakenteita. Vastaavasti lisätään suoraa
tukea taiteelle ja kulttuurille sekä siirrytään sektoripohjaisesta rakenteesta ohjelmaperusteiseen toimintaan.
Vuoden 2006 aikana kulttuuriministerit päättivät lopullisesti, että lakkautettavien pohjoismaisten instituuttien tilalle perustetaan uusia ohjelmia hallinnoiva ohjelmasihteeristö. Tarjouskilpailun perusteella ministerit päättivät perustaa Helsinkiin Suomenlinnasta
vapautuviin tiloihin ohjelmasihteeristönä toimivan uuden instituutin nimellä Pohjoismainen kulttuurin yhteyspiste Kulturkontakt Nord. Ohjelmasihteeristö tulee hallinnoimaan taiteen tukiohjelmaa sekä liikkuvuus- ja residenssiohjelmaa.
Pohjolan kulttuuritalot, Pohjoismainen elokuva- ja televisiorahasto sekä Pohjoismaiden
Suomen instituutti NIFIN tulevat säilymään ennallaan.

13 Koulutus- ja tutkimusalan yhteistyö
Toiminnan painopistepistealueita olivat pohjoismaisen tutkimusyhteistyön vahvistaminen, Nordplus-liikkuvuus- ja verkosto-ohjelmien kehittäminen ja ohjelmarakenteen uudistaminen sekä useat hankkeet koulutuksen laadun kehittämiseksi. Lisäksi opetusministerit hyväksyivät kielipoliittisen julistuksen.
Nordplus-ohjelmien rakenteen ja hallinnon järjestämisestä tehtiin päätökset. Uusi ohjelmakausi alkaa vuonna 2008 ja tuolloin ohjelmat avataan myös Baltian maille. Jatkossa tulee olemaan omat ohjelmat aikuiskoulutukselle, korkeakoulutukselle ja kouluyhteistyölle sekä eri sektoreita yhdistävä horisontaalinen ohjelma. Lisäksi jatkaa erillinen
kieliohjelma. Ohjelmien avaaminen Baltian maille tulee luomaan uusia mahdollisuuksia
Pohjolan ja Baltian maiden yhteistyölle.
Yhteispohjoismaiset maisteriohjelmat, joiden valmistelua jatkettiin, tulevat vahvistamaan kansainvälisesti kilpailukykyistä tarjontaa Pohjoismaiden korkeakoulutuksessa ja
tiivistämään korkeakoulujen välistä yhteistyötä. Koulutuksen eri alueilla tehtiin useita
pohjoismaisia selvityksiä, jotka toimivat pohjana hyvien käytäntöjen levittämiselle ja
vuorovaikutukselle koulutuksen laadun kehittämiseksi. Aikuisten oppimisen verkostoyhteistyö (NVL) vakiinnutti toimintatapansa ja verkostoyhteistyöstä saatiin hyviä kokemuksia.
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Pohjoismaista tutkimusta rahoittava ja koordinoiva NordForsk vakiinnutti toimintansa
ja sen strategia valmistui. Tutkimus- ja innovaatioyhteistyö oli vahvasti esillä toimintavuonna ja NordForskin aseman vahvistuminen tuo uusia mahdollisuuksia rakentaa kansainvälisesti kilpailukykyisiä ja huipputasoisia tutkimushankkeita. Erityisesti koulutuksen ja tutkimuksen mahdollisuudet vastata globalisaation haasteisiin nousivat tärkeiksi
keskustelukysymyksiksi.
Opetusministeriö teki periaatepäätöksen sitoutumisesta Nordic Data Grid Facility hankkeeseen. NOS:in Nordunet3-ohjelma edistää yhteispohjoismaisella rahoituksella
internetin ja sen palvelujen tutkimus- ja kehitystoiminnan osaamista Pohjoismaissa. Ohjelmaan valituista ja keväällä 2006 käynnistyneistä kuudesta hankkeesta viidessä on
mukana suomalaisia tutkijoita.
Kolme pohjoismaista huippuyksikköohjelmaa oli käynnissä vuonna 2006. Näistä yksi
toimii terveydentutkimuksen, yksi kulttuurin- ja yhteiskunnantutkimuksen ja yksi luonnontieteiden-, ympäristötieteiden- ja tekniikantutkimuksen alalla. Toimintavuonna valmisteltiin myös vuonna 2007 alkavaa hyvinvointitutkimuksen huippuyksikköohjelmaa.
NordForsk valmistelee lisäksi uutta huippuyksikköohjelmaa Food, Nutrition and Health.

14 Tietoyhteiskunta
Pohjoismaisen Data Grid -keskuksen perustamisesta päätettiin vuonna 2006 ja Nordunet3ohjelmaa jatkettiin. Uuden yhteistoiminnan
muotoja valmisteltiin MR-IT:n toiminnan päätyttyä.
MR-IT:n ja sen virkamieskomitean toiminta
lopetettiin vuoden 2005 lopussa. Opetus- ja
tutkimusyhteistyön virkamieskomitea sai tehtäväkseen oman toimialansa lisäksi valmistella
useampia toimialoja koskevan tietoyhteiskunta- ja IKT-alan (informaatio- ja kommunikaatioteknologia) yhteistyön toimintamuotoja ja sisältöjä. Eri jäsenmaiden edustajista
koostuva ad hoc -asiantuntijaryhmä asetettiin laatimaan esitys pohjoismaisesta eScience-hankkeesta, jonka tavoitteena on erityisesti tutkijoiden tarvitsemien sähköisten palveluiden kehittäminen. Lisäksi valmisteltiin muuta käynnistyvää yhteistyötä.
Data Grid -keskus päätettiin perustaa ja Suomi on sitoutunut osallistumaan hankkeeseen. Nordunet3-ohjelmaa jatkettiin ja suomalaiset tutkijat osallistuvat sen useisiin
hankkeisiin, jotka palvelevat tutkimus- ja kehitystoimintaa.
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15 Ympäristö
Pohjoismaiden ympäristöohjelman (2005–2008) toimeenpanoa ryhdyttiin arvioimaan vuonna 2006 ohjelman ensimmäisten kahden vuoden osalta. Väliarvion on määrä
valmistua kesällä 2007. Ympäristöohjelman päämääränä
on panna toimeen ja konkretisoida pohjoismaisen kestävän kehityksen strategian ympäristötavoitteita sekä huolehtia ympäristökysymysten käsittelystä läpäisevästi eri
sektoreilla. Ohjelman neljä pääteemaa ovat 1) ympäristö
ja terveys, 2) meri, 3) luonto, kulttuuriympäristö ja luonnon virkistyskäyttö sekä 4) kestävä tuotanto ja kulutus.
Horisontaalisena teemana on lisäksi ilmastonmuutoksen
hillitseminen ja muutokseen sopeutuminen. Pj-maa Norja
painotti osaltaan vahvasti arktisia kysymyksiä.
PMN:n ympäristöohjelmaa toteuttaa kymmenen työryhmää, joista osa on poikkisektoraalisia, sekä geeniresursseja käsittelevä toimikunta.
Ryhmien työ tukee pohjoismaiden kansallista toimintaa ympäristöasioissa ja liittyy samalla läheisesti EU:n ja kansainvälisiin ympäristöprosesseihin. PMN:n ympäristöohjelmaa toteutettiin vuonna 2006 kaikkien neljän pääteeman osalta sekä poikkileikkaavassa ilmastoteemassa. Seuraavassa mainitaan esimerkinomaisesti joitakin tuloksia ilmastoteemaan, ympäristöön ja terveyteen sekä kestävään kulutukseen ja tuotantoon liittyen. Myös muiden teemojen osalta yhteistyö oli aktiivista ja konkreettisia tuloksia saavutettiin.
Ilmastopolitiikassa PMN:n yhteistyössä mm. laadittiin selvitys päästökaupan kehityksestä ja vaikutuksista pohjoismaisiin sähkömarkkinoihin. PMN käynnisti useita yhteisprojekteja Kioton mekanismien toimeenpanon edistämiseksi. Projektit koskevat mm.
hiilinieluja, linkkidirektiiviä, liikenteen kasvihuonekaasukiintiöitä, valmiuksien luomista JI-hankkeiden toteuttamiseen Venäjällä sekä pohjoismaisten asiantuntijoiden ja virkamiesten vaihtoverkostoa. Ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyy läheisesti myös projekti bioenergian edistämiseksi pohjoismaissa, Baltian maissa ja Luoteis-Venäjällä.
Kemikaaliyhteistyö on perinteisesti ollut yksi pohjoismaisen ympäristöyhteistyön vahvuus. Ympäristö- ja terveysteeman puitteissa PMN mm. osallistuu aktiivisesti globaalin
elohopeasopimuksen eteenpäinviemiseen. Merkittävää tukea on annettu globaalin kemikaalistrategian SAICM:n käynnistämiseen lähettämällä yhteinen asiantuntija UNEP:n
käyttöön. Pohjoismaisessa yhteistyössä 2006 myös kehitettiin tuoterekisteri, tuotevalvontaa sekä ohjaavia dokumentteja; perustettiin internet-tietopankki kemikaalien terveysvaikutusten luokitteluun; vaikutettiin OECD:n toksikologisten ja ekotoksikologisten
testien ohjeistoon pohjoismaisten testimenetelmien kehittämistyön kautta; sekä järjestettiin työpaja geeniresurssien omistajuuteen liittyvistä toimintaohjeista.
Kestävän kulutuksen ja tuotannon teema-alueella mm. kehitettiin julkisten hankintojen
ympäristökriteerejä. Kustannus-hyöty –analyysien toteuttamiseen jätesektorilla laadittiin työkalu, ja elinkaarianalyysien tietopohjaa kehitettiin pohjoismaisen elinkaariyhdistyksen NorLCA:n puitteissa. Pohjoismainen yhteistyö parhaan tekniikan (BAT) alalla
oli menestyksellistä, eritoten ympäristömyötäisen tekniikan kehittämisessä eri sektoreilla sekä pienyritysten kestävän tuotannon edistämisessä. Tämä tukee eri pohjoismaiden
julkista sektoria niiden työssä kestävän kulutuksen ja tuotannon kehittämiseksi.
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Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO laati 2006 uuden strategian ohjaamaan
tulevien vuosien yhteistyötä. NEFCO on ollut keskeisessä roolissa lähialueiden ympäristöyhteistyössä, erityisesti Baltian maissa ja Venäjällä. NEFCOn kautta Pohjoismaat
ovat toteuttaneet konkreettisia hankkeita mm. ympäristömyötäisen tekniikan, energiatehokkuuden edistämisen sekä jätevedenpuhdistusjärjestelmien alalla. Hankkeilla on ollut
suuri vaikutus Itämeren rehevöitymisen hillitsemisessä. NEFCOn toimet ovat myös tukeneet lähialueiden ympäristöhallinnon kehittymistä.
Yksi pohjoismaisen ympäristöyhteistyön tärkeä osa-alue on vaikuttaminen EU:n ympäristöpolitiikkaan. Pohjoismainen ympäristöohjelma ottaa aktiivisesti huomioon EU:n
kuudennen ympäristöohjelman sekä EU:n kestävän kehityksen strategian. Vuonna 2006
pohjoismainen ympäristöyhteistyö EU-kysymyksissä keskittyi erityisesti EU:n uuteen
kemikaalilainsäädäntöön (REACH) sekä EU:n meristrategiaan, painopisteenä Itämeri.
Kemikaaliasioissa on pohjoismaisella yhteistyöllä pyritty vaikuttamaan EU:n lisäksi
myös OECD:n sekä YK:n ympäristöohjelma UNEP:n toimintaan.
Vuonna 2006 Suomi EU-puheenjohtajamaana toi esille ajankohtaisia EU-asioita laajemminkin pohjoismaisessa yhteydessä; erityisesti pohjoismaiden ministereitä kiinnostivat EU:n ja Venäjän ympäristöyhteistyö sekä pohjoiseen ulottuvuuteen liittyvät ympäristöasiat. Ministerit keskustelivat myös ilmastonmuutokseen sopeutumisesta pohjoismaisissa oloissa sekä Pohjoismaiden roolista globalisoituvassa maailmassa.
Barentsin euroarktisen neuvoston (BEAC) puheenjohtajana Suomi on aktiivisesti edistänyt PMN:n ja BEAC:n konkreettista yhteistyötä. Suomen aloitteesta mm. käynnistettiin ilmastomuutokseen ja luonnonsuojeluun liittyvä yhteistyöhanke.
Pohjoismaiden ympäristöohjelman toimeenpanoa käsitteleviä seminaareja järjestettiin
yksi kustakin ohjelman neljästä teemasta. Seminaarit keräsivät laajan osanoton.
Ympäristöministerineuvoston ryhmät ja puheenjohtajamaa järjestivät myös lukuisia
muita temaattisia kokouksia ja seminaareja.

16 Rakennus- ja asuntopolitiikka
Ministerineuvoston rakenneuudistuksen yhteydessä lakkautettiin asunto- ja rakennusalan ministerineuvosto sekä virkamieskomitea (ÄK-Bygg och Bo) vuoden 2006 alusta.
Asuntoministerien v. 2004 hyväksymä Pohjoismaiden, Baltian ja Puolan rakennusyhteistyön edistämistä koskeva toimintasuunnitelma (Action Plan for increased exchange
in the building sector between countries in the Northern Dimension region) siirrettiin
uudistuksen yhteydessä Elinkeinopolitiikan virkamieskomitean (ÄK-N) alaisuuteen.
Vuonna 2005 käynnistetyn toimintasuunnitelman toteuttamista jatkettiin vuoden 2006
aikana, ja hankkeen on määrä päättyä 2007. Tavoitteena on helpottaa pääsyä uusille
markkinoille ja stimuloida rakennusalan kilpailua ja sitä kautta parantaa alan tuottavuutta.
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17 Liikenne
Pohjoismaisessa liikenneyhteistyössä siirryttiin 1.1.2006 alkaen epäviralliseen yhteistyöhön. Toimintakaudella on pidetty yksi epävirallinen liikenneministerikokous 20. 21.6.2006 Norjan Balestrandissa. Kokoukseen osallistuivat myös Baltian maiden liikenneministerit. Kokouksessa käsiteltiin mm. ajankohtaisia EU:n liikennepoliittisia kysymyksiä. Pohjoismaiset liikenneministerit ovat lisäksi kokoontuneet EUliikenneneuvostokokousten yhteydessä kaksi kertaa ns. Nordiska förmöteniin. Pohjoismaiset liikennevirkamiehet ovat kokoontuneet kerran vuonna 2006.

18 Elinkeino- ja energiapolitiikka
Vuoden 2006 alussa astui voimaan uusi organisaatio, joka
tarkoittaa, että on yksi elinkeino-, energia- ja alueministerineuvosto ja sen alla elinkeino- ja energiavirkamieskomitea ja aluevirkamieskomitea. Käytännössä organisaatio
merkitsi sitä, että ministerikokoukset ja osa virkamiestason kokouksista järjestettiin peräkkäin ja osin myös yhteiskokouksina.
Syyskuussa pidetyn elinkeino-, energia- ja alueministerikokouksen yhteinen teema oli pohjoiset alueet pohjoismaisesta ja eurooppalaisesta näkökulmasta. Aihetta käsiteltiin energiapolitiikan, pohjoisen ulottuvuuden ja Euroopan Unionin, Länsi-Pohjolan sekä aluepolitiikan kannalta.
Ministerikokouksessa oli lisäksi peräkkäiset aluepolitiikan, energiapolitiikan ja elinkeinopolitiikan osuudet.
Elinkeinopolitiikan aiheina olivat rajaesteet, käyttäjälähtöiset innovaatiot ja yhteiset
pääomansijoitusmarkkinat (venture capital).
Rajaesteiden poistaminen oli tärkeällä sijalla elinkeinopolitiikassa ja näkyvin tulos oli
ns. vauhdittajan (pådrivare) nimittäminen kiirehtimään elinkeinotoiminnan esteiden
poistoa. Innovaatioiden alueella korostuivat käyttäjälähtöiset innovaatiot ja klusterihankkeet, jotka molemmat kattoivat Pohjoismaiden lisäksi myös Itämeren maita.
Yhteisten pohjoismaisten pääomansijoitusmarkkinoiden syntymistä vauhditettiin selvittämällä mahdollisuuksia perustaa Pohjoismaiden yhteinen rahasto ja vähentää lainsäädännön asettamia esteitä. Tätä palvelivat myös Nordic Venture Forumin perustaminen
ja vuoden lopussa järjestetty Nordic Venture Capital Summit. Innovaatioiden lisäksi
NICe eli Pohjoismaiden innovaatiokeskus on merkittävä toimija mm. rajaesteisiin ja
pääomansijoituksiin liittyvissä hankkeissa.
MR-NER piti ensimmäisen kokouksensa 7.-8.9.2006 Bodøssa. Kokouksen teemana oli
Pohjoiset alueet pohjoismaisessa ja eurooppalaisessa perspektiivissä ja sitä käsiteltiin
sekä sektorien yhteisissä että erillisissä kokouksissa. Ministeritason osallistuminen jäi
odotettua vähäisemmäksi. Suomen kahdeksanhenkistä delegaatiota johti valtiosihteeri
Anssi Paasivirta kauppa- ja teollisuusministeriöstä.
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Energiapolitiikan kokouksessa ministerit totesivat uuden pohjoisen ulottuvuuden politiikan antavan uuden elementin ministerineuvoston vuosien 2006–2009 toimenpideohjelmaan. Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen ja energiatehokkuus saivat uudessa toimenpideohjelmassa lisää merkitystä, ja ministerit katsoivat, että niitä tulee korostaa myös Pohjoisen ulottuvuuden ja Itämeren alueellisessa yhteistyössä.
Pohjoismaiden yhteisten sähkömarkkinoiden kehittämiskysymykset nousivat myös esille ministerikokouksessa. Yhteisymmärrys markkinoiden reunaehtojen harmonisoinnin
jatkamisesta todettiin, samoin tiiviistä yhteistyöstä järjestelmävastaavien ja regulaattoreiden välillä menettelytapojen kehittämisestä. Toimitusvarmuuskysymykset vaativat
sähkön kysynnän kasvaessa myös yhä enemmän huomiota. Uutena kehittämisaiheena
ministerit totesivat kuluttajainformaation parantamisen niin, että kuluttajat voivat reagoida tarjontatilanteeseen aikaisempaa nopeammin ja joustavammin.

19 Aluepolitiikka
Voimassaolevan yhteistyöohjelman painopistealueita ovat
rajaseutu- ja muu alueiden välinen yhteistyö sekä kokemustenvaihto ja tiedontuotanto. Norjan puheenjohtajuusohjelmassa korostettiin erityisesti yhteistyötä elinkeinosektorin
kanssa alueellisista innovaatiostrategioista sekä pohjoisimpien alueiden kehittämiseen liittyviä erityiskysymyksiä.
Vuoden 2006 toimintaa leimasi sopeutuminen vuoden alussa voimaan tulleeseen rakenneuudistukseen, jossa aluepolitiikka niputettiin yhteen elinkeino- ja energiapolitiikan
kanssa. Yhteistyötä johtaa yhteinen elinkeino-, energia- ja
alue-politiikan ministerineuvosto (MR-NER), mutta virkamiesvalmistelu tapahtuu edelleen erillään, aluepolitiikan
virkamieskomiteassa (EK-R) ja elinkeino- ja energiapolitiikan virkamieskomiteassa (EK-NE). Virkamieskomiteoiden
välistä yhteistyötä on pyritty lisäämään.
Bodøssa pidetyn MR-NER:n kokouksen aluepoliittisessa osiossa käsiteltiin erityisesti
alueellista yhteensovittamista ja päätettiin asiaa koskevan kokemustenvaihtohankkeen
käynnistämisestä.
Aluepolitiikan virkamieskomitea, jossa Suomesta ovat edustettuna sisäasiainministeriö,
kauppa- ja teollisuusministeriö ja ympäristöministeriö, kokoontui viisi kertaa vuoden
2006 aikana ja piti lisäksi yhden yhteiskokouksen elinkeino- ja energiasektorien virkamieskomitean kanssa.
Virkamieskomiteaa eniten työllistänyt asia oli ministerineuvoston vuonna 2005 hyväksymän uuden rajaseutuyhteistyöstrategian toteuttaminen. Tarkoituksena on lisätä joustavuutta ja kannustavuutta PMN:n rahoitusta kohdennettaessa, ottamalla alueiden ominaispiirteiden lisäksi huomioon myös toiminnan tuloksellisuus ja sen kytkeytyminen
PMN:n yleisiin strategisiin tavoitteisiin.
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Vuoden aikana kehitettyä ja käyttöön otettua jakomenetelmää tullaan tarkistamaan saatujen kokemusten perusteella. Merkittävimpiä vuoden aikana käynnistettyjä uusia tutkimushankkeita oli alueellisia innovaatiostrategioita koskeva yhteishanke elinkeinosektorin kanssa.
Aluepoliittinen sektori osallistui myös Baltian maiden rajaseutuyhteistyön kehittämistä
tukevan BEN-hankkeen (Baltic Euroregional Network) rahoittamiseen. Tätä vuosina
2005–2007 toteutettavaa hanketta vetää PMN:n Vilnan konttori ja sen keskeisiä rahoittajia ovat EU (Itämeren Interreg IIIB ohjelma), PMN ja Itämeren valtioiden neuvosto.
EK-R osallistuu niin ikään vuoden lopulla hyväksytyn, BEN-hanketta täydentävän ja
lähinnä venäläisille toimijoille suunnatun BEN-EAST -hankkeen rahoittamiseen.
Nordregio-tutkimuslaitoksen toiminta vakiintui edellisenä vuonna tapahtuneiden henkilöstövaihdosten jälkeen. Merkittävä osa laitoksen toiminnasta koostuu vapaan kilpailun
kautta saaduista toimeksiannoista. Rajaseutuyhteistyökomiteoiden toiminta jatkui niiden
omien suunnitelmien mukaisesti. Komiteoiden välistä kokemustenvaihtoa edistettiin
rajaseutu- ja rajapoliittisilla foorumeilla. Jälkimmäisissä käsiteltiin erityisesti rajaesteiden poistamista.

20 Talous- ja finanssipolitiikka
Pohjoismaiden valtiovarainministerit (MR-Finans)
kokoontuivat kahdesti kertomusvuoden aikana.
Aktiivista vuoropuhelua käytiin talouskehityksestä
ja talouspoliittisesta tilanteesta ja ministerit päättivät käynnistää hankkeen työvoiman liikkuvuudesta
Pohjoismaiden välillä ja sen vaikutuksista maiden
talouksiin. Taloudellisten ohjauskeinojen käyttöä
Pohjoismaiden ja Baltian maiden ympäristöpolitiikassa koskeva raportti valmistui ja raportin innoittamana ministerit pyysivät talous- ja ympäristöryhmää kartoittamaan energiahintojen ja
energiankulutusta välistä suhdetta.
Valtiovarainministerit päättivät kevätkokouksensa yhteydessä käynnistää yhteispohjoismaisen hankkeen tietojenvaihtosopimusten neuvottelemiseksi ns. veroparatiisien
kanssa. Neuvotteluprosessin jälkeen on tarkoitus, että kukin maa tekee omat kahdenväliset sopimuksensa asianomaisten maiden kanssa. Syyskokouksessa ministerit ilmaisivat
tukensa EU:n ehdotukselle alkoholin minimiveroista.
Kertomusvuoden aikana informoitiin muita Pohjoismaita Suomen EU-puheenjohtajuuskauden painopistealueista ja puheenjohtajuuskauden etenemisestä.
Eläkeuudistukset olivat myös agendalla. Ministerit keskustelivat aloitteista ja toimenpiteistä, joilla pyritään pidentämään työssäoloaikaa.
Tasa-arvo- ja finanssisektorin yhteinen selvitystyö sukupuolinäkökohdan sisällyttämisestä kansalliseen budjettivalmisteluun saatettiin päätökseen. Aiheesta järjestettiin syksyllä 2006 Suomen johdolla yhdessä ministerineuvoston kanssa seminaari, joka keräsi
laajan osanoton. Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos oli eräs seminaarin
avainpuhujista.
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Pohjoismainen arvopaperimarkkinatyöryhmä jatkoi työskentelyään kertomusvuoden
aikana.
Valtiovarainministerit hyväksyivät MR-Finansin toiminnalle myös tarkennetut suuntaviivat, joiden pääasiallinen tarkoitus on saattaa finanssi- ja taloussektorin yhteistyö tehokkaammaksi ja näkyvämmäksi. Erityisiä painopistealueita ovat EU/ETA-asiat, joissa
pohjoismainen yhteistyö voi tuottaa lisäarvoa, lähialueyhteistyö sekä Pohjoismaiden
kokemukset globalisaatiosta. Ministerineuvoston sihteeristöä pyritään kytkemään tiiviimmin valmisteluun.
Pohjoismaiden valtion budjettiasioista vastaavien yksikköjen asiantuntijakokouksissa
(budgetexpertgruppen) tehtiin vuonna 2006 suosituksia ministerineuvoston budjetin ja
budjettiprosessin modernisoimiseksi. Siihen liittyen budjettikirjan ulkoasuun ja moniin
budjettiin liittyviin menettelyihin tulee muutoksia vuonna 2008.

21 Maa- ja metsätalous- sekä kalastus- ja elintarvikesektori
Geenivarojen osalta päätettiin perustaa uusi
yhteispohjoismainen instituutti NordGen toimimaan kasvi-, eläin- ja metsägeenivarasektoreiden katto-organisaationa. Maatalousalalla
NordFram -hankkeella on edistetty verkottumista, käynnistetty projekteja ja tehty aloitteita
koskien tulevaisuuden maataloutta ja kulttuurimaisemaa. Uusi pohjoismainen ruokaohjelma Ny Nordisk Mat luo yhteistä käsitystä
pohjoismaisesta ruuasta ja ruokakulttuurista.
Metsätalouden osalta ajankohtaisena teemana käsiteltiin puutavaran julkisten hankintojen ohjeistusta. Uusina hankkeina aloitettiin vuonna 2005 Tanskassa järjestetyn metsäministerikonferenssin suosituksiin perustuen mm. puutavaran käytön edistäminen.
Kalataloussektorilla jatkettiin voimassa olevan työsuunnitelman mukaista toimintaa yhdeksällä osa-alueella, joista tärkeimmät ovat kestävä hyödyntäminen ja taloudellinen
kehitys. Lisäksi esivalmisteltiin Suomen puheenjohtajuuteen liittyviä painopistealueita,
joista haastavin oli Itämeren hyljekantojen parempi hyödyntäminen. NB8 -ministerikokous Jevnakerissa antoi deklaraation aiheesta, ja sen pohjalta oli hyvä jatkaa. Geeniasioista on keskusteltu paljon, mutta toistaiseksi ei ole löytynyt kalataloudelle hyödyllistä lähestymistapaa.
Elintarvikesektorin painopistealueena oli paremman terveyden ja elämänlaadun toimintasuunnitelma. Se valmistui kesällä 2006 ja sen pohjalta järjestettiin useita tapahtumia,
kuten asiantuntijakonferenssi lapsille suunnatusta markkinoinnista sekä seminaari lihantarkastuksen uudistamisesta. Eläinlääkinnällistä valmiusyhteistyötä jatkettiin laatimalla
yhteinen pohjoismainen strategiasuunnitelma. Vuoden aikana valmisteltiin osaston organisaatiomuutos: osaston aikaisemmin seitsemästä työryhmästä muodostettiin kolme
uutta ryhmää.
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22 Kuluttaja-asiat
Pohjoismaiden ministerineuvoston rakenneuudistuksen myötä päättyi kuluttaja-asioista vastaavien pohjoismaisten ministerien virallinen
yhteistyö vuoden 2005 lopussa. Pohjoismaiset
kuluttajaministerit päättivät syksyllä 2005, että
yhteistyötä jatketaan epävirallisena, ja että sitä
varten perustetaan pohjoismainen kuluttajaryhmä, joka koostuu kuluttaja-asioista vastaavien ministeriöiden virkamiehistä.
Pohjoismaisen kuluttajaryhmän päätavoitteena on toteuttaa vuonna 2004 hyväksyttyä
kuluttaja-alan pohjoismaista yhteistyöohjelmaa vuosille 2005–2010.
Pohjoismaisella kuluttajaryhmällä on ollut neljä kokousta vuonna 2006. Lisäksi järjestettiin elokuun lopussa 2006 pohjoismainen ideointiseminaari. Sen tarkoituksena oli
kannustaa kuluttajaviranomaisia ja -järjestöjä jatkamaan sekä käynnistämään hankkeita,
jotka liittyvät yhteistyöohjelman toteuttamiseen.
Vuoden 2006 alussa oli käynnissä noin 30 kuluttaja-alan hanketta. Suurin osa niistä saatiin päätökseen vuoden aikana. Ministerineuvoston rakennerahastosta saatiin taloudellista tukea viidelle uudelle hankkeelle niistä 14 hanke-ehdotuksesta, joita kuluttaja-alalta
tehtiin. Lisäksi voitiin vuoden 2005 määrärahasta käynnistää 7 uutta projektihanketta
vuonna 2006. Vuonna 2006 kuluttajasektorilla oli käytettävissään aikaisemman kuluttajaministerineuvoston alaisten johtoryhmien sihteerin työpanos, jossa keskeistä on ollut
käynnissä olevan projektityön päättäminen ja epävirallisen yhteistyön käynnistäminen.
Hankkeen ”EY-oikeus pohjoismaisessa kuluttajaoikeudessa” – puitteissa on viime vuosina analysoitu EY:n direktiiviehdotuksia sekä keskusteltu niiden kansalliseen täytäntöönpanoon liittyvistä asioista. Tältä osin työ on käynnissä vielä vuoden 2006 jälkeenkin. ”Standardisointi- ja tuoteturvallisuusasioiden foorumissa on keskusteltu vireillä
olevasta EY:n leludirektiivin uudistamisesta sekä leikkikenttävälineiden ja -laitteiden
standardisoinnista. Tässä projektissa on ollut myös esillä EY:n sääntely flataateista lastenhoitotarvikkeissa ja leluissa. Myös tältä osin työ jatkuu 2006 jälkeenkin.
Pohjoismainen ympäristömerkintäjärjestelmä perustuu kuluttaja-asioista vastaavien ministereiden päätökseen. Tämän merkintäjärjestelmän hallinnointi siirrettiin vuoden 2006
alussa ympäristösektorille. Kuluttajasektorin yhteistyö ympäristö- ja elinkeinosektorien
kanssa on kuitenkin jatkunut NMRIPP-ryhmässä, jossa käsitellään kestävän kehityksen
kysymyksiä laajemmalti. Tämä työ jatkuu vuoden 2006 jälkeenkin. Sen sijaan uudessa
tilanteessa ei ole ollut mahdollista jatkaa aikaisempaa pitkäaikaista kuluttajasektorin
yhteistyötä elintarvikesektorin kanssa elintarvikkeisiin ja ravitsemukseen liittyvissä kysymyksissä.
Kuluttajasektorin työn kannalta oli vuoden 2006 aikana vaikeutena, että ministerineuvoston sihteeristön kotisivuille ei saatu sellaista tiedotusaineistoa, joka olisi tarpeen
muun muassa projektihakemusten tekemistä suunnitteleville. Vireillä oli myöntämisperusteiden laatiminen Pohjoismaiden ministerineuvoston rakennerahastosta annettavaan
rahoitukseen, mutta tämä työ ei valmistunut vuoden 2006 aikana.
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Ministerineuvoston sihteeristössä oli periaatteessa resursseja epävirallisen yhteistyön
koordinoimiseen, mutta käytännössä tätä ei saatu vuonna 2006 toimimaan.

23 Sosiaali- ja terveyspolitiikka
Terveysministereiden johdolla selviteltiin
mahdollisuutta käynnistää yhteispohjoismainen rokotetuotanto influenssapandemian varalta huoltovarmuutta takaamaan. Työ jatkuu
Suomen puheenjohtajuuskaudella vuonna
2007.
Sosiaali- ja terveysministerit keskustelivat Itämeren maiden kollegoidensa kanssa ihmiskaupan ehkäisystä ja uhrien auttamisesta. Ministerit sopivat pohjoismaisen koulutushankkeen käynnistämisestä, joka on tarkoitettu nuorten parissa toimiville sosiaalityöntekijöille Baltiassa ja Luoteis-Venäjällä.
MR-S päätti käynnistää pohjoismaisten sosiaali- ja terveysalan laitosten arvioinnin ja
kehittämisen osana ministerineuvoston pohjoismaisen yhteistyön rakenteiden uudistamistyötä. Norjalaisen selvitysmiehen raportti toimenpidesuosituksineen tulee käsittelyyn kesän 2007 ministerikokouksessa.
Telelääketieteen yhteistyöryhmä kokoontui keskustelemaan sähköisten terveydenhuoltopalveluiden kehittämisestä pohjoismaissa sekä yhteistyön lainsäädännöllisistä, taloudellisista ja hallinnollisista haasteista. NIOM (The Scandinavian Institute of Dental Materials) käynnisti yhteispohjoismaisen internetpohjaisen hammashoitomateriaalien tietopankin.
Virkamieskomitea nimitti työryhmän selvittämään, voidaanko perustaa pohjoismainen
sosiaalivakuutusportaali. Rajaestetyötä jatketaan Norjan nimeämän selvitysmiehen
avulla.
Pohjoismainen poikkihallinnollinen huumealan yhteistyö jatkui epävirallisena. Pohjoismaiden ja Baltian maiden asiantuntijat kokoontuivat Vilnassa keskustelemaan alkoholin ja huumausaineiden väärinkäytön ehkäisystä.
Sektorin projektimäärärahoja suunnattiin mm. pohjoisen ulottuvuuden sosiaali- ja terveysalan kumppanuusohjelmaan (NDPHS) ja sen asiantuntijaryhmän työhön nuorten
alkoholin- ja päihteidenkäytön vähentämiseksi Pietarissa ja Kaliningradissa.
Pohjoismaisten tasa-arvoministerien kokouksessa keskusteltiin aiheista naiset ja valta,
nuoret ja tasa-arvo sekä prostituutio Pohjoismaissa. Pohjoismaiden ja Baltian maiden
tasa-arvoministerikokouksessa hyväksyttiin yhteistyöohjelma vuosille 2007 – 2008.
Pohjoismaisen tasa-arvoyhteistyön puitteissa järjestettiin useita naiskauppaa ja prostituutiota käsitteleviä konferensseja, joista osa yhteistyössä muiden virkamieskomiteoiden kanssa. Perhepolitiikkaa ja tasa-arvoa käsitellyt konferenssi järjestettiin Maarianhaminassa. Oslossa järjestettiin konferenssi pakkoavioliitoista sekä konferenssi koskien
kulttuurin ja tasa-arvon välisiä yhteyksiä.
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Yhteistyössä Pietarin kaupungin kanssa järjestettiin konferenssi ”Nordic co-operation,
gender equality and sustainable development in the EU´s Northern Dimension Region”
Pietarissa. YK:n naisten asema –toimikunnan vuosittaisen kokouksen yhteydessä New
Yorkissa Norja järjesti pohjoismaisen tapahtuman teemasta Naisten osallistuminen ja
valta politiikassa.
Vuonna 2005 hyväksytty tasa-arvon yhteistyöohjelma esiteltiin Pohjoismaiden neuvoston istunnossa.
Vuoden aikana työskenteli kaksi virkamieskomitean asettamaa työryhmää: Valtionbudjetin valtavirtaistaminen ja Julkisen tilan pornografisoituminen. Molempien työryhmien
työ päättyi loppukonferenssiin ja julkaisuun kertomusvuonna. Pohjoismainen nuorisotyöryhmä työsti valkean kirjan aiheesta nuoret ja tasa-arvo, joka esiteltiin ministereille.

24 Työmarkkinat ja työympäristö
Pohjoismaiden ministerineuvoston työministereiden (MR-A) kokouksessa lokakuussa 2006
käsiteltiin EU:n laajentumisen vaikutuksia pohjoismaisille työmarkkinoille vuonna 2004 asetetun pohjoismaisen yhdyshenkilöryhmän toisen raportin ”Pohjoismaiset työmarkkinat kaksi
vuotta laajentumisen jälkeen” (Det nordiske
arbeidsmarked to år etter EU-utvidelsen – Mobilitet, virkninger og utfordringer,
http://www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pu
bnr=2006:557) pohjalta.
Raportin mukaan uusien jäsenmaiden kansalaisten liikkuvuus työvoiman vapaan liikkuvuuden puitteissa on ollut odotettua vähäisempää, eikä se ole aiheuttanut epätasapainoa
pohjoismaisille työmarkkinoille. Pohjoismaihin uusista EU-maista suuntautunut työperusteinen maahanmuutto on EU:n laajentumisen jälkeen tapahtunut pääosin palvelujen
tarjonnan vapauden puitteissa, mikä on aiheuttanut kaikissa Pohjoismaissa palvelusuhdemuotojen raja-alueisiin liittyviä ongelmia. MR-A jatkoi laajentumista käsittelevän
yhdyshenkilöryhmän toimiaikaa 1.5.2007 asti.
Kertomusvuonna MR-A:n nimi muuttui työelämän ministerineuvostoksi ja virkamieskomitean (ÄK-A) nimi työelämän virkamieskomiteaksi. Virkamieskomitean alaista organisaatiota uudistettiin lakkauttamalla työympäristö- ja työympäristötutkimusjaostot ja
perustamalla niiden sijaan uusi työympäristöjaosto. Lisäksi lakkautettiin vuonna 1985
perustettu siirtolaisuusjaosto.
Jatkossa päätettiin keskittyä työperäiseen maahanmuuttoon ja valtavirtaistaa sitä koskevat asiat jäljelle jääneiden kolmen jaostojen toimintaan. Jaostoja tukee tässä työssä vuoden 2007 alusta toimintansa aloittanut määräaikainen siirtolaisuusryhmä, jonka tehtävänä on laatia ehdotuksia maahanmuuttajien integroimista työelämään koskevista painopistealueista, joita jaostojen olisi syytä ottaa huomioon toiminnassaan.
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Oslossa järjestettiin 14.11.06. konferenssi "Globalisaation vaikutukset pohjoismaisille
työmarkkinoille". Konferenssin tavoitteena oli kohdistaa huomio poliittisesti tärkeisiin
globalisaatiokysymyksiin ja saada esille Pohjoismaiden vahvuudet/edut yhä globalisoituneemmassa maailmassa.
Oslossa järjestettiin 3.10.2006 seminaari ikäsyrjinnästä, jossa käsiteltiin ikääntyneiden
työntekijöiden tilannetta ja heidän työuriensa pidentämistä. Keinoja ikäsyrjintää vastaan
työelämässä käsiteltiin yleisellä tasolla sekä työsyrjintädirektiivin 2000/78/EY valossa.
Helsingissä järjestettiin 22.-24.5.2006 25. työympäristökonferenssi, joka kokosi 60
osanottajaa eri maiden työsuojeluviranomaisten keskuspiirihallinnoista. Konferenssin
teemana oli tällä kertaa strategiat ja tarkastajien pätevyys. Pohjoismainen työympäristöjaosto järjesti viisi teemakokousta seuraavista aiheista: kemialliset tekijät, valvontaviranomaisten koulutus ja pätevyys, ergonomia, psyykkinen kuormitus sekä rakennustyö.
EU:n työsuojelutoimintaa on seurattu ja siihen on vaikutettu. Pohjoismaisena yhteistyönä käynnistynyt hanke EU:n työsuojelustrategian seuraamiseksi (tulostaulu, Scoreboard) laajeni käsittämään muutamaa muutakin maata. Raportti sai hyvän vastaanoton
EU:ssa, ja se toimii esikuvana, kun EU:n uutta työsuojelustrategiaa on määrä seurata.
EU:n uuden työsuojelustrategian valmisteluun liittyen toimi pohjoismainen työryhmä.
Omana hankkeena koordinoitiin markkinavalvontaa ja eurooppalaista standardisointia.
Työsuojeluyhteistyöhön liittyvät muut keskeiset hankkeet koskivat sairauspoissaoloja,
kestävän kehityksen yhteyttä työelämän laatuun sekä johtamista julkisen sektorin muutoksissa.
Kertomusvuonna valmisteltiin myös työmarkkina- ja työympäristöalojen osuus vuoden
2007 Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuusohjelmaan.

25 Lainsäädäntöyhteistyö ja muu oikeudellinen yhteistyö
Pohjoismaisen oikeudellisen alan yhteistyön
tavoitteena on edistää maiden lainsäädännön
samankaltaisuutta ja siten poistaa rajaesteitä ja
helpottaa pohjoismaalaisten keskinäisiä kontakteja. Työ on pitkäjänteistä ja sen pohjana ovat
käytännön lainsäädäntöhankkeet, yhteispohjoismaiset työryhmät ja virkamiesten epävirallinen yhteistyö.
Vuonna 2006 järjestettiin useita pohjoismaisia seminaareja. Muun muassa pidettiin seminaarit vaihtoehtoisista riidanratkaisumenetelmistä ja oikeusapukysymyksistä. Lisäksi
syksyllä järjestettiin pohjoismainen syrjintälainsäädäntöä koskeva seminaari.
Vuonna 2006 aloitettiin moniosainen hanke, johon kuuluu Pohjoismaiden väkivaltaa
koskevia tutkimuksia, selvityksiä ja seminaareja. Hankkeessa kartoitetaan myös ajankohtaisia kansallisia strategioita väkivallan vähentämiseksi ja väkivallan vähentämisen
parhaita käytäntöjä. Hanke jatkuu myös Suomen puheenjohtajuuskauden aikana.
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Vuoden 2006 oikeusministerikokous pidettiin 20. kesäkuuta Utsteinin luostarissa Norjassa. Ministerit keskustelivat muun muassa pohjoismaisen lainsäädäntöyhteistyön tulevaisuudesta. Taustalla oli yhtäältä Pohjoismaiden ministerineuvoston uudistustyö ja toisaalta 37. pohjoismaisessa lakimieskokouksessa käyty keskustelu. Oikeusministerit totesivat, että lainsäädäntöyhteistyö on yhä tehokasta ja elävää, mutta että sen muodot
ovat muuttuneet.
Lisäksi keskusteltiin salaisten pakkokeinojen käytöstä ja pakkokeinoja koskevan lainsäädännön uudistamissuunnitelmista. Oikeusministerit päättivät myös perustaa työryhmän arvioimaan ja selvittämään pohjoismaisen poliisi- ja syyttäjäyhteistyön nykytilaa ja
mahdollisia kehittämistarpeita.
Vuoden 2006 aikana pohjoismaiset oikeusministeriöt ovat yhteistyössä suunnitelleet
uuden pohjoismaisen luovutussopimuksen (rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista
koskeva Pohjoismaiden välinen sopimus) täytäntöönpanoa. Sopimus tullee voimaan
vuodenvaihteessa 2007–2008.

26 Pohjoismainen yhteistyö saamelaisasioissa
Pohjoismainen saamelaisasiain virkamieselin käsitteli
vuoden aikana muun muassa pohjoismaisesta saamelaissopimusluonnoksesta saatua lausuntopalautetta, asian
jatkovalmistelua, pohjoismaista yhteistyötä poronhoitoasioissa, pohjoismaista saamelaistutkimusta ja Saamelaisten parlamentaarisen neuvoston rahoitusta.
Saamelaisasioiden yhteensovittamisesta vastaavat ministerit ja saamelaiskäräjien puheenjohtajat päättivät vuosittaisessa yhteiskokouksessaan Oslossa 18.10.2006, että
työtä pohjoismaisen saamelaissopimuksen aikaansaamiseksi jatketaan, ensi vaiheessa lausuntopalautteen tarkemmalla kansallisella käsittelyllä.
Kokouksen yhteydessä jaettiin toisen kerran myös pohjoismainen saamen kielen kielipalkinto Gollegiella.
Pohjoismainen yhteistyö saamelaisasioissa tapahtuu yhtäältä Pohjoismaiden neuvoston
suositukseen nro 13/1962 perustuvan Pohjoismaisen saamelaisasiain virkamieselimen
puitteissa ja toisaalta Pohjoismaiden ministerineuvoston löyhässä (ei omaa ministerineuvostoa) yhteydessä saamelaisasioiden yhteensovittamisesta Suomessa, Ruotsissa ja
Norjassa vastaavien ministerien ja näiden maiden saamelaiskäräjien puheenjohtajien
säännöllisten yhteiskokousten (jäljempänä yhteiskokous) muodossa. Saamelaisasiat
kuuluvat Suomessa oikeusministerille, Ruotsissa maatalousministerille ja Norjassa työja integraatioministerille.
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. Valtuuskunnan nimeää valtioneuvosto neljäksi vuodeksi kerrallaan.
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Virkamieselin kokoontuu yleensä kaksi kertaa vuodessa, niin myös kertomusvuonna.
Kokoukset pidetään virkamieselimen puheenjohtajamaassa (vaihtuu vuosittain eikä seuraa Pohjoismaiden neuvoston tai ministerineuvoston puheenjohtajuutta). Vuonna 2006
puheenjohtajamaana oli Norja.
Yhteiskokouksia varten ei ole perustettu erillistä valmisteluelintä. Kokousten valmistelusta huolehtii Pohjoismainen saamelaisasiain virkamieselin, joka hoitaa myös kokouksissa tehtyjen päätösten toimeenpanoa. Ministerineuvoston sihteeristön edustajalla on
oikeus osallistua virkamieselimen kokouksiin ja hänet kutsutaan myös yhteiskokouksiin.
Kertomusvuoden yhteiskokouksessa käsiteltiin muun muassa pohjoismaisesta saamelaissopimusluonnoksesta saatua lausuntopalautetta ja päätettiin asian käsittelyn jatkamisesta, ensi vaiheessa lausuntopalautteen tarkemmalla kansallisella käsittelyllä. Tavoitteena on, että lausuntopalautteesta johtuvat kansalliset näkemykset olisivat selvillä syksyllä 2007 pidettävään yhteiskokoukseen mennessä. Saamelaiskäräjät ottivat kokouksessa erikseen esille kysymyksen Saamelaisten parlamentaarisen neuvoston toiminnan
rahoituksesta.

27 Poliisi- ja pelastusalan yhteistyö
Pohjoismaiden Nordred-yhteistyön puitteissa järjestettiin
toukokuussa laaja konferenssi Reykjavikissa. Konferenssin pääteemana oli keskinäinen avunanto suuronnettomuuksissa. Myös vuoden aikana järjestetyissä muissa kokouksissa käsiteltiin erityisesti avun antamiseen ja avun
vastaanottamiseen liittyviä kysymyksiä ja mahdollisia
ongelmia.
Nordred-yhteistyöryhmän puheenjohtajuus siirtyi toukokuussa Suomelle kolmen vuoden jaksoksi.
Pohjoismainen poliisiyhteistyö kehittyy samanaikaisesti
muun kansainvälisen yhteistyön kanssa. Vuoden 2005
kokouksessaan poliisiylijohtajat päättivät, että olemassa
olevien lukuisten yhteistyöfoorumeiden paremman yhteensovittamisen vuoksi tarvitaan yhteinen visio painopisteistä ja eri foorumien keskinäisestä suhteesta. Tätä varten perustettiin korkean tason työryhmä työstämään asiaa.
Työryhmä esitti raporttinsa poliisiylijohtajille elokuussa 2006 ja sai tehtäväksi esittää
raporttiin perustuvia konkreettisia jatkotoimenpiteitä. Suomi toimii vuonna 2007 puheenjohtajana tärkeimmissä työryhmissä pohjoismaisessa poliisiyhteistyössä.

28

28 Maahanmuutto- ja kansalaisuusasiat
Vuoden 2006 aikana hyväksyttiin Pohjoismaiden neuvoston päätös turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaan liittyviä jäsenvaltioiden toimenpiteitä koskevan keskinäisen tiedottamisjärjestelmän käyttöönotosta. Komissio ei antanut uusia maahantuloa koskevia
säädösehdotuksia vuonna 2006. Maastapoistamis- ja maahanpaluuasioissa keskityttiin
paluurahastopäätösehdotuksen, paluudirektiiviehdotuksen ja yhteisön ja kolmansien
maiden välillä solmittavien takaisinottosopimusten käsittelyyn.
Kansainvälisen suojelun alalla vuoden 2006 aikana EU:ssa keskusteltiin mm. jäsenvaltioiden turvapaikkaviranomaisten käytännön yhteistyön edistämisestä ja valmisteltiin
Euroopan pakolaisrahastoa koskevan päätöksen muuttamista siten, että rahastosta voitaisiin tukea esim. uudelleen sijoittamistoimintaa ja valtioita, joiden turvapaikkajärjestelmät joutuvat erityisten paineiden kohteeksi. Suomi nosti puheenjohtajakaudellaan
keskusteluun ns. Dublin-järjestelmän kehittämisen. Komissio ei antanut vuoden 2006
aikana uusia lainsäädäntöehdotuksia.
Kansalaisuusasioissa Pohjoismaat vaihtavat tietoja lainsäädännön ja hallintokäytäntöjen
muutoksista sekä tilastotietoja vuosittain kokoontuvassa kansalaisuusasioiden
työ-ryhmässä. Työryhmän puheenjohtajuus on kiertävä. Vuonna 2006 puheenjohtaja
toimi Suomi. Pohjoismaat kokoontuivat vuonna 2006 myös keskustelemaan pohjoismaisen kansalaisuussopimuksen uudistamisesta. Viimeisin sopimus on vuodelta 2002.
Kansalaisuustyöryhmän kokous oli 28.8.06 ja sopimusneuvottelut 29.8.06.
Vuoden 2006 alkupuoliskolla Ruotsi toimi pohjoismaisen virkamiestasoisen yhteistyöryhmän NSHF:n (Nordisk samrådsgrupp på hög nivå i flyktingfrågor) puheenjohtajana.
Kokouksia järjestettiin kaksi, joista toinen oli virkamieskokouksen yhteydessä järjestetty ministerikokous kesällä 2006. Kokouksissa vaihdettiin hyödyllisiä tietoja maahanmuutto- ja turvapaikka asioissa. NSHF:n alatyöryhmien työryhmäraportit saatiin tiedoksi. Vuoden loppupuoliskolla Islanti toimi puheenjohtajana.
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LIITTEET
Liite 1: Pohjoismaiden ministerineuvoston budjetti vuonna 2006
Maiden maksuosuudet
Pohjoismaiden ministerineuvoston budjetti oli 815,894 miljoonaa Tanskan kruunua. Eri
Pohjoismaiden maksuosuudet määräytyvät niiden bruttokansantulon perusteella. Itsehallintoalueet eivät osallistu Pohjoismaiden ministerineuvoston toiminnan rahoittamiseen.

Ruotsi
Norja
Tanska
Suomi
Islanti
Yhteensä

32,4 %
26,0 %
22,5 %
18,0 %
1,1 %
100,0 %

Budjetti pääalueittain
Koulutus, tutkimus ja työelämäpolitiikka
Kulttuuri-, tasa-arvo- ja lainsäädäntöpolitiikka
Elinkeino-, energia, ja aluepolitiikka, sosiaalija talouspolitiikka
Sihteeristö ja muut yhteiset toiminnot
Naapuruuspolitiikka
Ympäristö- ja resurssipolitiikka
Yhteensä

27,4 %
20,2 %
18,5 %
12,8 %
10,4 %
9,7 %
100,0 %

Budjetti momenteittain tilattavissa painettuna versiona PYS:stä, löytyy myös verkosta
osoitteesta: http://www.norden.org/pub/ovrigt/ovrigt/sk/ANP2005785.pdf

Liite 2: Pohjoismaiset kokoukset vuonna 2006
Pääministereiden yhteistyö

3.5.
8.6.
13.6.
18.-19.6
22.6.
15.10.
31.10.
23.11.

Jyväskylä
Reykjavik
Helsinki
Huippuvuoret
Helsinki
Helsinki
Kööpenhamina
Helsinki

Suomen ja Ruotsin pääministerit
Pääministerit (CBSS-konferenssi)
Suomen ja Norjan pääministerit
Pohjoismaiden pääministerit
Suomen ja Tanskan pääministerit
Suomen ja Ruotsin pääministerit
Pohjoismaiden pääministerit
Suomen ja Islannin pääministerit

Ulkopoliittinen yhteistyö
26.–27.1
15.–16.3
18.–20.4.

Oslo
Røros
Huippuvuoret

24.– 25.8.
20.9.
28.–29.9
1.11.

Hurtigruta/Norja
New York
Oslo
Kööpenhamina

Poliittisten osastojen päälliköt NB8 1
Pohjoismaiden valtiosihteerit
Ulkoministerit;
Poliittisten osastojen päälliköt
Ulkoministerit NB8
Ulkoministerit Norjan YK-edustustossa
Valtiosihteerit NB8
Ulkoministerit;
Poliittisten osastojen päälliköt

Yhteistyöministereiden yhteistyö
20.1.
28.2.
1.3.
5.4.
11.5.
13.6.
14.6.
5.9.
6.9.
4.10.
31.10.–2.11.

Kööpenhamina
Kööpenhamina
Kööpenhamina
Kööpenhamina
Oslo
Norja
Norja
Norja
Norja
Kööpenhamina
Kööpenhamina

7.12.
8.12.

Kööpenhamina
Kööpenhamina

1

Pohjoismainen yhteistyökomitea NSK
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
Pohjoismainen yhteistyökomitea NSK
Pohjoismaiset yhteistyöministerit MR-SAM

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

Turvallisuus- ja puolustuspoliittinen yhteistyö
28.2.-1.3.

Vilna

30.-31. 3
9.-11. 5.
7.-8. 11.

Oslo
Huippuvuoret
Oslo

25.-26.11

Oslo

Puolustuspoliittiset osastopäälliköt, NB8osastopäällikkökokous
Kansliapäälliköt
Puolustusministerit
Puolustusministerit NB8;
Puolustuspoliittiset osastopäälliköt
Kansliapäälliköt

Ulkomaankauppaministereiden yhteistyö
1.11.

Kööpenhamina

Pohjoismaiden ulkomaankauppaministerit

Kehitysyhteistyö
23-24.3.
4.4.
1-2.11.

Helsinki
Pariisi
Nairobi, Kenia

Nordic Plus 2 kehitysosastopäällikkökokous
Pohjoismainen kehitysministerikokous
Nordic Plus kehitysosastopäällikkökokous:

Yhteistyö kulttuurisopimuksen alalla
15.2.

Kööpenhamina

6.3.

Oslo

22.3.
4.5-5.5
30.5.

Kööpenhamina
Oslo
Kööpenhamina

30.5-31.5
20.6.-22.6
7.9.-10.9.

Bergen
Småland, Ruotsi
Huippuvuoret

5.10.

Kööpenhamina

1.11.
7.12.

Kööpenhamina
Kööpenhamina

2

Pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön virkamieskomitea EK-K
Pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön virkamies
komitea EK-K
Kulttuuriministerikokous MR-K
Kulttuuriyhteistyön virkamieskomitean kokous
Pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön virkamies
komitea EK-K
Kulttuuriministerikokous MR-K
Pohjoismaiden neuvoston kulttuurivaliokunta
Pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön virkamies
komitea EK-K
Pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön virkamies
komitea EK-K
Kulttuuriministerien kokous MR-K
Kulttuuriyhteistyön virkamieskomitean kokous
EK-K

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

Koulutus- ja tutkimusala
22.2.

Kööpenhamina

22.3.
3.5.

Kööpenhamina
Huippuvuoret

1.9.
20.9.

Kööpenhamina
Kööpenhamina

1.11.
8.12.

Kööpenhamina
Kööpenhamina

Koulutuksen ja tutkimuksen virkamieskomitea
ÄK-U
Opetus- ja tutkimusministerit MR-U
Koulutuksen ja tutkimuksen virkamieskomitea
ÄK-U
Opetus- ja tutkimusministerit MR-U
Koulutuksen ja tutkimuksen virkamieskomitea
ÄK-U
Opetus- ja tutkimusministerit MR-U
Koulutuksen ja tutkimuksen virkamieskomitea
ÄK-U

Ympäristö 3
Pohjoismaiset kestävän kehityksen kokoukset ja muut tapahtumat
31.1.
25.4.
1.-12.5.
29.5.
23.8.
21.9.
21.-22.10.
9.11.
5.-7.12.

Kööpenhamina
Reykjavik
New York
Kööpenhamina
Kööpenhamina
Oslo
Oslo
Kööpenhamina
Vilna, Riika ja Tallinna

Kestävän kehityksen asiantuntijaryhmä
Kestävän kehityksen asiantuntijaryhmä
UN CSD-14 PMN:n oheistapahtuma
Kestävän kehityksen asiantuntijaryhmä
Kestävän kehityksen asiantuntijaryhmä
PMN:n kestävän kehityksen seminaari
Pohjoismainen paikallisagendakonferenssi
Kestävän kehityksen asiantuntijaryhmä
PMN:n kestävän kehityksen "roadshow"

Pohjoismaiset ympäristökokoukset
24.1.
20.2.
16.3.
3.5.
12.6.
14.6.
22.8.
19.9.
20.9.
1.11.

Kööpenhamina
Kööpenhamina
Kööpenhamina
Kööpenhamina
Lofootit
Bodø
Huippuvuoret
Kööpenhamina
Kööpenhamina
Kööpenhamina

12.12.

Kööpenhamina

Ympäristösektorin työvaliokunta
Ympäristövirkamieskomitea
Ympäristöministerineuvosto
Ympäristösektorin työvaliokunta
Ympäristövirkamieskomitea
Ympäristösektorin työvaliokunta
Ympäristöministerineuvosto
Ympäristövirkamieskomitea
Ympäristösektorin työvaliokunta
Ympäristöministerineuvosto 4 ;
Ympäristövirkamieskomitea
Ympäristösektorin työvaliokunta

3

Pohjoismaiden ympäristöohjelman toimeenpanoa käsitteleviä seminaareja järjestettiin yksi kustakin
ohjelman neljästä teemasta. Ympäristöministerineuvoston ryhmät ja puheenjohtajamaa järjestivät myös
lukuisia muita temaattisia kokouksia ja seminaareja.
4

ml. yhteiskokous Pohjoismaiden neuvoston ympäristövaliokunnan kanssa

Liikenne
4.4.
20-21.6.

Oslo
Balestrand, Norja

Pohjoismaiden liikennevirkamiehet
Epävirallinen pohjoismaiden ja Baltian maiden
liikenneministerikokous

Elinkeino- ja energiapolitiikka

24.-25.1.
31.1.

Helsinki
Tukholma

Sähkömarkkinatyöryhmä
Pohjoismaisen energiatutkimusinstituutin
hallitus

14.2.
22.–23.2.

Oslo
Oslo

28.2.
16.-17.3

Helsinki
Kööpenhamina

7.4.
20.4.
26.–27.4

Kööpenhamina
Oslo
Stavanger

3.5.

Helsinki

4.5.
18.5.
22.5.
23.-24.5.
2.6.
19.6.
20.6
21.6.

Oslo
Tukholma
Vilna
Vilna
Reykjavik
Kööpenhamina
Kööpenhamina
Oslo

22.6.
10.–11.8.

Oslo
Kristiansand

6.-7.9.
7.9
7.–8.9.
8.9.

Bodø
Kööpenhamina
Bodø
Bodø

12.9.

Lahti

28.9.
11.-12.10.

Helsinki
Oslo

24.10

Bryssel

Sähkömarkkinatyöryhmä
Elinkeino- ja energiapolitiikan pohjoismainen
virkamieskomitea ÄK-NE
Ilmastopoliittinen työryhmä
Sähkömarkkinatyöryhmä, kokous Nordelin ja
NordREGin kanssa
Uusiutuvat energialähteet-ryhmä
Sähkömarkkinatyöryhmä
Elinkeino- ja energiapolitiikan pohjoismainen
virkamieskomitea ÄK-NE ja yhteiskokous
aluepolitiikan pohjoismainen
virkamieskomitean ÄK-R kanssa
Pohjoismaisen energiatutkimusinstituutin
hallitus
Energiatehokkuusryhmä
Sähkömarkkinatyöryhmä
Energiatehokkuusryhmä
Energia-NB8-kokous ja seminaari
Ilmastopoliittinen työryhmä
Energiavirkamiesten seminaari EU-asioista
Energiatehokkuusryhmä
Pohjoismaisen energiatutkimusinstituutin
hallitus
Sähkömarkkinatyöryhmä
Elinkeino- ja energiapolitiikan pohjoismainen
virkamieskomitea ÄK-NE
Seminaari uusista energiateknologioista
Ilmastopoliittinen työryhmä
Elinkeino-, energia- ja alueministerit MR-NER
Elinkeino- ja energiapolitiikan pohjoismainen
virkamieskomitea ÄK-NE,
sähkömarkkinatyöryhmä
Seminaari EU:n energiapolitiikan vihreästä
kirjasta
Energiatehokkuusryhmä
Sähkömarkkinatyöryhmä, Nordel, Nordenergi,
NordREG
Energiatehokkuusryhmän ja EU-komission
tapaaminen

25.–26.10.

Kööpenhamina

2.11.
6-7.11.

Kööpenhamina
Tukholma

15.–16.11.
22.11.

Oslo
Reykjavik

22.11.
29.11.
30.11.
1.12.
5-6.12.

Oslo
Oslo
Oslo
Tukholma
Kööpenhamina

Elinkeino- ja energiapolitiikan pohjoismainen
virkamieskomitea ÄK-NE
NB-8 (energia) ja seminaari
Seminaari energiatehokkuudesta ja
uusiutuvasta energiasta
Nordic Venture Capital Summit
Pohjoismaisen energiatutkimusinstituutin
hallitus
Uusiutuvat energialähteet-ryhmä
Ilmastopoliittinen työryhmä
Sähkömarkkinatyöryhmä, Nord Pool
Tuulienergiaryhmä
Energiavirkam.kokous sekä seminaari EUasioista

Aluepoliittinen yhteistyö
6.-7.2
26.4

Bryssel
Stavanger

26.-27.4
19.-21.6
7.-8.9

Stavanger
Kirkenes
Bodö

8.9
5.12

Bodö
Tukholma

Aluepolitiikan virkamieskomitea EK-R
Aluepolitiikan (NERP), elinkeinopolitiikan
(EK-N) ja energiapolitiikan (EK-E)
pohjoismaiset virkamieskomiteoiden
yhteiskokous
Aluepolitiikan virkamieskomitea EK-R
Aluepolitiikan virkamieskomitea EK-R
Elinkeino-, energia-, ja aluepolitiikan
ministerineuvosto MR-NER
Aluepolitiikan virkamieskomitea EK-R
Aluepolitiikan virkamieskomitea EK-R

Talous- ja finanssipolitiikka

7.3.

Oslo

30.5.

Tukholma

20.6.

Asker

29.6.

Reykjavik

26.9.

Kööpenhamina

30.10.

Kööpenhamina

7.-8.11.
23.11.

Helsinki
Kööpenhamina

Talous- ja rahapolitiikan virkamieskomitea
ÄK-Finans
Talous- ja rahapolitiikan virkamieskomitea
ÄK-Finans
Talous- ja rahapolitiikan ministerineuvosto
MR-Finans
Talous- ja rahapolitiikan virkamieskomitea
ÄK-Finans
Talous- ja rahapolitiikan virkamieskomitea
ÄK-Finans
Talous- ja rahapolitiikan ministerineuvosto
MR-Finans
Gender Budgeting –konferenssi
Talous- ja rahapolitiikan virkamieskomitea
ÄK-Finans

Maa- ja metsätalous- sekä kalastus- ja elintarvikesektori
24.-25.1.
7.3.
9-10.3.
13.3.
13.–14.3.
14.–15.3.
17.-20.3.
23.3.

Kööpenhamina
Kööpenhamina
Oslo
Hafjell, Lillehammer
Oslo
Hafjell, Lillehammer
Suonenjoki
Tampere

8.-9.5.

Tanska

16.-19.5.

Ruotsi

30. – 31.5.
31.5-1.6.
8.6.
3.7.
5.-7.7.

Asker
Oslo
Roskilde
Bodö, Norja
Svolvaer, Lofootit

5.-7.7.
22-25.8.
29.8.

Jyllanti
Färsaaret
Tallinna

30.8.

Oslo

las
31.8.
1.9.
5.-7.9.

Oslo
Oslo
Jyllanti

18.-22.9.

Helsinki

19.9.

Norja

sä
21.9.
7.-8.10.

Alnarp, Ruotsi
Skoone

2.11.
7.–8.11.
16-17.11.
4.12.
4.-5.12.
7.–8.12.
14.12.

Kööpenhamina
Jevnaker,
Oslo
Alnarp, Ruotsi
Kööpenhamina
Oslo
Kööpenhamina

Miljö-fisk -yhteistyön ohjausryhmä (MiFi)
Pohjoismainen geenipankki NGB
Kalastus ja vesiviljelyosasto FJLS
Metsätalousasiain virkamieskomitea EK-FJLS
Elintarvikeasiain virkamieskomitea EK-FJLS
Maatalousasiain virkamieskomitea EK-FJLS
Pohjoismainen siemen- ja taimineuvosto NSFP
Pohjoismaisen siemen- ja taimineuvoston
NSFP teemapäivä
Metsäntutkimuksen pohjoismainen yhteis
työelin SNS (Samnordisk skogsforskning)
Metsäntutkimuksen pohjoismainen yhteis
työelin SNS
Elintarvikeasiain virkamieskomitea EK-FJLS
Kalatalousasiain virkamieskomitea EK-FJLS
Maatalousasiain virkamieskomitea EK-FJLS
Pohjoismainen geenipankki NGB
Kalastus-, maa- ja metsätalous- sekä elintarvikeministerit
Pohjoismainen siemen- ja taimineuvosto NSFP
Kalastusministerit
Pohjoismaiden, Viron, Latvian ja Liettuan ka
lastusalan virkamieskomitea CSO ja NB8, maa
talousasiat
Pohjoismaiden, Viron, Latvian ja Liettuan ka
lastusalan virkamieskomitea CSO ja NB8, katusasiat
Kalatalousasiain virkamieskomitea EK-FJLS
Kalatalouden pohjoismainen kokous
Pohjoismaisen siemen- ja taimineuvoston
NSFP konferenssi
Metsäntutkimuksen pohjoismainen yhteis
työelin SNS työpaja
Pohjoismaiden, Viron, Latvian ja Liettuan ka
lastusalan virkamieskomitea CSO ja NB8 mettalousasiat
Pohjoismainen geenipankki NGB
Metsäntutkimuksen pohjoismainen yhteis
työelin SNS konferenssi
Maatalousasiain virkamieskomitea EK-FJLS
CSO ja NB8 ministerikokous
Kalatalousasiain virkamieskomitea EK-FJLS
Pohjoismainen geenipankki NGB
Metsätalousasiain virkamieskomitea EK-FJLS
Elintarvikeasiain virkamieskomitea EK-FJLS
PMN:n puheenjohtajuusvuoden 2007 suunnittelu

Kuluttaja-asiat

1.2.
29. – 30.5.
31.8.
1.9.
18 - 19.12.

Oslo
Kööpenhamina
Oslo
Oslo
Kööpenhamina

Pohjoismainen kuluttajaryhmä
Pohjoismainen kuluttajaryhmä
Ideointiseminaari ”Konsument 2006”
Pohjoismainen kuluttajaryhmä
Pohjoismainen kuluttajaryhmä

Sosiaali-, terveys- ja tasa-arvopolitiikka

3.4.
19.-20.4.
5.-7.5.
9.5.
9.-10.5.
10.5.

Oslo
Kööpenhamina
Turku
Tønsberg, Norja
Tønsberg, Norja
Tønsberg, Norja

30.5.

Kööpenhamina

11.-13.6.

Tromssa-Kirkkoniemi

15.-16.6.

Djurö, Ruotsi

29.-30.6.

Ålesund, Norja

31.8.-1.9.
28.9.

Hurtigruten
Kööpenhamina

11.-12.10.
31.10.

Kööpenhamina
Kööpenhamina

9.11.
10.11.
22.-23.11.
7-8.12.

Maarianhamina
Maarianhamina
Oslo
Vilna

ÄK-JÄM kokous
ÄK-S hallintoryhmän kokous
Pohjoismainen miestutkimuskonferenssi
Nuoriso, sukupuoli ja vaikuttaminen
Pohjoismainen tasa-arvoministerikokous
Pohjoismaiden ja Baltian maiden tasaarvoministerikokous
Pohjoismainen ministerikokous
rokotetuotannosta
Pohjoismainen sosiaali- ja
terveysministerikokous
Pohjoismainen konferenssi sosiaaliturvan
yhteensovittamisesta EU:ssa; Free movement
for all, challenge for social security
Pohjoismainen epävirallinen huumepoliittinen
virkamieskokous, Nordiskt narkotikaforum
ÄK-JÄM kokous
Poikkihallinnollinen ihmiskauppaa käsitellyt
seminaari (ÄK-JÄM, ÄK-Lag ja ÄK-S)
ÄK-S hallintoryhmän kokous
Ihmiskaupan sosiaalisia näkökohtia käsitellyt
pyöreän pöydän ministerikonferenssi
ÄK-JÄM kokous
Seminaari perhepolitiikasta
ÄK-S kokous
Pohjoismaiden ja Baltian maiden välinen
alkoholin ja huumeiden väärinkäytön
ehkäisemistä käsitellyt asiantuntijakonferenssi

Työmarkkinat ja työympäristö
4.4.
12.9.
10.10.

Oslo
Kööpenhamina
Oslo

Työelämän virkamieskomitea ÄK-A
Työelämän virkamieskomitea ÄK-A
Työelämän ministerineuvosto MR-A

Lainsäädäntöyhteistyö
8.-9.2.

Oslo

2.-3.5.

Fjærland

20.6.
24.-25.10.

Utstein Kloster
Trondheim

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

Pohjoismainen yhteistyö saamelaisasioissa
26.4.
19.9.
18.10.

Hurtigrutan
Tromssa-Kirkkoniemi
Oslo
Oslo

Pohjoismainen saamelaisasiain
virkamieselin
Pohjoismainen saamelaisasiain virkamieselin
saamelaisasioiden yhteensovittamisesta
Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa vastaavien
ministerien ja näiden maiden saamelaiskäräjien
puheenjohtajien (sametingspresident)
yhteiskokous

Pelastustoimi
16.–17.3.
3.–5.5.
31.5.–1.6.
14.–15.6.
4.–6.9.
7.9.

Reykjavik
Reykjavik
Tukholma
Tönsberg, Norja
Tönsberg, Norja
Tukholma

Nordred-yhteistyöryhmän kokous
Nordred-konferenssi
Kriisivalmiusasioiden virkamieskokous
Pelastusylijohtajien kokous
Palonehkäisyasioiden virkamieskokous
Kriisivalmiusasioiden ylijohtajakokous

Maahanmuutto
24–25.1.
19.6.
20.6.
28.–29.8.

Tukholma
Vaxholm, Ruotsi
Vaxholm, Ruotsi
Helsinki

24.11.

Reykjavik, Islanti

NSHF virkamieskokous
NSHF virkamieskokous
NSHF ministerikokous
Kansalaisuustyöryhmän kokous ja
sopimusneuvottelut
NSHF virkamieskokous

Liite 3: Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön tapahtumakalenteri 2006
Tapahtuma
NSK budjettikokous
Kokous Ruotsin ulkoministeriön valtiosihteerin kanssa
Hur svenskt och finskt näringsliv lyckas i en globaliserad värld? seminaari
NSK-virkamieskokous
Tapaaminen Ahvenanmaan maakuntahallituksen kansliapäällikön
kanssa
PMNn pj-ohjelman valmistelujen avaus ministeriöiden
yhdyshenkilöiden kanssa
Keskustelut PMN:n pääsihteerin kanssa
Pohjola-Nordenin neuvottelukunnan kokous
Konferenssi; Pohjoismaiset instituutiot ja Baltian maat
Neuvottelu VM:n henkilöstöosaston neuvotteluyksikön kanssa
PMN:n puheenjohtajuus-sivuston valmistelukokous
Vierailu Pietarin PMN:n tiedotustoimistossa
"Perceptions and Security Policy in Finland and Sweden Today" seminaari
Pohjoismaisen yhteistyön miniseminaari OPM:n kanssa
PN:n Suomen valtuuskunnan kokous
NSK-virkamieskokous ja MR-SAM -yhteistyöministerikokous
Euroopan komission Helsingin edustuston vierailu Eurooppaosastolla
Pj. valmistelutapaaminen Hanasaaren kulttuurikeskuksen kanssa
Pj. valmistelutapaaminen työministeriön kanssa
PMN budjettikokous
PMN:n pj-ohjelman valmistelut ministeriöiden yhdyshenkilöiden
kanssa
Keskustelu tavoitteista ja tulosohjauksesta PMN:n kanssa
Eurooppa-osaston osastokokous
Eurooppa-osaston johdon tapaaminen PYS:n kanssa
Pohjolan päivä, seminaari Eduskunnassa
Pohjoismaisen yhteistyöministerin kuuleminen Suomen
puheenjohtajuusohjelmasta eduskunnassa
Ruotsin ulkoministeriön vierailupäivä Eurooppa-osastolla
Tapaaminen Pohjoismaisen päihdetutkimuslautakunnan (NAD)
kanssa
Komission Helsingin edustajat Eurooppaosaston vieraana
PMNn Riian toimiston 15-vuotisjuhla
NSK-virkamieskokous
Europe in Dialogue and Interaction between Cultures -seminaari
Energy Policy & Its Observable Effects -seminaari
Året 1809 - ett nytt Finland, ett nytt Sverige -konferenssi
Pohjola-Nordenin neuvottelukunnan kokous
Poikkihallinnollinen tapaaminen tutkimus- ja innovaatiokysymyksistä
Poikkihallinnollinen tapaaminen rajaesteistä
Eurooppa-osaston osastokokous
Nordenin nuorisojärjestöt -keskustelutilaisuus
Pohjoismaisen yhteistyöministerin vierailu PYS:ssä
CIMO, Nordplus -keskustelut

Päivämäärä Paikka
11.1.
Oslo
16.1.
Helsinki
18.1.

Hanasaari

20.1.

Kööpenhamina

24.1.

Helsinki

1.2.

UM

2.2.
8.2.
9.-10.2.
14.2.
15.2.
16.-18.2.

Helsinki
Pohjola-Nordenin tsto
Kööpenhamina
PYS
UM
Pietari

16.2.

Hanasaari

21.2.
22.2.
28.2.-1.3.

OPM
EK
Kööpenhamina

2.3

UM

7.3.
7.3.
8.3.

Hanasaari
TM
Kööpenhamina

15.3.

UM

20.3.
21.3.
22.3.
23.3.

PMN, Kööpenhamina
UM
PYS
Eduskunta

29.3.

Eduskunta

30.3.

UM

31.3.

Helsinki

31.3.
3.-4.4.
5.4.
5.4.
7.4.
11.-12.4.
19.4.
19.4.
20.4.
27.4.
27.4.
28.4.
2.5.

UM
Riika
Kööpenhamina
Hanasaari
HY/Aleksanteri-instituutti
Hanasaari
Pohjola-Norden
PYS
PYS
UM
PYS
PYS
PYS

Tapaaminen Pohjoismaiden investointipankin (NIB) kanssa
PMN:n pj-ohjelman valmistelut ministeriöiden yhdyshenkilöiden
kanssa
PMN:n sihteeristön vierailu ja tutustuminen Pohjoisen ulottuvuuden
nykytilaan
EU-puheenjohtajuuskauden kokousjärjestelyt -koulutustilaisuus
ministeriöille
Pj-valmistelutapaaminen MMM:n kanssa
PMN:n seminaari: Pohjoismainen hyvinvointiohjelma
NSK -virkamieskokous
PMN:n Tallinnan toimiston 15-vuotisjuhla
PN:n Suomen valtuuskunnan kokous
Norjalaisia Suomessa 100 vuotta -seminaari
Pohjoismainen pörssi -seminaari
Pohjoismainen kulttuurikokous
PYSn vierailu Kööpenhaminassa Tanskan UD:ssa, PMN toimistolla
ja Suomen suurlähetystössä
Islannin suurlähettilään tiedotustilaisuus
PMN:n Vilnan toimiston 15-vuotisjuhla
Tapaaminen Ruotsin ulkoministeriön valtiosihteerin kanssa
Pohjoismaisen yhteistyöministerin ja European Humanities
Universityn rehtorin tapaaminen
Visegrad-yhteistyö -seminaari
Nuorisotiedottamisen suunnittelukokous nuorisojärjestöjen kanssa
EU-puheenjohtajuuskauteen liittyvä ideariihi
Valtioneuvoston kansliapäällikkökokous: puheenjohtajuusohjelman
esittely
Palaveri puheenjohtajuuskauden viestinnästä
PMN:n sihteeristön tied.päällikön Suomen vierailu; yhteiskokous
VKO:n kanssa
Pohjoisen ulottuvuuden seminaari
NSK -virkamieskokous ja MR-SAM -yhteistyöministerikokous
PN:n Suomen valtuuskunnan seminaari itsehallintoalueista
Tapaaminen PMN:n Pietarin toimiston johtajan kanssa
Pohjoismainen pääministerikokous
Eurooppa-osaston osastokokous
Palaveri Pohjoisen ulottuvuuden yksikön kanssa
Pietarin ruokaviikon suunnittelukokous
PMN:n koulutus-, tutkimus- ja työmarkkinaosaston osastopäällikön
Suomen vierailu
PMN:n kasvu- ja hyvinvointiosaston osastopäällikön Suomen vierailu
Pohjoiskalottikonferenssi
Edustustonpäällikkökokous ja aluekokoukset
Oslon suurlähettilään toimintasuunnitelman koordinointikokous
PMNn puheenjohtajuuspalaveri suurlähettiläspäivillä
Eurooppa-osaston osastokokous
Vuoden 2007 pääministerikokouksen valmisteluvierailu
Punkaharjulla
Nuorisotiedottamisen suunnittelukokous nuorisojärjestöjen kanssa
PMN:n budjettikokous
PN:n Suomen valtuuskunnan opintomatka
Pohjoismainen oikeuspäälliköiden kokous
Design Center -kokous: pohjoismainen muotoiluyhteistyö

2.5.

PYS

3.5.

UM

5.5.

PYS

5.5.

Paasitorni

10.5.
11.5.
11.-12.5.
12.5.
15.5.
16.5.
16.5.
17.5.

Helsinki, MMM
Oslo
Oslo
Tallinna
Ahvenanmaa
Helsinki
Helsinki
OPM

18.-19.5.

Kööpenhamina

23.5.
23.5.
30.5.

Helsinki
Vilna, Minsk
Ruotsin sl, Helsinki

31.5.

Helsinki

31.5.
1.6.
2.6.

Metsätalo
PYS
Tuusula

5.6.

VN:n linna

7.6.

Katajanokka

7.6.

Katajanokka

9.6.
13.-14.6.
14.6.
15.6.
18.-19.6.
21.6.
22.6.
22.6.

Tallinna
Norja, Ålesund
EK
PYS
Huippuvuoret
UM
PYS
PYS

26.-27.6.

PYS

29.-30.6.
11.-13.8.
21.-23.8.
23.8.
23.8.
24.8.

PYS
Bodö
EK
UM
PYS
UM

24.8.

Punkaharju

25.8.
28.8.
28.-31.8.
28.-31.8
29.8.

PYS
Kööpenhamina
Murmansk
Islanti
Helsinki

"Shell Global Scenarios to 2025"; Ulkopoliittisen instituutin
seminaari
Yhteispalaveri CBSS:n kanssa (Itämeriyhteistyö)
Baltic Development Forum -valmistelukokous
Suomen PMN pj-ohjelma valtioneuvoston istunnossa
Pohjola-Nordenin pääkaupunkikokous Helsingissä
Eurooppa-osaston osastokokous
NSK -virkamieskokous ja MR-SAM -yhteistyöministerikokous
Pohjoisen ulottuvuuden taustaryhmän kokous (ITÄ-25)
Pohjoismainen energiaministerikokous
Itsehallintoalueet -seminaari eduskunnassa
PMN:n Kaliningradin toimiston avajaiset
PN:n Suomen valtuuskunnan kokous
Pietarin Ruokaviikko -kokous
Unge, køn och pornografi -seminaari
Valko-Venäjä-seminaari
PN:n valiokuntakokoukset
PMN:n kulttuuriosaston osastopäällikön vierailu
"Bæredygtig udvikling i et nordisk perspektiv" -seminaari
Pohjoismaiden ja Baltian maiden valtiosihteerikokous
PMN:n puheenjohtajuus-sivuston valmistelukokous
PN:n neuvontatoimikunnan kokous
Luova Pohjola -seminaari
NSK -virkamieskokous
PMN:n ympäristö- ja resurssiosaston osastopäällikön vierailu
Northern Research Forum: The Borderless North -seminaari
PMN:n puheenjohtajuus-sivuston valmistelut
Suomen Kööpenhaminan suurlähettilään vierailu PYS:ssä
Pohjoismaiset puheenjohtajuudet -palaveri
Pietarin ruokaviikko- valmistelukokous
Tapaaminen Pohjola-Nordenin edustajan kanssa
Neuvottelut Taideteollisen korkeakoulun rehtorin kanssa
Forskning och innovation -seminaari
Tapaaminen PLM:n ja Puol.voimain edustajien kanssa
Kokous VKO-06:n kanssa
Sosiaali- ja terveysalan "Pohjoista ulottuvuutta rakentamassa" seminaari
PN:n Suomen valtuuskunnan kokous
PMN:n puheenjohtajuus-sivuston valmistelut
PMN:n pj-ohjelman valmistelut ministeriöiden yhdyshenkilöiden
kanssa
PN:n Suomen valtuuskunnan ja pohjoismaisen yhteistyöministerin
lehdistölounas
Ungdomens Nordiska Råd -konferenssi
Baltic Development Forum -huippukokous
Pohjoismaiset pääministerikokoukset
PN:n 58. istunto
Pohjoismaiden ulkoministerikokous
MR-SAM ja NSK -kokoukset
PMN:n pj-sivuston valmistelukokous
Pohjoismainen koulutus -seminaari
BEG-kokous (Pohjoismaisen yhteistyön budjettiasiantuntijaryhmä)
Pohjolan tulevaisuus - Nordens framtid -seminaari

30.8.

Marina Congress Center

30.8.
31.8.
31.8.
1.-3.9.
5.9.
5.-6.9.
7.9.
7.-8.9.
7.9.
13.-14.9.
13.9.
18.9.
19.9.
19.9.
19.9.
21.-22.9.
21.9.
28.-29.9.
3.10.
4.10.
4.-5.10.
4.10.
5.10.
5.-8.10.
10.10.
10.10.
10.10.
11.10.
12.10.
16.10.
16.-18.10.
17.10.
18.10.

Tukholma
Nordean pääkonttori
Helsinki
UM
UM
Norja
UM
Bodö
EK
Kaliningrad
EK
UM
Oslo
UPI
Lahti
UM, Grand Marina
Kööpenhamina
Oslo
PYS
EK
Trondheim, Norja
Kööpenhamina
PYS
Tornio/Haaparanta/Luleå
Hernesaari
PYS
UM
UM
PYS
TAIK
Kööpenhamina
PYS
UM

24.10.

EK

25.10.
25.10.

EK
Satama

25.10.

EK

26.10.

EK

27.-29.10.
29.-31.10.
30.-31.10.
31.10.- 2.11.
1.-2.11.
2.11.
6.11.
6.-7.11.
7.11.
7.-8.11.

Kööpenhamina
Helsinki
Kööpenhamina
Kööpenhamina
Kööpenhamina
Kööpenhamina
Hernesaari
Tukholman saaristo
UM
Helsinki

Rajapoliittinen forum
PMN:n pj-sivuston valmistelukokous
Kokous Pohjola-Nordenin kanssa
Kokous Design Forumin edustajien kanssa
Energiakoordinaatiokokous
Kokous Design Forumin edustajien kanssa
Kokous Älypää OY:n kanssa puheenjohtajuussivustosta
Pohjoismainen muotitapahtuma
PN:n Suomen valtuuskunnan kokous
Eurooppa-osaston osastokokous
PMN:n puheenjohtajuus-sivuston valmistelukokous
Pohjola-Nordenin nuorisoliiton liittokokous
Koulutustilaisuus asemamaalaisille pohjoismaisesta yhteistyöstä

13.-14.11.
15.11.
16.11.
16.11.
17.11.
17.11.
17.11.
22.-25.11.
22.11.
23.11.
24.11.
25.11.
28.11.

Tapaaminen UMAn (Maghrebin arabiunioni) pääsihteerin kanssa

28.11.

Eurooppa-tiedottajien neuvottelupäivät VKOssa, PMNn pj-ohjelman
esittely
Pj-verkkosivukoulutus ministeriöiden tiedottajille
Pohjola-Nordenin pääsihteerin tapaaminen
NSK ja MR-SAM -kokoukset
NSKn Tanskan edustajan tapaaminen
Kulttuuri ja kehitysyhteistyö -kokous
Tiedotustilaisuus diplomaattikunnalle puheenjohtajuuskaudesta
Kestävän kehityksen kokous YM:n kanssa
Puolan suurlähettilään ja Helcomin tapaaminen PYS:n päällikön
kanssa
Pohjola-Nordenin neuvottelukunta
Nordiska handikapprådetin vierailu
Palaveri CBSS:n kanssa
Ministeriöiden yhdyshenkilöiden koulutustilaisuus
PYMIn läksiäiset (PNn Suomen valtuuskunta)

LYHENTEET:
CBSS= Itämeren valtioiden neuvosto
EK= Eduskunta
MR-SAM= Yhteistyöministerit
NSK= Pohjoismainen yhteistyökomitea
PMN= Pohjoismaiden ministerineuvosto
PN= Pohjoismaiden neuvosto
PYMI= Pohjoismainen yhteistyöministeri
PYS= Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö
VKO= Ulkoministeriön viestintä- ja kulttuuriosasto

Kööpenhamina
Satama
Pohjola-Norden
PYS
UM
PYS
UM
Pietari
EK
UM
PYS
Allianssitalo
UM
Helsinki-Vantaa
kongresscenter

29.11.

UM

1.12.
1.12.
7.-8.12.
12.-13.12.
12.12.
13.12.
13.12.

UM
PYS
Kööpenhamina
Helsinki
OPM
UM
PYS

14.12.

Helsinki

14.12.
15.12.
15.12.
19.12.
20.12.

EK
PYS
Kööpenhamina
Katajanokka
EK

