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1. Tiivistelmä 

Tämä selonteko sisältää koosteen Pohjoismaiden ministerineuvoston liikkuvuutta edistävien toimien tilanteesta 

ja tuloksista helmikuusta 2019 kesäkuuhun 2020 ja rajaestetyöstä heinäkuusta 2019 kesäkuuhun 2020. 

 

Liikkuvuus- ja rajaestetyö on olennainen osa koko pohjoismaista yhteistyötä sekä kantava tekijä visiossa, 

jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä.  

 

Toiminta on ollut vilkasta tarkastellulla ajanjaksolla. Esimerkiksi sähköiseen tunnistamiseen ja 5G:hen liitty-

vää työtä rajat ylittävän digipalvelualueen luomiseksi on edistetty digitalisaatioyhteistyön puitteissa, sa-

maan aikaan kun ala on saanut huomattavasti lisää budjettivaroja vuodesta  2020 lähtien. Lisäksi jatketaan 

yhteistyötä rakennusmääräysten ja -standardien yhtenäistämiseksi sekä kestävän rakentamisen edistä-

miseksi, ja siihen tulee lisää sisältöä uuden vision myötä. 

 

Liikennealaa kehitetään ja siihen suunnataan lisää budjettivaroja vision mukaisesti. Työelämä- ja terveys-

aloilla on tehty muun muassa toimintarajoitteisiin liittyvää hanketyötä. 

 

Kävijämäärät raja-alueiden neuvontapalveluiden ja Pohjoismaiden ministerineuvoston Info Pohjola  

-neuvontapalvelun verkkosivustoilla ovat kasvaneet voimakkaasti, ja kävijöitä on ollut yhteensä lähes  

2,2 miljoonaa. Myös henkilökohtaista palvelua saaneiden henkilöiden määrä on kasvanut huomattavasti 

edeltävään ajanjaksoon verrattuna. Tämä johtuu osittain koronakriisin aiheuttamista monista ongelmista.  

 

Vuonna 2020 koronakriisi on vaikuttanut useiden yksityishenkilöiden ja yritysten liikkuvuuteen etenkin raja-

alueilla maiden ryhdyttyä koronaviruksen torjuntatoimiin. Kriisi on myös myöhästyttänyt monia liikkuvuus-

panostuksia tai vaikuttanut niihin muulla tavalla. 

 

Rajaesteneuvostolla, Info Pohjolalla ja raja-alueiden neuvontapalveluilla on tärkeä tehtävä raportoida ja seu-

rata koronakriisin merkitystä Pohjoismaiden väliselle vapaalle liikkuvuudelle. Selonteko sisältää myös lyhy-

en katsauksen tämän työn tilanteesta. 

 

Visio 2030:n toimintasuunnitelman myötä liikkuvuuden toimintasuunnitelmaa ei enää laadita itsenäisenä 

asiakirjana, sillä toimet sisällytetään visiota koskevaan toimintasuunnitelmaan. Näin vähennetään ohjaus-

asiakirjojen määrää ja edistetään visiotyössä tarvittavaa yhteistä panosta.  

 

Suurin osa liikkuvuuden toimintasuunnitelman tavoitteita koskevista budjettieristä säilyy ennallaan osana 

tätä työtä, ja toisaalta esimerkiksi rakennus- ja liikennealojen budjettivarat kasvavat huomattavasti. 

 

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että liikkuvuuden toimintasuunnitelman tavoitteet on pitkälti saavutettu 

ja sen hyväksymisen yhteydessä varoja saaneet toimet pääosin toteutettu suunnitelmien mukaisesti, poik-

keuksena koronakriisin myöhästyttämät hankkeet. 
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2. Liikkuvuutta edistävien toimien tilannekatsaus  

Yhteistyöministerien helmikuussa 2019 hyväksymä Pohjoismaiden ministerineuvoston pohjoismaisen liik-

kuvuuden toimintasuunnitelma 2019–2021 on jälleen askel kohti yhä integroituneempaa Pohjolaa, jossa on 

enemmän mahdollisuuksia ja vähemmän rajaesteitä. 

 

Toimintasuunnitelma sisältää katsauksen Pohjoismaiden ministerineuvoston kaikista liikkuvuutta edistäv is-

tä toimista niin digitalisaatioyhteistyössä, rajaestetyössä ja liikennealan yhteistyössä kuin työmarkkina - ja 

kulttuurialan hankkeissa. 

 

Liikkuvuuden toimintasuunnitelmassa on kaksi pääasiallista painopistealuetta:  

1) Välittömät liikkuvuutta edistävät toimet, jotka parantavat Pohjoismaissa asuvien ihmisten – kuten 

lasten ja nuorten, opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden, taiteilijoiden ja työnhakijoiden – mahdolli-

suuksia siirtyä toiseen Pohjoismaahan opiskelemaan tai töihin. 

2) Välillisesti vaikuttavat toimet (joihin sisältyy rajaestetyö), joiden tavoitteena on parantaa yksityishen-

kilöiden ja yritysten vapaan liikkuvuuden edellytyksiä kaikkialla Pohjoismaissa.  

 

Toimintasuunnitelma sisältää myös pohjoismaisen liikkuvuuden ja integraation perustana olevat kielten 

ymmärtämistä sekä pohjoismaista identiteettiä ja kulttuuria edistävät toimet. Näiden lisäksi keskeisiä ovat 

myös tiedotustoimet. Pyrkimyksenä on antaa mahdollisimman luotettavaa tietoa yksityishenkilöille ja yri-

tyksille liikkumisesta ja toimimisesta Pohjoismaiden välillä. 

 

Toimintasuunnitelma sisältää sekä yhteistyöministereiden (MR-SAM) päättämiä yleistoimia että sektorikoh-

taisia toimia, joista osa kuuluu MR-SAMin määrittelemiin tavoitteisiin ja osa muihin toimiin. Katsauksesta on 

nähtävissä eri toimien budjetit vuosina 2019 ja 2020 sekä vuoden 2019 liikkuvuuserästä mahdollisesti saadut 

varat. 

 

Visio 2030:n toimintasuunnitelman (2021–2024) myötä ei enää laadita liikkuvuuden toimintasuunnitelmaa 

omana ohjausasiakirjanaan, mutta ajankohtaisia liikkuvuutta edistäviä toimia jatketaan osana yhteistä visio-

työtä.  

  

Uuden toimintasuunnitelman ja vision kehitysindikaattorien myötä on käynnistetty työ liikkuvuus- ja rajaes-

tenäkökulman seurannan varmistamiseksi. Muun muassa rajaesteneuvoston uuden toimeksiannon laadin-

nan käynnistyessä tarkastellaan rajaesteneuvoston asemaa laajemmassa liikkuvuutta edistävässä työssä. 

Uusi toimeksianto tulee voimaan vuonna 2022. 

 

Liite 1 sisältää katsauksen liikkuvuutta edistävästä työstä helmikuusta  2019 kesäkuuhun 2020. Raportti on 

laadittu yhteistyöministerien yleistavoitteiden ja sektorikohtaisten tavoitteiden pohjalta. Jatkossa rapor-

tointi sisällytetään sektorien tavanomaiseen raportointiin ja tarvittaessa visiotyön seurantaan.  
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3.  Pohjoismaiden välisten rajaesteiden poistamistyö 

Rajaestetyö on keskeinen osa pohjoismaista liikkuvuustyötä. Rajaesteneuvosto on vuonna  2014 käynnisty-

neen toimintansa jälkeen osallistunut 64 rajaesteen selvittämiseen. 

 

Rajaesteneuvosto tuo esille Pohjoismaiden kansalaisten ja yritysten kohtaamia liikkuvuuden ongelmia. Se 

tekee yhteistyössä rajaesteitä havaitsevien ja niihin ratkaisuja etsivien toimijoiden kanssa, mikä tuo työhön 

avoimuutta ja laajaa osallisuutta. 

 

Rajaesteen poistamis-/selvittämistyö alkaa rajaesteen tunnistamisella. Usein se tapahtuu pohjoismaisten 

neuvontapalveluiden kautta, kun yksityishenkilöt tai yritykset etsivät tietoa rajojen yli liikkumisesta. Ensin 

rajaesteistä kootaan taustatiedot ja rajaesteneuvosto kirjaa rajaesteet tietokantaansa. Rajaesteneuvoston 

jäsenet valitsevat tietokannasta vuosittain muutaman rajaesteen, joiden parissa he päättävät työskennellä.  

 

Työtä jatketaan, kunnes rajaeste on saatu ratkaistua tai asianomaiset ministeriöt tai viranomaiset ilmoitta-

vat, ettei rajaestettä voi ratkaista. Rajaesteneuvosto toimii vain työn vauhdittajana, sillä ainoastaan Poh-

joismaiden päättäjät ja kansalliset viranomaiset voivat ratkaista rajaesteitä muuttamalla oman maansa so-

pimuksia tai sääntöjä. 

 

Seuraavassa käydään läpi rajaesteneuvoston selvittämät esteet tarkastellulla ajanjaksolla. Yksityiskohtai-

sempi selonteko työstä on rajaesteneuvoston toimintakertomuksessa 2019–2020, joka julkaistaan lokakuun 

lopussa. Liitteessä 2 on tietoa sektorien omasta rajaestetyöstä. 

 

Rajaesteneuvoston selvittämät esteet 1. heinäkuuta 2019–30. kesäkuuta 2020 

Ajalla 1. heinäkuuta 2019–30. kesäkuuta 2020 on selvitetty 6 priorisoitua rajaestettä. Viisi on ratkaistu ja yksi 

on katsottu asianomaisissa ministeriöissä loppuun käsitellyksi. Rajaesteneuvoston käsittelemien rajaeste i-

den lisäksi on raportoitu runsaasti koronakriisiin liittyviä esteitä. Noin puolet niistä on ratkaistu kuluneella 

ajanjaksolla. Lisätietoa näistä esteistä on kappaleessa 4. 

 

Ratkaistut esteet: 

1. Norjan salassapitomääräykset vaikeuttavat perunkirjoituksen laatimista Suomessa ja Ruotsissa 

2. vahvin mahdollinen sähköinen tunnistautuminen kirjauduttaessa Norjan työ- ja hyvinvointihallinnon 

(NAV) palveluihin 

3. opaskoira, mukana matkalla  

4. ulkomailla asuville suunnatun tiedotuksen nopeuttaminen 

5. färsaarelaiset ajopiirturikortit. 

 

Tiivistetty katsaus muutamasta ratkaistusta esteestä: 

 

Norjan salassapitomääräykset vaikeuttavat perunkirjoituksen laatimista Suomessa ja Ruotsissa  

Perunkirjoituksen laadinnassa on ilmennyt ongelmia, kun henkilö, jolla on omaisia Norjassa, kuolee Suo-

messa tai Ruotsissa. Norjalaiset perintöön oikeutetut omaiset ovat olleet vaarassa menettää perintönsä, 

koska Norjan viranomaiset eivät ole antaneet tarvittavia sukuselvitystietoja ulkomaisille kuolinpesille. Este 
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on vaikeuttanut perunkirjoituksen laatimista Suomessa tai Ruotsissa siltäkin osin, että molemmissa maissa 

perunkirjoituksen määräaika on kolme kuukautta. Ongelma on koskenut arviolta vähintään kymmentä kuo-

linpesää Suomessa ja Ruotsissa. Este saatiin ratkaistua Norjan valtiovarainministeriön selvennettyä, että 

maan väestörekisterilain määräyksiä tulee tulkita niin, että salassa pidettäviä tietoja voidaan tarvittaessa 

luovuttaa yksityishenkilöille ja kuolinpesien hoitajille.  

 

Vahvin mahdollinen sähköinen tunnistautuminen kirjauduttaessa Norjan työ- ja hyvinvointihallinnon (NAV) 

palveluihin 

Este on koskenut Norjassa työskenteleviä (toisessa Pohjoismaassa asuvia rajatyöntekijöitä), joilla ei ole nor-

jalaista henkilötunnusta vaan pelkkä D-numero, eikä sen myötä turvallisuusluokan 4 pankkitunnuksia. Nor-

jan digitalisaatiovirasto on kehittänyt älypuhelimissa toimivan sähköisen tunnistamisratkaisun, joka sisältää 

kasvojen tunnistamistoiminnon ja passin skannausmahdollisuuden, minkä vuoksi rajatyöntekijöiden ei enää 

tarvitse laatia tukihakemuksia ja rekisteröidä tietoja manuaalisesti NAVissa asioidessaan. Henkilökohtainen 

vierailu NAVin toimistossa ei ole enää tarpeen. Tämä on ollut erityisen tärkeää koronakriisin aikaan, kun ra-

jatyöntekijöiden on monesti ollut vaikeaa päästä paikalle henkilökohtaisesti.  

 

Opaskoira, mukana matkalla  

Muun muassa toimintarajoitteisten henkilöiden on ollut vaikeaa ottaa opaskoiraansa mukaan matkalle Is-

lantiin koiran pitkän karanteeniajan takia. Rajaesteen ratkaisemisen myötä Islantiin tuotujen opaskoirien ka-

ranteeniaika lyheni 4 viikosta 2 viikkoon ja muuttui lisäksi kotikaranteeniksi. Vaikka opaskoirat joutuvat 

edelleen karanteeniin Islantiin matkustettaessa, ratkaisua voidaan pitää hyväksyttävänä Islannin eläimistön 

terveyteen liittyvien erityisten olosuhteiden valossa. 

 

Poistetut esteet (käsitelty, mutta jääneet ratkaisematta asianomaisissa ministeriöissä):  

1. Psykologien käytännön harjoittelu Ahvenanmaalla 

 

Rajaesteneuvosto sai helmikuussa 2020 yhteistyöministereiltä entistä vahvemman toimeksiannon, jotta se 

voi jatkossa keskittyä laajempiin aihealueisiin poliittisen mielenkiinnon lisäämiseksi. Lisäksi rajaesteneuvos-

ton puheenjohtajalla on nyt tarvittaessa mahdollisuus osallistua ajankohtaisiin virkamieskomiteoiden ja mi-

nisterien kokouksiin. Raportoinnin ajanjaksolla rajaesteneuvosto on keskittynyt seuraaviin kuuteen aihealu-

eeseen, jotka sisältyvät myös liikkuvuuden toimintaohjelmaan ja visioon: 

 

- sähköisiä asiointitunnuksia ei voi käyttää yhteydenpitoon toisen Pohjoismaan viranomaisten kanssa  

- ammattipätevyyksien tunnustaminen 

- erilaiset rakennusmääräykset 

- maakohtaiset estot 

- raja-aluetilastot 

- rajat ylittävä liikenneyhteistyö. 
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4. Koronakriisin aiheuttamat rajaesteet maiden erilaisten koronaviruksen torjuntatoimien 

seurauksena 

Norjan ja Ruotsin välinen Grensetjänsten-neuvontapalvelu, Pohjoiskalotin rajaneuvonta ja Øresunddirekt 

sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston Info Pohjola -palvelu ovat olleet koronakriisin alusta lähtien sään-

nöllisesti yhteydessä viranomaisiin, suurlähetystöihin ja erilaisiin verkostoihin saadakseen paikkansapitävää 

tietoa ja voidakseen auttaa yksityishenkilöitä ja yrityksiä kriisin aiheuttamien haasteiden ja ongelmien rat-

kaisemisessa. Yhteistä kaikille neuvontapalveluille on, että niiden verkkosivustojen kävijämäärät ja saamat 

yhteydenotot ovat lisääntyneet merkittävästi.  

 

Rajojen sulkeminen ja erilaiset rajoitukset aiheuttivat välittömiä ja huomattavia vaikutuksia Ruotsin raja-

alueilla, minkä seurauksena raja-alueiden neuvontapalvelut ovat rajaesteneuvoston sihteeristön aloitteesta 

13. maaliskuuta lähtien selvittäneet raja-alueilla ilmenneitä rajaesteitä ja raportoineet niistä säännöllisesti. 

Tuoreimpaan raporttiin pyydettiin myös Info Pohjola -neuvontapalvelua ilmoittamaan rekisteröimiään 

etenkin raja-alueilla asuvien ja toimivien henkilöiden kohtaamia esteitä. 

 

Raportteja toimitetaan säännöllisesti rajaesteneuvostolle, yhteistyöministereille ja pohjoismaiselle yhteis-

työkomitealle. Kyseisen ajanjakson alusta aina 30. kesäkuuta 2020 saakka niille on toimitettu kahdeksan ra-

porttia, joiden mukaan 34 uutta koronarajoituksiin liittyvää estettä on tunnistettu. Näistä 18 on ratkaistu ja 

16 on vielä ratkaisematta.  

 

Koronakriisiin liittyviä ratkaistuja esteitä 30. kesäkuuta 2020 mennessä: 

1. Sosiaaliturvaan kuuluminen vastentahtoisessa etätyöskentelyssä asuinmaassa 

2. Työttömyyskassa suhteessa sosiaaliturvaan kuulumiseen vastentahtoisessa etätyöskentelyssä 

asuinmaassa  

3. Paremmat mahdollisuudet vierailla perheen ja läheisten luona Norjassa 

4. Ruotsissa työskentelevälle suomalaiselle hoitohenkilökunnalle tehdään covid-19-testi työskentely-

maassa työnantajan toimesta 

5. Ruotsissa ja Norjassa erillään asuvien vanhempien tapaamisoikeus yhteishuoltajuudessa.  

 

Koronakriisiin liittyviä ratkaisemattomia esteitä 30. kesäkuuta 2020 asti: 

1. Rajatyöntekijöiden verotus etätyöskentelyn yhteydessä Ruotsin ja Suomen, Norjan ja Suomen, 

Ruotsin ja Norjan sekä Ruotsin ja Tanskan välillä 

2. Miten pitkälle työvelvollisuus on voimassa, jos maa päättää sulkea rajansa kokonaan ja estää siten 

rajatyöntekijöiden pääsyn työpaikoilleen?  

3. Norjassa työskentelevä ruotsalainen hoitohenkilöstö joutuu karanteeniin  

4. Rajavalvontakäytäntöjä pidetään mielivaltaisina ja rajan ylityksen yhteydessä säännöstöä tulkitaan 

eri tavoin  

5. Muutto työn takia Tanskaan ja Norjaan ei ole mahdollinen. 

 

Rajaesteneuvoston sihteeristö on yhdessä kolmen raja-alueen neuvontapalvelun kanssa toteuttanut verkko-

kyselyn, johon on vastannut yli 1 600 raja-alueilla asuvaa ja toimivaa henkilöä. Yhteensä 661 henkilöä antoi 

kyselyyn avoimia vastauksia, joista käy ilmi kolme huomionarvoista seikkaa: 1) pohjoismaisen koordinoinnin 
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tarve, 2) epävarmuus siitä, onko viranomaisten antama tieto päivitettyä ja ajankohtaista raja-alueiden kan-

nalta ja 3) huoli ja turhautuneisuus kriisin aiheuttamien uusien rajaesteiden vuoksi.  

Kyselytutkimuksen tulokset on toimitettu rajaesteneuvostolle, yhteistyöministereille ja pohjoismaiselle yh-

teistyökomitealle.  

 

Lisäksi rajaesteneuvoston jäsenet ovat lähettäneet kaksi kirjettä, yhden Pohjoismaiden valtiovarainministe-

reille covid-19-pandemian aiheuttaman vastentahtoisen etätyöskentelyn verotuksesta ja toisen Pohjoismai-

den pääministereille epidemiaan liittyvistä kokemuksista sekä yhteistyön ja pohjoismaisen kriisistrategian 

tarpeesta tulevaisuuden varalle. Rajaesteneuvosto on saanut Suomen, Ruotsin ja Tanskan valtiovarainminis-

tereiltä verotusasiaa koskevan vastauksen, jonka mukaan maat eivät tällä hetkellä aio ryhtyä erityistoimiin 

pohjoismaisen verosopimuksen tai Juutinrauman alueen verosopimuksen suhteen. Rajaesteneuvosto on 

saanut vastauksen myös Pohjoismaiden pääministereille lähetettyyn kirjeeseen. Tanskan yhteistyöministeri 

Mogens Jensen vastaa pohjoismaisten yhteistyöministerien puolesta, että tästä kriisistä on otettava opiksi, 

jotta tuleviin kriiseihin osataan varautua paremmin.  

 

Pandemia ja siihen liittyvät kysymykset ovat olleet asialistan pysyviä kohtia kaikissa yhteistyöministerien 

kokouksissa maaliskuusta 2020 lähtien, ja ministerit ovat näissä kokouksissa tiedottaneet toisiaan Pohjois-

maiden sekä Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin tilanteesta. Yhteistyöministerit totesivat kokoukses-

saan 10. syyskuuta 2020, että yhteistyötä aiotaan tiivistää ja että rajaesteneuvostolle toivotaan uutta toi-

meksiantoa. 

 

 

5. Tiedotustyö 

Pohjoismaiden ministerineuvoston Info Pohjola -neuvontapalvelu ja raja-alueiden neuvontapalvelut ovat jo-

ko kokonaan tai osittain Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamia. Neuvontapalveluilla on kolme raja-

esteneuvoston antamaa tehtävää: 

 

1. antaa Pohjoismaiden välillä liikkuville yksityishenkilöille tietoa maiden säännöistä ja viranomaisten 

yhteystiedoista 

2. havaita rajaesteitä ja raportoida niistä rajaesteneuvoston sihteeristölle pohjoismaisen rajaestetieto-

kannan täydentämiseksi 

3. suunnitella ratkaisukeskeisiä työpajoja. 

 

Info Pohjola ja raja-alueiden kolme neuvontapalvelua sisältyvät myös ministerineuvoston liikkuvuuden toi-

mintasuunnitelman tavoitteeseen tiedotustoiminnan vahvistamisesta Pohjoismaissa. Neuvontapalveluilla 

on ollut ajalla 1. heinäkuuta 2019–30. kesäkuuta 2020 yhteensä lähes 2,2 miljoonaa käyntiä verkkosivuillaan 

ja ne ovat saaneet yli 40 000 henkilökohtaista yhteydenottoa (käynnit, sähköpostit, puhelut ja vierailuryh-

mät).1 

 

                                                                                                                                                                                                                                         
1 Maaliskuun puolivälistä kesäkuuhun raja-alueiden neuvontapalveluiden toimistot eivät ole vaihtelevassa määrin ottaneet vastaan henkilökohtaisia vierailuja, vaan ovat  

sallineet yhteydenpidon ainoastaan sähköpostitse ja puhelimitse.  
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 Kävijät 

verkkosivuil-

la 

Seuraajat  

Facebookissa 

Seuraajat 

Twitterissä 

Henkilökohtai-

nen palvelu 

Tiedotustapaami-

set ja -seminaarit 

Info Pohjola 676 834 9 483 1 403 3 099 3 500 

Øresunddirekt 1 088 362 2 261 764 15 390 3 590 

Norjan ja Ruot-

sin välinen 

Grensetjäns-

ten-

neuvontapal-

velu 

386 813 1 026 97 17 995 582 

Pohjoiskalotin 

rajaneuvonta 

44 265 888 71 4 203 3 425 

Yhteensä 2 196 274 13 658 2 335 40 687 11 097 
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Liite 1 – Pohjoismaiden ministerineuvoston liikkuvuutta edistävä työ helmikuusta  2019 
kesäkuuhun 2020 
 

Välillisesti vaikuttavat toimet 

Pohjoismaiden ministerineuvoston tehtävänä on edistää yksityishenkilöiden ja yritysten liikkuvuutta Pohjoismaissa 

luomalla toimivia edellytyksiä liikkuvuudelle esimerkiksi säännöstöjen yhtenäistämisen ja vastavuoroisen tunnustami-

sen sekä rajaesteneuvoston ja alakohtaisten ministerineuvostojen rajaestetyön avulla. Vuosina 2019–2021 työssä kes-

kitytään erityisesti digitalisaatioon, tutkintojen vastavuoroiseen tunnustamiseen sekä yhteistyöhön EU -säädösten täy-

täntöönpanossa. 

 

 

 

Rajaesteneuvoston tulee toimeksiantonsa mukaisesti yhteistyössä alueellisten ja kansallisten toimijoiden, alako htaisten 

ministerineuvostojen ja ministeriöiden kanssa edistää yksityishenkilöiden ja yritysten liikkuvuutta rajoittavan 8–12 rajaes-

teen selvittämistä vuosittain. 

 

Lisätietoa työn tuloksista on selonteon kappaleessa  3 ja rajaesteneuvoston toimintakertomuksessa 2019–2020. 

 

 

 

 

Pohjoismaiden ja Baltian maiden rajattoman digitaalisen alueen perustamista käsitellään edelleen muun muassa luomalla  
tekniset edellytykset kansallisten sähköisten tunnisteiden käytölle muissa Pohjoismaissa vuoden 2020 loppuun mennessä, 
laatimalla  
sähköisten julkisten hankintojen yhteisiä rajoja ylittäviä standardeja (eProcurement) (mukaan lukien yhteinen pääsy EU -

standardien käyttöönottoon), jatkamalla Nordic Smart Government 3.0 -työtä sekä tekemällä yhteistyötä 5G:n käyttöön-

otossa. (MR-DIGITAL) 

 

Sektorikohtaiset tavoitteet Tavoitteen bud-

jettivarat 2019 

ja 2020 sekä 

mahdolliset va-

rat vuoden 

2019 liikku-

vuuserästä 

Tulokset helmikuu 2019–

kesäkuu 2020 

Jatkotyö 

Vahvistetaan maiden hallitusten 

ja yhteiskuntien digitaalista mur-

rosta keskittymällä erityisesti 

toimiin, joiden tavoitteena on 

kehittää julkisen sektorin 

maidenvälisiä sähköisiä palvelui-

ta. 

 

Pyritään tiivistämään Pohjois-

maiden ja Baltian maiden viran-

2019: 6 MDKK 
2020: 9,5 MDKK 

Digitalisaatioministerineuvosto 

julkisti vuonna 2020 maiden välis-

ten digipalvelujen työohjelman 

vuosiksi 2020–2024.  Ohjelma lu-

keutuu digitalisaatioministerineu-

voston keskeisiin painopistealuei-

siin, ja sille on varattu vuosittainen 

9,5 miljoonan Tanskan kruunun 

budjetti vuosiksi 2020–2024.  

 

Nyt on tarkoitus testata 

ohjelman toimivuutta, ja 

maiden digitalisaatiovi-

ranomaiset käyttävät oh-

jelman eri osia toiminta-

aloillaan, jotka koskevat 

opiskelua, työskentelyä ja 

yritystoimintaa yli maiden 

rajojen. Hankkeen johta-

vat maat on tarkoitus ni-
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omaisten yhteistyötä, jotta voi-

daan perustaa rajaton digitaali-

nen infrastruktuuri ja liittää kes-

keisiä sähköisiä palveluita yhte-

näiseksi kokonaisuudeksi niin, 

että ne tukevat ihmisten, tava-

roiden, palveluiden, pääoman ja 

tiedon vapaata liikkuvuutta alu-

eella. 

 

Kesäkuussa korkean tason ryhmä 

(HNG-DIGITAL) nimesi kansallis-

ten digitalisaatioviranomaisten 

edustajista koostuvan ohjelma-

komitean, joka vastaa ohjelman 

tavoitteiden edistämisestä ja to-

teutuksesta. Syksyllä 2020 käyn-

nistetään työ tulevaa nel-

jää vuotta koskevan suunnitelman 

laatimiseksi. 

 
Sähköisen tunnistamisen yhteen-

toimivuutta koskeva hanke on 

merkittävä osa ohjelmaa. Hank-

keessa on vuosina 2019 ja 2020 

kehitetty tarvittavia tietoteknisiä 

ratkaisuja, jotta maiden sähköisen 

tunnistamisen ratkaisut voivat 

toimia yli maiden rajojen. 

metä vuoden 2020 kol-

mannella neljänneksellä. 

 

Lisäksi valitaan ohjelma-

sihteeristö ja -johtaja, jot-

ka auttavat ohjelmakomi-

teaa ja koordinoivat oh-

jelman eri osahankkeiden 

välistä yhteistyötä. 

 
Vuoden 2021 loppupuolel-

la EU-komissio hyväksyy 

maiden sähköisen tunnis-

tamisen ratkaisut vaiheit-

tain EU:n eIDAS-

asetuksen standardien 

mukaisesti. 

 

Pohjoismaiden ja Baltian maiden 

alueesta tulee maailman johtava 

ja integroitunein 5G-alue 

- edistämällä uusien testaus-

mahdollisuuksien ja -keskusten 

kehittämistä 

- vahvistamalla alueen 5G-

taajuuskaistojen teknistä koordi-

nointia 

- poistamalla 5G-verkoston laa-

jenemisen esteitä 
- seuraamalla ja edistämällä 5G-

teknologian kehitystä. 

 

2019: 1,2 MDKK 

2020: 2,5 MDKK 

Digitalisaatioministerineuvosto on 

vuosina 2019 ja 2020 ottanut tär-

keitä askeleita työssä pääministe-

rien julkilausuman mukaisen 5G:n 

käyttöönoton nopeuttamiseksi 

Pohjoismaissa.  

 

Digitalisaatioministerineuvosto on 

vuonna 2019 tutkinut 5G-

koeympäristöjä Pohjoismaissa ja 

Baltian maissa tavoitteena selvit-

tää alueen 5G-teknologiaan liitty-

viä vahvuuksia ja haasteita. Tulok-

set on koottu Ruotsin teknisen 

tutkimuslaitoksen (RISE) julkai-

semaan raporttiin. 

 

Marraskuussa 2019 digitalisaa-

tioministerineuvosto järjesti pyö-

reän pöydän keskustelun,  

johon osallistui niin Pohjoismai-

den, Baltian maiden, Saksan ja 

Puolan ministereitä kuin tutkijoi-

ta, yrittäjiä ja tietotekniikan sekä 

televiestinnän johtavien yritysten 

toimitusjohtajia. Kokouksessa 

laadittiin suositusluettelo 5G-

Vuosina 2021–2024 MR-

DIGITAL aikoo jatkaa alu-

een 5G-teknologian kehi-

tyksen seuraamista.  

 

Hyvien esimerkkien, alu-

een testikeskusten yhteis-

työn ja analyysien avulla 

MR-DIGITAL pyrkii edis-

tämään 5G-

teknologioiden käytön in-

novaatioita alueella. 

 

5G-videoilla on tärkeä 

asema alueen vahvuuksia 

ja 5G:n käyttöä koskevan 

tiedon jakamisessa, joten 

niitä esitellään suurilla 

kansainvälisillä foorumeil-

la laajemman ja globaalin 

kohderyhmän tavoitta-

miseksi. 
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teknologian käyttöön liittyvän 

alueellisen yhteistyön vahvista-

miseksi.  

 

5G-aiekirjeen ja RISEn raportin 

seurantana HNG-DIGITAL päätti 

keväällä 2019 julkaista 5G-aiheisia 

videoita. Niiden tavoitteena on 

esitellä 5G-teknologian käytön 

alueellisia vauhdittajia ja vahvuuk-

sia ja luoda siten kasvua sekä tu-

kea vihreään talouteen siirtymistä 

ja innovaatioita esimerkiksi maa-

talouden, teollisuuden, tervey-

denhuollon, liikenteen ja älykkäi-

den kaupunkien aloilla. Videoiden 

odotetaan valmistuvan vuo-

den 2020 kolmannella neljännek-

sellä (covid-19-epidemian takia). 

 

 

 

Työ tutkintojen, ammattipätevyyksien ja ammatinharjoittamisoikeuksien vastavuoroisesta tunnustamisesta saadaan 

päätökseen, minkä seurauksena Pohjoismaissa suoritetut toisiaan vastaavat tutkinnot tunnustetaan automaattisesti 

mahdollisimman laajalti. (MR-U) 

 

Tavoitteen budjettivarat 

2019 ja 2020 sekä mahdolli-

set varat vuoden 2019 liik-

kuvuuserästä 

Tulokset helmikuu 2019–

kesäkuu 2020 

Jatkotyö 

450 000 DKK 

 
780 000 DKK liikkuvuuserästä 

Vastavuoroisesta tunnustamisesta 

on laadittu kaksi raporttia, joista 

ensimmäinen käsittelee digitali-

saation mahdollisuuksia etenkin 

laadun parantamiseksi ja proses-

sien tehostamiseksi. Toisessa, au-

tomaattista tunnustamista koske-

vassa raportissa todetaan, että 

korkea-asteen tutkintojen tunnus-

taminen on jo nykyään pääsään-

töisesti automaattista Pohjois-

maissa. Työn seurantana ad hoc -

ryhmä työskentelee nyt Ahve-

nanmaalla, Färsaarilla ja Grönlan-

nissa hankittujen pätevyyksien 

automaattisen tunnustamisen 

Digitalisaation mahdollisuuksista ja automaatti-

sesta tunnustamisesta laadittujen raporttien tu-

loksia tarkastellaan ja esitellään vuonna  2021 pi-

dettävässä yhteisessä konferenssissa. Tuloksista 

on tarkoitus tiedottaa myös kansallisissa tunnus-

tamista käsittelevissä seminaareissa. Nykyinen 

ad hoc -ryhmä jatkaa työtään automaattisen 

tunnustamisen parissa. 
 

Säänneltyihin ammatteihin liittyvien haasteiden 

selvittämishanketta on tarkoitus seurata. 

 

Lisäksi ÄK-U jatkaa keskustelua siitä, miten kou-

lutus- ja ammattipätevyyksien tunnustamiseen 

tähtäävää työtä voidaan kehittää. 
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varmistamiseksi. Lisäksi se selvit-

tää mahdollisuuksia formaalistaa 

automaattinen tunnustaminen 

esimerkiksi Reykjavikin julistuk-

seen tehtävällä muutoksella. Työ-

elämäalan ministerineuvoston 

(MR-A) johdolla käynnistetyssä 

yhteistyöhankkeessa MR-U on 

mukana selvittämässä, millä aloil-

la säänneltyihin ammatteihin liit-

tyy mahdollisesti haasteita. Hank-

keessa tarkastellaan myös haas-

teiden laajuutta ja merkitystä 

Pohjoismaiden työmarkkinoiden 

liikkuvuuden kannalta.  

 
Koulutus- ja tutkimusvirkamies-

komitea (ÄK-U) on lisäksi keskus-

tellut siitä, miten koulutus- ja 

ammattipätevyyksien tunnusta-

miseen tähtäävää työtä voidaan 

kehittää. 

 

 

 

 

Yhteistyötä kansallisen ja EU-lainsäädännön täytäntöönpanossa jatketaan ja kehitetään muun muassa tahattomien raja-

esteiden torjumiseksi. (MR-SAM ja alakohtaiset ministerineuvostot) 

 

Tavoitteen budjettivarat 

2019 ja 2020 sekä mahdolli-

set varat vuoden 2019 liik-

kuvuuserästä 

Tulokset helmikuu 2019–

kesäkuu 2020 

Jatkotyö 

– 

 

MR-SAM päätti syyskuussa 2018 

suosittaa, että sektorit vaihtavat 

vähintään kerran vuodessa tietoa 

kansallisista lainsäädäntösuunni-

telmista sekä EU-lainsäädäntöön 

liittyvistä kysymyksistä. MR-SAM 

suositti myös, että sektorit pyrki-

vät ottamaan huomioon ja vält-

tämään uuden lainsäädännön tai 

EU-lainsäädännön täytäntöönpa-

non aiheuttamat mahdolliset ra-

jaesteet. 

 

Liikkuvuus ja lainsäädäntöyhteistyö, mukaan lu-

kien EU-säädösten täytäntöönpano, on tärkeä 

osa vuosiksi 2021–2024 laadittua visio 2030:n 

toimintasuunnitelmaa. 

 

Käynnissä olevaa työtä jatketaan, ja lisäksi tar-

kastellaan mahdollisuuksia lainsäädäntöyhteis-

työn sekä EU-säädösten täytäntöönpanoon liit-

tyvän yhteistyön vahvistamiseksi. 
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MR-SAM päätti käynnistää syys-

kuussa 2019 pilottihankkeen EU-

säädösten täytäntöönpanosta. 

 

 

 

 

 

 

 

Yhdenmukaistetaan rakennusmääräyksiä ja -standardeja tarvittavilta osin kilpailuedellytysten parantamiseksi sekä pa-

remman ja edullisemman rakentamisen varmistamiseksi. (MR-TILLVÄXT, elinkeinopolitiikka) 

 

Tavoitteen budjettivarat 

2019 ja 2020 sekä mahdolli-

set varat vuoden 2019 liik-

kuvuuserästä 

Tulokset helmikuu 2019–

kesäkuu 2020 

Jatkotyö 

200 000 DKK elinkeinosekto-

rin hankevaroista 

1 MDKK liikkuvuuserästä 

 

Varattu 40 MDKK elinkei-

nosektorin budjettikehykses-

tä 2021–2024. 
 

Käynnistetty pilottihanke raken-

nusmääräysten yhdenmukaista-

misesta elinkaarinäkökulman 

huomioivan kestävän rakentami-

sen edistämiseksi. Pohjoismaiden 

ministerineuvoston toimintasuun-

nitelmassa elinkeinosektori on va-

rannut 40 MDKK hankkeeseen, 

joka koskee kestävää rakentamis-

ta ja rakennusmääräysten yhte-

näistämistä.  

 
Perustettu ohjausryhmä, jonka 

tavoitteena on entistä integroitu-

neemmat pohjoismaiset raken-

nusmarkkinat. 

Pilottihanke jatkuu. 

 

Ohjausryhmä jatkaa työtään vuoteen 2024 asti.  

Toimintasuunnitelman kestävää rakentamista 

koskevaa aloitetta kehitetään edelleen, se sisäl-

lytetään työhön ja käynnistetään vuonna  2021. 

 
Ohjausryhmä aikoo selvittää rakennusmarkki-

noiden integroitumisen esteitä, ja aiheesta laadi-

taan seurantasuunnitelma. 

 

 

 

 

Luodaan parempia liikkuvuusmahdollisuuksia toimintarajoitteisille. 

 

Sektorikohtaiset 

tavoitteet 

Tavoitteen budjettivarat 

2019 ja 2020 sekä mahdolli-

set varat vuoden 2019 liik-

kuvuuserästä 

Tulokset helmikuu 2019–

kesäkuu 2020 

Jatkotyö 

Toimintarajoitteisia 

henkilöitä koskevan 

toimintasuunnitel-

man eri toimien 

0,25 MDKK esteettömään 

suunnitteluun ja esteettö-

myyteen sosiaali- ja terveys-

politiikan ministerineuvostol-

Vuonna 2019 vammaisalan poh-

joismaisen yhteistyöneuvoston 

sihteeristö piti säännöllisesti yh-

teyttä rajaesteneuvoston sihtee-

Pohjoismainen hyvinvoin-

tikeskus suunnittelee ja 

toteuttaa vuonna 2020 

seminaarin kokemusten ja 
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käynnistäminen 

 
 

ta (MR-S) 

 

0,15 MDKK vuoden 2019 liik-

kuvuuserästä 
 

ristön ja Info Pohjolan kanssa kes-

keisistä hankkeista, jotka koskivat 

muun muassa opiskelijaliikkuvuut-

ta ja toimintarajoitteita. Rajaeste-

neuvoston sihteeristö osallistui 

vammaisalan pohjoismaisen yh-

teistyöneuvoston kokoukseen lo-

kakuussa. 

 
 

osaamisen jakamiseksi se-

kä viittomakieltä ja liikku-

vuutta koskevien suositus-

ten kehittämiseksi tiiviissä 

yhteistyössä eri Pohjois-

maiden asiantuntijaympä-

ristöjen ja kuurojen etujär-

jestöjen kanssa.  Tulokset 

kirjataan raporttiin. 

 

Koronatilanteen takia fyy-

sisen seminaarin sekä ko-

kemusten ja osaamisen 

vaihdon toteutusta suunni-

tellaan toisessa muodossa. 

Tulkkaus eri maiden viit-

tomakielille hankaloittaa 

kuitenkin tilaisuuden jär-

jestämistä verkossa.  
 

 

 

 

Vahvistetaan pohjoismaista liikenne- ja infrastruktuuriyhteistyötä. (MR-TILLVÄXT, energiapolitiikka) 

 

Tavoitteen budjettivarat 

2019 ja 2020 sekä mahdolli-

set varat vuoden 2019 liik-

kuvuuserästä 

Tulokset helmikuu 2019–

kesäkuu 2020 

Jatkotyö 

MR-SAM myönsi vuo-

den 2019 liikkuvuuserästä 

0,5 MDKK ja kehotti vastuu-

ministereitä järjestämään 

vuonna 2019 ministerikonfe-

renssin, jossa voitiin jatkaa 

keskustelua muun muassa 

yhteisistä tavoitteista alan 

yhteistyön vahvistamiseksi ja 

mahdollisen ad hoc -

ministerineuvoston perusta-

miseksi. 

Toukokuussa 2020 pidettiin epävi-

rallinen liikenneministerien ko-

kous, jossa keskusteltiin Pohjois-

maiden liikenneministerien ja -

ministeriöiden tulevasta yhteis-

työstä. Kokouksen järjestivät yh-

teistyössä edellinen puheenjohta-

jamaa Islanti ja nykyinen puheen-

johtajamaa Tanska. Kokouksessa 

keskityttiin erityisesti liikennesek-

torin vihreään talouteen siirtymi-

seen sekä covid-19-pandemian 

jälkeisiin elvytystoimiin. 

 
Liikenneministerien kokouksen 

yhteydessä oli tarkoitus pitää 

myös liikenneministerikonferens-

Liikenneministerien kokouksen seurantana mai-

den välillä käydään vuoropuhelua tulevan yhteis-

työn järjestämisestä. 
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si, mutta se siirrettiin covid-19:n 

takia myöhemmäksi. 

 

 

 

 

Käynnistetään työmarkkina-alan valvontaan ja seurantaan liittyvää yhteistyötä Pohjoismaissa. (MR-A) 

 

Tavoitteen budjettivarat 

2019 ja 2020 sekä mahdolli-

set varat vuoden 2019 liik-

kuvuuserästä 

Tulokset helmikuu 2019–

kesäkuu 2020 

Jatkotyö 

0,5 MDKK vuoden 2019 liik-

kuvuuserästä 

0,5 MDKK MR-A:n vuo-

den 2019 budjetista 

0,3 MDKK MR-A:n vuo-

den 2020 budjetista 
 

Käynnistetty hanke työmarkkina-

alan valvontaan ja seurantaan liit-

tyvän yhteistyön lisäämisestä 

Pohjoismaissa, mistä laaditaan 

loppuraportti vuoden 2020 lop-

puun mennessä. 

 

Maiden työmarkkinaviranomaisten edustajista 

koostuva seurantaryhmä tarkastelee hankkeen 

tuloksia. 

 

 

 

 

 

Välittömät liikkuvuutta edistävät toimet 

Pohjoismaiden ministerineuvoston tulee edistää liikkuvuutta Pohjoismaissa tukemalla suoraan kansalaisten 

mahdollisuuksia lähteä opiskelemaan tai työskentelemään toiseen Pohjoismaahan. Työn avulla tuetaan yh-

teispohjoismaista identiteettiä ja kartutetaan muiden Pohjoismaiden kielten ja kulttuurin ymmärtämystä. 

Vaihto-ohjelmissa keskitytään vuosina 2019–2021 etenkin nuoriin. 

 

 

 

Vuosittain noin 8 500 opiskelijaa ja opettajaa lähtee vaihtoon muun muassa Nordplus- ja Nordic Master -ohjelmien kehit-

tämisen ja vahvistamisen ansiosta. (MR-U) 

 

Tavoitteen budjettivarat 

2019 ja 2020 sekä mahdolli-

set varat vuoden 2019 liik-

kuvuuserästä 

Tulokset helmikuu 2019–

kesäkuu 2020 

Jatkotyö 

Nordplusin kokonaisbudjetti 

oli 79,422 MDKK vuon-

na 2019, ja 80,650 MDKK 

vuonna 2020. Siihen lisätään 

vielä Baltian maiden osallis-

tumismaksu. Suuruudeltaan 

vaihteleva osuus tästä budje-

Nordplus on tukenut liikkuvuus-

toimintaa Nordplus Junior-, 

Nordplus Korkeakoulutus- ja 

Nordplus Aikuiskoulutus -

osaohjelmien kautta. Maiden väli-

sen liikkuvuuden jakauma on hy-

vä. Covid-19-epidemian useiden 

Nordplus jatkuu entiseen malliin, tosin aiempaa 

pienemmällä budjetilla MR-U:n yleisen budjetti-

leikkauksen takia.  

 

Vuodesta 2021 lähtien ei enää julisteta uusia 

Nordic Master -ohjelmia, mutta käynnissä olevat 

ohjelmat jatkuvat ilman muutoksia. Nordplus-
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tista varataan liikkuvuustoi-

minnan tukemiseen. Lopuilla 

varoilla tuetaan verkostoitu-

mista ja kehityshankkeita. 

Nordplus sai 3 MDKK vuo-

den 2019 liikkuvuuserästä. 

 

Nordic Master -ohjelman ko-

konaisbudjetti oli 5,611 

MDKK vuonna 2019 ja 5,706 

MDKK vuonna 2020. 

 
Vuonna 2019 ÄK-U varasi 

150 000 DKK Pohjoismaiden 

opinto-ohjaajien verkoston 

vahvistamiseen. 

erilaisten torjuntatoimien takia 

ohjelmassa on tällä ajanjaksolla 

hyväksytty myös digitaalinen liik-

kuvuus tai tarvittaessa toiminnan 

siirtäminen myöhemmäksi. 

Liikkuvuuserästä saadut varat 

osoitettiin Nordplus Junior -

ohjelmaan. 

 

Vuonna 2019 tuettiin kolmea uut-

ta Nordic Master -ohjelmaa sekä 

jatkettiin yhden käynnissä olevan 

ohjelman tukemista. Vuonna 2020 

on julkaistu haettaviksi kolme uut-

ta ohjelmaa. Sektorin budjetti-

leikkausten ja koulutuslaitosten 

rajallisen kiinnostuksen vuoksi on 

päätetty olla julistamatta uusia 

Nordic Master -ohjelmia. Sen si-

jaan on tarkoitus arvioida keinoja 

sisällyttää Nordic Master -

ohjelman osia Nordplusiin. 

 
Vuonna 2019 pidettiin seminaari 

Pohjoismaiden opinto-ohjaajille. 

Tarkoituksena oli keskustella siitä, 

miten Pohjoismaiden välisistä liik-

kuvuusmahdollisuuksista annetta-

vaa opinto-ohjausta voidaan vah-

vistaa ja mitä työkaluja opinto-

ohjaajat toivovat ja tarvitsevat. 

 

ohjelman arvioinnin yhteydessä tarkastellaan, 

mitä Nordic Master -ohjelman osia voitaisiin si-

sällyttää Nordplusiin. 

 
Pohjoismaiden opinto-ohjaajien seminaarin seu-

rantana jatketaan vahvaa ja määrätietoista tie-

dotustoimintaa Pohjoismaiden opinto-ohjaajien 

liitoille. 

 

 

 

NordForskin kautta edistetään liikkuvuutta, tutkijakoulutusta sekä nuorten tutkijoiden verkostoitumista.  

 

Tavoitteen budjettivarat 

2019 ja 2020 sekä mahdolli-

set varat vuoden 2019 liik-

kuvuuserästä 

Tulokset helmikuu 2019–

kesäkuu 2020 

Jatkotyö 

NordForskin pohjoismainen 

budjetti oli 124 MNOK vuon-

na 2019 ja 126 MNOK vuon-

na 2020. Kansallinen rahoitus 

on kaksi kertaa suurempi 

Laitos rahoittaa  

liikkuvuutta, tutkijakoulutusta ja 

tieteellistä verkostoitumista tut-

kimusohjelmansa puitteissa poh-

joismaisten huippuosaamiskes-

NordForsk jatkaa edelleen  
liikkuvuuden, tutkijakoulutuksen ja tieteellisen 

verkostoitumisen edistämistä tavallisen toimin-

tansa puitteissa. 
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kuin myönnetyt pohjoismai-

set varat.  

 

Liikkuvuudelle, tutkijakoulu-

tukselle ja tieteelliselle ver-

kostoitumiselle ei ole erillisiä 

budjettikohtia.  

 
NordForsk ei saa varoja liik-

kuvuuserästä. 

 

kusten, hankkeiden ja pohjois-

maisten yliopistojen liittoumien 

kautta.  

 
Liikkuvuudesta, tutkijakoulutuk-

sesta ja tieteellisestä verkostoi-

tumisesta ei ole laadittu erillistä 

selvitystä. 

 

 

 

Pyritään välittämään vuosittain vähintään 750 työpaikkaa Pohjoismaiden nuorille muun muassa kehittämällä ja vahvis-

tamalla Nordjobb-ohjelmaa. (MR-A) 

 

Tavoitteen budjettivarat 

2019 ja 2020 sekä mahdolli-

set varat vuoden 2019 liik-

kuvuuserästä 

Tulokset helmikuu 2019–

kesäkuu 2020 

Jatkotyö 

Nordjobb on saanut MR-A:lta 

vuosittain 3,381 MDKK vuo-

sina 2019 ja 2020. Ei rahoi-

tusta liikkuvuuserästä. 

Vuonna 2019 Nordjobb välitti 

kausitöitä nuorille tavoitteiden 

mukaisesti. Vuonna 2020 pande-

mia vaikuttaa huomattavan nega-

tiivisesti Nordjobb-työnvälityksen 

tuloksiin. Vuonna 2019 laadittiin 

ulkopuolinen arviointi MR-A:n 

toimista liikkuvuuden edistä-

miseksi.  

 

Tulosten saavuttaminen ja arviointi sisältyvät 

Nordjobb-ohjelman vuonna 2021 alkavan uuden 

toimeksiannon parissa tehtävään työhön. 

 

Kieli, identiteetti ja kulttuuri 

Pohjoismaiden ministerineuvoston tulee pyrkiä auttamaan Pohjoismaiden asukkaita – etenkin nuoria – ym-

märtämään paremmin muiden Pohjoismaiden kieliä ja kulttuuria. 

 

 

Edistetään 2 000–3 000 Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuuritoimijan ja taiteilijan liikkuvuutta Pohjoismaiden ja Bal-

tian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelman, kulttuuri- ja taideohjelman, lasten ja nuorten kulttuuri- ja kieliohjelma Voltin 

sekä pohjoismaisen käännöstuen kautta.  (MR-K) 

 

Sektorikohtaiset tavoit-

teet 

Tavoitteen bud-

jettivarat 2019 ja 

2020 sekä mah-

dolliset varat 

Tulokset helmikuu 2019–

kesäkuu 2020 

Jatkotyö 
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vuoden 2019 liik-

kuvuuserästä 

Välittömät liikkuvuutta edis-

tävät toimet: 
Kulttuurisektori jatkaa liik-
kuvuuden edistämistoimia, 
joiden tavoitteena on kartut-
taa pohjoismaalaisten nuor-
ten tietoja Pohjoismaista ja 
Pohjoismaiden kielistä ja 
kulttuureista sekä luoda pa-
rempia olosuhteita pohjois-
maiselle taide- ja kulttuu-
rielämälle.  

 
 

2019: 

11,901 MDKK 

2020: 

12,103 MDKK 
 

Pohjoismaiden ja Baltian maiden 

kulttuurialan liikkuvuusohjel-

man liikkuvuus-/verkostoitumis-

/residenssitoiminnan kautta on 

myönnetty tukea yhteensä 

488 hankkeelle. 

Vuonna  2020 on jäljellä kaksi ha-

kukierrosta. 

Ohjelman painopisteenä on liik-

kuvuus. Liikkuvuustuen ansiosta 

hakijat ovat saaneet uusia yhteyk-

siä, osaamista ja tietoa eri puolilta 

aluetta. Sen avulla he ovat voineet 

esitellä taide- ja kulttuurituotan-

toja ja herättäneet kiinnostusta 

Pohjoismaiden ja Baltian maiden 

taidetta ja kulttuuria kohtaan. Yhä 

useammat hakijat ovat ilmastotie-

toisia ja pyrkivät matkustamaan 

mahdollisimman ympäristö-

myötäisellä tavalla.  

Verkostotuen avulla Pohjoismai-

den ja/tai Baltian maiden ammat-

titaiteilijat ja kulttuurityöntekijät 

ovat voineet tavata ja vaihtaa ide-

oita ja tietoa. Myönnetyt verkos-

totuet antavat mahdollisuuden 

jakaa tietoa ja oppia 

toinen toisiltaan, toimia sekä isän-

tänä että 

vieraana, esitellä kumppaneille 

johtavia paikallisia asiantuntijoita 

ja tavata heitä kumppanuusmais-

sa sekä luoda  

yhteyksiä. 

Residenssituen ansiosta Pohjois-

maiden ja Baltian maiden resi-

denssikeskukset ovat voineet kut-

sua vieraakseen taiteilijoita muis-

ta Pohjoismaista ja Baltiasta. Tai-

teilijoilla on ollut mahdollisuus 

työskennellä rauhassa, tavata 

muita taiteilijoita ja luoda yhteyk-

siä paikallisiin taide- ja kulttuuri-

MR-K ja kolmen Baltian 

maan kulttuuriministerit 

päättävät ohjelman jatkosta 

syksyllä 2020. Mikäli ohjel-

maa jatketaan, kulttuurisek-

tori jatkaa sen kautta liikku-

vuuden edistämistä ja pa-

rempien olosuhteiden luo-

mista pohjoismaiselle taide- 

ja kulttuurielämälle. 
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toimijoihin. 

Taiteilijoiden mielestä on keskeis-

tä ja ratkaisevan tärkeää, että he 

voivat sekä kehittyä itse omassa 

työssään että vaikuttaa taiteilija-

residenssin toimintaan. 
 

Välittömät liikkuvuutta edis-
tävät toimet:  Kulttuurisekto-
ri jatkaa liikkuvuuden edis-
tämistoimia, joiden tavoit-
teena on kartuttaa pohjois-
maalaisten nuorten tietoja 
Pohjoismaista ja Pohjois-
maiden kielistä ja kulttuu-
reista sekä luoda parempia 
olosuhteita pohjoismaiselle 
taide- ja kulttuurielämälle.  
 

2019: 3,190 MDKK 
2020: 3,448 MDKK 

Pohjoismainen käännöstuki 

Tukiohjelman tavoitteena on edis-

tää pohjoismaisen laatukirjalli-

suuden julkaisemista Pohjoismai-

den muilla kielillä. NordLit-

verkoston hallinnoiman järjestel-

män tavoitteena on turvata Poh-

joismaiden kielille käännetyn kir-

jallisuuden kehittäminen ja jakelu. 

Vuonna 2019 saatiin 

227 hakemusta. Niistä 214 sai 

myöntävän päätöksen. 

 

Tukijärjestelmän ansiosta poh-

joismaiset lukijat voivat tutustua 

muiden Pohjoismaiden kirjallisuu-

teen omalla kielellään. Tällä taval-

la lukijat eri puolilla Pohjolaa pää-

sevät tutustumaan paitsi itse kir-

jallisuuteen, myös sen kuvaamiin 

paikallisiin ja alueellisiin erikois-

piirteisiin. Tällä tavalla nykykirjal-

lisuuden käännökset edistävät 

pohjoismaisten naapurimaiden 

välistä tuntemusta.  

Lisäksi käännetyt teokset luovat 

pohjan Pohjoismaiden välisille kir-

jailijavaihdoille julkaisu- ja ää-

neenlukutilaisuuksissa sekä Poh-

joismaiden neuvoston kirjallisuus-

palkinnon ehdokkaina olevien te-

osten esittelytilaisuuksissa – sekä 

festivaaleilla. Tämä lisää kirjalli-

suuden alan taiteellista pohjois-

maista liikkuvuutta. 
 

Tukijärjestelmä jatkuu vuon-

na 2020, mutta vuonna 2021 

siihen on odotettavissa 

5 prosentin leikkaus kulttuu-

risektorin (MR-K) budjettiin 

suunniteltujen säästöjen ta-

kia. 

 
Vuonna 2020 NordLit-

verkosto on keskittynyt 

muun muassa grönlantilai-

sen, färsaarelaisen ja saamen 

kielialueiden kirjallisuuden 

vahvistamiseen sekä sen ky-

synnän ja markkinoiden kas-

vattamiseen niin Pohjois-

maissa kuin muuallakin maa-

ilmassa. Lisäksi painopistei-

nä ovat tavalliseen tapaan 

olleet lasten- ja nuortenkir-

jallisuuden kääntäminen se-

kä käännöstukijärjestelmästä 

tiedottaminen kustantamoil-

le eri puolilla Pohjoismaita. 

Välittömät liikkuvuutta edis-

tävät toimet 

 

2019: 

16,853 MDKK 
2020: 

Kulttuuri- ja taideohjelma 

on myöntänyt tukea 

125 hankkeelle. 

Ohjelma jatkuu vuonna 2021. 

Myönnettyjen tukien avulla 

edistetään liikkuvuutta ja 



 
 

20 / 34 

sekä 

 
Kieli, identiteetti ja kulttuuri:   
Kulttuurisektorin työn ta-
voitteena on vahvistaa poh-
joismaisten naapurikielten 
ymmärtämistä.  
 

17,140 MDKK Vuonna  2020 on jäljellä yksi ha-

kukierros. 

Ajanjaksolla on myönnetty tukea 

muun muassa innovatiivisiin 

hankkeisiin, joiden taiteelliset ja 

kulttuuriset piirteet edistävät mo-

nimuotoista ja kestävää Pohjolaa. 

Tärkeitä yhteyksiä on solmittu 

useiden laitosten ja taiteilijoiden 

kanssa, mikä pitkällä aikavälillä 

voi rikastuttaa myös paikallista 

toimintaa. Kaikkien hankkeiden 

yhteisenä nimittäjänä on yhteis-

työ pohjoismaisten ja muunmaa-

laisten kollegoiden kanssa. 

Yhteistyöhankkeet edistävät poh-

joismaisten verkostojen kehittä-

mistä ja yhteistä kasvua. Kulttuu-

ri- ja taideohjelmasta jaettu tuki 

on vahvistanut osaltaan pohjois-

maista yhteisöä sisällöntuotannol-

la, jolla on yhtymäkohtia kansan-

perinteeseen ja pohjoismaisiin yh-

teiskuntiin. Ohjelma on lisäksi 

edistänyt vähemmistöjen esiin-

tuomista. Pohjoismaisen yhteis-

työn avulla voidaan vahvistaa sekä 

erojen ymmärtämistä että yhtei-

söllisyyttä. 

Kieli- ja kulttuurirajat ylittävä yh-

teistyö sekä yksittäisten toimijoi-

den ja organisaatioiden yhdistel-

mä voi olla haastava, mutta lop-

putulokset ovat palkitsevia. 
 

kartutetaan Pohjoismaiden 

sekä niiden kielten ja kult-

tuurien tuntemusta. Ohjel-

man avulla kulttuurisektori 

on mukana luomassa parem-

pia olosuhteita pohjoismai-

selle taide- ja kulttuurielä-

mälle. 

Välittömät liikkuvuutta edis-

tävät toimet 

 

sekä 

 

Kieli, identiteetti ja kulttuuri 

 
 

2019: 2,5 MDKK 
2020: 2 MDKK 

Lasten ja nuorten kulttuuri- ja 

kieliohjelma Volt on myöntänyt 

tukea 8 hankkeelle, jotka on 

suunnattu lapsille ja nuorille, to-

teutettu heidän kanssaan tai hei-

dän toimestaan (vuotuinen haku-

aika elokuussa). 

Oman ideoinnin ja luovuuden 

kautta on pyritty lisäämään kiin-

nostusta Pohjoismaiden kieliin. 

Lasten ja nuorten osallistuminen 

Ohjelma jatkuu vuonna 2021. 

Ohjelman ja myönnettävien 

tukien kautta kulttuurisektori 

haluaa pyrkiä vahvistamaan 

Pohjoismaiden kielten ym-

märtämistä. Tavoitteena on 

myös lisätä liikkuvuutta sekä 

kartuttaa pohjoismaalaisten 

nuorten tuntemusta Poh-

joismaista sekä niiden kielis-

tä ja kulttuureista. 
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hankkeiden suunnitteluun, toteu-

tukseen ja arviointiin on ollut tär-

keää. Henkilökohtaisia tapaami-

sia, mahdollisuuksia tavata muita 

ja oppia Pohjoismaiden eri kielistä 

sekä laajentaa omaa näköpiiriään 

on pidetty erityisen arvokkaina 

seikkoina tukea saaneissa hank-

keissa. 

Ohjelmaa arvioitiin vuonna 2019 

ja sitä jatkettiin kolmella vuodella 

(2020–2022). 
 

Välittömät liikkuvuutta edis-

tävät toimet 

 

sekä 

 
Kieli, identiteetti ja kulttuuri:   
Kulttuurisektorin työn ta-
voitteena on vahvistaa poh-
joismaisten naapurikielten 
ymmärtämistä.  

 

2019: 3 MDKK 

2020: 3 MDKK 

NAPAn kulttuuritukiohjelman 

tavoitteena on vilkastuttaa mat-

kustus- ja hanketukien avulla poh-

joismaista kulttuuriyhteistyötä ja 

ylläpitää Grönlannin ja muiden 

Pohjoismaiden välistä kulttuurisil-

taa.  Ohjelma edistää Pohjoismai-

den välistä yhteistyötä ja entistä 

tiiviimpää yhteydenpitoa, vahvis-

taa kulttuurielämän pohjoismaista 

ulottuvuutta niin yksittäisissä 

maissa kuin koko Pohjolassa sekä 

lisää ymmärrystä Pohjoismaiden 

yhtäläisyyksistä ja eroista. Lapset 

ja nuoret kuuluvat ensisijaiseen 

kohderyhmään. Myönnettävien 

tukien tulee mukailla vuosiksi 

2013–2020 laadittua pohjoismai-

sen kulttuuriyhteistyön strategi-

aa. 

 

Vuonna 2019 ohjelmaan tuli 

194 hakemusta. Tukea myönnet-

tiin yhteensä 91 hankkeelle, joista 

61 sai matkustustukea ja 30 han-

ketukea. 

 

Tuen myötä grönlantilainen yleisö 

sai mahdollisuuden tutustua eri 

Pohjoismaiden kielillä tuotettuun 

pohjoismaiseen taiteeseen ja kult-

tuuriin, ja toisaalta esillä oli myös 

grönlantilaista taidetta ja kulttuu-

Ohjelma jatkuu vuonna 2020 

nykyisten linjausten mukai-

sesti. 

 
Ohjelman tavoitteita aiotaan 

päivittää vuonna 2021, jotta 

ne mukailevat vuosiksi 2021–

2024 laadittavaa kulttuuripo-

liittista yhteistyöohjelmaa. 

Budjettia leikataan kuitenkin 

0,5 MDKK:lla kulttuurisekto-

rin suunnitellun budjettileik-

kauksen yhteydessä. 
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Tiedotustoimet 

Pohjoismaiden ministerineuvoston tulee osaltaan jakaa tarvittavaa tietoa yksityishenkilöille ja yrityksille, 

jotka ovat kiinnostuneita liikkumaan Pohjoismaiden välillä. Työssä hyödynnetään useita erilaisia toimia, 

joista keskeisiä ovat Info Pohjola -neuvontapalvelu ja raja-alueiden neuvontapalvelut. 

 

 

Vahvistetaan yksityishenkilöille ja yrityksille suunnattua tiedotustoimintaa Pohjoismaissa. (MR -SAM) 

 

Tavoitteen budjettivarat 

2019 ja 2020 sekä mahdolli-

set varat vuoden 2019 liik-

kuvuuserästä 

Tulokset helmikuu 2019–

kesäkuu 2020 

Jatkotyö  

Info Pohjola julkaisi vuonna 2019 käyttäjäystävällisen verkkosivuston, kyselylomakkeen ja tietokannan. Verkkosivustolla 

oli 301 000 käyntiä ja yhteensä vastattiin 1 839 kyselyyn. Vuonna 2020 verkkosivuston liikenne kasvoi koronakriisin seu-

rauksena. Lisätietoa Info Pohjolan vuosikertomuksesta: https://www.norden.org/fi/tiedot/info-pohjolan-

vuosikertomukset. 
 

 

 

 

Kehitetään ja vahvistetaan raja-alueiden kolmea neuvontapalvelua tiedotustoimien tehostamiseksi ja rajat ylittävien työs-

säkäyntialueiden rajaesteraportoinnin parantamiseksi. (MR-SAM) 

 

Tavoitteen budjettivarat 

2019 ja 2020 sekä mahdolli-

set varat vuoden 2019 liikku-

vuuserästä 

Tulokset helmikuu 2019–

kesäkuu 2020 

Jatkotyö 

1 MDKK liikkuvuuserästä Hanke käynnistyi 

1. lokakuuta 2019.  Tähän men-

nessä on järjestetty tarjouskilpai-

lu raportointityökalun/-alustan 

toimittajan löytämiseksi. Yksi-

kään toimittaja ei täyttänyt vaa-

timusmäärittelyämme, joten tar-

vittiin toinen tarjouskilpailu. 

 
Sitä ennen hankeryhmä oli laati-

nut vaatimusmäärittelyn yhteis-

ten kokemustemme ja tar-

peidemme pohjalta. Hankeryh-

Hanke on etenemässä testausvaiheeseen. Sen ai-

kana testaamme ja hienosäädämme työkalua ja 

alustaa. Työkalu on tarkoitus ottaa käyttöön vuo-

den 2020 viimeisellä neljänneksellä, jotta voimme 

kouluttaa työntekijöitä/yhteistyökumppaneita/ 

lähettiläitä käyttämään sitä. Vuoden 2020 lopussa 

ja vuoden 2021 alussa alamme markkinoida työka-

lua/alustaa kohderyhmälle. 
Hanketta arvioidaan jatkuvasti tavoitteiden saa-

vuttamiseksi.   

ria.  

 

https://www.norden.org/fi/tiedot/info-pohjolan-vuosikertomukset
https://www.norden.org/fi/tiedot/info-pohjolan-vuosikertomukset
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mä valitsi lopulta Afryn laatiman 

ratkaisun. Hankkeessa on nyt 

edetty raportointityökalun ja yh-

teistyöalustan rakennusvaihee-

seen. Hankkeen aikana on pidet-

ty vain vähän fyysisiä kokouksia 

maiden erilaisten covid-19-

toimien takia, mutta toisaalta 

etäkokouksia on hyödynnetty 

enemmän. Yhteistyö alueellisten 

neuvontapalveluiden kanssa on 

sujunut erittäin hyvin tähän asti, 

ja olemme havainneet työsken-

telytapojemme, saamiemme ky-

symysten ja alueiden liikkuvuutta 

vaikeuttavien esteiden olevan 

pitkälti samoja. 

 

 

 

 

Lisätään tietämystä Pohjoismaiden työmarkkinoiden mahdollisuuksista. (MR-A) 

 

Tavoitteen budjettivarat 

2019 ja 2020 sekä mahdolli-

set varat vuoden 2019 liik-

kuvuuserästä 

Tulokset helmikuu 2019–

kesäkuu 2020 

Jatkotyö 

0,45 MDKK vuoden 2019 liik-

kuvuuserästä. 
Pohjoismainen työttömyysturva-

kokous pidettiin suunnitellusti 

syyskuussa 2019, ja sen aiheena 

oli liikkuvuus Pohjoismaiden työ-

markkinoilla. 

Pohjoismaiden yhteiset työmarkkinat kuuluu edel-

leen MR-A:n painopistealueisiin. 

 

Vahvistetaan Pohjoismaiden tilastoyhteistyötä sekä täydennetään ja parannetaan nykyisiä tilastoja.  

 

Tavoitteen budjettivarat 

2019 ja 2020 sekä mahdolli-

set varat vuoden 2019 liik-

kuvuuserästä 

Tulokset helmikuu 2019–

kesäkuu 2020 

Jatkotyö 

2019: 2,743 MDKK 

2020: 3,689 MDKK 

 

Lisärahoitusta MR-SAMilta 

vuonna 2019: 2 MDKK (koh-

dennettu State of the Nordic 

Pohjoismaiden ministerineuvos-

ton tilastotietokannan sisältöä on 

päivitetty ja paranneltu. Päivitys-

prosesseja on myös automatisoitu 

tietojen laadun parantamiseksi.  

 

Vuoden 2020 lopussa julkaistava raportti sisältää 

tilastotietoja siinä määrin, kun niiden laatiminen 

on ollut mahdollista Nordic Mobility -hankkeen 

yhteydessä. Raportissa tilastokeskukset arvioivat 

pysyvän raja-alueiden tilaston perustamismahdol-

lisuutta. Hankkeesta vastaavat Pohjoismaiden ti-
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Region 2020 -raporttiin) 

 

Vuonna 2019 on lisäksi kehitetty 

menetelmä tietokannan sisällön 

laadun raportoimiseksi, jotta käyt-

täjät voivat saada yleiskuvan tilas-

ton käytettävyydestä ja vertailu-

kelpoisuudesta.  

 

Nordic iLibrarya on päivitetty ja 

sen laatua on selvitetty perusteel-

lisesti. 

 

Nordic Mobility -hankkeen tavoit-

teena on kehittää ja tuottaa tilas-

totietoa raja-alueilta. Kyseessä on 

vuoden 2016 puheenjohtajamaan 

Suomen käynnistämä hanke. 

Hanketta on jatkettu kaksi kertaa, 

viimeksi vuoteen 2020 asti. Syynä 

ovat mikroaineistojen vaihtami-

sen esteet Ruotsin tilastokeskuk-

sen ja muiden Pohjoismaiden ti-

lastokeskusten välillä. 

 

lastokeskukset Suomen tilastokeskuksen johdolla. 

 

 

Alakohtaisten ministerineuvostojen muiden liikkuvuutta edistävien toimien tulosten seuranta  

 

 

Tavoitteet Ministeri-
neuvosto 

Vuosien 
2019 ja 
2020 
budjetti 

Tulokset helmikuu 2019–
kesäkuu 2020 

Jatkotyö 

Paremmat toimintaedellytykset 

Pohjoismaiden elinkeinoelämälle, 

kun yritykset haluavat ulottaa liike-

toimintaansa muihin Pohjoismaihin. 

 

Enemmän kauppaa ja kasvua raja-

alueiden elinkeinoelämälle 

 

Raja-alueilla asuvien ihmisten ar-

kipäivän helpottaminen, jotta 

muun muassa pendelöinti, opiskelu 

MR-

TILLVÄXT, 

aluepoli-

tiikka 

 

Liikku-

vuuden 

toimin-

tasuun-

nitelman 

puitteis-

sa varoja 

kohden-

nettiin 

seuraa-

vasti: 

Vuoden 2019 tavoitteet on saa-

vutettu. 

Liikkuvuuden toimintasuunni-

telman tuloksista ja rahoitetuista 

aloitteista laaditaan loppura-

portti vuonna 2020. 

 

Nordic Mobility -hanke jatkuu 

vuoden 2020 loppuun asti. 

Hankkeen lopuksi sen tuloksista 

ja haasteista laaditaan loppura-

Aluepolitiikan 

työssä keskity-

tään jatkossakin 

liikkuvuuden 

edistämiseen 

Pohjoismaissa 

muun muassa 

toteuttamalla 

aluepolitiikan 

toimintasuunni-

telman ja yhteis-
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ja sosiaalietuuksien saaminen olisi 

helpompaa rajojen yli. 

 

Julkisten viranomaisten yhteis-

työn helpottaminen yli maiden ra-

jojen. 

 

Rajakomiteat edistävät liikkuvuut-

ta raja-alueilla toimivan raja-

alueyhteistyön kautta muun muas-

sa tunnistamalla rajaesteitä ja työs-

kentelemällä liikenne- ja infrastruk-

tuurikysymysten parissa. 

 

Pohjoismaiset tilastot – kootaan 

tilastoja Pohjoismaista, esimerkiksi 

liikkuvuudesta Pohjoismaiden välil-

lä, ja laaditaan State of the Nordic 

region 2020 -raportti. 

 

Nordic Mobility -hankkeen tavoit-

teena on tuottaa tilastotietoa liik-

kuvuudesta Pohjoismaiden välillä. 

Siihen sisältyy tilastoja maahan- ja 

maastamuutosta, työskentelystä, 

pendelöinnistä ja koulutuksesta se-

kä sosiaaliturvaetuuksien maksami-

sesta toiseen Pohjoismaahan ja 

elinkeinoelämään liittyvistä liikku-

vuusasioista. 

 

Kieli, identiteetti ja kulttuuri 

Kieli, identiteetti ja kulttuuri eivät 

kuulu sektorin työn pääpainopiste-

alueisiin, mutta tavoitteena on, että 

kielten ymmärtäminen, kulttuuri ja 

identiteetti ulottuvat yli maiden ra-

jojen eivätkä luo esteitä liikkuvuu-

delle. 

 
Tiedotustoimet – aluepolitiikan 
työn tavoitteena on tukea liikku-
vuutta Pohjoismaiden välillä jaka-
malla tietoa Pohjoismaiden ajankoh-
taisista säännöistä yksityishenkilöille 
ja yrityksille, jotka haluavat toimia 
rajojen yli. 

 

Nordic 

Mobility: 

1 500 00

0 EUR 

(noin 

11,2 

MDKK) / 

Suomen 

puheen-

johtaja-

kauden 

hanke 

 

Poh-

joismai-

set tilas-

tot: 

2 MDKK 

 

Digitali-

saatio: 

0,5 MDK

K 

 

Tutkin-

tojen 

vasta-

vuoroi-

nen tun-

nusta-

minen: 

0,78 MD

KK  

 

Raken-

nusmää-

räysten 

ja -

standar-

dien yh-

tenäis-

täminen: 

1 MDKK 

 

Parem-

portti, julkaistaan tilastotietoja 

muun muassa Pohjoismaiden 

tilastotietokannassa ja pidetään 

päätösseminaari Nordregiossa 

joulukuussa 2020. 

työohjelman 

2021–2024 aloit-

teita. 
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mat 

edelly-

tykset 

toimin-

tarajoit-

teisten 

henki-

löiden 

liikku-

vuudelle: 

0,15 MD

KK  

 

Liikenne 

ja infra-

struk-

tuuri: 

0,5 MDK

K 

 

Poh-

joismai-

den 

työ-

markki-

noiden 

valvon-

ta- ja 

seuran-

tayhteis-

työ: 

0,5 MDK

K  

 

Tiedo-

tustoi-

met: 

1 MDKK 

 

Pohjois-

kalotin 

rajaneu-

vonta: 

0,23 MD

KK  
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Työ-

markki-

nasemi-

naari: 

0,45 MD

KK 

 

1) Edistetään liikkuvuutta ja vahvaa 
kansalaisyhteiskuntaa, jotta voidaan 
tukea lasten ja nuorten erilaisia jär-
jestäytymisen tapoja ja osallistumis-
ta demokraattisiin prosesseihin Poh-
joismaissa (välittömät liikkuvuutta 
edistävät toimet)  
 
2) Sektorin työssä liikkuvuuden edis-
tämiseksi otetaan erityisesti huomi-
oon haavoittuvassa asemassa ole-
vien, etenkin pakolais- tai maahan-
muuttajalasten ja -nuorten osallis-
taminen (välillisesti vaikuttavat toi-
met) 

NORDBUK 

(MR-SAMin 

alainen työ-

ryhmä) 
 

4 mil-
joonaa 
vuosit-
tain 
(NORDE
N 0–30 -
tukioh-
jelma) 

Vuosi 2019 (vuoden 2020 ra-
portointi on kesken) 
Hakemuksia: 87  
Myönnettyjä tukia: 28 
Tuen määrä euroissa: 558 079 
Arvioitu osallistujamäärä (tukea 
saaneiden) hakemusten mukaan: 
3 939 
 
Tuen hakemisen perusedellytyk-
senä on, että lapset ja nuoret 
osallistuvat hankkeen ohjauk-
seen ja toteutukseen ja että 
hankkeella on selkeä pohjois-
mainen ulottuvuus. Sen lisäksi 
on toivottavaa, että hankkeessa 
tuodaan esiin vähintään yksi seu-
raavista näkökulmista: tasa-
arvo, kestävyys sekä haavoittu-
vassa asemassa olevien lasten ja 
nuorten olosuhteiden paranta-
minen Pohjoismaissa. 
 
Olemme havainneet, että covid-
19 on vaikuttanut saamiemme 
hakemusten määrään vuo-
den 2020 toisella hakukierroksel-
la. Ennusteen mukaan myös 
vuoden kolmannelle hakukier-
rokselle tulee vähemmän hake-
muksia. Sama suuntaus koskee 
muitakin tukiohjelmia. 

Tuen jakamista 
jatketaan lasten 
ja nuorten koh-
taamispaikkojen 
ja kohtaamisten 
tukemiseksi Poh-
joismaissa. Bud-
jetti kasvaa noin 
1 MDKK:lla vuo-
desta 2021 läh-
tien. 

Pääsy testaus- ja esittelytiloihin MR-FJLS 2019: 

1 627 60

0 DKK 

2020: 

1 627 20

0 DKK 

 

NordMar BioRefinen toiminta on 

ollut käynnissä vuoden ajan. Sen 

tuloksia ovat hankeverkkosivus-

to, sosiaalisen median tilit, sini-

sen biotalouden asiantuntijaver-

kosto ja esitutkimuksen käynnis-

täminen avoimen pääsyn tarjoa-

vista sinisistä biojalostamoista 

sekä sinisen biotalouden poh-

joismainen portaali: 

https://bluebioportal.com/ 

Hankkeen toi-

mintakausi on 

2018–2020. 

https://bluebioportal.com/
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Vahvistetaan makroalueellista yh-

teistyötä Pohjoismaiden välillä 

MR-FJLS (Rahoi-

tetaan 

Interre-

gin kaut-

ta) 

Pohjoismaiden ministerineuvos-

ton sihteeristö toimii biotalou-

den Policy Area Coordinatorin 

tehtävässä EUSBSR:ssä. Pidetty 

kokous BSR:n biotalousneuvos-

tossa, osallistuttu Annual Foru-

miin, tuettu Baltian maiden nuo-

riso-ohjelmaa ja tehty tiedotus-

toimenpiteitä.  

Policy Area 

Coordinatorin 

tehtävien hoita-

misen lisäksi 

vuoden 2020 toi-

sella vuosipuolis-

kolla julkaistaan 

Itämeren alueen 

ja Pohjoismaiden 

arktisten aluei-

den biotalouden 

trendianalyysi. 

 

Tuetaan biotalousklusterien muodos-

tamista 

 

MR-FJLS    

Vahvistetaan verkostotoimintaa MR-FJLS  Osa FJLS:n toiminnasta kohdis-

tuu verkostotoimintaan sektorin 

painopistealueilla, joita ovat 

maa- ja metsätalous, elintarvik-

keet, kalastus ja vesiviljely. 

Kehitteillä on 

jatkuvasti uusia 

hankkeita, jotka 

tukevat pohjois-

maisten toimijoi-

den välisiä ver-

kostoja ja luovat 

pohjoismaista 

hyötyä. Työn lin-

jaukset mukaile-

vat FJLS-sektorin 

yhteistyöohjel-

maa, josta laadi-

taan päivitetty 

versio vuosiksi 

2021–2024. 

 

Välillisesti vaikuttavat toimet  

 

”Edistetään liikkuvuutta pyrkimällä 

naisten ja miesten yhtäläisiin mah-

dollisuuksiin tulevaisuuden työmark-

kinoilla sekä yhteneviin vaikuttamis- 

ja hallitsemismahdollisuuksiin.” 

 

1. Tavoitteena on välillisesti vaikut-

tava panostus, jolla on yhtymäkohta 

tasa-arvoalan yhteistyöohjelmaan 

2019–2022. Tavoitteeseen pyritään 

MR-JÄM 

 

 

 

N/A 

 

Nordic Gender Effectin puitteis-

sa toteutettiin useita toimia vuo-

sina 2019–2020. Niistä mainitta-

koon etenkin State of Nordic 

Fathers -raportti liikkuvuuden 

toimintasuunnitelmaan välilli-

sesti vaikuttavana toimena. Ra-

portti antaa uutta tietoa isyydes-

tä sekä vanhempainvapaan ja-

kamisen esteistä eri Pohjois-

maissa. 

 

Nordic Gender 

Effect jatkuu ke-

säkuuhun 2021 

asti. 

 

Metoo-

panostuksen 

pohjalta on 

käynnistetty 

Pohjoismaiden 

työmarkkinoilla 

esiintyvää seksu-
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seuraavien nykyisten strategisten 

aloitteiden/hanke-esimerkkien avul-

la: 

a. Nordic Gender Effect 

b. Sukupuolittuneet koulutusvalinnat 

c. Tulevaisuuden työelämä 

d. Tasa-arvokartat. 

 

”Edistetään liikkuvuutta pyrkimällä 

siihen, että naisilla ja miehillä sekä 

tytöillä ja pojilla tulee olla samat 

mahdollisuudet julkisessa tilassa.” 

 
2. Tavoitteena on sekä välillisesti vai-
kuttava panostus että tiedotustoi-
menpide. Tavoite liittyy tasa-arvoalan 
yhteistyöohjelmaan 2019–2022. Ta-
voitteeseen pyritään seuraavien ny-
kyisten strategisten aloittei-
den/hanke-esimerkkien avulla:  

 a. Verkkoviha ja -uhkailu 
(NIKKin raportti)  

 b. #MeToo-panostukset.  

 

 

Välittömät liikkuvuutta edistävät 

toimet 

”Edistetään liikkuvuutta tukemalla 

verkostojen rakentamista ja tiedon 

jakamista tasa-arvoalalla Pohjois-

maissa ja tukemalla edelleen tasa-

arvorahastoa ja NIKKiä.” 

 

Tavoitteena on välittömästi liikku-

vuutta edistävä panostus ja tiedotus-

toimenpide. Tavoitteeseen pyritään 

seuraavien nykyisten strategisten 

aloitteiden/hanke-esimerkkien avul-

la: 

a. Tasa-arvorahasto 

b. Pohjoismainen tasa-arvotiedon 

keskus (NIKK – yhteistyöelin). 

 

aalista häirintää 

koskeva monia-

lainen hanke, jo-

ka jatkuu kahden 

tulevan vuoden 

ajan. 

Pohjoismaiden kielten tuntemus sekä 

skandinaavisten kielten (ruotsi, tans-

ka ja norja) ymmärtäminen 

MR-U Poh-

joismai-

sen kie-

liyhteis-

työn 

Kielten ymmärtäminen edistää 

Pohjoismaiden yhteenkuuluvuu-

den tunnetta. Samalla se lisää 

kiinnostusta ja motivaatiota 

opiskeluun tai työskentelyyn 

Kieliyhteistyö 

jatkuu entiseen 

malliin, tosin 

aiempaa pie-

nemmällä budje-
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budjetti 

oli 

7,273 M

DKK 

vuon-

na 2019, 

ja 7,397 

MDKK 

vuon-

na 2020. 

 

Nordplu-

sin va-

roista 

7,730 M

DKK oli 

korva-

merkitty 

kieliyh-

teistyö-

hön 

vuon-

na 2019. 

Vuon-

na 2020 

vastaava 

luku oli 

7,842 M

DKK. 

 

naapurimaassa. Liikkuvuustoi-

minnalla ja kielitaidolla on siis 

toisiaan vahvistava vaikutus. 

tilla MR-U:n ylei-

sen budjettileik-

kauksen takia. 

 

Jatketaan virkamiesvaihtoa välittö-

mänä liikkuvuutta edistävänä toime-

na 

MR-S 275 000 

DKK 

MR-S:n 

budjetis-

ta vuon-

na 2019,  

 

300 000 

DKK 

MR-S:n 

budjetis-

ta vuon-

na 2020   

 

Vuodeksi 2019 oli suunniteltu 14 

virkamiesvaihtoa sosiaali- ja ter-

veyssektorilla (vuosina 2015–

2019 yhteensä 52 osallistujaa). 

Lopullinen raportti ei ole vielä 

valmistunut. Vuonna 2020 vaih-

toja ei ole järjestetty covid-19-

epidemian takia. 

Terveydenhuol-

to- ja sosiaalialan 

virkamiesvaih-

don odotetaan 

jatkuvan tulevai-

suudessa. 

Pohjoismainen tartuntasuoja- ja sai-

raalahygieniakoulutus Göteborgin 

MR-S 3 600 49

2 DKK 

Kaksivuotinen koulutus on osa-

aikainen ja vastaa ruotsalaista 

MR-S aikoo jat-

kossakin priori-
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yliopistossa vuodesta 2019 lähtien MR-S:n 

budjetis-

ta vuosi-

na 2019–

2020.  

maisterikoulutusta. Ensimmäiset 

20 pohjoismaista opiskelijaa 

aloittivat opiskelun syyskuus-

sa 2019 Göteborgin yliopistossa, 

joka järjestää koulutuksen yh-

dessä Sahlgrenskan yliopistolli-

sen sairaalan ja Pohjoismaiden 

kansanterveyslaitosten kanssa. 

soida parempaan 

tartuntasuojaan, 

hygieniaan ja an-

tibioottiresis-

tenssin torjumi-

seen liittyviä 

toimia. Tämä on 

erityisen tärkeää 

korona- ja covid-

19-tilanteen 

kannalta. 

 

Vahvistetaan e-terveyden, erikoista-

son hoidon, harvinaisten sairauksien, 

kliinisten tutkimusten ja lääkehuol-

lon pohjoismaista yhteistyötä 

MR-S Poh-

joismai-

den e-

terveys-

työryh-

mä on 

saanut 

MR-S:ltä 

547 500 

DKK 

vuosina 

2019–

2020. 

Vuosina 2018–2020 käynnissä 

olevassa Ruotsin PRIO-

hankkeessa (etähoito ja -hoiva 

sekä sähköiset reseptit) sekä 

pohjoismaisessa e-

terveysryhmässä on käynnistetty 

työ sähköisten reseptien rajat 

ylittävästä käytöstä Pohjois-

maissa. 

Useat pohjois-

maiset työryh-

mät ja verkostot 

käsittelevät e-

terveyteen, eri-

koistason hoi-

toon, harvinaisiin 

sairauksiin, kliini-

siin tutkimuksiin 

ja lääkkeisiin liit-

tyviä asioita, jot-

ka voivat edistää 

liikkuvuutta ja 

vähentää Poh-

joismaiden väli-

siä rajaesteitä. 

Näitä priorisoi-

daan myös jat-

kossa. 

 

Yleissopimukset ja muut perussopi-

mukset 

MR-S Ei olen-

nainen 

Tarkistettu sopimus (Arjeplogin 

sopimus) eräiden terveyden- ja 

sairaanhoidon henkilöstöryh-

mien sekä eläinlääkäreiden am-

mattipätevyyksien tunnustami-

sesta ja valvontatiedon vaihta-

misesta Pohjoismaiden välillä 

astui voimaan 26. elokuuta 2019. 

MR-S jatkaa liik-

kuvuutta edistä-

vien pohjoismais-

ten sopimusten 

priorisointia 

työssään. 
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Liite 2 – Sektorien rajaestetyö heinäkuusta 2019 kesäkuuhun 2020 
 

Rajaeste Numero rajaestetie-

tokannassa 

Ministerineuvosto Tulokset heinäkuusta 2019 kesä-

kuuhun 2020 

Erilaiset rakennusmää-

räykset 

14-076 MR-TILLVÄXT (elinkei-

nopolitiikka) 

 

Järjestetty 10. lokakuuta 2019 ra-

kennus- ja asuntoministerien ko-

kous, jossa hyväksyttiin julistus ym-

päristömyötäisestä rakentamisesta 

ja rakentamisen kiertotaloudesta.  

Käynnistetty pilottihanke raken-

nusmääräysten yhdenmukaistami-

sesta elinkaarinäkökulman huo-

mioivan kestävän rakentamisen 

edistämiseksi. Elinkeinosektori on 

varannut 40 MDKK kestävään ra-

kentamiseen sekä rakennusmää-

räysten yhtenäistämiseen Pohjois-

maiden ministerineuvoston toimin-

tasuunnitelmassa.  

Perustettu ÄK-N:n alainen ohjaus-

ryhmä Pohjoismaiden rakennus-

markkinoiden yhdentymisen edis-

tämiseksi ja pidetty ensimmäinen 

kokous. 

 

Ammattipätevyyden 

tunnustaminen  

14-122 MR-U, MR-A 

 

 

 

MR-A:n johdolla yhteistyössä MR-

U:n ja rajaesteneuvoston kanssa on 

käynnistetty hanke, jossa selvite-

tään, minkä toimialojen omaan 

sääntelyyn liittyy mahdollisesti 

haasteita. Hankkeessa tarkastellaan 

myös liikkuvuuden laajuutta ja mer-

kitystä Pohjoismaiden työmarkki-

noille.  Selvityksestä julkaistaan ra-

portti 15. joulukuuta 2020. 

 

Laitoshoidossa olevien 

henkilöiden muutto 

14-104 MR-S 

 

 

 

Rajaeste on yhä ratkaisematta. Asia 
on tuotu esiin pohjoismaisen sosiaa-
lipalvelusopimuksen tarkistamisen 
yhteydessä, mikä on edelleen kes-
ken.   
Pohjoismaiden hallitukset ovat yrit-

täneet löytää ratkaisua muuttokus-

tannusten jakosopimuksen puut-

teellisiin erityissäännöksiin. Sopi-

mukseen tehtiin vuonna 2017 muu-
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tosehdotus, jolloin tarkistusryhmä 

kuitenkin arvioi, ettei rajaesteitä voi 

ratkaista ilman lisäkustannuksia ai-

noastaan laajentamalla uudistetta-

vana olevaan pohjoismaiseen sosi-

aalipalvelusopimukseen kirjattavia 

oikeuksia. Tästä syystä ohjeistusta 

voimassa olevista kuntien välisistä 

viranomaisvelvoitteista pyritään pa-

rantamaan ja ongelmat pyritään 

ratkaisemaan paikallisella tasolla 

kuntien kesken. Tämä voidaan to-

teuttaa esimerkiksi tiedottamalla 

aiemmin solmituista sopimuksista ja 

vaihtamalla kokemuksia aikaisem-

mista käytännöistä. 

 

Vammaisten kuljetuspal-

velu 

14-136 MR-S 

 

Rajaeste on yhä ratkaisematta. Asia 

on tuotu esiin pohjoismaisen sosiaa-

lipalvelusopimuksen tarkistamisen 

yhteydessä, mikä on edelleen kes-

ken. Tiedotustoimien vahvistaminen 

voi olla asiaa edistävä ratkaisu. 

 

Henkilökohtainen avus-

taja muutettaessa 

14-124 MR-S Rajaeste on yhä ratkaisematta. Asia 

on tuotu esiin pohjoismaisen sosiaa-

lipalvelusopimuksen tarkistamisen 

yhteydessä, mikä on edelleen kes-

ken. Tiedotustoimien vahvistaminen 

voi olla asiaa edistävä ratkaisu. 

 

Lääkkeiden merkintään 

ja pakkausselosteiden 

kieliin liittyvät erilaiset 

vaatimukset 

17-016 MR-S Rajaeste on yhä ratkaisematta. Eu-

roopan komissio on vastikään ryh-

tynyt tarkastelemaan EU-direktiiviä 

2001/83/EY ihmisille tarkoitettuja 

lääkkeitä koskevista yhteisön sään-

nöistä. Tämän perusteella ÄK-S 

päätti 6.–7. helmikuuta 2019 laatia 

komissiolle yhteisen kirjeen mah-

dollisuudesta ihmisille tarkoitettu-

jen lääkkeiden sähköisten pakkaus-

selosteiden käyttöön Euroopan uni-

onissa. Islannin suurlähettiläs Gun-

nar Pálsson luovutti kirjeen komis-

saari Vytenis Andriukaitisille 

10. heinäkuuta 2019.  Asiaan on 
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mahdollista saada EU:n laajuinen 

ratkaisu EU-direktiivin 2001/18 tar-

kistamisen yhteydessä. 

 

Työssäoloon liittyvät li-

sävaatimukset toisen 

maan työssäolo- ja va-

kuutuskausien mukaan 

lukemiseksi anottaessa 

työttömyyskorvausta 

 

14-090 MR-A 

 
Rajaestettä ei ole ratkaistu, mutta 

sitä seurataan jatkossa kahdenväli-

sesti ja kansallisesti. Sosiaalivakuu-

tusryhmä jatkaa ongelman seuraa-

mista, mutta se ei voi ratkaista es-

tettä. 

Asiaan voidaan saada ratkaisu EU-

tasolla sosiaaliturvajärjestelmien 

yhteensovittamista koskevan EU-

asetuksen 883/2004 kuudennen ar-

tiklan tarkistamisen yhteydessä. 

Tanska ja Suomi odottavat asetuk-

sen 883/04 tarkistamista koskevien 

neuvottelujen tulosta. Ruotsi tote-

aa, ettei rajaeste ole ajankohtainen 

Ruotsissa. Norjassa se on jo ratkais-

tu vuonna 2011. 

 

EU-asioiden pitkät käsit-

telyajat 

 

14-092 MR-A 

 
Asiasta on keskusteltu niin pohjois-

maisessa sosiaalivakuutusryhmässä 

kuin työttömyysvakuutusryhmässä-

kin. ÄK-A saa rajaestettä koskevat 

raportit molemmilta työryhmiltä. 

 

 


