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Saate 
 
Tämä arviointi on tehty Suomen vuoden 2011 Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuu-
desta sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla. Arviointi on toteutettu ministeriön kansainvälis-
ten asioiden yksikön toimeksiannosta tammi-helmikuussa 2012. Arvioinnissa tarkastellaan vuoden 
2011 puheenjohtajuuskautta sosiaali- ja terveyspolitiikan, tasa-arvopolitiikan, työympäristö- ja ravit-
semusasioiden aloilla sekä puheenjohtajuuskauden valmisteluja, sidosryhmätyöskentelyä, näkyvyyttä, 
viestintää ja kauden lopputuloksia. Arvioinnissa tehdään kartoitus myös Suomen kahteen aiempaan 
puheenjohtajuuteen vuosina 2001 ja 2007. Arviointi koostuu Suomen puheenjohtajuuskausia koske-
vasta materiaalista, taustaosasta, kysely- ja haastattelumateriaalista sekä tulos- ja johtopäätösosasta. 
Arvioinnissa tarkastellaan puheenjohtajuuksien ja pohjoismaisen yhteistyön haasteita myös yleisem-
min sekä pyritään antamaan suosituksia ja kirkastamaan tavoitteita tuleville puheenjohtajuuskausille, 
joista seuraava ajoittuu vuoteen 2016.  
 
Projektiryhmä on johtanut ja tukenut arviointityötä. Projektiryhmään kutsuttiin seuraavat sosiaali- ja 
terveysministeriön virkamiehet: johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, apulaisosastopäällikkö Carin 
Lindqvist-Virtanen, lääkintöneuvos Timo Keistinen, sosiaalineuvos Tapani Sarvanti, neuvottelevat 
virkamiehet Ralf Ekebom, Anne Eriksson, Päivi Yli-Pietilä, Lars-Mikael Bjurström, Pasi Mustonen ja 
Taina Mäntyranta sekä ylitarkastajat Annamari Asikainen, Maria Waltari, Mari Korhonen ja Reetta 
Siukola. Lisäksi ryhmään kutsuttiin tutkimusprofessori Jussi Simpura Terveyden- ja hyvinvoinnin 
laitokselta.  
 
Arviointi on tehty suomeksi ja ruotsiksi. 
 
 
Helsingissä, 29. helmikuuta 2012 
 
Anna Korhonen, projektikoordinaattori 
Arvioinnin laatija 



3 
 

Sisällysluettelo 
 
1. Johdanto ja tausta 

1.1. Arvioinnin tarkoitus 
1.2. Pohjoismainen yhteistyö 
1.3. Pohjoismaiden ministerineuvosto 
1.4. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan ministerineuvostoyhteistyö  
 

2. Materiaali ja metodit 
 

3. Suomen aiemmat puheenjohtajuudet sekä puheenjohtajuuskausi 2011  
3.1. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan painopistealueet puheenjohtajuusvuosina 
2001 ja 2007 

3.1.1. Puheenjohtajuusvuosi 2001 
3.1.2. Puheenjohtajuusvuosi 2007 

3.2. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan painopistealueet puheenjohtajuusvuonna 
2011 

3.2.1. Puheenjohtajuuskauden tavoitteet ja toiminta kauden aikana  
3.2.2. Sosiaali- ja terveysalan kysymykset 
3.2.3. Tasa-arvo 
3.2.3. Työympäristö  
3.2.5. Ravitsemuskysymykset 
3.2.6. Epävirallinen yhteistyö (huumepolitiikka, terveydenhuollon valmiuskysymykset) 

3.3. Sektorin puheenjohtajuusbudjetit  
 

4. Kokemuksia puheenjohtajuustyöstä 2011 sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla 
4.1. Puheenjohtajuuskauden valmistelut 
4.2. Yhteistyö sosiaali- ja terveysministeriön sisällä 
4.3. Hallinnonalan virkamiesten ja ministeriön johdon mielipiteet valmisteluista ja kauden 
työstä 

 
5. Kokemuksia sidosryhmätyöskentelystä 

5.1. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan sekä ministeriön pohjoismaisen yhteistyön yh-
teistyökumppanien mielipiteet yhteistyöstä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa 
5.2. Yhteistyö ulkoministeriön pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön (PYS) kanssa 
5.3. Yhteistyö Pohjoismaiden ministerineuvoston (PMN) sihteeristön kanssa 
5.4. Hallinnonalan virkamiesten mielipiteet yhteistyöstä muiden yhteispohjoismaisten laitosten 
kanssa 

 
6. Kokemuksia puheenjohtajuuden näkyvyydestä ja viestinnästä 

6.1. Onko pohjoismainen yhteistyö ja alan tulokset saaneet tarpeeksi näkyvyyttä puheenjohta-
juuskauden aikana?  
6.2. Sosiaali- ja terveysministeriön johdon mielipiteet siitä, kuinka puheenjohtajuus on näkynyt 
ministeriön toiminnassa vuoden aikana  

 
7. Kokemuksia puheenjohtajuuden saavutuksista  

7.1. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan sekä ministeriön pohjoismaisen yhteistyön yh-
teistyökumppanien mielipiteet puheenjohtajuuskauden ja yhteistyön tuloksista  
7.2. Hallinnonalan virkamiesten mielipiteet puheenjohtajuuskauden yhteistyön tuloksista, nii-
den näkyvyydestä sekä aloitteiden jatkuvuudesta  
7.3. Sosiaali- ja terveysministeriön johdon mielipiteet puheenjohtajuuskauden hyödystä minis-
teriölle 

 
 



4 
 

8. Kokemuksia puheenjohtajuuden haasteista ja ongelmista 
8.1. Puheenjohtajuusvuoden haasteet ja mistä voidaan ottaa opiksi   
8.2. Taloudelliset resurssit 
8.3. Henkilöresurssit 
8.4. Käytännön järjestelyt 

 
9. Ajatuksia pohjoismaisesta yhteistyöstä 

9.1. Onko Pohjoismainen yhteistyö hyödyllistä Suomelle ja miten sitä tulisi kehittää?  
9.2. Muita sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan sekä ministeriön pohjoismaisen yhteis-
työn yhteistyökumppanien kommentteja 
9.3. Hallinnonalan virkamiesten mielipiteet sektorin pohjoismaisesta yhteistyöstä ylipäätään 

 
10. Johtopäätökset, suositukset ja yhteistyö tulevaisuudessa 

10.1. Hallinnonalan virkamiesten ja ministeriön johdon mielipiteet tulevan puheenjohtajuus-
kauden valmisteluista ja pohjoismaisesta yhteistyöstä tulevaisuudessa 
10.2. Johtopäätökset puheenjohtajuuskausista ja kokemuksista 2011  
10.3. Suositukset tuleviin puheenjohtajuuskausiin ja pohjoismaiseen yhteistyöhön tulevaisuu-
dessa 

 
Lähdeluettelo 
 
Kuviot 
 
Kuvio 1. Pohjoismaiden ministerineuvoston organisaatiokaavio 
Kuvio 2. Miten puheenjohtajuuskauden valmistelut sujuivat mielestäsi? 
Kuvio 3. Kuinka yhteistyö sosiaali- ja terveysministeriön sisällä on sujunut? 
Kuvio 4. Kuinka yhteistyö ministeriön kanssa on mielestäsi sujunut? 
Kuvio 5. Kuinka yhteistyö ulkoministeriön pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön (PYS) kanssa on mieles-
täsi sujunut? 
Kuvio 6. Kuinka yhteistyö Pohjoismaiden ministerineuvoston (PMN) sihteeristön kanssa on mielestäsi 
sujunut? 
Kuvio 7. Mitä mieltä olet puheenjohtajuuskauden, yhteistyön ja tulosten näkyvyydestä sekä niistä tiedot-
tamisesta? Onko alan pohjoismainen yhteistyö saanut osakseen tarpeeksi näkyvyyttä? 
Kuvio 8. Mitä mieltä olet puheenjohtajuuskauden ja yhteistyön tuloksista? Onko saatu aikaan enemmän 
vai vähemmän kuin mitä oli suunniteltu vai täsmälleen se, mitä oli suunniteltu? 
Kuvio 9. Ilmenikö puheenjohtajuusvuoden aikana puutteita, joista voitaisiin ottaa opiksi tulevien puheen-
johtajuuskausien aikana? 
Kuvio 10. Mitä mieltä olet puheenjohtajuuskauden taloudellisista resursseista? 
Kuvio 11. Mitä mieltä olet puheenjohtajuuskauden henkilöresursseista? 
Kuvio 12. Ovatko käytännön järjestelyt sujuneet hyvin, kuten esim. kokousjärjestelyt, tulkkaus, kieli, 
tiedonvälitys, työnjako? 
Kuvio 13. Onko pohjoismainen yhteistyö mielestäsi hyödyllistä Suomelle? Tulisiko sitä kehittää ja miten? 
 
Taulukot 
 
Taulukko 1. Ministerineuvostot, komiteat ja työryhmät STM:n hallinnonalalla 2011 
Taulukko 2. Puheenjohtajakausien vertailu 
 
Liitteet 
 
Liite 1. Kysely sosiaali- ja terveysministeriölle, ministeriön hallinnonalalle sekä keskeisille yhteistyötahoil-
le  
Liite 2. Haastattelukysymykset sektorin virkamieskomiteajäsenille  
Liite 3. Haastattelukysymykset sosiaali- ja terveysministeriön johdolle 
Liite 4. Hallinnonalan ohjelma puheenjohtajuusvuonna 2011 



5 
 

1. Johdanto ja tausta 
 
1.1. Arvioinnin tarkoitus 
 
Suomi toimi Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana vuonna 2011. Tämän arvioinnin 
tavoitteena on tuottaa kirjallinen selvitys Suomen puheenjohtajuuskaudesta sosiaali- ja terveysminis-
teriön hallinnonalalla. Arviointia voidaan käyttää ohjeistuksena seuraavien puheenjohtajuuskausien 
valmisteluille, ja se jaetaan yhteistyötahoille sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan piirissä, 
muille ministeriöille, Pohjoismaiden ministerineuvostolle sekä muille yhteistyökumppaneille. Arvi-
ointi perustuu pohjoismaista yhteistyötä ja Pohjoismaiden ministerineuvostoa koskevaan taustamate-
riaaliin sekä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla ja ministeriön yhteistyökumppaneille teh-
dyn kyselyn tuloksiin. Tulokset kuvaavat ministeriön työtä ennen puheenjohtajuuskautta ja sen aika-
na sekä vertailevat vuoden 2011 puheenjohtajuuskautta edellisiin kausiin. Lisäksi tuloksissa tarkastel-
laan puheenjohtajuuskauden valmistelua, sidosryhmäyhteistyötä, näkyvyyttä, tiedotusta ja puheen-
johtajuuskauden tuloksia. Arviointi tarkastelee myös yleisemmällä tasolla pohjoismaista yhteistyötä 
ja sen haasteita sekä antaa suosituksia tulevia puheenjohtajuuskausia varten. Arviointi esittelee lisäksi 
lyhyesti pohjoismaista yhteistyötä yleisellä tasolla, sen taustoja ja sitä, miltä Pohjoismaiden hallitus-
ten välinen yhteistyö näyttää Pohjoismaiden ministerineuvoston puitteissa tehtävän yhteistyön valos-
sa erityisesti sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla ei ole aikaisemmin tehty pohjoismaisten puheenjohta-
juuksien arviointia. Tämän vuoksi arvioinnissa tarkastellaan niin aiempia puheenjohtajuuskausia kuin 
viimeisintä puheenjohtajuuskautta sekä arvioidaan pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuutta. Arvioin-
nissa tarkastellaan myös sitä, miten ministeriön hallinnonalan ja yhteistyötahojen edustajat arvioivat 
pohjoismaisen yhteistyön roolia, mitä haasteita on odotettavissa ja ennen kaikkea miltä Suomen seu-
raavan puheenjohtajuuskauden vuonna 2016 tulisi näyttää ja miten siihen olisi hyvä valmistautua. 
 
1.2. Pohjoismainen yhteistyö 
 
Pohjoismaisella yhteistyöllä on pitkä historia. Yhteistyötä on tehty satoja vuosia. Viidellä Pohjois-
maalla on ollut yhteisenä piirteenä valtion takaama hyvinvointi ja rauhanomainen demokratia. Viral-
linen pohjoismainen yhteistyö aktivoitui kuitenkin varsinaisesti 1950-luvulla, jolloin perustettiin 
Pohjoismaiden neuvosto parlamentaarikkojen pohjoismaista yhteistyötä varten, sekä 1960-luvun 
alussa, jolloin aloitettiin yhteistyö taloudellisista kysymyksistä ja kehitysyhteistyöavusta. Jo aikai-
semmin oli ollut suunnitelmia pohjoismaisesta puolustusyhteistyöstä, mutta siinä oli epäonnistuttu.  
 
Pohjoismaisen yhteistyön perussopimus on Helsingin sopimus, joka on yhteistyösopimus Islannin, 
Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan välillä. Sopimus allekirjoitettiin maaliskuun 23. päivänä 1962 ja 
se tuli voimaan 1. päivänä heinäkuuta samana vuonna. Alkuperäistä tekstiä on muutettu muutaman 
kerran sopimuksilla. Viimeisimmät muutokset astuivat voimaan tammikuun 2. päivänä 1996.  
 
Useita yhteispohjoismaisia laitoksia perustettiin 1970- ja 1990-lukujen välisenä aikana, mm. tutki-
mus-, ympäristö- ja pankkialalla. Pohjoismaat perustivat 1990-luvun alussa Pohjoismaiden ministeri-
neuvoston tiedotustoimiston kolmeen Baltian maahan ja vuonna 1995 Pietariin. Itämeren alueen 
yhteistyö aktivoitui myös muuten ja 1990-luvun alkupuolella perustettiin Barentsin neuvosto, Arkti-
nen neuvosto ja Itämeren valtioiden neuvosto (www.norden.org). 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla käynnistettiin useita yhteispohjoismaisia laitoksia 
1970–90-luvuilla mm. vammaispolitiikan, kansanterveystieteen, päihdepolitiikan, hammasmateriaa-
lien tutkimuksen, työsuojelukoulutuksen ja tasa-arvotutkimuksen alalla. 2000-luvulla tehtyjen yhdis-
tämisten jälkeen toiminnassa ovat NHV (Pohjoismainen kansanterveystieteen korkeakoulu) Göte-
borgissa, NVC (Pohjoismainen hyvinvointikeskus) Tukholmassa, NIOM (Pohjoismainen hammas-
materiaalien koestuslaitos) Oslossa, NIVA (Pohjoismainen työsuojelukoulutusinstituutti) Helsingissä 
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sekä 31.12.2011 saakka NIKK (Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus) Oslossa. NVC:llä on lisäksi 
alaosastot Dronninglundissa (NVC Danmark) ja Helsingissä (NVC Finland). Kööpenhaminassa si-
jaitsevat myös pohjoismaiset terveys- ja sosiaalialan tilastokomiteat NOMESKO ja NOSOSKO. Uusi 
Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus – uusi NIKK – on tarkoitus perustaa vuoden 2012 aikana. 
 
1.3. Pohjoismaiden ministerineuvosto  
 
Pohjoismaiden ministerineuvosto perustettiin vuonna 1971 niin sanotun Nordekin puitteissa aloite-
tun pohjoismaisen talousyhteistyön kariuduttua edellisenä vuonna. Tanskassa ja Norjassa järjestettiin 
vuonna 1972 kansanäänestykset Euroopan yhteisöön liittymisestä, ja yksi Pohjoismaiden ministeri-
neuvoston tavoitteista oli pitää yllä pohjoismaista yhteistyötä siinä tapauksessa, että Pohjoismaat 
liittyisivät Euroopan yhteisöön (www.norden.org). 
 
Pohjoismaiden ministerineuvosto on hallitusten välinen yhteistyöelin, jonka työskentelyyn osallistu-
vat Pohjoismaiden hallitusten ministerit. Sen työtä ohjaa Helsingin sopimus. Helsingin sopimus on 
yhteistyösopimus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä. Färsaarten ja Grönlannin 
maakuntahallituksilla sekä Ahvenanmaan maakuntahallituksella on oikeus ottaa osaa ministerineu-
voston yhteistyöhön. Päävastuu pohjoismaisesta yhteistyöstä on pääministereillä. Käytännössä vastuu 
on siirretty pohjoismaisille yhteistyöministereille, jotka koordinoivat ministerineuvostojen työtä ja 
vastaavat laaja-alaisista kysymyksistä ja prioriteeteista. Pohjoismainen yhteistyökomitea vastaa Poh-
joismaiden virallisen poliittisen yhteistyön päivittäisestä koordinoinnista. Varsinaisesta yhteistyöstä 
vastataan kymmenessä sektoriministerineuvostossa. Ministerineuvostojen päätösten on oltava yksi-
mielisiä. Pohjoismaiden sektoriministerit tapaavat ministerineuvoston kokouksissa muutaman kerran 
vuodessa ja kehittävät toimialuettaan monivuotisten suunnitelmien avulla. Suunnitelmat perustuvat 
yhteistyöministerien vahvistamiin yleisiin prioriteetteihin. Pohjoismaiden ministerineuvoston pu-
heenjohtajuus kiertää Pohjoismaiden välillä ja erityinen puheenjohtajuusohjelma määrittää kyseisen 
vuoden puheenjohtajamaan painopistealueet. Pohjoismaiden ministerineuvoston talousarvio heijaste-
lee monivuotisia prioriteetteja ja talousarvion puitteissa puheenjohtaja toteuttaa prioriteettejaan ns. 
puheenjohtajuusrahaston kautta (www.norden.org ja Nordiska ministerrådet 2006). 
 
1.4. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan ministerineuvostoyhteistyö 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita Pohjoismaiden ministerineuvostossa 
ovat: sosiaali- ja terveysasiat; tasa-arvokysymykset; työsuojeluasiat sekä elintarvikeasiat. Sosiaali- ja 
terveyspolitiikan ministerineuvoston (MR-S) yhteistyötä johtavat sosiaali- ja terveysministerit ja tasa-
arvoasiain ministerineuvoston (MR-JÄM) yhteistyötä johtavat tasa-arvoministerit. Sosiaali- ja terve-
ysministeriön virkamiehiä on jäseninä asioita valmistelevissa virkamieskomiteoissa. Pohjoismainen 
yhteistyö on pääosin ankkuroitunut yhteispohjoismaisiin laitoksiin, yhteistyöryhmiin ja projekteihin. 

 
Kuvio 1. Pohjoismaiden ministerineuvoston organisaatiokaavio (www.norden.org) 
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2. Materiaali ja metodit 
 
Arvioinnin materiaali koostuu pohjoismaisesta yhteistyöstä kertovasta aineistosta, mm. Norden.org -
verkkosivujen materiaalista ja erilaisista Norden-julkaisuista sekä puheenjohtajuuskauden aikana tuo-
tetusta aineistosta kuten konferenssimateriaaleista, pöytäkirjoista, yhteenvedoista ja muusta tausta-
aineistosta.  
 
Materiaalia saatiin myös arvioinnin yhteydessä tehdystä kyselytutkimuksesta sekä haastatteluista. 
Arviointia varten haastateltiin ne sosiaali- ja terveysministeriön sekä ministeriön hallinnonalan vir-
kamiehet, jotka ovat olleet eniten mukana puheenjohtajuuden toteutuksessa sekä pohjoismaisessa 
yhteistyössä. Lisäksi myös ministeriön johtoa haastateltiin puheenjohtajuuskaudesta sekä pohjoismai-
sesta yhteistyöstä. 
 
Arvioinnin metodeina on käytetty kirjallisuusopintoja ja kyselyvastausten kvantitatiivista analyysia 
sekä avointen kyselyvastausten ja haastatteluvastausten kvalitatiivista analyysia. Kysely (liite 1) toteu-
tettiin ajanjaksolla 17.1.–3.2.2012 ja haastattelut (liitteet 2 ja 3) ajanjaksolla 24.1.–3.2.2012. 
 
Kyselylomake lähetettiin yhteensä 137 henkilölle ministeriön hallinnonalalla sekä ministeriön poh-
joismaisen yhteistyön yhteistyökumppaneille. Vastaajat edustivat seuraavia tahoja: sosiaali- ja terve-
ysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, Valvira, Työterveyslaitos, Lap-
siasiavaltuutetun toimisto, Tilastokeskus, Eläketurvakeskus, Pohjoismainen hyvinvointikeskus, Poh-
joismainen työterveyshuollon ja työsuojelun jatkokoulutusinstituutti, Elintarviketurvallisuusvirasto 
Evira sekä Suomen suurlähetystö, Tukholma. Vastaajat olivat seuraavissa rooleissa puheenjohtajuus-
kauden aikana tai muuten pohjoismaisessa yhteistyössä: seminaarin tai konferenssin järjestäjä, hank-
keenvetäjä, valmistelu- tai työryhmän, verkostoryhmän tai komitean jäsen, työryhmän puheenjohta-
ja, yhteyshenkilö, asiantuntija, viestintävastaava, virkamieskomitean jäsen, avustavissa tai koordinoi-
vissa tehtävissä tai muuten asiantuntija pohjoismaisessa yhteistyössä. Määräajan kuluessa kyselyyn 
vastasi 48 henkilöä, ja vastausprosentti oli siten 35. Kyselyn kysymysten vastausjakauma esitellään 
kappaleissa 4–9. 
 
Haastattelukysymykset lähetettiin 22:lle ministeriön ja hallinnonalan virkamiehelle. Näistä 8 vastasi 
haastattelukysymyksiin, ja vastausprosentti oli siten 36. Haastattelukysymykset lähetettiin myös 
16:lle ministeriön johtoon kuuluvalle virkamiehelle. Näistä 5 vastasi haastattelukysymyksiin, ja vas-
tausprosentti oli siten 31. Vastausprosentti on kohtuullinen. Haastattelukysymysten vastaukset esi-
tellään kappaleissa 4–9.  
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3. Suomen aiemmat puheenjohtajuudet sekä puheenjohtajuuskausi 2011  
 
3.1. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan painopistealueet puheenjohta-
juusvuosina 2001 ja 2007 
 
Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuus kiertää viiden Pohjoismaan kesken ja kestää 
vuoden kerrallaan. Ministerineuvoston puheenjohtajamaa laatii puheenjohtajuusohjelman, joka ohjaa 
pohjoismaista yhteistyötä puheenjohtajuusvuoden ajan. Kyseiseen ohjelmaan sisältyy sektorikohtai-
set ohjelmat eri aloille. Seuraavassa esitellään ensin lyhyesti Suomen edellisten puheenjohtajuus-
vuosien 2001 ja 2007 ohjelmat. 
 
3.1.1. Puheenjohtajuusvuosi 2001 
 
Kauden tavoitteet ja toiminta kauden aikana  
 
Suomi käytti puheenjohtajuuskaudellaan 2001 hyväkseen Helsingin sopimuksen antamaa mahdolli-
suutta aktiiviseen pohjoismaiseen puheenjohtajuuteen esikuvanaan EU-puheenjohtajuus (Kemppai-
nen & Ström 2001). Puheenjohtajuuskauden teemana oli Pohjolan kansalainen (Pohjoismaiden mi-
nisterineuvosto 2000). Tavoitteena oli tarkastella ministerineuvoston toimintaa yksittäisen kansalai-
sen näkökulmasta ja vaalia hyvinvointia ihmisen elämänkulun kaikissa vaiheissa. Tavoitteena oli 
myös poistaa sosiaalipoliittisia esteitä, ns. rajaesteitä, väestön lisääntyvälle liikkuvuudelle.  
 
Puheenjohtajuuskauden keskeisimpiä sosiaali- ja terveyspoliittisia painopisteitä olivat kansalaisille 
tärkeiden palvelujärjestelmien kehittäminen, lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy sekä alkoholi- ja 
huumausainekysymykset. Vuonna 2001 käynnistettiin myös sosiaali- ja terveysalan uusi yhteistyöoh-
jelma vuosiksi 2001–2005, jonka tavoitteena oli mm. rajaesteiden poistaminen ja pohjoismaisten 
hyvinvointiyhteiskuntien kehittäminen eurooppalaisessa ja kansainvälisessä kontekstissa. Suomi halu-
si myös tehostaa pohjoismaista tietojen ja kokemusten vaihtoa sosiaali- ja terveyspoliittisista malleis-
ta, tutkimus- ja hoitokäytännöistä sekä henkilöstön saatavuudesta hoitoalalle. Lisäksi keskusteltiin 
varhaista puuttumista koskevasta yhteistyöstä lasten ja nuorten syrjäytymisen estämiseksi.  
 
Tasa-arvosektorilla käynnistettiin sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen kaikilla ministerineuvos-
ton sektoreilla. Erityisesti painotettiin valtavirtaistamista työelämässä, hyvinvointisektorilla ja lä-
hialueyhteistyössä. Suomi halusi ottaa esille samapalkkaisuusperiaatteen sekä työn ja perheen yh-
teensovittamisen. Lisäksi otettiin esille eri alojen välinen lähialueyhteistyö mm. naiskaupan estämi-
seksi.   
 
Huumausainealalla käynnistettiin uusi huumausainepoliittinen ohjelma vuosiksi 2001–2005. Maat 
olivat yksimielisiä siitä, että alan pohjoismaisia yhteistyöverkostoja tulisi laajentaa ja toimintaa tehos-
taa. Työympäristöalalla käynnistettiin uusi nelivuotinen yhteistyöohjelma, jossa painotettiin työym-
päristön kehittämistä ja työssä jaksamisen edistämistä, jotta työntekijät jatkaisivat pitempään työelä-
mässä. Ravitsemuskysymyksiä koskevassa yhteistyössä painotettiin elintarviketurvallisuutta ja elintar-
vikkeiden ravintosisällön laatua.  
 
3.1.2. Puheenjohtajuusvuosi 2007 
 
Kauden tavoitteet ja toiminta kauden aikana  
 
Suomen seuraava puheenjohtajuuskausi olisi oikeastaan ollut vuonna 2006, mutta se siirrettiin vuo-
teen 2007 Suomen EU-puheenjohtajuuden osuttua samalle vuodelle. Vuoden 2007 puheenjohta-
juuskauden teemana oli vahvistaa Pohjoismaiden mahdollisuuksia vastata globaaleihin haasteisiin. 
Ohjelmassa korostettiin myös pohjoismaisen mallin toimintakyvyn takaamista, kilpailukyvyn ja hy-
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vinvoinnin kehittymistä sekä sosiaali- ja terveyspalveluja ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Lisäksi 
haluttiin edistää Pohjolan näkyvyyttä muualla maailmassa (Pohjoismaiden ministerineuvosto 2006).  
 
Raja-esteiden poistaminen oli mukana myös vuoden 2007 puheenjohtajuuskauden painotuksissa. 
Rajaesteiden poistamisessa yhtenä painopistealueena oli opiskelijoiden sosiaaliturva. Puheenjohta-
juuskauden toisena päätavoitteena oli pohjoismaisen yhteistyön tehostaminen ja asukkaiden vaiku-
tusmahdollisuuksien parantaminen. Suomi jatkoi pohjoismaisen yhteistyön rakenteellisen uudistami-
sen ajamista, painopisteenä erityisesti sosiaali- ja terveyspolitiikka. Tietojen, kokemusten ja asiantun-
tijoiden vaihtoa pyrittiin helpottamaan sekä projektien seuraamista ja esittelyä parantamaan. Lisäksi 
Suomi halusi edistää kilpailukykyä, toimintaedellytyksiä ja yhteispohjoismaisten koulutus- ja tutki-
muslaitosten verkostoitumista.   
 
Sosiaali- ja terveysalan pääaiheena olivat ikääntyvä väestö sekä lapset ja nuoret. Aktiivinen ikäänty-
minen vähentää ikääntyneiden ihmisten hoidon ja hoivan kustannuksia sekä nostaa heidät voimava-
raksi, jota voidaan hyödyntää yhteiskunnassa. Puheenjohtajuusohjelmassa painotettiin myös sitä, että 
lapsilla ja nuorilla tulee olla terveellinen kasvuympäristö sekä vaikutusmahdollisuudet. Lisäksi Suomi 
osallistui aktiivisesti Pohjoismaiden ministerineuvoston hallinnonalojen väliseen Lapset ja nuoret 
Pohjolassa -strategiaan.  
 
Puheenjohtajuusvuoden sosiaali- ja terveysministerikokous vertaili sosiaali- ja terveydenhuollon ra-
hoitus- ja palvelujärjestelmiä eri Pohjoismaissa. Lisäksi edistettiin yhteistyötä rokote- ja pandemiaky-
symyksissä sekä kehitettiin harvinaisten tautien yhteispohjoismaisia hoitokäytäntöjä ja tiedotus- ja 
viestintäteknologian hyödyntämistä paremmin terveyden- ja sairaanhoidossa. Barentsin neuvoston ja 
pohjoisen ulottuvuuden sosiaali- ja terveysalan kumppanuuden kanssa tehtiin yhteistyötä mm. HIV-
kysymyksissä, sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä terveellisten elintapojen ja työterveyden 
edistämiseksi.  
 
Pohjoismaisessa tasa-arvoyhteistyössä seurattiin vuoden aikana pohjoismaista tasa-arvoyhteistyötä 
koskevaa ohjelmaa 2006–2010. Teemana oli mm. sukupuoli ja valta sekä sukupuoli ja nuoret. Suomi 
halusi nostaa esille työn ja perheen yhteensovittamisen sekä vanhempainvapaista aiheutuvien kus-
tannusten epätasaisen jakautumisen nais- ja miesvaltaisten alojen kesken. Tasa-arvoministerien koko-
uksessa nostettiin esille naiset taloudellisessa päätöksenteossa. Suomi selvitti myös, kuinka Pohjois-
maiden viralliset hallinnot ovat edistäneen sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista. Vuoropuhelua 
Pohjoismaisen tasa-arvotiedon keskuksen (NIKK) kanssa lisättiin Suomen puheenjohtajuuskauden 
aikana.  
 
Työympäristöalalla työhyvinvointi oli tärkeä teema tuottavuuden lisäämisen ja työurien pidentämi-
sen näkökulmasta. Lisäksi panostettiin työtapaturmien torjumiseen ja sairauspoissaolojen vähentämi-
seen. Ravitsemuskysymyksiä koskevassa yhteistyössä Suomi jatkoi pohjoismaisten ravitsemus-
suositusten toteuttamista kansallisella tasolla ja korosti ravinnon ja liikunnan merkitystä tavallisim-
pien kansantautien ehkäisemisessä. Vuonna 2005 käynnistettyä Uusi pohjoismainen ruoka (Ny nor-
disk mat) -projektia jatkettiin.  
 
Huumausainealan yhteistyössä huumausainekysymysten ministerineuvoston toiminta oli lakkautettu 
vuonna 2006, ja sen sijaan panostettiin epäviralliseen yhteistyöhön uuden Pohjoismaisen huumaus-
ainefoorumin (Nordiskt narkotikaforum) puitteissa.   
 
Valmiuskysymykset muodostivat toisen epävirallisen yhteistyöalueen vuoden 2007 puheenjohta-
juuskaudella. Valmiuskysymyksissä Pohjoismaat ovat tehneet yhteistyötä jo 1980-luvulta lähtien, 
mutta tämä yhteistyö sai vakiintuneemman muodon Pohjoismaiden terveysministerien allekirjoitet-
tua vuonna 2002 sopimuksen, joka koskee yhteispohjoismaista valmiutta sosiaali- ja terveydenhuol-
lon alalla kriisi- ja katastrofitilanteissa. Maat sitoutuivat tiedottamaan toisilleen, kehittämään yhteis-
työtä alan koulutuksessa ja harjoituksissa, ilmoittamaan muutoksista valmiusjärjestelmissään sekä 
poistamaan esteitä kansallisessa lainsäädännössä. Sopimuksessa todetaan myös, että Pohjoismaiden 
terveys- ja sosiaaliministerit tapaavat säännöllisesti keskustellakseen sopimuksen alaan kuuluvista 
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ongelmista. Jo vuonna 2001 perustettiin ns. Svalbardsgruppen -työryhmä, joka valmistelee konkreet-
tisemmin maita kiinnostavia valmiuskysymyksiä. Vuosittain kootaan mm. valmiusmuistio, josta ra-
portoidaan sosiaali- ja terveyspoliittiselle virkamieskomitealle.    
 
3.2. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan painopistealueet puheenjohta-
juusvuonna 2011 
 
3.2.1. Puheenjohtajuuskauden tavoitteet ja toiminta kauden aikana  
 
Vuoden 2011 puheenjohtajuuskauden valmistelut aloitettiin sosiaali- ja terveysministeriön kansain-
välisten asioiden yksikössä ja tasa-arvoyksikössä vuoden 2010 alussa. Puheenjohtajuuskauden pääta-
voitteeksi Suomi nosti ilmastonmuutoksen hallinnan kaikilla tasoilla. Alla olevissa alaluvuissa käsitel-
lään sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan eri sektoreiden tavoitteita lähemmin. 
 
Loppuvuodesta 2010 lähtien sosiaali- ja terveysministeriö järjesti virkamieskokouksia, joissa sovittiin 
työmenetelmistä ja verkostoista, joiden avulla puheenjohtajuuskausi toteutettaisiin. Kokouksissa 
mm. päätettiin, että sosiaali- ja terveyspoliittinen virkamieskomitea, tasa-arvoasiain virkamieskomi-
tea sekä ministeriön jäsenet työelämän virkamieskomiteassa ja elintarvikeasioiden virkamieskomiteas-
sa kokoontuisivat säännöllisesti ministeriössä valmistellakseen puheenjohtajuusohjelmaa. Lisäksi pää-
tettiin, että kokouksiin kutsuttaisiin myös Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen (NVC) ja Pohjois-
maisen kansanterveystieteen korkeakoulun (NHV) kansalliset hallituksen jäsenet. Kokouksiin osallis-
tuivat myös THL:n puheenjohtajuusvuoden pohjoismainen koordinaattori sekä tasa-arvosektorille 
palkattu, THL:ään sijoitettu projektikoordinaattori. Kokouksissa päätettiin myös tavata Pohjoismai-
den ministerineuvoston sihteeristö vuoden 2011 alussa ja käyttää suomen kieltä pohjoismaisissa vir-
kamieskomiteakokouksissa. 
 
Valmistavissa, kansallisissa virkamieskomiteakokouksissa seurattiin puheenjohtajuusvuoden eri oh-
jelmien, kokouksien ja tapahtumien valmistelua, suunniteltiin talousarvioita, laadittiin lausuntoja ja 
keskusteltiin ministerineuvoston aloitteista ja päätösasioista. Kokouksissa päätettiin hyödyntää pu-
heenjohtajuusvuoden alussa useita viestintäkanavia, kuten puheenjohtajuusverkkosivuja sekä sosiaali- 
ja terveysministeriön puheenjohtajuusvuoden painopistealueita ja ohjelmaa käsittelevää esitettä. Li-
säksi puheenjohtajuusvuoden tapahtumista välitettiin jatkuvasti tietoa niin Pohjoismaiden ministeri-
neuvoston sihteeristölle kuin ulkoasiainministeriön pohjoismaisen yhteistyön sihteeristölle. Vuoden 
aikana tuotettiin tiedotteita, järjestettiin tiedotustilaisuuksia ja annettiin materiaalia sektorin puheen-
johtajuusohjelmasta lehtiartikkeleita varten. Puheenjohtajuusvuoden aikana sosiaali- ja terveysminis-
teriö osallistui myös aktiivisesti Pohjoismaiden ministerineuvoston sosiaali- ja terveyssektoria koske-
viin viestinnän tehostamistoimenpiteisiin, joiden tarkoituksena oli mm. lisätä viestintäyhteistyötä ja 
sektorin näkyvyyttä. Ministeriö osallistui myös ministerineuvoston viestintätyöpajoihin ja antoi lau-
suntoja ministerineuvoston laatimista viestintäsuunnitelmista ja -strategioista.  
 
Ministerineuvostoyhteistyön työnjakoa ja työmenetelmiä koskevia kysymyksiä nostettiin esille tär-
keinä kehittämistekijöinä. Yhteistyön haasteina pidettiin mm. projektien ja työryhmien suurta mää-
rää ja huonoa tunnettavuutta ministeriön hallinnonalalla. Katsottiin myös, että virkamieskomiteoissa 
käytettiin liikaa aikaa byrokratiaan ja hallintoon, kun taas substanssikeskusteluja ei ehditty käydä 
riittävästi. Myös puheenjohtajuusohjelman ja rahoituksen koordinointia tulisi parantaa. Suomi pa-
nosti puheenjohtajuusvuoden aikana troikkayhteistyöhön, jonka tarkoituksena olisi välittää vuoden 
aikana tehtyä työtä ja aloitteita seuraaville puheenjohtajamaille Norjalle (2012) ja Ruotsille (2013).  
 
3.2.2. Sosiaali- ja terveysalan kysymykset 
 
Suomen puheenjohtajuuskauden sosiaali- ja terveyssektorin teemoja olivat pohjoismainen hyvinvoin-
timalli, rajaesteet sekä globalisaatio ja kestävä kehitys. Suomi korosti yhteistyön pohjoismaista hyötyä 
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ja pyrki vahvistamaan pohjoismaista vaikuttavuutta kansainvälisillä areenoilla. Suomi nosti sosiaali- ja 
terveyspolitiikan alalla keskeiseen asemaan työmenetelmien ja viestinnän kehittämisen. Uutena työ-
muotona käynnistettiin ns. troikkatyöskentely, jolla pyritään valmistelemaan sektorin pitkän aikavä-
lin poliittisia painopisteitä ja talousraameja. Suomen puheenjohtajuus korosti toiminnan jatkuvuutta 
ja aikaisemmat yhteistyöprojektit pyrittiin saattamaan menestyksekkäästi päätökseen. Yhteispoh-
joismaiset laitokset olivat tiiviisti mukana toteuttamassa sosiaali- ja terveysalan puheenjohtajuusoh-
jelmaa. Suomi osallistui myös aktiivisesti Pohjoismaiden ministerineuvoston sosiaali- ja terveyden-
huollon viestintätoimenpiteiden tehostamiseen.   
 
Sosiaali- ja terveysministeriö, Pohjoismaiden hyvinvointikeskus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
järjestivät Helsingissä 5.–6.4. hyvinvointikonferenssin What Role will the Nordic Welfare Model 
Play in Globalization? Konferenssin materiaalia on saatavana sekä verkkotallenteena, että julkaisuna 
osoitteesta: http://www.nordicwelfare.org/?id=121070 
 

 
Gilda Farrell, Eurooppa-neuvoston osastopäällikkö ja Johannes Jütting, osastopäällikkö OECD:ltä  
luennoivat hyvinvointikonferenssissa Helsingissä huhtikuussa 2011 (Kuva: Julius von Wright) 

 
Suomi julkaisi myös perhekeskuksia käsittelevän julkaisun, jossa kerrotaan kokemuksia ja osaamista 
pohjoismaisista perhekeskuksista. Julkaisu on saatavilla skandinaavisilla kielillä osoitteesta 
http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2011-716 Julkaisu on ilmestynyt myös eng-
lanniksi. 
 
Puheenjohtajuuskauden sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerikokous järjestettiin kesäkuussa Vaasas-
sa. Kokouksen puheenjohtajana toimi sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko. Kokouksessa keskus-
teltiin mm. pohjoismaisesta hyvinvointimallista ja aktiivisesta ikääntymisestä, terveydenhuollon jär-
jestämisestä Pohjoismaissa, globalisaatiotyöstä sekä Pohjoismaiden välisen liikkuvuuden helpottami-
sesta. Lisäksi ministerit keskustelivat WHO:n Health 2020 -prosessista ja alkoholipolitiikasta 
WHO/EURO:n aluejohtaja Zsuzsanna Jakabin kanssa. Ministerikokouksen yhteydessä jaettiin vuo-
den 2011 pohjoismainen kansanterveyspalkinto tutkimusprofessori Jouko Lönnqvistille. 
 
Puheenjohtajuusvuoden ohjelmaan sisältyi myös mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 
järjestämät Näyttö sosiaali- ja terveydenhuollon tukena -seminaari ja potilasturvallisuuskonferenssi 
sekä THL:n, sosiaali- ja terveysministeriön, Pohjoismaisen kansanterveystieteen korkeakoulun ja Poh-
joismaisen hyvinvointikeskuksen järjestämä konferenssi pakkokeinojen vaihtoehdoista psykiatriassa. 
Koko puheenjohtajuusvuoden ohjelma löytyy liitteestä 4. 
 
Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko osallistui vuoden aikana mm. Pohjoismaiden neuvoston 
hyvinvointivaliokunnan kuulemiseen sekä keskusteluun valiokunnan vuoden pääteemasta, ghettou-
tumisesta. Pohjoismaiden neuvoston istunnossa sosiaali- ja terveysministeri esitteli neuvostolle minis-
terineuvoston ihmiskauppaselonteon. Ministeri osallistui lisäksi Pohjoismaiden ministerineuvoston 
rajaestekonferenssiin. 
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Ministerikokousten, seminaarien ja konferenssien lisäksi järjestetään puheenjohtajuusvuoden aikana 
työryhmien, komiteoiden ja jaostojen kokouksia. Vuonna 2011 toimineet ryhmät luetellaan alla ole-
vassa taulukossa. Puheenjohtajamaa vastaa ryhmän työskentelystä ja puheenjohtajamaata edustava 
virkamies toimii ryhmän puheenjohtajana. Esimerkki pysyvästä työryhmästä on sosiaalivakuutus-
ryhmä, joka vuoden 2011 aikana mm. päivitti pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen vastaamaan 
EU-lainsäädäntöä. Muut vastaavat ryhmät käsittelevät esimerkiksi tiettyjen terveydenhuollon henki-
löstöryhmien yhteisiä työmarkkinoita, työympäristöä, sosiaalitilastoja, sosiaaliavustuksia ja -palveluja 
sekä alkoholipolitiikkaa. Lisäksi puheenjohtajuusvuoden aikana perustetaan erilaisia ad hoc -ryhmiä 
tiettyyn kysymykseen liittyvää yhteistyötä varten. 

 
Taulukko 1. Ministerineuvostot, komiteat ja työryhmät STM:n hallinnonalalla 2011 
Ministerineuvostot, komiteat ja työryhmät 
STM:n hallinnonalalla, puheenjohtajuusvuonna 2011 

Jäsenet

Ministerineuvostot 

Sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvosto (MR-S) Paula Risikko
Maria Guzenina-Richardson 

Tasa-arvoasiain ministerineuvosto (MR-JÄM) Paavo Arhinmäki
Työelämän ministeri-neuvosto (MR-A) TEM päävastuu

Paula Risikko 

Elintarvikekysymysten ministerineuvosto (MR-LIVS) MMM päävastuu

Virkamieskomiteat 

Sosiaali- ja terveyspolitiikan virkamieskomitea 
(ÄK-S)  

Liisa-Maria Voipio-Pulkki (pj.) 
Anne Eriksson                      
Ralf Ekebom                       
Carin Lindqvist-Virtanen 
Maria Waltari 
Timo Keistinen 
Pasi Mustonen (varaj.) 
Tapani Sarvanti (varaj.) 

Tasa-arvoasiain virkamieskomitea (ÄK-JÄM) Annamari Asikainen (pj.) 
Päivi Yli-Pietilä (varaj.) 
Reetta Siukola (varaj.) 

Työelämän virkamieskomitea (ÄK-A) Lars-Mikael Bjurström 
Elintarvikekysymysten virkamieskomitea (ÄK-LIVS) Sirpa Sarlio-Lähteenkorva 
Epävirallinen yhteistyö 

Pohjoismainen huumefoorumi – Nordiskt narkotikaforum Tapani Sarvanti
Elina Kotovirta, THL 

Pohjoismainen hammasmateriaalien koestuslaitos (NIOM 
osakeyhtiö) 

Pekka Vallittu, Turun yo 
Johanna Tanner, Turun yo 

Svalbardgruppen (valmiusyhteistyö) Tom Silfvast
Olli Haikala 

Laitosten hallitukset 

Pohjoismainen kansanterveystieteen korkeakoulu (NHV) Mats Brommels, Karolinska universitetssjukhu-
set                             
Viveca Arrhenius 

Pohjoismainen hyvinvointikeskus (NVC) Jussi Simpura, THL 
Aulikki Rautavaara, THL 

Pohjoismainen työsuojelukoulutusinstituutti (NIVA) Guy Ahonen, TTL
Pohjoismainen työelämän tiedotusryhmä (NIAL) Anna Korhonen

Venja Henningsen, TEM 

Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus (NIKK) Sari Pikkala, Tampereen Yo  
Anders Ahlbäck, Åbo Akademi 

Työryhmät 
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Globalisaatio Anne Eriksson
Riitta Viitala 
Ralf Ekebom 
Jussi Simpura, THL 
Antti Uutela, THL 

Pohjoismainen sosiaalivakuutusryhmä  Carin Lindqvist Virtanen 
Marja-Terttu Mäkiranta 

Eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien 
yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista tehty sopimus  

Pirjo Pennanen, Valvira       

E-terveysfoorumi  
 

Anne Kallio
Matti Mäkelä, THL  
Viveca Bergman, THL 

Terveydenhuollon laadunmittaustyöryhmä Anne Nordblad
Sari Palojoki, THL 
Päivi Hämäläinen, THL 
Mika Gissler, THL 

Lääkealan pohjoismainen yhteistyöryhmä Pekka Järvinen
Psyykkisen terveyden asiantuntijaryhmä Kristian Wahlbeck, THL 

Tytti Solantaus, THL 

Pohjoismainen työympäristöjaosto Lars-Mikael Bjurström 
Guy Ahonen, TTL 

Pohjoismainen kemikaaliryhmä Kaarin Urrila        
Annette Ekman, Valvira 

Pohjoismainen sosiaalitilastokomitea (NOSOSKO) Tiina Palotie-Heino, THL  
Mikko Pellinen, Eläketurvakeskus             
Markku Lindqvist, Tilastokeskus  
Sari Kauppinen, THL  
Vesa Ylönen, KELA  
Teemu Hänninen, KELA 

Pohjoismainen lääkintätilastokomitea (NOMESKO) Mika Gissler, THL
Tiina Palotie-Heino, THL 
Helena Korpi, Tilastokeskus 
Hannu Rintanen, THL 
Arpo Aromaa, THL 
Irmeli Penttilä, Tilastokeskus 

Pohjoismaisen sosiaalipalvelusopimuksen soveltamista käsit-
televä työryhmä  

Viveca Arrhenius

Pohjoismainen bioetiikkakomitea – Nordic Committee on 
Bioethics 

Sirpa Soini, THL

Ravinto- ja ravitsemuskysymyksiä käsittelevä työryhmä Annika Nurttila, Elintarvikevirasto 

Kestävän kehityksen asiantuntijaryhmä Anne Eriksson
Pohjoismainen vammaispoliittinen neuvosto Aulikki Rautavaara, THL 

Pohjoismaisen vammaispoliittisen neuvoston
arviointiryhmä 

Viveca Arrhenius

Kliininen tutkimus Liisa-Maria Voipio-Pulkki  
Timo Keistinen 

Rajaestetyöryhmä Essi Rentola (pj.) KELA 

Erikoissairaanhoito Liisa-Maria Voipio-Pulkki  
Timo Keistinen 

Vanhusverkosto Päivi Voutilainen 
Anni Vilkko, THL 

Lähisuhdeväkivaltaverkosto Helena Ewalds, THL 
Pohjoismainen alkoholipoliittinen työryhmä Kari Paaso

Ismo Tuominen 
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Lääkkeiden yhteisiä pohjoismaisia varoitusmerkintöjä käsit-
televä työryhmä 

Karin Krogars, Fimea 

Mies ja tasa-arvo työryhmä Hanna Onwen-Huma 
Mia Mäkinen (siht.) 

MUUT 

Pohjoismaiset 
kansanterveyspäivät 

Ohjelmavastuu
Antti Uutela, THL 
Järjestelyvastuu 
Tiina Laatikainen, THL 

Lasten kuritusväkivalta Maria Kaisa Aula
Helena Ewalds, THL 

 

 
Sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvosto Vaasassa, kesäkuussa 2011 (Kuva: Seppälän valokuvaamo) 

 
3.2.3. Tasa-arvo 
 
Tasa-arvosektori keskittyi kehittämään tasa-arvonäkökulmaa Suomen puheenjohtajuuskauden pää-
teemaan, ilmastonmuutoksen hallintaan. Aiheesta järjestettiin kaksi oheistapahtumaa: 1.2. Turussa 
”Ratkaisuja – lähellä, kauas” -konferenssin yhteydessä sekä 1.11. Kööpenhaminassa Pohjoismaiden 
neuvoston istunnon yhteydessä. Lisäksi tasa-arvosektori julkaisi uuden aihetta käsittelevän pohjois-
maisen tietopankin, ”Equal Climate – Pohjoismaisia sukupuolinäkökulmia ilmastonmuutokseen.” 
(www.equalclimate.org)  
 
Ministerineuvoston uusi nelivuotinen yhteistyöohjelma käynnistettiin ja puheenjohtajamaana Suomi 
pyrki hankkimaan laajan tuen ja sitoutumisen ohjelman kehittämiseen. Osana yhteistyöohjelmaa 
järjestettiin Jyväskylässä maaliskuussa yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa konferenssi sukupuo-
linäkökulmasta opettajankoulutuksessa. Yhteistyöohjelman toiseen teemaan – tasa-arvo työmarkki-



15 
 

noilla – paneuduttiin Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen marraskuussa järjestämällä seminaarilla 
talouskriisin vaikutuksista Pohjoismaiden vanhempainvapaajärjestelmiin. Islannin puheenjohtajakau-
della 2009 valmistunut raportti vanhempainvapaista ja hoivapolitiikasta käännettiin myös englannik-
si. Osana uutta yhteistyöohjelmaa tasa-arvoasiain virkamieskomitea asetti lisäksi työryhmän työstä-
mään temaattisia kokonaisuuksia yhteistyöohjelman miehet ja tasa-arvo-teeman ympärille. Sukupuo-
linäkökulman valtavirtaistamista ministerineuvoston eri yhteistyöaloilla jatkettiin ja valtavirtaistami-
sen kansallisista rakenteista ja käytännöistä laadittiin selvitys.  
 
Puheenjohtajuuskauden tasa-arvoasiain ministerineuvosto järjestettiin syyskuussa Helsingissä. Neu-
voston puheenjohtajana toimi tasa-arvoasioista vastaava kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhin-
mäki. Kokouksessa käsiteltiin ilmastonmuutoksen ja sukupuolen yhteyttä sekä sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistamista Pohjoismaissa. 
 
Viron, Latvian ja Liettuan kanssa tehtävä yhteistyö keskittyi perinteisiä sukupuolirooleja haastavan 
tanskalaisen lastenkirjan sopeuttamiseen ja kehittämiseen kunkin maan oloihin. Tallinnassa järjestet-
tiin lisäksi toukokuussa Tasa-arvoasiain virkamieskomitean ja Baltian maiden tasa-arvoviranomaisten 
NB8-yhteistyökokous. Luoteis-Venäjällä järjestettiin lokakuussa yhteistyössä Pohjoismaiden Ministe-
rineuvoston Pietarin konttorin kanssa uuden yhteistyöohjelman kick-off konferenssi tasa-
arvopolitiikasta ja väkivallasta. Koko puheenjohtajuusvuoden ohjelma löytyy liitteestä 4.  
 
 

 
Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Halldór Ásgrímsson ja  
Ruotsin, Norjan, Islannin ja Suomen tasa-arvoministerit sekä Ahve- 
nanmaan maakuntahallituksen maaneuvos Helsingissä 21.9.2011  
(Kuva: Anna Korhonen, STM) 

 
 

3.2.4. Työympäristö 
 
Työympäristösektorilla puheenjohtajakauden päätavoitteita olivat työterveyden ja työhyvinvoinnin 
edistäminen. Suomi pyrki järjestelmällisesti vähentämään työtapaturmia, ammattitauteja ja varhaista 
eläkkeelle siirtymistä. Puheenjohtajuuskauden aikana järjestettiin mm. työympäristöä ja työuria käsi-
tellyt työpaja ja keskusteltiin mielenterveydestä ja mielenterveysongelmaisten osallistumisesta työ-
elämään. 
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3.2.5. Ravitsemuskysymykset 
 
Ravitsemusalalla puheenjohtajakauden pääpaino oli elintarviketurvallisuudessa ja väestön ravitse-
mustilan parantamisessa. Lisäksi käynnistettiin pohjoismaisten ravitsemussuositusten uudistaminen. 
Ravitsemussuositukset julkaistaan vuonna 2012. Puheenjohtajuusvuoden aikana pidettiin kaksi se-
minaaria, joista toisessa aiheena oli elintarviketurvallisuus ja toisessa Uusi pohjoismainen ruoka. (Uu-
si pohjoismainen ruoka/Ny Nordisk Mat on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen ohjelma, jon-
ka tavoitteena on luoda uusi pohjoismainen keittiö, joka lähellä tuotettujen ja puhtaiden raaka-
aineiden sekä omaleimaisten ruokalajien kautta sijoittuu maailman suurimpien keittiöiden rinnalle.) 
 
3.2.6. Epävirallinen yhteistyö 
 
Sosiaali- ja terveysministeriössä puheenjohtajuuskauden epävirallinen yhteistyö koostui huumausai-
ne- ja valmiusalan yhteistyöstä.  Puheenjohtajuusvuonna järjestettiin Pohjoismainen huumausaine-
foorumi Suomenlinnassa, Helsingissä. Foorumissa keskusteltiin kulttuurista välineenä huumausainei-
den vastaisessa työssä sekä huumausainelainsäädännöstä ja -yhteistyöstä Pohjoismaissa, EU:ssa ja kan-
sainvälisillä areenoilla.  
 
Toimintasuunnitelma yhteispohjoismaisen sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuden kehittämiseksi 
uudistettiin. Myös Vaasan sosiaali- ja terveysministerikokouksessa käsiteltiin valmiuskysymyksiä sekä 
keskusteltiin Japanin ydinvoimalaonnettomuudesta ja joditablettien saatavuudesta Pohjoismaissa.   
 
3.3. Sektorin puheenjohtajuusbudjetit 
 
Pohjoismainen yhteistyö rahoitetaan pääasiassa suomalaisten, ruotsalaisten, norjalaisten, tanskalaisten 
ja islantilaisten verovaroilla. Pohjoismaisesta budjetista rahoitetaan yhteistyötä, jota tehdään Poh-
joismaiden neuvostossa, Pohjoismaiden ministerineuvostossa ja budjettivaroin rahoitettavissa poh-
joismaisissa laitoksissa. Budjetin maakohtaiset maksuosuudet määräytyvät erityisen jakoperusteen 
mukaan (www.norden.org). Pohjoismaiden ministerineuvoston vuosittainen budjetti on yhteensä 
runsaat 900 miljoonaa Tanskan kruunua (noin 120 miljoonaa euroa). Pohjoismainen yhteistyö mak-
saa siis viitisen euroa pohjoismaalaista kohden vuodessa. Yli kolmasosa Pohjoismaiden ministerineu-
voston budjetista käytetään pohjoismaisten laitosten rahoittamiseen. Osa laitoksista rahoitetaan ko-
konaan budjettivaroilla, osa saa rahoitusta suoraan Pohjoismaiden hallituksilta ja osa julkisen sektorin 
ulkopuolelta (www.norden.org). 
 
Pohjoismaiden välillä vuorottelevalla Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuudella on 
oma puheenjohtajuusbudjettinsa. Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri laatii Pohjoismaiden 
ministerineuvoston talousarvioehdotuksen läheisessä yhteistyössä sektoriministerineuvostojen kanssa. 
Budjettivaltaa käytetään niin, että pohjoismaisilla yhteistyöministereillä on käytössään ns. puheen-
johtajuusrahasto, jonka käytöstä he päättävät Pohjoismaisen yhteistyökomitean ehdotusten mukai-
sesti. Puheenjohtajamaa voi hakea rahoitusta poliittisten aloitteiden ja sektorihankkeiden toteuttami-
seksi kuitenkin niin, että 50 prosenttia hankkeiden kokonaiskustannuksista rahoitetaan muulla ta-
voin, joko sektorivaroista tai kansallisella rahoituksella. Rahoituksen ehtona on, että vähintään kolme 
Pohjoismaata osallistuu hankkeen toteutukseen ja että hanke ankkuroituu sektorin painopistealuei-
siin.  
 
Lisäksi ministerineuvoston virkamieskomiteoilla on omat rahastonsa, joita on tarkoitus käyttää pu-
heenjohtajuusrahaston osarahoittamiseen. Virkamieskomiteat päättävät rahoituksen myöntämisestä 
omalla alallaan. Käytäntönä on ollut, että rahoitusosuuksien jakautuminen on 50/50. 
 
Suomen vuoden 2001 puheenjohtajuuskaudella uudistettiin pohjoismaista budjettimenettelyä. Kos-
ka tuolloin pidettiin ongelmallisena, että puheenjohtajamaa ei johtanut oman puheenjohtajuuskau-
tensa budjetin valmistelua, päätettiin laajentaa puheenjohtajamaan oikeutta päättää määrärahojen 
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käytöstä. Erityisiä määrärahoja varattiin silloin myös strategisesti tärkeään, puheenjohtajamaan prio-
risoimaan toimintaan. Vuoden 2001 lopussa Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Pohjoismaiden 
neuvoston edustajat pääsivät yhteisymmärrykseen budjetin valmistelun menettelyistä. Eri sektoreille 
annettiin paremmat mahdollisuudet osallistua budjettimenettelyyn ja jatkossa ne saivat antaa lausun-
tonsa jo ennen pääsihteerin omaa budjettiehdotusta. 
 
Sosiaali- ja terveyspoliittisessa virkamieskomiteassa päätettiin vuonna 2001 myös, että puheenjohta-
jamaan määrärahoja lisättäisiin, jotta puheenjohtajamaa voisi järjestää aktiivisen puheenjohtajuus-
kauden. 
 
Budjetti 2011 
 
Puheenjohtajuusrahoituksen 2011 osalta rahoituspäätökset tulivat myöhään, mistä aiheutui merkit-
täviä haasteita puheenjohtajuushankkeiden toteuttamiselle. Sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija-
ryhmä oli laatinut ulkoministeriön toimeksiannosta sektorinsa puheenjohtajuusohjelman kevään 
2010 aikana. Vuoden 2010 lopussa kuitenkin ilmeni, että Pohjoismaiden ministerineuvoston pu-
heenjohtajuusrahastosta myönnettävä rahoitus ei todennäköisesti tulisi kohdistumaan sosiaali- ja ter-
veysministeriön hallinnonalalle samassa mittakaavassa kuin edellisellä puheenjohtajuuskaudella 
vuonna 2007. Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulmasta on kuitenkin myönteistä, että tasa-
arvoministerineuvoston puheenjohtajakauden hankkeet ilmastonmuutokseen liittyen saivat hyvän 
tuen puheenjohtajakauden rahastosta. Puheenjohtajarahastosta tullut rahoitus olikin välttämätön 
edellytys hankkeiden toteuttamiselle, koska sektori on suhteellisen vähävarainen.  
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4. Kokemuksia puheenjohtajuustyöstä 2011 sosiaali- ja terveysministeriön hal-
linnonalalla 
 
4.1. Puheenjohtajuuskauden valmistelut 
 
Vastaukset alla esitellään lukumäärinä kuviossa (kaikki, jotka saivat kyselyn) ja prosentteina kuvion 
alla (kysymykseen vastanneet). Kaikki eivät siis ole vastanneet kaikkiin kysymyksiin. Tilaston jälkeen 
analysoidaan kysymykseen annetut avoimet vastaukset ja esitellään muutama vastaus. Huomioitavaa 
on, että sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan ja ministeriön yhteistyökumppaneiden vastaus-
ten prosenttijakaumista ei käy ilmi se, että suurin osa vastaajista toimii sosiaali- ja terveyssektorilla, 
kun taas tasa-arvosektorilla toimivien osuus vastaajista on selvästi pienempi. Tasa-arvopolitiikalla ei 
ole myöskään Suomessa samalla tapaa omia hallinnonalan virastoja ja laitoksia kuin sosiaali- ja terve-
yspolitiikalla, mikä aiheuttaa tulkintaan tiettyjä haasteita. 
 

Miten puheenjohtajuuskauden valmistelut sujuivat mielestäsi?
(N=48)

Hyvin 

Ei niin hyvin 

Ei vastannut 

 
Kuvio 2. Miten puheenjohtajuuskauden valmistelut sujuivat mielestäsi? 
 
Selvä enemmistö (80 %) kysymykseen ”miten puheenjohtajuuskauden 2011 valmistelut sujuivat 
mielestäsi” vastanneista (46 vastausta) oli sitä mieltä, että valmistelut sujuivat hyvin. Sosiaali- ja ter-
veysministeriön hallinnonalan ja ministeriön yhteistyökumppaneiden edustajat mainitsivat, että mm. 
avoimen keskustelun ja tiedonkulun sekä hyvän yhteistyön perusteluina sille, että puheenjohtajuus-
kauden valmistelut sujuivat hyvin. Ne, joiden mielestä valmistelut eivät sujuneet hyvin, nostivat esiin 
ulkoasiainministeriön pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön myöhästyneet päätökset, epäselvät ta-
voitteet (niin kansalliset, puheenjohtajuuskauden yleiset, sektorikohtaiset kuin taloudelliset tavoit-
teet) sekä riittämättömät henkilöstövoimavarat ja taloudelliset resurssit. 
 

”Sosiaali- ja terveysministeriön sisäinen valmistelu  
on ollut hyvää, sitoutunutta ja innostunutta.” 

 
”Ensi puheenjohtajuuskauden valmistelu on hyvä aloittaa  

ajoissa ja henkilöstötarpeet ja hallinnonalan tuki syytä varmistaa  
molemmille sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimille sektoreille.” 
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4.2. Yhteistyö sosiaali- ja terveysministeriön sisällä 
 

Miten puheenjohtajuuskauden valmistelut sujuivat mielestäsi?
(N=48)

Hyvin 

Ei niin hyvin 

Ei vastannut 

 
Kuvio 3. Kuinka yhteistyö sosiaali- ja terveysministeriön sisällä on sujunut? 
 
Selvä enemmistö (79 %) kysymykseen ”miten yhteistyö sosiaali- ja terveysministeriön sisällä on suju-
nut” vastanneista (29 vastausta) oli sitä mieltä, että valmistelut sujuivat hyvin. Ne, joiden mielestä 
yhteistyötä voitaisiin kehittää, nimesivät kehittämiskohteina mm. sektorien (kuten tasa-arvosektorin 
ja sosiaali- ja terveysalan) eri aseman ministeriön sisällä sekä eri sektoreita koskevat erilaiset pelisään-
nöt. 
 
4.3. Hallinnonalan virkamiesten ja ministeriön johdon mielipiteet valmisteluista ja 
kauden työstä 
 
Haastattelukierroksessa haastateltiin ne sosiaali- ja terveysministeriön ja sen hallinnonalan virkamie-
het, jotka ovat olleet eniten mukana puheenjohtajuustoiminnassa sekä pohjoismaisessa yhteistyössä. 
Ministeriön johto haastateltiin myös puheenjohtajuuskaudesta sekä pohjoismaisesta yhteistyöstä. 
 
Hallinnonalan virkamiesten mielipiteet valmisteluista ja kauden työstä sekä hallinnonalan 
yhteistyöstä  
 
Niiltä sosiaali- ja terveysministeriön sekä ministeriön hallinnonalan virkamiehiltä, jotka ovat olleet 
eniten mukana puheenjohtajuuden toteutuksessa sekä pohjoismaisessa yhteistyössä, kysyttiin mitä he 
muistavat vuoden 2011 puheenjohtajuuskauden valmisteluista ja olivatko valmistelut heidän mieles-
tään riittäviä/hyviä, riittämättömiä vai huonoja. Esimerkkejä huonosta valmistelusta olivat virkamies-
ten mielestä mm. resurssipula ja resursseihin liittyneet epäselvyydet, jotka laskivat kunnianhimoa 
sekä ulkoasiainministeriön pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön ja Pohjoismaiden ministerineuvos-
ton myöhästyneet budjettiin ja puheenjohtajuusteemaan liittyneet päätökset. Lisäksi oltiin tyytymät-
tömiä ulkoasiainministeriön kriittiseen asenteeseen, joka kohdistui osaan sosiaali- ja terveysministeri-
ön hankehakemuksista. Valmistelutyön positiivisina esimerkkeinä lueteltiin mm. tiimityöskentely ja 
koordinointi sosiaali- ja terveysministeriössä sekä hyvä yhteistyö hallinnonalan sisällä.  
 

”Haasteita aiheuttivat: puheenjohtajuushankkeiden rahoituspäätösten  
viipyminen, aika ajoin henkilöresurssit ja henkilöiden vaihtuvuus.” 
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”Seuraavilla puheenjohtajuuskausilla määrärahapäätökset pitää saada ajoissa” 
 

”Yhteistyö alaisten laitosten (THL, TTL, Valvira) kanssa sujui hyvin.” 
 
Johdon informoiminen  
 
Sosiaali- ja terveysministeriön johdolta kysyttiin, miten heille oli kerrottu Pohjoismaiden ministeri-
neuvoston puheenjohtajuuskaudesta sosiaali- ja terveysministeriössä. Ministeriön johto oli tyytyväi-
nen mm. virkamiehiltä tai oman osaston tai yksikön pohjoismaisen yhteistyön tiimiltä saamaansa 
tietoon. Puheenjohtajuuskausi oli myös otettu huomioon vuoden 2010 toimintasuunnitelmassa, joh-
toryhmän kokouksissa ja ministeriön intranetissä. 
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5. Kokemuksia sidosryhmätyöskentelystä 
 
5.1. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan sekä ministeriön pohjoismaisen 
yhteistyön yhteistyökumppanien mielipiteet yhteistyöstä sosiaali- ja terveysministe-
riön kanssa 
 

Miten puheenjohtajuuskauden valmistelut sujuivat mielestäsi?
(N=48)

Hyvin 

Ei niin hyvin 

Ei vastannut 

 
 Kuvio 4. Kuinka yhteistyö ministeriön kanssa on mielestäsi sujunut? 
 
Selvä enemmistö (88 %) kysymykseen ”miten yhteistyö sosiaali- ja terveysministeriön kanssa on su-
junut” vastanneista (34 vastausta) oli sitä mieltä, että valmistelut sujuivat hyvin. Toki annettiin myös 
kehittämisehdotuksia ministeriön sisäistä yhteistyötä silmällä pitäen. Toivottiin mm. sujuvampaa 
yhteistyötä, selkeämpää rakennetta ja yhteistyön resurssien lisäämistä. 
 

”Ministeriön tulisi selkeyttää tavoitteensa Pohjoismaiden ministerineuvosto- 
yhteistyölle, luoda rakenne yhteistyölle ja resursoida toiminta sen mukaisesti.” 

 
5.2. Yhteistyö ulkoministeriön pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön (PYS) kanssa 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan sekä ministeriön pohjoismaisen yhteistyön yh-
teistyökumppanien mielipiteet yhteistyöstä ulkoministeriön pohjoismaisen yhteistyön sih-
teeristön (PYS) kanssa 
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Kuinka yhteistyö ulkoministeriön pohjoismaisen yhteistyön 
sihteeristön (PYS) kanssa on mielestäsi sujunut?(N=48)

Hyvin 

Voitaisiin kehittää 

Ei vastannut 

 
Kuvio 5. Kuinka yhteistyö ulkoministeriön pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön (PYS) kanssa on mielestäsi suju-
nut? 
 
Kysymykseen ”miten yhteistyö ulkoministeriön pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön (PYS) kanssa 
on sujunut” vastanneista (23 vastausta) melkein saman verran (57 %) oli sitä mieltä, että yhteistyö 
sujui hyvin, kuin niitä (43 %), joiden mielestä yhteistyötä voitaisiin kehittää. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön hallinnonalan ja ministeriön yhteistyökumppaneiden edustajat kokivat, että yhteistyö ulko-
asiainministeriön pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön kanssa sinänsä oli toiminut hyvin, mutta että 
sitä voitaisiin kehittää mm. tiedonkulkua ja avoimuutta parantamalla. Koettiin, että sihteeristö käytti 
liian itsenäisesti budjettivaltaa sosiaali- ja terveysministeriön toimialueella ja päätti, mitkä projektit 
saisivat rahoitusta. Keskustelun ja budjettitiedon puutteet vaikeuttivat myös puheenjohtajuuskauden 
talousarvion ja ohjelman suunnittelua sosiaali- ja terveysministeriössä. 
 

”Enemmän dialogia, yhteistä suunnittelua ja läpinäkyvyyttä  
(etenkin puheenjohtajuuskauden budjettia koskien).” 

  
Hallinnonalan virkamiesten mielipiteet yhteistyöstä ulkoministeriön pohjoismaisen yhteis-
työn sihteeristön (PYS) kanssa 
 
Kysyttäessä ulkoasiainministeriön pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön roolista puheenjohtajuus-
kauden valmisteluissa, hallinnonalan virkamiehet toivoivat laajempaa yhteistyötä ja avoimuutta tiet-
tyjen keskeisten kaikkia sektoreita koskevien kansallisten kantojen valmisteluun. Monien mielestä 
sihteeristö olisi voinut olla kiinnostuneempi eri sektoreiden työstä. Useat henkilöstövaihdokset sih-
teeristössä juuri ennen puheenjohtajuuskauden alkua saivat myös osakseen kritiikkiä. Positiivisen 
maininnan sai juuri ennen puheenjohtajuuskauden alkua sihteeristön järjestämä kauden valmistelui-
hin liittynyt retriitti ministeriöiden virkamiehille. 
 

”Sektoriministeriöille olisi pitänyt antaa oma budjetti.” 
 

5.3. Yhteistyö Pohjoismaiden ministerineuvoston (PMN) sihteeristön kanssa 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan sekä ministeriön pohjoismaisen yhteistyön yh-
teistyökumppanien mielipiteet yhteistyöstä Pohjoismaiden ministerineuvoston (PMN) sih-
teeristön kanssa 
 



23 
 

Kuinka yhteistyö ulkoministeriön pohjoismaisen yhteistyön 
sihteeristön (PYS) kanssa on mielestäsi sujunut?(N=48)

Hyvin 

Voitaisiin kehittää 

Ei vastannut 

 
Kuvio 6. Kuinka yhteistyö Pohjoismaiden ministerineuvoston (PMN) sihteeristön kanssa on mielestäsi sujunut? 
 
Kysymykseen ”miten yhteistyö Pohjoismaiden ministerineuvoston (PMN) sihteeristön kanssa on su-
junut” vastanneista (26 vastausta) melkein saman verran (58 %) oli sitä mieltä, että yhteistyö sujui 
hyvin, kuin niitä (42 %), joiden mielestä yhteistyötä voitaisiin kehittää. Sosiaali- ja terveysministeriön 
hallinnonalan ja ministeriön yhteistyökumppaneiden edustajat mainitsivat, että Kööpenhaminassa 
sijaitsevan Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön henkilövaihdokset vaikeuttivat yhteistyön 
jatkuvuutta. Lisäksi nostettiin esille työnjakoepäselvyydet sihteeristön ja puheenjohtajuusmaan välil-
lä. Puheenjohtajamaana Suomen olisi pitänyt saada enemmän omia ideoitaan ja keskusteluaiheitaan 
asialistalle. Sektoreja kohdeltiin eri lailla tuki- ja resurssiasioissa, ja ristiriitaiset ohjeet aiheuttivat 
päänvaivaa. Lisäksi todettiin, että Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön tulisi edelleen jat-
kaa työmenetelmien ja tiedonvaihdon kehittämistä.    
 

”Kehitettävää olisi avoimuudessa sekä muun muassa vastuutahojen määrittelyssä.” 
 

”Troikkatyöllä saatiin synergiaa puheenjohtajamaan ja sihteeristön välillä parannettua.” 
 
Hallinnonalan virkamiesten mielipiteet yhteistyöstä Pohjoismaiden ministerineuvoston 
(PMN) sihteeristön kanssa 
 
Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön roolia puheenjohtajuuden valmisteluissa ei hallin-
nonalan virkamiesten keskuudessa pidetty kovinkaan merkittävänä. Merkittävänä ongelmana mainit-
tiin sihteeristön ja puheenjohtajamaan työnjaon epäselvyydet. Toivottiin, että puheenjohtajamaan 
agenda pääsisi enemmän esille. Lisäksi näkemyseroja oli niin sektorien kuin eri neuvonantajien välil-
lä, ja virkamiehet kokevat, että näkemykset vaihtelevat vuodesta toiseen. Toisaalta esimerkiksi sosiaa-
li- ja terveyspolitiikan puolella sihteeristöä kiitettiin siitä, että yhteistyö parantui edellisestä puheen-
johtajuuskaudesta. 
 
Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön roolia ja yhteistyötä sihteeristön kanssa puheenjohta-
juusvuoden aikana hallinnonalan virkamiehet kommentoivat toteamalla, että he kokivat saaneensa 
sihteeristöstä liian valmiin asialistan. Osa vastanneista totesi, että sihteeristössä puheenjohtajamaan 
roolia pidettiin lähinnä seremoniallisena, samaan aikaan kun sihteeristö vaati puheenjohtajuusmaalta 
suurempaa vastuunottoa. Vastuun- ja työnjako oli siten epäselvää, ja Suomen ehdotukset työmene-
telmien uudistamisesta ja tiedotuksesta saivat ensi alkuun sihteeristössä negatiivisen vastaanoton. 
Positiivisena asiana toisaalta mainittiin yhteistyö sihteeristön viestintäyksikön kanssa, vaikka virka-
miehet kokivat, että sihteeristössä tapahtuneet henkilöstövaihdokset jonkin verran jarruttivat tiedot-
tamisen uudistamista. 
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5.4. Hallinnonalan virkamiesten mielipiteet yhteistyöstä muiden yhteispohjoismais-
ten laitosten kanssa 
 
Hallinnonalan virkamiehiltä kysyttiin myös muiden yhteispohjoismaisten laitosten osallistumisesta 
valmisteluihin ja niiden kanssa tehdystä yhteistyöstä puheenjohtajuusvuoden aikana. Puheenjohta-
juusvuoden valmistelujen suhteen huomautettiin, että yhteispohjoismaisilla laitoksilla on usein erilai-
set toiminta-aikataulut, mikä täytyy ottaa huomioon. Lisäksi laitokset usein haluavat suunnitella 
toimintaansa paljon puheenjohtajuuskauden suunnittelua aikaisemmin. Tämän vuoksi laitoksilla on 
vaikeuksia ehtiä reagoimaan puheenjohtajamaan toiveisiin. Virkamiehet toivovat kuitenkin, että 
valmisteluyhteistyö yhteispohjoismaisten laitoksen kanssa lisääntyisi. Kauden aikana käydystä yhteis-
työstä oli enimmäkseen myönteisiä kokemuksia, ja Pohjoismainen hyvinvointikeskus (NVC), Poh-
joismainen kansanterveystieteen korkeakoulu (NHV), Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus 
(NIKK), Pohjoismainen työsuojelukoulutusinstituutti (NIVA) ja Pohjoismainen vammaispoliittinen 
neuvosto (NHR) osallistuivat enemmän tai vähemmän kattavasti puheenjohtajuustyöhön ja kokous-
ten järjestämiseen. 
  

”Yhteispohjoismaiset laitokset osallistuivat enemmän puheenjohtajuuskauden  
järjestelyihin kuin vuonna 2007, mikä oli positiivista ja mihin tulisi jatkossakin pyrkiä.” 

 
”Laitokset tulisi saada mukaan jo puheenjohtajuuskauden suunnittelun alkuvaiheessa.” 
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6. Kokemuksia puheenjohtajuuden näkyvyydestä ja viestinnästä 
 
6.1. Onko pohjoismainen yhteistyö ja alan tulokset saaneet tarpeeksi näkyvyyttä 
puheenjohtajuuskauden aikana?  
 

Kuinka yhteistyö ulkoministeriön pohjoismaisen yhteistyön 
sihteeristön (PYS) kanssa on mielestäsi sujunut?(N=48)

Hyvin 

Voitaisiin kehittää 

Ei vastannut 

 
Kuvio 7. Mitä mieltä olet puheenjohtajuuskauden, yhteistyön ja tulosten näkyvyydestä sekä niistä tiedottamisesta? 
Onko alan pohjoismainen yhteistyö saanut osakseen tarpeeksi näkyvyyttä?  
 
Reilu puolet (59 %) kysymykseen ”onko puheenjohtajuuskauden, yhteistyön ja tulosten näkyvyys 
sekä tiedottaminen niistä ollut riittävä sekä onko alan pohjoismainen yhteistyö puheenjohtajuuskau-
della 2011 saanut osakseen tarpeeksi näkyvyyttä” vastanneista (41 vastausta) oli sitä mieltä, että jo-
tain olisi voitu tehdä toisin ja että näkyvyyttä ja viestintää voitaisiin kehittää. 41 % vastanneista puo-
lestaan oli sitä mieltä, että näkyvyyttä ja viestintää oli riittävästi. Sosiaali- ja terveysministeriön hal-
linnonalan ja ministeriön yhteistyökumppaneiden edustajien mielestä puheenjohtajuuskauden näky-
vyys ja tiedotus esimerkiksi sektorin päätapahtumien yhteydessä oli riittävää. Puheenjohtajuusvuo-
den aikana julkaistu perhekeskusjulkaisu herätti myös paljon huomiota. Vastanneet kuitenkin toivoi-
vat enemmän näkyvyyttä tiedotusvälineissä, vaikka myönsivätkin, että pohjoismainen yhteistyö ei 
välttämättä kiinnosta tiedotusvälineitä. Vastanneet toivoivat myös, että puheenjohtajuusvuodesta 
tiedotettaisiin enemmän kansalaisille ja yhteistyökumppaneille. Esimerkiksi Twitteriä ja Facebookia 
olisi voitu hyödyntää paremmin sekä sektorin omat lehdet olisivat voineet julkaista artikkeleita pu-
heenjohtajuusvuoden tapahtumista. Yhteistyön tuloksia pitäisi markkinoida enemmän ja myös hal-
linnon omille virkamiehille tulisi tiedottaa enemmän pohjoismaisesta yhteistyöstä. 
 

”Viestintä oli aktiivista. Kuitenkin sosiaalisen median (esim.  
facebook ja twitter) käyttö olisi voinut tehostaa viestintää.” 

 
6.2. Sosiaali- ja terveysministeriön johdon mielipiteet siitä, kuinka puheenjohta-
juus on näkynyt ministeriön toiminnassa vuoden aikana  
 
Sosiaali- ja terveysministeriön johdon näkemykset puheenjohtajuuskauden näkyvyydestä ministeriön 
työssä vuoden aikana vaihtelivat esimerkiksi sen mukaan osallistuiko oma osasto puheenjohtajuus-
työhön. Ministerikokoukset ja konferenssit olivat työllistäneet osaa johdosta hyvinkin paljon, kun 
taas osa oli lähinnä kuullut tapahtumista ja yhteistyöstä siihen osallistuneilta. Vastanneet olivat toki 
lukeneet tapahtumista ministeriön verkkosivuilta ja intranetistä. 
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7. Kokemuksia puheenjohtajuuden saavutuksista 
 
7.1. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan sekä ministeriön pohjoismaisen 
yhteistyön yhteistyökumppanien mielipiteet puheenjohtajuuskauden ja yhteistyön 
tuloksista  
 

Koskien puheenjohtajuuskauden ja yhteistyön tuloksia, onko saatu 
aikaan enemmän, vähemmän vai täsmälleen se, mitä oli suunniteltu?

(N=48) 

Odotettuja tuloksia

Odotukset ylitetty

Tuloksia ei saavutettu

Ei vastannut

 
Kuvio 8. Mitä mieltä olet puheenjohtajuuskauden ja yhteistyön tuloksista? Onko saatu aikaan enemmän vai vä-
hemmän kuin mitä oli suunniteltu vai täsmälleen se, mitä oli suunniteltu? 
 
Lähes kaikki (82 %) kysymykseen ”mitä mieltä olet puheenjohtajuuskauden ja yhteistyön tuloksista 
sekä onko saatu aikaan enemmän vai vähemmän kuin mitä oli suunniteltu vai täsmälleen se, mitä oli 
suunniteltu” vastanneista (39 vastausta) oli sitä mieltä, että on saatu aikaan täsmälleen se, mitä oli 
suunniteltu. 13 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että tulokset ovat ylittäneet odotukset, ja vain 
5 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että tuloksia ei ole saavutettu. Sosiaali- ja terveysministeriön 
hallinnonalan ja ministeriön yhteistyökumppaneiden edustajat olivat pääasiassa tyytyväisiä kauden ja 
yhteistyön tuloksiin ja katsottiin, että tulokset vastasivat suunnitelmia. Erityisen tyytyväisiä tuloksiin 
olivat ne, joiden mielestä tulokset ylittivät odotukset: kauden aikana perustettu pohjoismainen ver-
kosto jatkaa toimintaansa, puheenjohtajuuskaudesta saatu palaute on ollut hyvin positiivista, Suo-
men asialistalla olleita teemoja, kuten esimerkiksi hyvinvointimallista ja perhekeskuksista käytyjä 
keskusteluja, jatketaan ja kauden aikana saatiin sovittua työmenetelmien kehittämisestä. Vanhusver-
kostolle ja tasa-arvopuolen lähialueyhteistyölle asetettuja tavoitteita ei saavutettu puheenjohtajuus-
ohjelman mukaisesti. 
 
7.2. Hallinnonalan virkamiesten mielipiteet puheenjohtajuuskauden yhteistyön 
tuloksista, niiden näkyvyydestä sekä aloitteiden jatkuvuudesta  
 
Hallinnonalan virkamiehiltä kysyttiin myös, mitä mieltä he olivat puheenjohtajuuskauden tavoitteis-
ta, olivatko tavoitteet heidän mielestään realistisia ja saavutettiinko ne. Useimmat olivat sitä mieltä, 
että tavoitteet saavutettiin hyvin tai melko hyvin ja että tavoitteet olivat realistiset. Saavutettuja ta-
voitteita olivat mm. työmenetelmien kehittäminen, puheenjohtajuuskaudella esiin nostettu hyvin-
vointimalliteema, jota jatketaan Norjan puheenjohtajuuskaudella, kestävään kehitykseen liittyvän 
keskustelun avaaminen, ilmastonmuutoksen ja sukupuolen välistä suhdetta käsittelevän tietopankin 
perustaminen sekä tiedonkulun kehittäminen. Rajaesteet puolestaan saivat hyvin näkyvyyttä. 
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Virkamiehiltä kysyttiin myös saiko sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala tärkeitä kysymyksiä 
Suomen asialistalle. Joidenkin vastanneiden mielestä tärkeitä kysymyksiä saatiin asialistalle, mutta 
monet mainitsivat, että kielikysymystä ei saatu nostettua tarpeeksi näkyvästi esille. Kauden aikana 
koettiin jopa negatiivista suhtautumista suomen kieleen.  
  
Kun virkamiehiltä kysyttiin, mitä hyötyä Suomelle oli puheenjohtajuuskaudesta, he vastasivat, että 
pohjoismainen yhteistyö piristyi ja tehostui uusien asiantuntijoiden liityttyä mukaan työhön. Virka-
miesten mielestä tietojenvaihto ajankohtaisista asioista on hyvin tärkeää. 
 
Useimmat vastanneista olivat sitä mieltä, että Suomen aloitteet ovat saaneet jatkoa seuraavilla pu-
heenjohtajuuskausilla. Norja on esimerkiksi ottanut pohjoismaisen hyvinvointimallin puheenjohta-
juuskauden teemakseen ja hyvinvointimallin kehittäminen on kesällä 2012 järjestettävän Rio+20-
konferenssin rinnakkaistapahtuman yksi teemoista. Myös laatuindikaattorityötä jatketaan.  
 

”Kunnialla selvittiin. Saatiin aikaan joitain rakenteellisia 
uudistuksia, ÄK-S:n kokousten laatu varmaankin koheni ja seuraavan 

puheenjohtajan Norjan kanssa ajettiin ”läpi” merkittäviä uusia teemoja.” 
 

”Puheenjohtajuuskauden kauden kokonaisteema, ilmaston- 
muutos, näkyi suhteellisen vähän sektoriohjelmissamme, lähinnä  

vain tasa-arvon puolella. Sosiaali- ja terveyssektorin ongelma oli se, että  
ÄK-S kokousagendat olivat täynnä aikaisemmilta vuosilta perittyjä aloitteita.” 

 
7.3. Sosiaali- ja terveysministeriön johdon mielipiteet puheenjohtajuuskauden hyö-
dystä ministeriölle 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön johdolta kysyttiin, oliko puheenjohtajuuskaudesta hyötyä ministeriöl-
le. Osa vastanneista totesi, että puheenjohtajuudella ja yhteistyöllä on selkeä rooli ministeriössä ja 
että niistä on hyötyä ministeriölle. Toiset puolestaan eivät osanneet nimetä muuta selkeää hyötyä 
kuin sen, että kaudesta oli hyötyä yhteistyöhön "jo vihkiytyneille" tai että siitä oli hyötyä verkostoi-
tumisen lisääntymisen myötä. Yleensä ottaen yhteistyötä pidettiin hyödyllisenä silloin, kun se on osa 
Suomen virallista ulkopolitiikkaa, jossa ministeriön tulisi olla mukana vaikuttamassa. Lisäksi mainit-
tiin, että sosiaali- ja terveysministeriö on tällä puheenjohtajuuskaudella osallistunut ja vaikuttanut 
Pohjoismaiden ministerineuvoston sekä sen osaaminen ja hyvinvointi -osaston viestinnän uudistami-
seen. 
 

”Ehdottomasti hyödyksi, tasa-arvokysymyksissä pohjoismaisella yhteistyöllä  
on selkeästi tärkeä rooli ja annettavaa sekä meille että muille pohjoismaille.” 
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8. Kokemuksia puheenjohtajuuden haasteista ja ongelmista 
 
8.1. Puheenjohtajuusvuoden haasteet ja mistä voidaan ottaa opiksi  
 
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan sekä ministeriön pohjoismaisen yhteistyön yh-
teistyökumppanien mielipiteet puutteista ja opeista  
 

Ilmenikö puheenjohtajuusvuoden aikana puutteita, joista voitaisiin 
ottaa opiksi tulevien puheenjohtajuuskausien aikana? (N=48)

Puheenjohtajuus sujui odotetusti 

Puutteita on esiintynyt 

Ei vastannut

 
 Kuvio 9. Ilmenikö puheenjohtajuusvuoden aikana puutteita, joista voitaisiin ottaa opiksi tulevien puheenjohta-
juuskausien aikana? 
   
Enemmistö (73 %) kysymykseen ”ilmenikö puheenjohtajuusvuoden aikana puutteita, joista voitaisiin 
ottaa opiksi tulevien puheenjohtajuuskausien aikana” vastanneista (40 vastausta) oli sitä mieltä, että 
puheenjohtajuus sujui odotetusti. Toisaalta, 28 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että puheen-
johtajuustyöskentelyssä on esiintynyt puutteita. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan ja minis-
teriön yhteistyökumppaneiden edustajat mainitsivat mm. seuraavia puheenjohtajuustyöskentelyn 
puutteita: ennakoinnin ja pitkäjänteisyyden vähyys, Pohjoismaiden ministerineuvoston puutteellinen 
tuki, kaikki tahot eivät olleet mukana järjestelyissä, pitkään jatkuneet rahoitusepäselvyydet sekä 
myöhästyneet rahoituspäätökset. Todettiin myös, että Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin osal-
listuminen puheenjohtajuustyöskentelyyn oli vähäistä.  
 
Vastanneiden mielestä tulevilla puheenjohtajuuskausilla voidaan ottaa oppia näistä puutteista mm. 
järjestämällä ns. troikkakokouksia virkamieskomiteakokousten edellä, suunnittelemalla ja valmiste-
lemalla puheenjohtajuuskautta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja mahdollisimman laajan ver-
koston avulla, varmistamalla, että ulkoasiainministeriön pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön linja-
ukset ovat samansuuntaisia kuin oman ministeriön linjaukset sekä kannustamalla Ahvenanmaata, 
Färsaaria ja Grönlantia osallistumaan aktiivisemmin työskentelyyn. Puheenjohtajuuskauden resurs-
seista ja vastuunjaosta tulisi käydä ministeriön sisällä mahdollisimman selkeä periaatekeskustelu ja 
sekä sektorin omia että ministerineuvostotason pelisääntöjä tulisi selkeyttää mm. muiden maiden 
osallistumisen, ministerineuvoston sihteeristön ja puheenjohtajamaan välisen työnjaon, kansallisen 
politiikan mukaan ottamisen sekä kansallisesti tehtävän yhteistyön suhteen. Rahoitusraamien pitäisi 
myös olla selvillä hyvissä ajoin. Lisäksi puheenjohtajuustyöhön osallistuvien virkamiesten tulisi mie-
luiten olla aidosti kiinnostuneita ja innostuneita pohjoismaisesta yhteistyöstä, ja ministeriöön tulisi 
palkata koordinaattori yksinomaan puheenjohtajuustyötä varten. Myös puheenjohtajuuskauden me-
dianäkyvyyttä pitäisi lisätä erityisesti sektorin omissa julkaisuissa. 
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Hallinnonalan virkamiesten mielipiteet vuoden ongelmista ja haasteista sekä ratkaisuehdo-
tuksia 
 
Hallinnonalan virkamiehiltä kysyttiin myös heidän mielipiteitään puheenjohtajuusvuoden ongelmista 
ja mahdollisista ratkaisuista niihin. Tähän todettiin esimerkiksi, että Pohjoismaiden ministerineuvos-
to voisi osoittaa useampia neuvonantajia tasa-arvosektorille, jotta henkilöstövaihdokset eivät seisaut-
taisi valmisteluja ja työtä. Epäselvää ja läpinäkymätöntä budjetointia voitaisiin korjata esimerkiksi 
niin, että ministeriöt saavat omat kehysbudjettinsa jo ohjelman valmistelun yhteydessä. Näin vältyt-
täisiin sellaiselta turhalta projektisuunnittelutyöltä, jota puheenjohtajuuskauden 2011 alla jouduttiin 
tekemään, kun rahoitusjärjestelyt lyötiin lukkoon vasta puheenjohtajuusvuoden jo alettua. Virka-
miehet toivoivat, että ulkoasiainministeriön pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö olisi tehnyt enem-
män yhteistyötä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa päättäessään mitä sosiaali- ja terveysministeriön 
hankkeita rahoitettaisiin. Työn resursoinnista ja työnjaosta ministeriön sisällä olisi pitänyt keskustella 
tarkemmin. 
 
8.2. Taloudelliset resurssit 
 

Mitä mieltä olet puheenjohtajuuskauden taloudellisista resursseista? 
(N=48)

Resurssit olivat riittävät 

Resursseja ei ollut riittävästi 

Ei vastannut 

 
Kuvio 10. Mitä mieltä olet puheenjohtajuuskauden taloudellisista resursseista? 
 
Enemmistö (73 %) kysymykseen ”mitä mieltä olet puheenjohtajuuskauden taloudellisista resursseis-
ta” vastanneista (37 vastausta) oli sitä mieltä, että taloudellisia resursseja oli riittävästi. Vajaa kol-
mannes vastanneista (27 %) oli kuitenkin sitä mieltä, että taloudelliset resurssit eivät olleet riittäviä. 
Puheenjohtajuuskauden taloudellisia resursseja riittämättöminä pitäneet sosiaali- ja terveysministeri-
ön hallinnonalan ja ministeriön yhteistyökumppaneiden edustajat huomauttivat, että resurssien vä-
häisyyden vuoksi puheenjohtajuuskaudelle ei voitu asettaa liian korkeita tavoitteita ja että kaikkia 
tärkeitä ja hyvinä pidettyjä projekteja ei voitu toteuttaa. Taloudellisen tilanteen epävarmuus vaikeut-
ti myös puheenjohtajuuskauden toiminnan suunnittelua. 
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8.3. Henkilöresurssit 
 

Mitä mieltä olet puheenjohtajuuskauden henkilöresursseista?(N=48)

Resurssit olivat riittävät 

Resursseja ei ollut riittävästi 

Ei vastannut

 
Kuvio 11. Mitä mieltä olet puheenjohtajuuskauden henkilöresursseista? 
 
Enemmistö (69 %) kysymykseen ”mitä mieltä olet puheenjohtajuuskauden henkilöresursseista” vas-
tanneista (35 vastausta) oli sitä mieltä, että henkilöresurssit olivat riittävät. Runsas kolmannes vastaa-
jista (31 %) oli kuitenkin sitä mieltä, että henkilöresurssit eivät olleet riittäviä. Puheenjohtajuuskau-
den henkilöstöresursseja riittämättöminä pitäneet sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan ja mi-
nisteriön yhteistyökumppaneiden edustajat kertoivat joutuneensa ajoittain hoitamaan puheenjohta-
juustyötään työajan ulkopuolella, koska apua ei ollut saatavilla. Kerrottiin myös, että tehtäviä oli 
priorisoitava ja että henkilöstöresurssien vähyys aiheutti sen, että työskentely ei ollut pitkäjänteistä. 
 
8.4. Käytännön järjestelyt 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan sekä ministeriön pohjoismaisen yhteistyön yh-
teistyökumppanien mielipiteet käytännön järjestelyistä 
 

Ovatko käytännön järjestelyt sujuneet hyvin, kuten esim. 
kokousjärjestelyt, tulkkaus, kieli, tiedonvälitys, työnjako? (N=48)

Ovat sujuneet 

Eivät ole sujuneet 

Ei vastannut

 
Kuvio 12. Ovatko käytännön järjestelyt sujuneet hyvin, kuten esim. kokousjärjestelyt, tulkkaus, kieli, tiedonvälitys, 
työnjako? 
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Selkeä enemmistö (84 %) kysymykseen ”ovatko käytännön järjestelyt sujuneet hyvin, kuten esim. 
kokousjärjestelyt, tulkkaus, kieli, tiedonvälitys ja työnjako” vastanneista (45 vastausta) oli sitä mieltä, 
että käytännön järjestelyt olivat sujuneet hyvin. Muutamat vastanneet (16 %) olivat kuitenkin sitä 
mieltä, että käytännön järjestelyissä oli puutteita. Suurin osa niistä sosiaali- ja terveysministeriön hal-
linnonalan ja ministeriön yhteistyökumppaneiden edustajista, joilla oli huomautettavaa käytännön 
järjestelyistä, olivat sitä mieltä, että tulkkaus oli puutteellista ja että kieliasioissa oli epäselvyyttä. 
Skandinaaviska on hankalaa suomalaisille virkamiehille ja estää myös muita maita osallistumasta ta-
pahtumiin. Työnjaon epäselvyydet aiheuttivat myös päänvaivaa. Hanasaaren ruotsalais-suomalainen 
kulttuurikeskus mainittiin hyvänä yhteistyökumppanina. 
 
 Hallinnonalan virkamiesten mielipiteet käytännön järjestelyistä 
 
Hallinnonalan virkamiehiltä kysyttiin myös millaisia kokemuksia heillä oli puheenjohtajuuskauden 
käytännön järjestelyistä, kuten kokoustekniikasta, sihteeriresursseista, tulkkauksesta, tiedotuksesta ja 
ruokatarjoiluista ottaen huomioon, että puheenjohtajuuskauden kokouksissa suositeltiin panosta-
maan Uusi pohjoismainen ruoka -ohjelmaan (katso luku 3.2.5). Virkamiehet olivat pääasiassa tyyty-
väisiä järjestelyihin, jotka heidän mielestään sujuivat hyvin. Käytännön järjestelyt aiheuttivat kuiten-
kin paljon työtä, ja sihteerien apua olisi epäilemättä kaivattu enemmän. Pohjoismaiden ministerineu-
voston tulkkeja pidettiin kokeneina ja joustavina, mutta todettiin, että tulkkaustekniikka pitäisi 
hankkia mahdollisimman kokeneelta palveluntarjoajalta. Lisäksi ministeritason kokoukset pitäisi jär-
jestää sellaisissa tiloissa, joissa on edes jonkinlaista kokemuksista samantasoisista kokouksista. Samalla 
tilojen pitäisi olla kokouksen arvon mukaisia. Esimerkiksi hyvinvointikonferenssi olisi voitu järjestää 
juhlallisemmissa tiloissa, koska kokous oli mittava ja erittäin tärkeä tapahtuma puheenjohtajuuskau-
della. 
 
Hallinnonalan virkamiesten mielipiteet kielen aiheuttamista haasteista 
 
Virkamiehiä pyydettiin myös vastaamaan pohjoismaisen yhteistyön kielikysymykseen ja siihen, miten 
kielen mahdollisesti aiheuttamia haasteita voitaisiin ratkaista. Virkamiesten mielestä kieli on ikui-
suuskysymys, johon on yhä vaikeampi löytää ratkaisua. Niin kauan kuin skandinaaviska on pääasialli-
sin kieli ja tanskalaisten sekä norjalaisten puhuessa omaa äidinkieltään, on kieli suuri este Suomen 
osallistumiselle pohjoismaiseen yhteistyöhön, ja se myös vähentää suomalaisten kiinnostusta poh-
joismaiseen yhteistyöhön. Kieliongelma voi myös vaikeuttaa asiantuntijoiden ja nuorten houkuttele-
mista pohjoismaiseen yhteistyöhön. Yksi ratkaisu voisi olla tulkkauksen laajempi hyödyntäminen tai 
englannin salliminen kokousten ja asiakirjojen kielenä. Myös julkaisuja pitäisi pääasiassa tehdä eng-
lanniksi. 
 

”Kieliasia on suomenkielisille suomalaisille iso haaste ja vähentää 
ehdottomasti pohjoismaisen yhteistyön kiinnostavuutta ja merkitystä Suomessa.” 

 
”Yhteistyöministeri- ja hallitustasolla pitäisi tehdä 

ratkaisu joko tulkkauksen lisäämisestä tai siirtymisestä englantiin.” 
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9. Ajatuksia pohjoismaisesta yhteistyöstä 
 
9.1. Onko Pohjoismainen yhteistyö hyödyllistä Suomelle ja miten sitä tulisi kehit-
tää?  
 

Ovatko käytännön järjestelyt sujuneet hyvin, kuten esim. 
kokousjärjestelyt, tulkkaus, kieli, tiedonvälitys, työnjako? (N=48)

Ovat sujuneet 

Eivät ole sujuneet 

Ei vastannut

 
Kuvio 13. Onko pohjoismainen yhteistyö mielestäsi hyödyllistä Suomelle? Tulisiko sitä kehittää ja miten? 
 
65 prosenttia kysymykseen ”onko pohjoismainen yhteistyö mielestäsi hyödyllistä Suomelle ja tulisiko 
sitä kehittää ja miten” vastanneista (46 vastausta) oli sitä mieltä, että yhteistyö on hyödyllistä Suo-
melle. 35 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että hyötyä voisi olla enemmän ja että yhteistyötä 
tulisi kehittää. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan ja ministeriön yhteistyökumppaneiden 
edustajat totesivat, että pohjoismaisella yhteistyöllä on lisäarvoa. Joidenkin mielestä lisäarvoa pitäisi 
jatkuvasti pohtia esimerkiksi sen suhteen, onko yhteistyöstä hyötyä veronmaksajille. Toisten mielestä 
pohjoismaisesta yhteistyöstä on ehdottomasti hyötyä tiedon ja kokemusten vaihdon sekä verkostoi-
tumisen myötä. Pohjoismainen yhteistyö hyödyttää Suomea myös siten, että voimme vertailla Poh-
joismaiden samankaltaisia kokemuksia ja terveys- ja hyvinvointisektorin samanlaisia järjestelmiä. Li-
säksi muutokset eurooppalaisessa yhteistyössä ovat elvyttäneet pohjoismaista yhteistyötä. Olisi myös 
tärkeää saada muut Itämeren alueen maat mukaan yhteistyöhön. 
 
Myös pitkän aikavälin ohjelmat ovat tärkeitä näkyvyyden lisäämiseksi muualla Euroopassa. Esimer-
kiksi pohjoismaista hyvinvointimallia ja Pohjoismaiden tutkimustuloksia olisi järkevää markkinoida 
globaalisti. Suomen tällä kaudella jatkokehittämä ja markkinoima perhekeskusmalli on herättänyt 
kiinnostusta niin Pohjoismaissa kuin niiden ulkopuolella. 
  
Monet niistä, joiden mielestä pohjoismaisesta yhteistyöstä voisi olla enemmänkin hyötyä ja joiden 
mielestä yhteistyötä tulisi kehittää, mainitsivat kielikysymyksen ja totesivat, että pohjoismaisen yh-
teistyön ei tulisi perustua kieleen vaan sektorien asiantuntemukseen. Nykytilanteessa suomalaisten 
virkamiesten on vaikeaa ymmärtää tanskaa ja norjaa, ja siten heidän on hankalaa osallistua kunnolla 
asiantuntemuksellaan pohjoismaisiin projekteihin ja työryhmiin. Myös tässä yhteydessä mainittiin, 
että englannin kieltä käyttämällä parannettaisiin suomalaisten ja islantilaisten mahdollisuuksia osallis-
tua tasavertaisesti hyvin arvokkaaseen yhteistyöhön. Lisäksi ehdotettiin, että yhteisiä teemakeskuste-
luja voisi järjestää tasaisin väliajoin pohjoismaisen näkökannan muodostamiseksi eurooppalaisissa ja 
kansainvälisissä asioissa. Toivottiin myös pitkäjänteisempää ja läpinäkyvämpää yhteistyötä byrokrati-
an vähentämiseksi. 
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”Mutta kyllä on myös kehittämisen varaa. Liiaksi jää seminaari- 
toiminnaksi. On vaikea saada muista pohjoismaista väkeä  

tulemaan seminaareihin. Pitäisi olla pitkäjänteisempiä vaikuttamis- 
hankkeita joilla suunnattaisiin myös näkyvyyteen Euroopassa.” 

 
”Pohjoismaisella yhteistyöllä on kielestä riippumatta  

kulttuurinen, yhteiskunnallinen yms. itseisarvo ja on erittäin sääli,  
jos kielipolitiikka käytännössä tekee järkevän yhteistyön suomalaisten  
kannalta mahdottomaksi. Oman alani yhteistyöverkostossa käytämme  

työkielenä englantia ja tämä antaa kaikille (myös islantilaisille ja suoma- 
laisille) tasapuolisen mahdollisuuden osallistua erittäin arvokkaaseen työhön.” 

 
9.2. Muita sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan sekä ministeriön pohjois-
maisen yhteistyön yhteistyökumppanien kommentteja  
 
Avoimeen kysymykseen "muita kommentteja" sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan ja minis-
teriön yhteistyökumppaneiden edustajat vastasivat jälleen kerran kielikysymyksen yhteistyön esteenä 
sekä ehdottivat englannin kielen käyttämistä. Vastauksissa todettiin mm., että nuoret asiantuntijat 
käyttävät mieluummin englantia ja toivovat vuorovaikutusta mieluummin englanniksi kuin skandi-
naavisilla kielillä. Pohjoismainen yhteistyö sai myös kehuja ja vastanneet totesivat, että yhteistyötä on 
tuettava ja kehitettävä edelleen, koska se avartaa asiantuntijoiden ammatillista osaamista ja laajentaa 
kansallista näkökulmaa. Pohjoismaisen yhteistyön raportointia tulisi kuitenkin tehostaa ja näkyvyyttä 
parantaa. 
 
Ns. troikkayhteistyö, jossa puheenjohtajamaat tapaavat valmistellakseen virkamieskokouksia ja pu-
heenjohtajuuskausia, oli vastanneiden mielestä hyödyllistä ja erityisen hyödyllisenä pidettiin sellaista 
kokoonpanoa, jossa sen hetkisen, seuraavan ja edellisen puheenjohtajamaan virkamiehet tapaavat 
keskenään. 
 
9.3. Hallinnonalan virkamiesten mielipiteet sektorin pohjoismaisesta yhteistyöstä 
ylipäätään 
 
Kun hallinnonalan virkamiehiltä kysyttiin, mitä mieltä he ovat pohjoismaisesta yhteistyöstä yleensä 
omalla sektorillaan, he vastasivat, että yhteistyö on tärkeää ja kiinnostavaa ja että siinä on vielä paljon 
hyödyntämätöntä potentiaalia. Kuitenkin jos yhteistyöstä lähinnä kielikysymyksen myötä tulee liian 
"keskiskandinaavista", tulisi Suomen vakavasti arvioida osallistumistaan yhteistyöhön. Innostusta on 
myös saattanut vähentää resurssipula ja yhteistyön rakenteiden epäselvyydet, erityisesti kun ottaa 
huomioon EU-yhteistyön jäsentyneen luonteen. Tietynlaista vastakkaisuutta on myös siinä, että vai-
kuttaa siltä, että samalla kun halutaan priorisoida, fokusoida ja harjoittaa poliittisesti tärkeää yhteis-
työtä, suurinta hyötyä saatetaan ajoittain saada teknisen yhteistyön ruohonjuuritason projekteissa. 
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10. Johtopäätökset, suositukset ja yhteistyö tulevaisuudessa 
 
10.1. Hallinnonalan virkamiesten ja ministeriön johdon mielipiteet tulevan pu-
heenjohtajuuskauden valmisteluista ja pohjoismaisesta yhteistyöstä tulevaisuudes-
sa 
 
Hallinnonalan virkamiesten mielipiteet tulevasta puheenjohtajuuskaudesta, pohjoismaisesta 
yhteistyöstä sekä yhteispohjoismaisista laitoksista 
 
Kun hallinnonalan virkamiehiltä kysyttiin, miten heidän mielestään seuraavaan puheenjohtajuuskau-
teen tulisi valmistautua, he mm. vastasivat, että puheenjohtajuuskauden rahoituskehykset ja peli-
säännöt olisi oltava selvillä jo siinä vaiheessa, kun ohjelmaa suunnitellaan. Ulkoasiainministeriön Poh-
joismaisen yhteistyön sihteeristön tulisi ottaa sektoriministeriöt mukaan jo puheenjohtajuusohjelman 
ideointivaiheessa. Puheenjohtajuuskauden tavoitteiden on oltava selvillä hyvissä ajoin: mihin panos-
tetaan, mitä tuloksia halutaan ja miten niitä hyödynnetään kansallisessa politiikassa. Myös ministeri-
ön valmisteluryhmä on nimitettävä hyvissä ajoin, ja ministeriön resurssit, henkilöstöresurssit ja työn-
jako on oltava selvillä hyvissä ajoin. Virkamiesten mielestä kahdesta kolmeen painopistealu-
etta/teemaa riittää. 
 
Pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuutta kommentoidessaan virkamiehet mainitsivat, että pohjois-
maisten ja kansainvälisten agendojen on lähennyttävä toisiaan, pohjoismaista hyvinvointimallia tulee 
kehittää ja viedä Pohjolan ulkopuolelle ja kestävä kehitys on otettava osaksi sektorien toimintaa. Sekä 
suomen kielen että englannin kielen asemaa kansalaisviestinnässä on myös vahvistettava. On avoi-
mesti keskusteltava yhteistyön esteistä ja uudistettava ministerineuvoston rakennetta ja työmenetel-
miä. Nuoret on saatava kiinnostumaan naapureistaan Pohjoismaissa. 
 
Yhteispohjoismaisten laitosten tulevaisuudesta ja niiden roolista kysyttäessä virkamiehet vastasivat, 
että laitokset tulisi kytkeä tiiviimmin ministerineuvoston työhön.  Laitokset löytävät ehkä paikkansa 
tulevina vuosina, mutta samalla olisi myös pohdittava laitosten yhdistämistä. Joka tapauksessa niiden 
toimintaa ja hyötyä on arvioitava kriittisesti. 
 

”Tärkein tehtävä: Kansainvälisten ja pohjois- 
maisten agendojen saattaminen lähemmäksi toisiaan.” 

 
Johdon mielipiteet tulevasta puheenjohtajuuskaudesta ja pohjoismaisesta yhteistyöstä 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla oli erilaisia ehdotuksia seuraavaan puheenjohtajuuskauteen 
valmistautumisen varalta. Ehdotettiin mm., että pohjoismaisen yhteistyön tavoitteet kirjattaisiin hal-
litusohjelmaan, koska tämän hallituskauden aikana valmistellaan jo seuraavaa hallituskautta. Lisäksi 
puheenjohtajuustavoitteita tulisi suunnitella useamman vuoden prioriteetteina yhdessä muiden Poh-
joismaiden kanssa, kuten tällä hetkellä tehdään troikkayhteistyön puitteissa. Puheenjohtajuuskauden 
valmistelut on joka tapauksessa aloitettava hyvissä ajoin ja aikaisemmassa vaiheessa kuin vuoden 
2011 puheenjohtajuuskauden valmistelut. Lisäksi on panostettava kahteen tai kolmeen painopiste-
alueeseen, jotta ohjelmasta tulee korkeatasoinen. Resurssien suhteen sektoreita on kohdeltava yh-
denvertaisesti, ja puheenjohtajuustyöhön on palkattava lisätyövoimaa. Monet pohjoismaisiin asioihin 
perehtyneet virkamiehet jäävät eläkkeelle ennen seuraavaa puheenjohtajuuskautta, mikä on otettava 
huomioon myös pitkänaikavälin henkilöstösuunnitelmissa. Tämä vaatii myös koulutukseen panosta-
mista. 
 
Pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuuden kehittämisestä johto oli sitä mieltä, että yhteistyön lisäarvoa 
(added value), toiminta-ajatusta ja suunnitelmallisuutta on analysoitava realistisesti ennen kuin pää-
tetään yhteistyöpanostuksen laajuudesta. Keskustelua on myös käytävä kansliapäällikkötasolla mui-
den ministeriöiden kanssa ja samalla pohdittava yhteistyön rakenteita ja niiden kehittämistä. Yhteis-
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työn on siten johdon mielestä keskityttävä ajankohtaisiin ja tulevaisuuden kannalta merkittäviin ky-
symyksiin. Ministeriön johto totesi myös, että sosiaali- ja terveyssektori ansaitsee tärkeämmän roolin 
ministerineuvoston toiminnassa. Kielikysymystä johto kommentoi toteamalla, että suomen kieltä 
tulisi voida käyttää useammin ja että englannin kieltä tulisi voida käyttää tilanteissa, joissa skandinaa-
viska ei riitä. 
 

”Pohjoismaisen yhteistyön tuoma lisäarvo tulisi realistisesti  
analysoida ja määrittää sen jälkeen sen painoarvo toiminnassamme.   

Sosiaali- ja terveysministeriö ei tietenkään ole tässä ainoa toimija  
ja sen vuoksi olisi hyväksi käydä laajempikin keskustelu, esimerkiksi  

kansliapäällikkökokouksessa pohjoismaisen yhteistyön prioriteeteista.” 
 
10.2. Johtopäätökset puheenjohtajuuskausista ja kokemuksista 2011  
 
Alla esitetään taulukkomuodossa yhteenveto Pohjoismaiden ministerineuvoston Suomen puheenjoh-
tajuuskausien 2001, 2007 ja 2011 pääpiirteistä. Taulukon jälkeisessä osassa kuvataan puheenjohta-
juuskausien johtopäätöksiä tarkemmin.   
 
Yleisesti voidaan todeta, että kaikkiin kolmeen puheenjohtajuuskauteen liittyy monia yhtäläisyyksiä, 
jotka ovat toistuneet puheenjohtajuusvuosista toiseen. Samanaikaisesti puheenjohtajuuskausien toi-
mintaedellytykset, työtavat ja resurssit ovat vaihdelleet suurestikin.  
 
Kaikilla 2000-luvun puheenjohtajuuskausillaan Suomi on ottanut aktiivisen roolin ja pyrkinyt uudis-
tamaan pohjoismaista yhteistyötä. Vuonna 2001 Suomen aktiivisuus oli varsin näkyvää ja myös 
vuonna 2007 Suomi puheenjohtajana pyrki viemään pohjoismaista yhteistyötä uuteen vaiheeseen. 
Vuonna 2011 Suomi oli jälleen aktiivinen, ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla Suomi 
muun muassa oli mukana sisältötyön lisäksi uudistamassa työmenetelmiä ja viestintää.  
 
Tietyt teemat ovat toistuneet Suomen viimeisimmillä puheenjohtajuuskausilla. Sosiaali- ja terveys-
ministeriön hallinnonalalla näitä ovat esimerkiksi pohjoismainen hyvinvointimalli, globalisaatio, raja-
esteet, sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen, työhyvinvointi sekä elintarviketurvallisuus. Suo-
men teemat ovat saaneet myös hyvin jatkoa seuraavien puheenjohtajamaiden ohjelmissa, kuten esi-
merkiksi vuonna 2012 Norjan kaudella, kun hyvinvointivointimalli on nostettu yhdeksi pääteemois-
ta. 
  
Eroja puheenjohtajuuskausien välillä on ollut muun muassa kausien toimintaedellytyksissä, kuten 
esimerkiksi budjetissa ja henkilöresursseissa sekä puheenjohtajuuskausien hankeohjelmien laajuuksis-
sa. Esimerkiksi vuonna 2001 sosiaali- ja terveysministeriöön palkattiin kokopäiväinen projektikoor-
dinaattori hoitamaan puheenjohtajuusvuoden tehtäviä vakinaisen henkilökunnan lisäksi. Näin tehtiin 
myös vuonna 2007, jolloin puheenjohtajuuskauden hankeohjelma oli vertailuvuosista laajin ja budje-
tiltaan suurin. Vuonna 2011 tasa-arvopuolella työskenteli projektikoordinaattori (tosin sijoitettuna 
THL:ään ja palkattuna pohjoismaisilla varoilla), mutta ministeriöön sijoitettavan projektikoordinaat-
torin palkkaamisesta jouduttiin luopumaan valtion tuottavuusohjelman takia. Myös muut ongelmat, 
kuten myöhäiset hankerahoituspäätökset sekä esimerkiksi henkilövaihdoksista johtuvat yhteistyö-
hankaluudet vaikeuttivat puheenjohtajuustyötä ja sen läpiviemistä vuonna 2011. 
 
Haasteista voidaan kuitenkin ottaa opiksi ja aiempien puheenjohtajuuskausien kokemukset tarjoavat 
hyvää evästystä tuleviin puheenjohtajuuskausiin sekä pohjoismaiseen yhteistyöhön ylipäänsä.    
 
Taulukko 2. Puheenjohtajakausien vertailu 
Puheen-
johtajuusvuosi 
Sisältö ja toimenpiteet 

2001 2007 2011 
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Pääteema Pohjolan kansalainen Mahdollisuuksien Pohjois-
maat – Lähellä sinua 

Vihreä Pohjola – taitava 
ilmastotoimija 

Sosiaali- ja terveyssek-
torin teemat 

- Kansalaisten palvelujär-
jestelmät 
- Lasten ja nuorten syrjäy-
tymisen ehkäisy  
- Alkoholi- ja huumeky-
symykset 

- Ikääntyvä väestö 
- Lapset ja nuoret 

- Pohjoismainen yhteistyö 
hyvinvoinnin ja terveyden 
alalla  
- Rajaesteet  
- Globalisaatio ja kestävä 
kehitys 

Tasa-arvosektorin 
teemat 

- Sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistaminen 
- Samapalkkaisuus 
- Työn ja perhe-elämän 
yhteensovittaminen 

- Sukupuoli ja valta
- Sukupuoli ja nuoret 
- Työn ja perhe-elämän yh-
teensovittaminen 
- Vanhempainvapaa-
kustannusten epätasainen 
jakautuminen 

- Uuden tasa-arvoyhteistyö-
ohjelman käynnistäminen 
- Sukupuolisensitiiviset rat-
kaisut osana ilmaston-
muutoksen torjuntaa 
- Sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistaminen 

STM:n taloudelliset 
resurssit 

Kansallinen rahoitus:
172 170 euroa* 

Kansallinen rahoitus:
147 472 euroa 
 
Pohjoismainen rahoitus: 
(sektori- ja puheenjohtajuus-
rahaa) 
ÄK-S**: 334 000 euroa 
ÄK-JÄM***: 173 700 euroa 

Kansallinen rahoitus:
156 404 euroa 
 
Pohjoismainen rahoitus: 
(sektori- ja puheenjohtajuus-
rahaa) 
ÄK-S: 201 770 euroa 
ÄK-JÄM: 265 941 euroa  
(ml. projektikoordinaattori) 

STM:n henkilöstö-
resurssit 

n 2,3 henkilötyövuotta 
(ml. ÄK-S:n ja ÄK-
JÄM:n puheenjohtajat + 
ÄK-S projektikoordinaat-
tori (STM/kansainvälinen 
yksikkö)   
 
+ sihteerien työpanos 
+ virkamieskomitean 
jäsenten työaika 

n 3,6 henkilötyövuotta (ml. 
ÄK-S:n ja ÄK-JÄM:n pu-
heenjohtajat + ÄK-S projek-
tikoordinaattori (STM) 
 
+ sihteerien työpanos 
+ korkeakouluharjoittelija 
+ virkamieskomitean jäsen-
ten työaika 
+ tiedottajan työpanos 

n 3,4 henkilötyövuotta (ml. 
ÄK-S:n ja ÄK-JÄM:n pu-
heenjohtajat + ÄK-JÄM 
projektikoordinaattori 
(THL) 
 
+ sihteerien työpanos (myös 
muilta osastoilta) 
+ korkeakouluharjoittelijat 
+ virkamieskomitean jäsen-
ten työaika 
+ tiedottajan työpanos 

Tavoitteet, jotka ovat 
saanet jatkoa seuraa-
van vuoden puheen-
johtajuuskaudella 

- Alkoholipolitiikka 
- Hoito- ja hoiva-alan 
ongelmat  
- Varhainen puuttuminen
- Sukupuolinäkö-kulman 
valtavirtaistaminen 
- Samapalkkaisuus 

- Lapset ja nuoret
- Sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistaminen  
- Vanhuuspoliittinen verkos-
to 

- Hyvinvointimalli-
keskustelu  
- Perhekeskusteema 
- Kestävä kehitys 
- Laatuindikaattorityö 
- Rajaesteet 

* Summa sisältää koko pohjoismaisen yhteistyön. Puheenjohtajuusvaroja ei ole eritelty. Hankerahoitusjärjes-
telmä poikkesi vuonna 2001 nykyisestä järjestelmästä ja siksi tarkempi rahoituksen erittely ei ole mahdollista.  
** ÄK-S: Sosiaali- ja terveyspolitiikan virkamieskomitea 
*** ÄK-JÄM: Tasa-arvoasiain virkamieskomitea 
 
Johtopäätökset puheenjohtajuuskaudesta 2001  
 
Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuuskauden 2001 loppuraportista (Kemppainen & 
Ström 2001) käy selville, että Suomi käytti puheenjohtajuuskaudellaan mahdollisuutta aktiiviseen 
pohjoismaiseen puheenjohtajuuteen. Ministeritapaamisia alettiin esimerkiksi järjestää puheenjohta-
jamaassa vuodesta 2001 lähtien. Vuoden 2001 puheenjohtajuusohjelman oli tarkoitus hyödyttää 
yksittäistä Pohjoismaan asukasta, kehittää pohjoismaista yhteistyötä EU:ssa, edistää lähialueyhteis-
työtä ja pohjoista ulottuvuutta sekä vahvistaa suhteita kansalaisjärjestöihin. Erityisesti painotettiin 
tiedotusta ja toiminnan avoimuutta. Puheenjohtajuutta varten perustettiin mm. oma nettisivusto. 
Jälkeenpäin todettiin, että työvoiman ja ajan puute vaikuttivat siihen, ettei tiedotus ollut niin laajaa 
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kuin se olisi voinut olla ja että Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön tiedotusosasto olisi 
ajoittain saanut tiedottaa aktiivisemmin.  
 
Suomi pani kauden aikana alulle tutkimuksen Pohjoismaiden asukkaiden oikeuksista tavoitteena hel-
pottaa Pohjoismaiden välillä muuttavien asemaa, parantaa pohjoismaisten päätösten seurantaa ja 
ratkaista pohjoismaisten sopimusten soveltamisessa esiintyviä ongelmia, esimerkiksi kun on kyse sosi-
aalialan lainsäädännöstä.  
 
Pohjoismaiden neuvostossa päätettiin viidestä strategisesta toiminta-alueesta, jotka ohjaisivat poh-
joismaista yhteistyötä seuraavien viiden vuoden ajan. Ne koskivat teknologian kehitystä, hyvinvoin-
tia, sisämarkkinoita, yhteistyötä naapurimaiden ja -alueiden kanssa sekä ympäristöä ja kestävää kehi-
tystä.    
 
Vuoden 2001 sosiaali- ja terveysministerikokouksessa käynnistettiin mm. tietojen vaihto lasten ja 
nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyvistä projekteista. Suomi painotti puheenjohtajuuskaudel-
laan myös henkisen hyvinvoinnin merkitystä ja työssä jaksamista. Lisäksi Suomi käynnisti alkoholipo-
litiikkaa koskevan yhteistyön ja järjesti seminaarin pohjoismaisesta alkoholipolitiikasta globalisoitu-
vassa maailmassa.  
 
Tasa-arvoalalla onnistuttiin erityisesti sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisessa talous- ja oikeus-
sektoreille. Pohjoismaat ja Baltian maat aloittivat kampanjan naiskaupan estämiseksi. Lisäksi valmis-
teltiin hanketta samapalkkaisuuden edistämiseksi.  
 
Kokonaisuutena ottaen puheenjohtajuuskaudesta oli useita konkreettisia tuloksia, kuten esimerkiksi 
se, että EU:hun kuuluvien Pohjoismaiden pääministerit kokoontuvat neuvottelemaan ennen Eu-
rooppa-neuvoston kokouksia. Lisäksi aloitettiin pohjoismainen yhteistyö myös ennen YK:n kokouk-
sia. NB8-yhteistyöstä (kahdeksan maan yhteistyö, ml. Baltian maat) tuli myös pysyvä käytäntö Suo-
men puheenjohtajuuskaudella. Vuoden aikana avattiin neuvontapuhelin Hallå Norden Pohjoismai-
den kansalaisille, ja Pohjoismaiden ensimmäinen kestävää kehitystä koskeva strategia käynnistettiin.    
  
Suomi laajensi puheenjohtajuusohjelmaa ja laati puheenjohtajuudesta väli- ja loppuraportin. Seuran-
tamenetelmiä kehitettiin ja tiedon ja kokemusten vaihtoa tehostettiin. Virkamieskomitean osuutta 
vahvistettiin ja teemakeskusteluja käynnistettiin. Suomi panosti myös pohjoismaisen yhteistyön nä-
kyvyyden lisäämiseen ja Pohjoismaiden ministerineuvoston työn avoimuuteen. Huomiota kiinnitet-
tiin Pohjoismaiden ministerineuvoston päätöksentekojärjestelmään, jonka katsottiin olevan epäjoh-
donmukainen ja raskassoutuinen, sekä toimijoiden väliseen roolijakoon, jota pidettiin epäselvänä.  
Puheenjohtajuuskauden resurssien katsottiin olevan riittämättömät sekä henkilöstön että määräraho-
jen osalta.  
 
Koska kokouksissa käytetty ”skandinaaviska” oli joillekin suomalaisille virkamiehille haasteellista, 
käytettiin laajalti tulkkausta ja osassa yhteistyötä yhä useammin myös englantia. Lisäksi päätettiin 
panostaa nuorten virkamiesten koulutukseen ja kieliopintoihin sekä rohkaista suomalaisia hakeutu-
maan töihin Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristöön. Kielikysymyksen osalta todettiin, että 
virkamiesruotsin hallinta ei riitä tanskan- ja norjankielisten keskustelujen ja kokousten seuraamiseen. 
Koska suomalaiselta virkamieheltä ei toisaalta edellytetä noiden kielten hallintaa, on tunnistettava se, 
että tässä kohtaa virkavastuussa on heikko kohta.  
 
Koska vuoden 2001 puheenjohtajuuskausi oli monella tapaa aktiivisempi kuin Suomen aiemmat 
puheenjohtajuudet, palkattiin sosiaali- ja terveysministeriön kansainvälisten asioiden yksikköön jo 
ennen vuotta 2001 projektikoordinaattori, joka keskittyi yksinomaan puheenjohtajuusvuoden valmis-
teluihin ja projekteihin. Sen lisäksi yksi ministeriön kansainvälisten asioiden yksikön virkamies keskit-
tyi kokopäiväisesti puheenjohtajuusvuoteen. Lisäksi työhön osallistui kansainvälisten asioiden yksi-
kön sihteereitä. Työpanokseen on laskettava myös sosiaali- ja terveyspolitiikan ja tasa-arvoasiain vir-
kamieskomiteoiden puheenjohtajien kokouksiin ja kokousvalmisteluihin käyttämä aika, arviolta 0,2 
ja 0,1 henkilötyövuotta, sekä virkamieskomitean jäsenten puheenjohtajuustyöskentelyyn käyttämä 
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työaika. Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikkö perustettiin vuonna 2001, joten tasa-
arvoalan puheenjohtajuustehtäviä hoiti silloinen tasa-arvotoimisto. 
 
Johtopäätökset puheenjohtajuuskaudesta 2007 
 
Puheenjohtajuuskauden loppuraportista (Ulkoasiainministeriö Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö 
2008) selviää, että Suomen puheenjohtajuuskausi 2007 toi pohjoismaisen yhteistyön uuteen vaihee-
seen. Punkaharjun pääministerikokouksessa annettiin globalisaatiojulistus, jolla Pohjoismaat vastasi-
vat yhteistoimin globaaleihin haasteisiin; avaintekijöiksi nimettiin huippututkimus- ja korkeakoulu-
yhteistyö, pohjoismaisten markkinoiden vahvistaminen, energia- ja ympäristösektorien profiloitumi-
nen sekä globalisaatiofoorumin perustaminen.   
 
Pohjoismainen panostus rajaesteiden poistamiseen sai myös uutta vauhtia, ja Suomen hallitusohjel-
maan kirjattiin, että pohjoismaisella yhteistyöllä helpotetaan asukkaiden arkipäivää; tästä esimerkki-
nä on vapaata liikkumista ja yrittäjyyttä koskevien rajaesteiden poistaminen. Perustamalla rajaeste-
foorumin Pohjoismaat sitoutuivat myös konkreettisesti poistamaan rajaesteitä.  
 
Puheenjohtajuuskaudella vahvistettiin Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin asemaa pohjoismai-
sessa yhteistyössä ja panostettiin yhteistyöhön pohjoisen ulottuvuuden puitteissa sekä Venäjän ja 
Baltian maiden kanssa. Myös kestävä kehitys oli yhtenä pääteemana, ja Suomi laati ehdotuksen uu-
den pohjoismaisen kestävää kehitystä koskevan strategian sisällöksi.   
 
Vuoden 2007 sosiaali- ja terveysministerikokouksessa keskusteltiin sosiaali- ja terveydenhuollon ra-
hoituksesta ja palvelurakenteista mm. Suomen laatiman taustaraportin pohjalta. Puheenjohtajuus-
vuonna keskusteltiin myös yhteispohjoismaisesta lääke- ja terveydenhoitomarkkina-alueesta, harvi-
naisista taudeista, suun terveydenhuollosta, ikääntymisestä ja vammaisuudesta sekä sosiaalivakuutu-
sportaalista. Yksi puheenjohtajuusvuoden päätavoitteista, eli terveys- ja sosiaalialan yhteispohjois-
maisten laitosten uudistaminen, toteutettiin. Alan lehti, Social- och hälsovårdsnytt i Norden, alkoi 
ilmestyä nettijulkaisuna.  
 
Vuoden 2007 tasa-arvoministerien kokouksessa keskusteltiin vanhempainvapaiden kustannuksista ja 
niiden jakautumisesta Pohjoismaissa sekä sukupuolesta ja vallasta ja nuorista. Vuoden aikana keskus-
teltiin myös mm. isien osuudesta vanhempainvapaiden käytössä ja sukupuolinäkökulman valtavirtais-
tamisesta.  
 
Työympäristöalalla vertailtiin Pohjoismaiden työympäristöpolitiikkaa ja suoritettiin kysely asennoi-
tumisesta sairauspoissaoloihin.  
 
Huumausainepolitiikasta vastaavat virkamiehet kokoontuivat keskustelemaan Venäjän edustajien 
kanssa ehkäisevästä huumetyöstä Barentsin alueella. Terveys- ja sosiaalialan yhteispohjoismainen 
valmiusyhteistyö jatkui teemalla kriisi- ja katastrofivalmius ulkomailla oleskelevien Pohjoismaiden 
kansalaisten avustamisessa.  
 
Vuoden 2007 puheenjohtajuuden ohjelma oli arvioinnissa esiteltyjen puheenjohtajuusvuosien oh-
jelmista laaja-alaisin ja kallein. Sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehet kokivat myös, että vuoden 
2007 puheenjohtajuustapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen oli enemmän aikaa kuin vuosina 
2001 ja 2011. Sosiaali- ja terveysministeriössä katsottiin, että vuoden 2011 kaltaisia rahoitusepäsel-
vyyksiä ei ilmennyt vuonna 2007. Sosiaali- ja terveysministeriön kansainvälisten asioiden yksikköön 
palkattiin ajalle 1.8.2006–31.12.2007 projektikoordinaattori, joka keskittyi yksinomaan puheenjoh-
tajuusvuoden valmisteluihin ja projekteihin. Virkamieskomitean puheenjohtajan puheenjohtajuus-
työhön käyttämän ajan lisäksi (arviolta 0,1 henkilötyövuotta) yksi kansainvälisten asioiden yksikön 
virkamies keskittyi kokopäiväisesti puheenjohtajuusvuoteen. Työhön osallistui myös sekä kansainvä-
listen asioiden yksikön sihteereitä että yksikköön palkattu korkeakouluharjoittelija, joka avusti pu-
heenjohtajuusasioissa. Työpanokseen on lisäksi laskettava virkamieskomitean jäsenten kokouksiin ja 
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kokousvalmisteluihin käyttämä aika sekä tiedottajan työpanos. Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-
arvoyksikkö käytti vuonna 2007 arviolta 1,5 henkilötyövuotta virkamieskomitean puheenjohtajuu-
teen ja puheenjohtajuustyöskentelyyn. 
 
Johtopäätökset puheenjohtajuuskaudesta 2011 
 
Alla esitellään johtopäätökset, jotka perustuvat tämän arvioinnin kyselytuloksiin ja haastatteluihin. 
Lisäksi lähteenä on käytetty sosiaali- ja terveysministeriön vastausta ulkoasiainministeriön pohjois-
maisen yhteistyön sihteeristön arviointikyselyyn joulukuussa 2011. 
 
Saavutettiinko tavoitteet? 
Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulmasta puheenjohtajakausi onnistui kokonaisuudessaan hyvin. 
Sosiaali- ja terveyspolitiikan hallinnonalan puheenjohtajuusohjelma toteutui pääpiirteittäin suunni-
tellun mukaisesti ja tähän voidaan olla tyytyväisiä. Myös tasa-arvosektorilla puheenjohtajuusohjel-
man toimet toteutettiin pääosin suunnitelmien mukaisesti. Tasa-arvoasiain virkamieskomitealla ei 
ollut käytössään yhtään neuvonantajaa ajalla 11.3.–30.9 ja siitä johtuen toimintasuunnitelmasta jäi 
toteuttamatta sellaisia osioita, jotka olivat sihteeristön vastuulla. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriössä vuoden 2011 puheenjohtajuuskauteen ehdittiin varautua paremmin 
kuin vuosien 2001 ja 2007 puheenjohtajuuksiin, ja valmisteluryhmä perustettiin hyvissä ajoin. Ta-
pahtumia järjestettiin kuitenkin vähemmän kuin kunnianhimoisella vuoden 2007 puheenjohtajuus-
kaudella. Osittain tämä johtui resurssipulasta ja hankerahoitukseen liittyvistä epäselvyyksistä, jotka 
laskivat asetettuja tavoitteita ja aiheuttivat sen, että osaa tärkeistä ja hyvistä hankkeista ei voitu to-
teuttaa. Joidenkin mielestä puheenjohtajuuskauden tulokset ylittivät odotukset, koska kauden aikana 
saatiin aikaan keskustelua työmenetelmistä ja tiedonkulusta. Vastaajat olivat myös tyytyväisiä siihen, 
että hallinnonalan kaudelle asettamia tavoitteita, esimerkiksi hyvinvointimallista, perhekeskuksista ja 
kestävästä kehityksestä käytävää keskustelua, jatketaan myös Norjan puheenjohtajuuskaudella vuon-
na 2012. Myös raja-estekysymys sai paljon näkyvyyttä ja terveydenhuollon laatuindikaattorityötä 
jatketaan. Yleisesti ottaen pohjoismainen yhteistyö piristyi ja tehostui ja esimerkiksi uusia asiantunti-
joita saatiin mukaan yhteistyöhön. Tasa-arvosektorin puolella uutta yhteistyöohjelmaa käynnistettiin 
sekä Pohjoismaissa että Luoteis-Venäjän kanssa. Sukupuolinäkökulman lisääminen Suomen puheen-
johtajuusvuoden pääteemaan ilmastonmuutokseen jatkuu vuonna 2012 sekä tietopankin että jatko-
hankkeen kautta.  
 
Haasteet ja opiksi otettavaa 
Hallinnonalan edustajat katsoivat, että yleensä ottaen haasteita aiheutti ennakoinnin ja pitkäjäntei-
syyden puute. Ulkoasiainministeriön rahoituspäätökset tulivat usein liian myöhään ja tämä aiheutti 
merkittäviä haasteita puheenjohtajuushankkeiden toteuttamiselle. Pitkällä tähtäimellä olisi pyrittävä 
uudistamaan rahoitusprosessia niin, että prosessi olisi läpinäkyvä ja rahoitustilanne ennakoitavissa jo 
puheenjohtajuuskauden suunnittelun alkuvaiheessa. Nykyisenlaisella prosessilla on mahdollista, että 
varsinaiseen puheenjohtajuusohjelmaan kirjatut hankkeet jäävät toteuttamatta rahoituksen takia. 
Hallinnonalan edustajat ehdottavatkin, että ministeriöt saisivat omat kehysbudjettinsa jo puheenjoh-
tajuuskauden ohjelmaa valmisteltaessa. Näin vältyttäisiin sellaiselta turhalta työltä, jota nyt joudut-
tiin tekemään, kun rahoitusjärjestelyt lyötiin lukkoon vasta puheenjohtajuusvuoden jo alettua. Sosi-
aali- ja terveysministeriön hallinnonalalla kiinnitettiin huomiota myös siihen, että puheenjohtajuus-
kauden työmäärä ylitti reilusti sen, mihin henkilöstöresurssien osalta oli varauduttu. Ministeriön kan-
sainvälisten asioiden yksikössä yksi virkamies hoiti kokoaikaisesti puheenjohtajuuskauden asioita ja 
lisäksi toinen yksikön virkamies hoiti pohjoismaista yhteistyötä 0,3 henkilötyövuoden verran. Sosiaa-
li- ja terveyspolitiikan virkamieskomitean puheenjohtaja käytti arviolta 0,1 henkilötyövuotta puheen-
johtajuustyöhön. Kokonaistyöpanokseen on lisäksi laskettava virkamieskomitean jäsenten puheenjoh-
tajuustyöhön käyttämä työaika sekä sihteerien, tiedottajan ja korkeakouluharjoittelijoiden työpanos. 
Sihteerien työpanos oli vuonna 2011 jonkin verran vuotta 2007 suurempi, koska kansainvälisten asi-
oiden yksikön sihteerien lisäksi sihteeriapua saatiin myös muilta osastoilta. Sosiaali- ja terveysminis-
teriö oli varannut puheenjohtajuuskaudelle 200 000 euroa kansallista rahoitusta, mutta valtion tuot-



40 
 

tavuusohjelman takia sitä ei ollut mahdollista suunnata tilapäisen avustavan henkilöstön palkkaami-
seen. Tämä näkyi esimerkiksi siinä, että jalkautuminen kentälle (ja tätä kautta vaikuttavuuden lisää-
minen ja verkostojen luominen) oli hidasta. Puheenjohtajuustyöhön olisi tarvittu yksi koordinaattori 
sekä enemmän sihteeriapua. Henkilötyövoiman puute kasasi aivan rutiiniluontoistakin työtä virka-
miehille sekä virkamieskomiteoiden puheenjohtajille. Nykymallilla tasa-arvovirkamieskomitean pu-
heenjohtajuus vaatii yhden henkilön kokoaikaisen työpanoksen koko vuoden ajan. Tasa-arvosektori 
pyrki korjaamaan tilannetta siten, että sen puheenjohtajuuskauden hankkeisiin oli budjetoitu resurs-
seja myös työvoimaan (projektikoordinaattori ja konsulttipalveluita). Sosiaali- ja terveysministeriön 
tasa-arvoyksikkö käytti noin kokonaisen henkilötyövuoden puheenjohtajuustyöhön, jonka lisäksi ta-
sa-arvoyksikköä avusti yhden henkilötyövuoden verran Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen sijoitet-
tu projektikoordinaattori, jonka palkka maksettiin pohjoismaisilla varoilla. 
 
Jatkossa olisi hyvä täsmentää puheenjohtajamaahan kohdistuvia odotuksia, vastuita ja työnjakoa Poh-
joismaiden ministerineuvoston sihteeristön ja puheenjohtajamaan välillä. Tämä koskee oletettavasti 
kaikkia sektoreita ja kaikkia maita. Kuinka suuri osa Pohjoismaiden ministerineuvostoa koskevasta 
yhteistyöstä rakentuu puheenjohtajamaan prioriteeteille ja kuinka kunnianhimoisia ohjelmista teh-
dään? Miten varmistetaan pohjoismainen hyöty ja mahdollisimman monen maan osallisuus kansalli-
sesti painottuneissa puheenjohtajuusohjelmissa? Miten puheenjohtajuuskauden yleiset tavoitteet, 
kansalliset tavoitteet, sektorikohtaiset tavoitteet ja rahoitustavoitteet voitaisiin sovittaa yhteen? Sosi-
aali- ja terveysministeriön hallinnonalalla kysytään myös miten Ahvenanmaa, Fäärsaaret ja Grönlanti 
saataisiin osallistumaan aktiivisemmin pohjoismaiseen yhteistyöhön. 
 
Kieli on suuri haaste Suomelle pohjoismaisessa yhteistyössä. Kielikysymyksen ratkaiseminen vaikut-
taa yhä vaikeammalta. Kieli vaikeuttaa esimerkiksi suomalaisten osallistumista yhteistyöhön ja yh-
teistyön tulosten levittämistä Pohjoismaiden ulkopuolella. Valitettavasti kielikysymys myös vähentää 
huomattavasti suomalaisten kiinnostusta ja osallistumista pohjoismaiseen yhteistyöhön. Monet asian-
tuntijat ja nuoret käyttäisivät mieluummin englantia. Ongelma voitaisiin ratkaista lisäämällä suomen 
kielen käyttöä pohjoismaisessa yhteistyössä tulkkauksen avulla tai antamalla mahdollisuus käyttää 
englannin kieltä kokousten ja asiakirjojen kielenä. Vastauksissa todettiin myös, että pohjoismaisia 
julkaisuja tulisi tuottaa myös englanniksi. 
 
Viestintä 
Viestinnässä onnistuminen edellyttää yhteistyötä ja toimivaa työnjakoa sektorien (puheenjohtaja-
maan ja sihteeristön avainhenkilöt), puheenjohtajamaan ulkoministeriön ja Pohjoismaiden ministeri-
neuvoston viestintäosaston kesken. Ulkoministeriön puheenjohtajuusviestintä vaikutti tehokkaalta ja 
siihen panostettiin. Myös sosiaali- ja terveysministeriön oma puheenjohtajuusviestintä oli aktiivista. 
Vaikka yleisesti yhteistyöhön oltiin tyytyväisiä, haasteita koettiin aika ajoin yhteistyössä Pohjoismai-
den ministerineuvoston sihteeristön viestintäosaston kanssa. Tasa-arvosektorin viestinnän osalta nor-
den.org -nettisivujen päivitys oli esimerkiksi erittäin heikkoa. Hallinnonalan sisällä tietoisuus poh-
joismaisesta yhteistyöstä kasvoi ja syveni. Myös sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan laitokset 
(esim. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) osallistuivat puheenjohtajuuskauden viestintään aktiivisesti. 
Vaikutukset eivät aina ole välittömiä, mutta pitkällä tähtäimellä puheenjohtajuuskaudet nostavat 
yhteistyön profiilia. Tasa-arvopolitiikan kannalta relevantti kansallinen ja pohjoismainen toimijakent-
tä on laaja ja hajanainen ja siksi on välttämätöntä panostaa tiedottamiseen laajalla rintamalla. Jotta 
toiminnasta saataisiin sekä kansallista että pohjoismaista hyötyä, on tärkeää viestittää pohjoismaisista 
politiikoista ja ratkaisuista (ja yhteistyöstä) sekä eri hallinnonaloille että poliitikoille, kansalaisille 
ynnä muille kohderyhmille. Tasa-arvosektori tarjosi aktiivisesti yhteistyötä muille virkamieskomi-
teoille ja ulkoasiainministeriön pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön toiminta tuki hyvin tätä yhteis-
työhakuisuutta. Suomen puheenjohtajuuskaudella saatiin avattua keskustelu pohjoismaisten toimi-
joiden keskinäisestä viestinnästä ja sen välineiden ja sisältöjen kehittämisestä. Lisäksi saatiin viimeis-
teltyä viestintästrategia ja julkaisulinjaukset sekä valmiiksi sosiaali- ja terveysalueen viestintäsuunni-
telma. Sosiaali-, terveys- ja tasa-arvopolitiikan ala on ihmisläheinen ja sen viestintään olisi ehdotto-
masti panostettava vielä laaja-alaisemmin ja monipuolisemmin jatkossa. Sosiaali- ja terveysministeri-
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ön johto oli tyytyväinen siihen, että tällä puheenjohtajuuskaudella ministeriö on ollut mukana lisää-
mässä sosiaali-, terveys- ja tasa-arvo-asioiden näkyvyyttä puheenjohtajuusviestinnässä. 
 
Hallinnonalan edustajat totesivat, että sosiaali- ja terveyspolitiikan sektorin päätapahtumat saivat 
vuoden aikana näkyvyyttä. Arvioinnin kyselyyn vastanneet kuitenkin toivoivat enemmän näkyvyyttä 
tiedotusvälineissä, vaikka myönsivätkin, että pohjoismainen yhteistyö ei välttämättä kiinnosta tiedo-
tusvälineitä. Esimerkiksi alan lehtiä tulisi hyödyntää paremmin. Yleensä ottaen pohjoismaisen yhteis-
työn tuloksia pitäisi markkinoida tehokkaammin. Toivottiin myös, että yhteistyöstä tiedotettaisiin 
enemmän kansalaisille ja yhteistyökumppaneille. On tärkeää, että hallinnonalan omille virkamiehille 
kerrotaan pohjoismaisesta yhteistyöstä.  
 
Työprosessit 
Yhteistyö pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön kanssa kehittyi vuoden aikana. Tasa-arvopolitiikan 
kannalta tervetullutta oli ulkoasiainministeriön pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön aktiivisuus ja 
suora yhteistyösuhde virkamieskomitean puheenjohtajaan. Suora yhteistyösuhde takaa sen, että ul-
koasiainministeriön vastuualueelle kuuluvan pohjoismaisen yhteistyökomitean (NSK) toimintaan 
saadaan tuoreimmat näkemykset sektoreilta ja myös NSK:n viestit jalkautuvat tehokkaasti virkamies-
komiteoiden toimintaan. Tiedonvälitys sihteeristön kautta tapahtuu usein viiveellä (virkamieskomi-
teoiden kokouksia harvoin, kieleen liittyvät hankaluudet ja jopa väärintulkinnat, neuvonantajien 
poissaolot, osastopäälliköiden erilaiset viestintäkäytännöt jne.). Toisin sanoen, ulkoasiainministeriön 
pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön ja sektorivastaavien sujuva kansallinen yhteistyö mahdollistaa 
Suomen vahvan toiminnan NSK:ssa ja koko Pohjoismaiden ministerineuvostossa. Pohjoismaisen yh-
teistyön sihteeristöä kritisoitiin kuitenkin myös myöhään tulleista rahoituspäätöksistä sekä, hallin-
nonalan virkamiesten mielestä, sen kriittisestä ja välinpitämättömästä suhtautumisesta osaan sosiaali- 
ja terveysministeriön hankehakemuksia, joiden osalta sillä ei katsottu olevan sisältöasiantuntemusta. 
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla koettiin, että pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö käyt-
ti liian itsenäisesti budjettivaltaa ministeriön toimialalla. Puheenjohtajuuden aikana tiedonkulussa ja 
avoimuudessa oli ajoittain puutteita, mikä rahoitusepäselvyyksien kanssa vaikeutti puheenjohtajuus-
ohjelman suunnittelua ministeriössä. Hallinnonalalla peräänkuulutetaan laajempaa kansallisten kan-
tojen valmistelua seuraavilla puheenjohtajuuskausilla. Koettiin myös, että puheenjohtajuusvuoden 
aikana asioita lähetettiin liian myöhään kommenteille. Lisäksi henkilövaihdokset sihteeristössä juuri 
ennen puheenjohtajuuden alkua aiheuttivat haasteita.  
 
Sosiaali- ja terveyspuolella yhteistyö Kööpenhaminan Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön 
kanssa sujui pääpiirteittäin hyvin ja myös tässä tapahtui oppimista vuoden mittaan. Yhteistyö sosiaa-
li- ja terveyssektorin neuvonantajien kanssa sujui paremmin tällä puheenjohtajuuskaudella kuin 
vuonna 2007. Haasteita aiheuttivat ministerineuvoston sihteeristön henkilöstövaihdokset. Lisäksi 
yhteistyötä vaivasi ajoittain läpinäkyvyyden puute ja eri neuvonantajien ristiriitaiset ohjeet. Erityises-
ti puheenjohtajamaan olisi tärkeää olla mahdollisimman hyvin selvillä sihteeristön kannoista. Lisäksi 
asioiden vastuukysymykset olivat ajoittain epäselviä, mikä näkyi siinä, että joistain asioista sihteeristö 
näytti ottavan liian suuren päätösvallan ja joissain asioissa taas olisi toivottu sihteeristöltä suurempaa 
vetovastuuta. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toivottiin, että puheenjohtajamaan asia-
lista, ideat ja keskusteluehdotukset tulisi huomioida paremmin sihteeristössä. Puheenjohtajuusvuo-
den aikana hallinnonalan virkamiehet kokivat saaneensa sihteeristöstä valmiin asialistan, johon oli 
vain sopeuduttava. Suomen ehdotukset työmenetelmien uudistamisesta ja tehokkaammasta tiedo-
tuksesta kohtasivat ensi alkuun sihteeristössä vastarintaa. 
 
Tasa-arvoministerineuvostolle on perinteisesti osoitettu vain yksi neuvonantaja. Silloinen neuvonan-
taja lopetti yllättäen työnsä keväällä 2011 ja uusi neuvonantaja aloitti syksyllä. Tasa-arvosektorilla 
toteutetut toimet ja lukuisat kokoukset valmisteltiin tuona aikana sihteeristön palkkaaman konsultin 
avustuksella. Tilanne kuormitti puheenjohtajamaata sekä aiheutti katkoja tiedonkulussa, koska sih-
teeristössä ei ollut tasa-arvoasioiden kannalta ketään toimijaa, joka olisi välittänyt viestejä puheenjoh-
tajalle tai vastannut tasa-arvosektorin puolesta kyselyihin jne. Tilanteesta opittiin, ja nyt osastopääl-
likkö pyrkii varmistamaan, että tasa-arvoministerineuvostolla olisi käytössään yhden vanhemman 
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neuvonantajan lisäksi osa nuoremman neuvonantajan työpanoksesta. Pysyvä haaste on kuitenkin se, 
että työnjako sekä vastuun ja päätösvallan jakautuminen sihteeristön/puheenjohtajamaan välillä ei 
ole selkeää. Sektoreiden välillä on selviä eroja käytännöissä, kuten yleensä sihteeristön tuessa ja re-
surssien kohdistamisessa eri sektoreille. 
 
Sosiaali- ja terveyspolitiikan sekä tasa-arvoasioiden virkamieskomiteoissa otettiin myös käyttöön ns. 
troikkakokoukset. Sosiaali- ja terveyspolitiikan virkamieskomiteassa troikkaan kuuluu puheenjohta-
jamaan lisäksi kaksi seuraavaa puheenjohtajaa, ja tasa-arvovirkamieskomiteassa edellinen, nykyinen ja 
tuleva puheenjohtaja. Troikkakokousten tehtävä on valmistella asioita virkamieskomitean päätettä-
väksi.  Pääosin kokemukset ovat olleet hyviä ja käytäntöä aiotaan jatkaa. 
 
Yleensä ottaen sosiaali- ja terveysministeriö oli tyytyväinen puheenjohtajuusvuoden yhteistyön laa-
tuun hallinnonalalla. Yhteispohjoismaiset laitokset osallistuivat aktiivisesti puheenjohtajuusvuoden 
toimintaan, ja ministeriössä oltiin tyytyväisiä yhteistyöhön, jota kuitenkin toivotaan kehitettävän 
tulevaisuudessa. Laitosten tulisi olla lähemmässä yhteydessä ministerineuvoston työhön. Samalla olisi 
kuitenkin kriittisesti arvioitava laitosten toimintaa ja niistä saatavaa hyötyä ja tarvittaessa harkittava 
joidenkin laitosten yhdistämistä. 
 
10.3. Suositukset tuleviin puheenjohtajuuskausiin ja pohjoismaiseen yhteistyöhön 
tulevaisuudessa 
 
Arvioinnin yhteydessä tuli esille useita parannusehdotuksia ja -ideoita, joita voidaan hyödyntää seu-
raavilla puheenjohtajuuskausilla. Hallinnonalalla esitettiin myös paljon ajatuksia pohjoisen yhteistyön 
tulevaisuudesta. 
 
Puheenjohtajuustyö tulevaisuudessa 
 
Seuraaviin puheenjohtajuuskausiin on varauduttava asettamalla valmisteluryhmiä edellisiä kausia 
aikaisemmassa vaiheessa. Puheenjohtajuuskauden rahoitusraamien ja pelisääntöjen sekä henkilös-
töresurssien ja ministeriön sisäinen työnjaon pitää olla selvillä hyvissä ajoin ennen puheenjohta-
juuskauden alkua. Puheenjohtajuushankkeiden valmistelussa on tärkeää, että rahoitus on ennakoita-
vissa ja hakemusprosessiin liittyvät päätösaikataulut etukäteen tiedossa.  Kaiken kaikkiaan jatkossa 
on pyrittävä vaikuttamaan niin, että ulkoasiainministeriö päättäisi – mikäli prosessi pysyy nykyisen-
laisena – hankerahoituksesta aiemmin. Myös puheenjohtajuuskauden tavoitteiden pitäisi olla selvillä 
hyvissä ajoin. Tavoitteiden saavuttamiseksi tulisi pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön myös ottaa 
sektoriministeriöt mukaan jo ideointivaiheessa ja ideoista keskusteltaessa. Sosiaali- ja terveysminis-
teriössä toivotaan myös, että sosiaali- ja terveyssektorilla olisi aiempaa näkyvämpi rooli ministerineu-
voston toiminnassa. 
 
Tavoitteiden ja painopisteiden määrää puheenjohtajuusohjelmassa pitäisi rajoittaa. Tavoitteiden 
pitäisi myös olla monivuotisia, ja Pohjoismaiden tulisi sopia niistä keskenään esimerkiksi ns. troik-
kayhteistyön myötä. Tavoiteltavaa olisi myös, että puheenjohtajuustyöhön saataisiin mukaan uusia 
ihmisiä, joilla olisi aitoa kiinnostusta ja innostusta pohjoismaiseen yhteistyöhön. Jo seuraavaan pu-
heenjohtajuuskauteen vaikuttaa myös nyt pohjoismaiseen yhteistyöhön aktiivisesti osallistuvien elä-
köityminen. Tähän varautuminen vaatii pitkäjänteistä henkilöstöresurssien ja koulutuksen kartoit-
tamista.  
 
Pohjoismainen yhteistyö tulevaisuudessa 
 
Pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuudesta todettiin yleisesti, että sosiaali- ja terveysministeriön hal-
linnonalalla yhteistyö on hyödyllistä, siinä on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia ja sillä on tär-
keä merkitys asiantuntijoiden ammatillisessa kehittymisessä. Pohjoismaat ovat monissa asioissa hy-
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vin lähellä toisiaan ja niiden yhteiskuntajärjestelmät muistuttavat toisiaan. Tämän vuoksi jatkuvalla 
tiedon ja kokemusten vaihdolla ja verkostoitumisella on suuri merkitys. Pohjoismainen yhteistyö 
hyödyttää Suomea myös siten, että voimme vertailla Pohjoismaiden samankaltaisia intressejä ja ter-
veys- ja hyvinvointisektorin järjestelmiä. Lisäksi muutokset eurooppalaisessa yhteistyössä ovat lisän-
neet pohjoismaisen yhteistyön merkitystä. Yhteisiä teemakeskusteluja tulisi järjestää tasaisin vä-
liajoin pohjoismaisen näkökannan muodostamiseksi eurooppalaisissa ja kansainvälisissä asioissa. 
Olisi myös tärkeää tehdä yhteistyötä muiden Itämeren alueen maiden ja alueellisten kumppanuuksi-
en kanssa. 
 
Yhteistyön lisäarvoa (added value) tulee kuitenkin koko ajan analysoida realistisesti ennen kuin pää-
tetään yhteistyöpanostuksen laajuudesta. Yhteistyörakenteiden epäselvyydet suhteessa EU-
yhteistyön jäsentyneisyyteen sekä resurssipula ovat myös valitettavasti vähentäneet kiinnostusta poh-
joismaiseen yhteistyöhön. Yhteistyön tavoitteet tulisi myös selkeästi kirjata hallitusohjelmiin, ja 
yhteistyön rakenteista ja niiden kehittämisestä tulisi keskustella kansliapäällikkötasolla. Yhteistyön 
pitkäjänteisyyttä ja läpinäkyvyyttä pitäisi lisätä byrokratian vähentämiseksi, samalla kun yhteistyön 
raportointia tulisi tehostaa. On avoimesti keskusteltava yhteistyötä vaikeuttavista seikoista ja uu-
distettava yhteistyön rakenteita ja työmenetelmiä.  
 
Pohjoismaisen yhteistyön pitäisikin tulevaisuudessa keskityttyä ajankohtaisiin ja tulevaisuuden kan-
nalta merkittäviin kysymyksiin sekä panostaa pitkän aikavälin hankkeisiin, jotka voisivat saada 
näkyvyyttä muualla Euroopassa ja jopa kansainvälisesti. Esimerkkinä tällaisista kysymyksistä on poh-
joismainen hyvinvointitutkimus. Pohjoismaisen yhteistyön agendan tulisi ylipäätään kiinnittyä 
paremmin kansainväliseen yhteistyöhön ja EU-agendaan niin, että yhteistyön yhtymäkohtia voitaisiin 
toisaalta edistää ja toisaalta taas päällekkäisyyksiä välttää. 
 
Kielikysymys on pohjoismaisen yhteistyön ainainen, ratkaisematon ja yhä vaikeutuva ongelma. So-
siaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla oltiin sitä mieltä, että suomen kielen asemaa pohjoismai-
sessa yhteistyössä on vahvistettava niin tulkkauksen avulla kuin julkaisemalla enemmän materiaalia 
suomeksi. Muutoin kansalaisten kiinnostus yhteistyöhön vähenee edelleen. Hallinnonalalla toivotaan, 
että pohjoismainen yhteistyö ei perustuisi kieleen vaan yhteistyöhön osallistuvien asiantuntemuk-
seen. Nykytilanteessa vaikeudet ymmärtää tanskaa ja norjaa hankaloittavat suomalaisten virkamies-
ten mahdollisuuksia osallistua kunnolla asiantuntemuksellaan pohjoismaisiin hankkeisiin ja työ-
ryhmiin. Englannin kielen käyttäminen mahdollistaisi suomalaisten ja islantilaisten tasavertaisen 
osallistumisen tärkeään yhteistyöhön, ja siksi englannin pitäisi olla yksi yhteistyössä käytettävistä kie-
listä. Tiedon ja materiaalin tuottaminen englanniksi lisää myös pohjoismaisen yhteistyön kansainvä-
listä tunnettavuutta. Tutkimustulosten hyödyntämisen kannalta olisi myös ratkaisevaa, että tutki-
musmateriaalia sekä siitä kertovaa aineistoa, esimerkiksi verkkosivuilla, käännettäisiin englanniksi.  
 
 Suositukset 

 
Seuraavan puheenjohtajuuskauden valmistelut: 
•  Ministeriön valmisteluryhmän asettaminen ajoissa 
•  Ajoissa selvillä: työnjako, henkilöstöresurssit, rahoitusraamit ja aikataulut 
•  Muutaman selkeän painopistealueen määrittely  
•  Työn jatkuvuuden varmistaminen ja nuorempien virkamiesten mukaan saaminen 
 
Pohjoismainen yhteistyö tulevaisuudessa: 
•  Yhteistyön lisäarvon analysointi 
•  Tavoitteiden ja painopistealueiden selkeämpi määrittely 
•  Pitkäjänteisyyden ja läpinäkyvyyden lisääminen 
•  Yhteistyön kiinnittäminen kansainväliseen kehykseen 
•  Joustavamman kielipolitiikan edistäminen 
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      Liite 1 
 
KYSELY SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE, MINISTERIÖN HALLIN-
NONALALLE SEKÄ KESKEISILLE YHTEISTYÖTAHOILLE  
 
Missä ominaisuudessa olet osallistunut vuoden 2011 Pohjoismaiden ministerineuvoston puheen-
johtajuuden valmisteluihin/työskentelyyn sen aikana? 
___________________ 
 
 
Miten puheenjohtajuuskauden valmistelut sujuivat mielestäsi? 
 
            Hyvin____________________________ 
            Ei niin hyvin, miksi?________________ 
 
 
Kuinka yhteistyö ministeriön kanssa on mielestäsi sujunut? Kuinka yhteistyö ulkoministeriön poh-
joismaisen yhteistyön sihteeristön (PYS) ja Kööpenhaminassa sijaitsevan Pohjoismaiden ministe-
rineuvoston (PMN) sihteeristön kanssa on mielestäsi sujunut? Kuinka yhteistyö ministeriön sisäl-
lä on sujunut?  
 
            Yhteistyö ministeriön kanssa on sujunut hyvin 
            Yhteistyötä ministeriön kanssa voitaisiin kehittää, kuinka?_____________________ 
 
            Yhteistyö UM:n pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön kanssa on sujunut hyvin  
            Yhteistyötä ko. sihteeristön kanssa voitaisiin kehittää, kuinka?_____________________ 
 
            Yhteistyö Kööpenhaminassa sijaitsevan PMN:n sihteeristön kanssa on sujunut hyvin 
            Yhteistyötä PMN:n sihteeristön kanssa voitaisiin kehittää, kuinka?_____________________ 
 
            Yhteistyö ministeriön sisällä on sujunut hyvin 
            Yhteistyötä ministeriön sisällä voitaisiin kehittää, kuinka?_____________________ 
 
 
Mitä mieltä olet puheenjohtajuuskauden, yhteistyön ja tulosten näkyvyydestä sekä niistä tiedot-
tamisesta? Onko alan pohjoismainen yhteistyö saanut osakseen tarpeeksi näkyvyyttä ja voitai-
siinko jotain tehdä toisin?  
 
            Näkyvyys ja tiedotus ovat olleet riittäviä, esimerkkejä ___________________ 
            Näkyvyyttä ja tiedotusta voitaisiin lisätä, kuinka?_____________________ 
 
 
Mitä mieltä olet puheenjohtajuuskauden ja yhteistyön tuloksista? Onko saatu aikaan enemmän 
vai vähemmän kuin mitä oli suunniteltu vai täsmälleen se, mitä oli suunniteltu?  
 
            Tulokset ovat olleet odotettuja 
            Tulokset ovat ylittäneet odotukset, kuinka?_______________________ 
            Tuloksia ei ole saavutettu, miksi?_____________________ 
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Ilmenikö puheenjohtajuusvuoden aikana puutteita, joista voitaisiin ottaa opiksi tulevien puheen-
johtajuuskausien aikana?  
 
            Puheenjohtajuus sujui odotetusti 
            Puheenjohtajuustyöskentelyssä on esiintynyt puutteita, mitä?_______________________ 
 Millä tavoin puutteista voidaan ottaa oppia tulevien puheenjohtajuuskausien aikana?____________         
 
 
Mitä mieltä olet puheenjohtajuuskauden taloudellisista resursseista?  
 
            Taloudelliset resurssit olivat riittävät 
            Taloudellisia resursseja ei ollut riittävästi, miksi?_____________________ 
 
 
Mitä mieltä olet puheenjohtajuuskauden henkilöresursseista?  
 
            Henkilöresurssit olivat riittävät 
            Henkilöresursseja ei ollut riittävästi, miksi?_____________________ 
 
 
Onko pohjoismainen yhteistyö mielestäsi hyödyllistä Suomelle? Tulisiko sitä kehittää ja miten?  
 
            On hyödyllistä Suomelle________________________________________ 
            Hyötyä voisi olla enemmän ja yhteistyötä tulisi kehittää. Millä tavalla?____________________ 
  
 
Ovatko käytännön järjestelyt sujuneet hyvin, kuten esim. kokousjärjestelyt, tulkkaus, kieli, tiedon-
välitys, työnjako? 
 
            Ovat sujuneet________________________________________ 
            Eivät, mikä on toiminut huonosti?__________________________ 
 
 
Muita kommentteja?_____________________________________ 
 
 
Sydämelliset kiitokset siitä, että ehdit vastata! 
Arviointi valmistuu helmikuussa 2012. 
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      Liite 2 
 
HAASTATELUKYSYMYKSET SEKTORIN VIRKAMIESKOMITEAJÄSENILLE  
 
Ennen puheenjohtajuusvuotta   
 
Mitä muistat vuoden 2011 puheenjohtajuuskauden valmisteluista? Olivatko valmistelut riittäviä/hyviä 
vai riittämättömiä ja sinulla on niistä huonoja kokemuksia?  
 
Ovatko valmistelut vuosien 2001, 2007 ja 2011 puheenjohtajuuskausia varten eronneet toisistaan? 
 
Kuinka sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan valmistelut sujuivat, kuvaile  
 
Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön rooli valmisteluissa, kuvaile  
 
UM:n Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön rooli valmisteluissa, kuvaile  
 
Muiden yhteispohjoismaisten laitosten osallistuminen valmisteluihin, kuvaile  
 
 
Yhteistyö puheenjohtajuusvuoden aikana 
 
Sujuiko yhteistyö puheenjohtajuuskaudella 2011 hyvin? 
 
Miten työnjako, resursointi onnistuivat? 
 
Miten tämä puheenjohtajuuskausi eroaa vuosien 2001 ja 2007 kausista? 
 
Kuinka sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan yhteistyö sujui, kuvaile  
 
Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön rooli/yhteistyö Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeris-
tön kanssa vuoden aikana, kuvaile  
 
UM:n Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö, sen rooli kansallisten kantojen valmistelussa vuoden aika-
na/yhteistyö sen kanssa, kuvaile  
 
Muiden yhteispohjoismaisten laitosten osallistuminen vuoden aikana/ yhteistyö muiden yhteispohjois-
maisten laitosten kanssa, kuvaile  
 
Mitkä olivat suurimmat ongelmat/vastoinkäymiset puheenjohtajuusvuoden aikana? Kuinka ne olisi voitu 
ratkaista? 
 
Kuinka puheenjohtajuuskauden käytännön järjestelyt ovat kokemuksenne mukaan sujuneet, kuten esim. 
kokoustekniikka, sihteeriresurssit, tulkkaus, tiedonvälitys, ruokailu (Ny Nordisk Mat)?  
 
Tavoitteet ja tulokset 
 
Mitkä olivat puheenjohtajuuskauden tavoitteet? Olivatko tavoitteet realistisia? Saavutettiinko ne? 
 
Kun on kyse Suomen tavoitteista/Suomen kannalta tärkeistä kysymyksistä, saimmeko ne tarpeeksi hyvin 
esille? 
 
Millaista hyötyä puheenjohtajakaudesta koitui Suomelle? 
 



48 
 

Tulevaisuus 
 
Kuinka tulisi valmistautua (työ, resurssit) seuraavaan puheenjohtajuuskauteen? (Seuraava ohjelmakau-
si on v. 2016 ja valmistelut tulisi aloittaa tammikuussa 2015) 
 
Mitä mieltä olet yhteispohjoismaisten laitosten roolista tulevaisuudessa / seuraavan puheenjohtajuuden 
aikana? Onko toiminnassa ongelmia/tulisiko toimintaa kehittää? 
 
Katsotko, että Suomen aloitteille on saatu jatkoa /tulee saada jatkoa tulevan puheenjohtajuuden aikana? 
 
 
Pohjoismainen yhteistyö ylipäätään 
 
Mitä mieltä olet sektorimme pohjoismaisesta yhteistyöstä ylipäätään? 
 
Miten näet kielikysymyksen pohjoismaisessa yhteistyössä? Miten mahdollisia kielen aiheuttamia haasteita 
voisi ratkaista? 
 
Mitkä ovat tulevaisuuden tärkeimmät tehtävät pohjoismaisessa yhteistyössä?  
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      Liite 3 
 
HAASTATTELUKYSYMYKSET SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JOHDOLLE  
 
Onko teitä informoitu Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuudesta ja jos on, kuinka?  
 
Kuinka puheenjohtajuus on näkynyt ministeriön työssä vuoden aikana? 
 
Katsotteko, että puheenjohtajuus on ollut hyödyksi ministeriölle? 
 
Miten näette, että seuraavaan puheenjohtajuuskauteen tulisi valmistautua? (Seuraava ohjelmakausi on 
v. 2016 ja valmistelut aloitetaan tammikuussa 2015) 
 
Millä tavoin pohjoismaista yhteistyötä tulisi kehittää tulevaisuudessa? 
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      Liite 4 
 
HALLINNONALAN OHJELMA PUHEENJOHTAJUUSVUONNA 2011  
 
 

Tammikuu 
21.1.2011 Näyttö sosiaali- ja terveydenhuollon tukena, Helsinki 
26.1.2010 Pohjoismaiden neuvoston hyvinvointivaliokunta tapaa peruspalveluministeri Paula Risikon, Espoo 
31.1.–2.2.2011 Kestävän kehityksen konferenssi, Turku 
 
Helmikuu 
8.2.2011 Tasa-arvoasiain virkamieskomiteankokous, Kööpenhamina 
21.–25.2.2011 Pohjoismaiset oheistapahtumat YK:n Commission on the Status of Women -istunnossa, New York 
 
Maaliskuu 
1.–2.3.2011 Sosiaali- ja terveyspolitiikan virkamieskomitean kokous, Espoo 
9.3.2011 Nordic Challenges, Future Possibilities – Gender Awareness in Schools and Teacher Education, Jyväskylä 
23.–24.3.2011 Pohjoismainen työympäristöjaosto, Tukholma 
 
Huhtikuu 
5.–6.4.2011 Pohjoismainen hyvinvointikonferenssi, Helsinki 
 
Toukokuu 
3.–4.5.2011 Sosiaali- ja terveyspolitiikan virkamieskomitean kokous, Kööpenhamina 
5.–6.5.2011 Konferenssi psyykkisistä toimintahäiriöistä kärsivien nuorten aikuisten pääsystä työelämään, Göteborg 
9.5.2011 Tasa-arvoasiain virkamieskomitean kokous, Helsinki 
10.5.2011 NB8-virkamieskokous (Baltian maiden ja Pohjoismaiden yhteistyökokous tasa-arvosektorilla), Tallinna 
30.–31.5.2011 Lähisuhdeväkivallan pohjoismaisen asiantuntijaverkoston kokous, Espoo 
 
Kesäkuu 
20.–21.6.2011 Sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvosto, Vaasa 
21.–22.6.2011 Konferenssi psykiatrian pakkokeinojen vaihtoehdoista ja seurauksista, Vaasa 
 
Elokuu 
24.–25.8.2011 Pohjoismainen huumefoorumi, Helsinki 
24.–26.8.2011 Pohjoismainen kansanterveyskonferenssi, Turku 
31.8.–1.9.2011 Pohjoismainen sosiaalitilastollinen komitea, NOSOSKOn vuosikokous, Fäärsaaret 
 
Syyskuu 
8.9.2011 Potilasturvallisuuskonferenssi, Helsinki 
19.–20.9.2011 Pohjoismainen työympäristöjaosto, Oslo 
21.9.2011 Tasa-arvoasiain ministerineuvosto, Helsinki 
 
Lokakuu 
4.–5.10.2011 Luoteis-Venäjän tasa-arvoyhteistyön 2011–2014 kick-off-konferenssi, Helsinki 
6.10.2011 Pohjoismainen konferenssi asiakasosallistumisesta ja hyvinvointiteknologiasta, Tukholma 
11.–12.10.2011 Uusi pohjoismainen ruoka, Helsinki 
12.10.2011 NIVAn seminaari: Mental health and Work: Can we improve Return to Work and Retention for employees 
with mental health problems?, Helsinki 
24.–25.10.2011 Food Safety Systems - Share and Compare, Espoo 
31.10.2011 Tasa-arvoasiain virkamies- komitean kokous, Kööpenhamina 
31.10.–1.11.2011 Sosiaali- ja terveyspolitiikan virkamieskomitean kokous, Kööpenhamina 
 
Marraskuu 
1.11.2011 Vihreä Pohjola - tasa-arvoinen toimija -oheistapahtuma PN:n istunnossa, Kööpenhamina 
1.–3.11.2011 Pohjoismaiden neuvoston 63. istunto, Kööpenhamina 
8.11.2011 Uusia näkymiä suun terveydenhuollossa Pohjoismaissa - potilasturvallisuus ja laatu painopisteenä, Espoo 
18.11.2011 Seminaari vanhempainvapaista Pohjoismaissa talouskriisin jälkeen, Helsinki 
29.–30.11.2011 Pohjoismainen workshop - Työympäristö ja työura, Helsinki 
 
Joulukuu 
8.–9.12.2011 Pohjoismaiden ja Baltian maiden seminaari lasten kurituksesta, Espoo 
15.12.2011 Tasa-arvoasiain virkamieskomitean kokous, Helsinki 
  

 


