
  

 

 

 

SELONTEKO POHJOISMAIDEN MINISTERINEUVOSTON LAPSI- JA 

NUORISOTYÖSTÄ 2020–2021 

 

Tiivistelmä 

Tämä on kolmas Pohjoismaiden neuvostolle ja Nuorten Pohjoismaiden neuvostolle 

annettava selonteko, joka on laadittu ministerineuvoston lapsi- ja nuorisotyön poik-

kihallinnollisen strategian mukaisesti. Selonteko koskee vuosia 2020 ja 2021.  

Selonteosta käy ilmi, että ministerineuvoston lähes kaikilla sektoreilla ja politiikan 

aloilla pidetään lapsia ja nuoria työn priorisoituna kohderyhmänä ja että kaikilla poli-

tiikan aloilla on vaikutusta lasten ja nuorten elämään ja elinoloihin. Useimmilla sekto-

reilla ei kuitenkaan ole analysoitu sitä, miten kyseinen ala liittyy lapsiin ja nuoriin. Se-

lonteon tulosten mukaan lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulma sisällytetään Poh-

joismaiden ministerineuvostossa ennen kaikkea hankkeiden toteutukseen, hankkei-

den ja aloitteiden suunnitteluun sekä yhteistyöohjelmien laadintaan. Lasten ja nuor-

ten osallistamisen taso vaihtelee suuresti sektorien ja politiikan alojen välillä, ja lapsia 

ja nuoria osallistetaan pohjoismaisen yhteistyön kaikilla eri tasoilla (alhaisesta korke-

aan osallistamisen tasoon). Lapsille ja nuorille suunnattuja, lasten ja nuorten kanssa 

sekä lasten ja nuorten toimesta toteutettuja hankkeita tarkasteltaessa käy ilmi, että 

lapsille ja nuorille suunnattujen hankkeiden osuus on lisääntynyt merkittävästi edelli-

seen selontekoon verrattuna. 

 

Myös pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean (NORDBUK) oma työ stra-

tegian sekä Visio 2030:n toimintasuunnitelman parissa on edennyt. Edistysaskelia 

ovat olleet sekä strategian ja toimintasuunnitelman painopistealueisiin perustuvat 

omat aloitteet että tukijan rooli strategian ja toimintasuunnitelman täytäntöönpa-

nossa muilla sektoreilla. NORDBUK on muun muassa ollut mukana rahoittamassa 

pohjoismaisten yhteistyöministereiden (MR-SAM) hyväksymiä ministerineuvoston 

toimintaperiaatteita kestävän kehityksen, tasa-arvon sekä lapsen oikeuksien ja nuor-

ten näkökulman sisällyttämiseksi ministerineuvoston työhön sekä niitä koskevaa oh-

jeistusta. 

 

Selonteosta käy ilmi, että strategian tavoitteiden toteutuksessa ja sisällyttämisessä 

työhön on otettu edistysaskelia. Pohjoismaiden ministerineuvosto aikoo kuitenkin 

jatkaa työtä etenkin osaamista kartuttavien toimenpiteiden avulla ja nostaa tavoite-

tasoa saadakseen aikaan entistä parempia tuloksia seuraavaan selontekoon. Näin py-

ritään toteuttamaan strategian tavoite, jonka mukaan ”Pohjoismaiden ministerineu-

voston tulee osaltaan vaikuttaa siihen, että Pohjoismaat ovat edelläkävijä työssä, 

jossa lasten ja nuorten oikeudet ja eri näkökulmat saavat tilaa ja vaikuttavat yhteis-

kunnan kehitykseen”. 

 

Sisällysluettelo 

 

 

Liite 

- Lapsille ja nuorille suunnattuja, heidän kanssaan ja heidän toimestaan to-

teutettuja Pohjoismaiden ministerineuvoston toimia 
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1. Johdanto 

 

Ministerineuvoston kohderyhmä lapset ja nuoret kattaa kaikki 0–25-vuotiaat, mutta 

koska nuoruuden ja aikuisuuden välinen raja on häilyvä, panostusten kohderyhmään 

voi kuulua myös yli 25-vuotiaita. Lapsia ja nuoria käytetään selonteossa yhteiskäsit-

teenä, mutta on tärkeää muistaa, että lapset ja nuoret ovat hyvin erilaisia. Heidän su-

kupuolensa, identiteettinsä, kokemuksensa ja edellytyksensä, etniset ja uskonnolli-

set taustansa, toimintakykynsä ja asuinpaikkansa eroavat toisistaan, mikä Pohjois-

maiden ministerineuvoston tulee aina huomioida työssään. 

Lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulma on yksi Pohjoismaiden ministerineuvoston 

kolmesta niin kutsutusta poikkihallinnollisesta näkökulmasta. Siksi kaikkien sekto-

rien ja politiikan alojen tulee sisällyttää näkökulma työhönsä, eli sen tulee olla osa 

ministerineuvoston kaikkea työtä. Kaksi muuta poikkihallinnollista näkökulmaa kos-

kevat tasa-arvoa ja kestävää kehitystä. 

Edellisen selonteon jälkeen Pohjoismaiden ministerineuvosto on Visio 2030  

-julkilausumassaan asettanut korkeita tavoitteita kestävän kehityksen, tasa-arvon 

sekä lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulman sisällyttämiseksi työhön. Pohjoismai-

den ministerineuvoston toimintaperiaatteet kestävän kehityksen, tasa-arvon sekä 

lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulman sisällyttämiseksi työhön (kutsutaan jäljem-

pänä toimintaperiaatteiksi) koskevat kaikkia ministerineuvostossa tai sen alaisuudes-

sa työskenteleviä. Toimintaperiaatteiden mukaan kestävää kehitystä, tasa-arvoa se-

kä lapsen oikeuksia ja nuoria koskevat näkökulmat tulee huomioida ministerineuvos-

ton kaikessa työssä. Näiden näkökulmien sisällyttäminen työhön on edellytyksenä 

sille, että visio Pohjolasta maailman kestävimpänä ja integroituneimpana alueena 

vuoteen 2030 mennessä voidaan saavuttaa. Visio 2030 -työtä konkretisoivan toimin-

tasuunnitelman tavoitteessa 11 keskitytään muun muassa siihen, että annetaan ”[...] 

lapsille ja nuorille vahvempi ääni ja osallisuus pohjoismaisessa yhteistyössä, ja lisä-

tään heidän tietojaan naapurimaiden kielistä ja kulttuureista”. Toimintasuunnitel-

massa todetaan myös seuraavaa:  

 

Lapset ja nuoret ovat priorisoitu kohderyhmä, sillä vision toteuttaminen edellyttää las-

ten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämistä. Samalla on lisättävä heidän mahdollisuuksiaan 

käyttää oikeuksiaan ja tulla kuulluksi. Pohjoismaisella yhteistyöllä on vahvistettava yh-

teistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa sekä suunniteltava ja toteutettava enemmän 

hankkeita yhdessä lasten ja nuorten kanssa.  

 

 

Tässä selonteossa seurataankin lapsi- ja nuorisostrategian lisäksi myös sitä, miten 

ministerineuvosto on edistänyt vision ja toimintasuunnitelman lapsiin ja nuoriin liit-

tyviä tavoitteita. Toimintaperiaatteita kestävän kehityksen, tasa-arvon sekä lapsen 

oikeuksien ja nuorten näkökulman sisällyttämiseksi työhön käsitellään myös tietyiltä 

osin tässä selonteossa. Seuraavassa selonteossa seurataan ennen kaikkea toiminta-

suunnitelmaa ja -periaatteita, sillä poikkihallinnollisen strategian kausi päättyy vuon-

na 2022. 

 

https://www.norden.org/fi/julkilausuma/visio-2030
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1477080
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1477080
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1477080
https://pub.norden.org/politiknord2020-726/
https://pub.norden.org/politiknord2020-726/
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Lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulman sisällyttäminen ministerineuvoston työ-

hön tarkoittaa sitä, että perehdytään ja keskitytään siihen, miten erilaiset lapset ja 

nuoret ajattelevat ja miten esimerkiksi eri päätökset ja aloitteet vaikuttavat heihin. 

Useimpien työalojen eri osa-alueet tai asiat vaikuttavat tai liittyvät lasten ja nuorten 

elämään ja elinoloihin. 

Selonteko on laadittu kyselylomakkeen vastausten pohjalta. Kyselyyn on vastannut 

yhteensä 16 sektoria / politiikan alaa, mukaan lukien 11 alakohtaisen ministerineu-

voston kaikki sektorit [1] ja kaksi toiminta-alaa (kestävä kehitys ja kansainvälinen toi-

minta). Maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeasiain ministerineu-

voston (MR-FJLS) alaiset sektorit ovat vastanneet kootusti, kun taas elinkeino-, 

energia- ja aluepolitiikan sektorit (MR-TILLVÄXT) ovat vastanneet erikseen. Kysy-

mykset ja teemat pohjautuvat lapsi- ja nuorisotyön strategiaan, ministerineuvoston 

visioon, toimintasuunnitelmaan sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston hyväksy-

mään valtavirtaistamisoppaaseen (Katsotko asioita oikein silmin? Opas lapsen oi-

keuksien ja nuorten näkökulman sisällyttämiseksi Pohjoismaiden ministerineuvoston 

työhön).  

 

2. Kaikkien sektorien tulee ottaa työssään huomioon lapsen oikeuksien ja 

nuorten näkökulma 

Kaikkien sektorien ja politiikan alojen tulee sisällyttää lapsen oikeuksien ja nuorten 

näkökulma työhönsä, eli sen tulee olla osa ministerineuvoston kaikkien alojen työtä. 

Seuraavassa osiossa käydään läpi sitä, onko näkökulma sisällytetty sektorien työhön, 

mihin prosesseihin se on sisällytetty ja missä määrin lapsia ja nuoria osallistetaan 

hankkeisiin ja muihin toimiin. Asioita tarkastellaan alan kahteen edelliseen selonte-

koon vertaillen. 

 

 

2.1. Lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulman sisällyttäminen sektorien työ-

hön 

 

Lasten ja nuorten tulee olla priorisoitu kohderyhmä ministerineuvoston työssä stra-

tegian tavoitteiden (Lapset ja nuoret Pohjolassa – Pohjoismaiden ministerineuvoston 

poikkihallinnollinen strategia 2016–2022) ja ministerineuvoston Visio 2030:n mukai-

sesti. Tavoitteen 11 mukaan ministerineuvoston Visio 2030 -toimintasuunnitelman 

tulee antaa lapsille ja nuorille vahva ääni ja enemmän vaikutusmahdollisuuksia poh-

joismaisessa yhteistyössä. Selonteossa viitataan näihin asiakirjoihin jäljempänä stra-

tegiana, visiona ja toimintasuunnitelmana. Tässä osiossa pyritään valottamaan mai-

nittuihin tavoitteisiin tähtäävää työtä. Tästä syystä eri sektoreilla ja politiikan aloilla 

työskenteleviltä kysyttiin, pitävätkö he lapsia ja nuoria priorisoituna kohderyhmänä 

oman sektorinsa tai politiikan alansa työssä. Tavoitteena oli saada yleiskatsaus mi-

nisterineuvoston lasten ja nuorten oloja koskevasta yleisestä priorisoinnista. 
  

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=da-dk&rs=da-dk&wopisrc=https://nordenorg-my.sharepoint.com/personal/jonsve_norden_org/_vti_bin/wopi.ashx/files/194795499b1442da9e9782e42feccdd5&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=-4957&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7b#https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=da-dk&rs=da-dk&wopisrc=https://nordenorg-my.sharepoint.com/personal/jonsve_norden_org/_vti_bin/wopi.ashx/files/194795499b1442da9e9782e42feccdd5&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=-4957
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-7802&pid=diva2%3A933517&c=1&searchType=SIMPLE&language=sv&query=katsotko+asioita&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all#http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-7802&pid=diva2%3A933517&c=1&searchType=SIMPLE&language=sv&query=katsotko+asioita&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-7802&pid=diva2%3A933517&c=1&searchType=SIMPLE&language=sv&query=katsotko+asioita&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all#http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-7802&pid=diva2%3A933517&c=1&searchType=SIMPLE&language=sv&query=katsotko+asioita&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-7802&pid=diva2%3A933517&c=1&searchType=SIMPLE&language=sv&query=katsotko+asioita&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all#http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-7802&pid=diva2%3A933517&c=1&searchType=SIMPLE&language=sv&query=katsotko+asioita&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A972283&dswid=1938
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A972283&dswid=1938
https://www.norden.org/fi/visio-2030
https://www.norden.org/fi/tiedot/visio-2030-toimintasuunnitelma
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2.1.1 Lapset ja nuoret on useimmilla sektoreilla priorisoitu kohderyhmä 

 

Sektoreilta ja eri politiikan aloilta kysyttiin, ovatko lapset ja nuoret priorisoitu kohde-

ryhmä sektorin työssä. Tavoitteena oli saada yleiskuva lasten ja nuorten olojen priori-

soinnista ministerineuvoston päivittäisessä työssä. 

 
Kaavio 1: Ovatko lapset ja nuoret priorisoitu kohderyhmä sektorinne / politiikan alanne 

työssä? 

 

Andet = Muu vaihtoehto 

Nej = Ei 

Ja = Kyllä 

 

 

 Kyllä Ei Muu vaihtoehto 

2016/2017 8 4 3 

2018/2019 11 4  

2020/2021 12 4  

    

Kehitys 

2018/2019–

2020/2021 

+ 1 0  

Taulukko 1: Tilanne edellisiin selontekoihin verrattuna: Ovatko lapset ja nuoret priorisoi-

tu kohderyhmä sektorinne / politiikan alanne työssä? 

 

Vuosina 2020/2021 vastaajista 12 vastasi ”Kyllä” ja 4 vastasi ”Ei”. Tässä ja edellisessä 

selonteossa ei ole vastausvaihtoehtoa ”Muu vaihtoehto”. Se oli mukana vain vuosia 

2016–2017 koskeneessa selonteossa. Kyseistä vaihtoehtoa ei otettu mukaan edelli-

seen tai nykyiseen selontekoon, sillä siitä on vaikea tehdä päätelmiä. Edelliseen se-

lontekoon verrattuna entistä useammalla sektorilla pidetään lapsia ja nuoria priori-

soituna kohderyhmänä. Niiden sektorien määrä, joilla lapsia ja nuoria ei pidetä priori-

soituna kohderyhmänä, on kuitenkin kasvanut neljästä viiteen edelliseen selonte-
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koon verrattuna. On hyvä huomata, että kyselyyn osallistuneiden sektorien ja politii-

kan alojen määrä on noussut 15:stä 16:een. Yleisesti myönteisenä tuloksena voidaan 

pitää sitä, että 16 sektorista ja politiikan alasta 12:lla lapsia ja nuoria pidetään priori-

soituna kohderyhmänä. Alaan panostetaan aiempaa enemmän, mutta vieläkin use-

ammat sektorit voisivat priorisoida lapsia ja nuoria.  

 

2.2.1 Suurin osa politiikan aloista vaikuttaa jossain määrin lapsiin ja nuoriin 

 

Lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulman onnistuneen sisällyttämisen edellytyksenä 

on, että näkökulman yhteyttä omaan työalaan on analysoitu. Analysoinnin avulla 

saadaan lisättyä tietoisuutta asiasta ja siihen liittyvistä haasteista. Siksi vastaajilta 

tiedusteltiin, missä määrin erityisasiantuntijan työ heidän mielestään liittyy lasten ja 

nuorten elinoloihin sekä onko heidän omalla politiikan alallaan jollain tapaa analysoi-

tu alan yhteyttä lapsiin ja nuoriin tai YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. 

 
Kaavio 2: Miten sektorinne / politiikan alanne työ liittyy lapsiin ja nuoriin?  

 

Andet = Muu vaihtoehto 

Har svårt att se… = Minun on vaikea nähdä, miten politiikan alamme liit-

tyy lapsiin ja nuoriin 

Barn och unga berörs av de… = Työmme vaikuttaa lapsiin ja nuoriin 

 

 

Viisitoista kuudestatoista vastaajasta katsoi, että heidän työnsä vaikuttaa tai liittyy 

lapsiin ja nuoriin, ja vain yhden sektorin/alan vastaajan oli vaikea nähdä, miten hänen 

politiikan alansa työ liittyy lasten ja nuorten elinoloihin. Kukaan vastaajista ei valin-

nut vastausvaihtoehtoa ”Muu vaihtoehto”. Kehitys on myönteinen edelliseen selon-

tekoon verrattuna. Nyt aiempaa useampi vastaaja kokee työnsä liittyvän lapsiin ja 

nuoriin; näin vastanneiden määrä on lisääntynyt kolmestatoista viiteentoista. 
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Seuraavaksi tarkastelemme, ovatko sektorit/alat analysoineet tai selvittäneet sitä, 

miten niiden työ liittyy lapsiin ja nuoriin. 

 

  
Kaavio 3: Oletteko analysoineet tai selvittäneet sitä, miten sektorinne / politiikan alanne 

työ liittyy lapsiin ja nuoriin tai YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen? 

 

Ja = Kyllä 

Nej = Ei 

 

Viisi kuudestatoista vastaajasta (kolme viidestätoista vuosina 2018–2019) on analy-

soinut tai selvittänyt sitä, miten heidän työnsä liittyy lapsiin ja nuoriin tai YK:n  lapsen 

oikeuksien sopimukseen. On syytä huomata, että tietyillä sektoreilla työskentelevät 

näkevät toiminnassaan ilmiselvän kytköksen lasten ja nuorten oloihin, eivätkä ne sik-

si näe tarvetta tällaiseen analyysiin. Sosiaali- ja terveyssektori sekä koulutussektori 

ovat esimerkkejä tällaisista sektoreista. Niiden toiminnassa lapset ja nuoret ovat 

luonnollisia ja itsestään selviä kohderyhmiä. Toinen syy siihen, miksi niin harvalla 

sektorilla on analysoitu asiaa, on se, ettei siihen ole aiemmin tarjottu aktiivista tukea 

tai apua. Tilanne on parantunut kuluneena vuonna lapsen oikeuksia sekä nuorten vai-

kutusmahdollisuuksia ja osallistumista koskevan sisäisen koulutusmahdollisuuden 

ansiosta. Työtä kehitetään edelleen tulevina vuosina järjestämällä uudelleen sisäistä 

koulutusta, pitämällä verkkokursseja ja antamalla jatkuvaa neuvontaa lapsen oikeuk-

sien ja nuorten näkökulmasta. Näiden tulosten ja kehityspotentiaalin pohjalta voi-

daan tarkastella mahdollisuutta antaa kiinnostuneille sektoreille tukea ensimmäisen 

lapsivaikutusten analyysin laadintaan. 

 

Tulosten mukaan Pohjoismaiden ministerineuvosto oli organisaationa jo vuonna 

2016 hyvin tietoinen siitä, miten sen toiminta liittyy tai vaikuttaa lapsiin ja nuoriin. 

Vuosia 2016 ja 2017 koskeneen ensimmäisen selonteon jälkeen on koettu tärkeitä ja 

myönteisiä edistysaskeleita. Tämänvuotisesta selonteosta käy ilmi, että lähes kaikki 

osallistuneet sektorit ovat tietoisia työnsä suhteesta lapsiin ja nuoriin liittyviin kysy-

myksiin. On kuitenkin ristiriitaista, että suhteellisen harvalla sektorilla tai alalla on 
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analysoitu sitä, miten oma työ liittyy lapsiin ja nuoriin. Tämän voi tulkita tarpeeksi 

kartuttaa osaamista ja tarjota neuvontaa asian analysointikeinoista. Oletuksena on 

nimittäin se, että mitä enemmän tiedetään työn vaikutuksesta lapsiin ja nuoriin, sitä 

parempia tuloksia panostuksista saadaan. Lisäksi vastaajien kokonaismäärän kasvun 

edellisvuoteen verrattuna voidaan tulkita olevan syy siihen, miksi entistä useampi 

vastaaja ei ole analysoinut yhteyttä. 

 

2.2 Lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulman käytännön toteutus sektorien 

työssä 

Edellä on todettu, että suurin osa sektoreista priorisoi työssään lapsia ja nuoria. Seu-

raavaksi käsitellään sitä, mihin prosesseihin sektorit sisällyttävät lapsen oikeuksien ja 

nuorten näkökulman ja missä määrin lapset ja nuoret osallistuvat sektorin toiminnan 

toteuttamiseen. 

 

2.2.1 Lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulman sisällyttäminen työhön on li-

sääntynyt kaikissa strategisissa prosesseissa 

 

Sektoreilta kysyttiin, mihin strategisiin prosesseihin ne sisällyttävät lapsen oikeuk-

sien ja nuorten näkökulman. 

 

 
Kaavio 4: Mihin prosesseihin sisällytätte lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulman?  

 

I budget… = Budjettiprosesseihin 

I styrning av externa… = Ulkopuolisten toimijoiden ohjaukseen 

I uppföljning och utvärdering… = Ohjausasiakirjojen seurantaan ja… 

I genomförande av projekt… = Hankkeiden toteuttamiseen 

I utformande av projekt eller… = Hankkeiden ym. laadintaan 

Vid beslut eller i formulering av… = Päätöksiin tai kokousaineistojen… 

I formulering av samarbetsprogram… = Yhteistyöohjelmien ym. laadintaan 
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  Prosessi  

  Bud

jetti 

Ulko-

puolis-

ten 

toimi-

joiden 

ohjaus 

Ohjaus-

asiakirjo-

jen seu-

ranta ja 

arviointi 

Hank

kei-

den 

to-

teu-

tus 

Hankkei-

den/aloittei

den suun-

nittelu 

Päätök-

set tai 

kokous-

aineisto-

jen esit-

telyteks-

tien laa-

dinta 

Yhteis-

työoh-

jelmien 

laadinta 

Muu

t 

pro-

ses-

sit 

 

 

 

AJANJ

AKSO 

20

16

–

20

17 

4 9 2 10 11 4 11  

20

18

–

20

19 

9 4 10 11 14 5 12  

20

20

–

20

21 

6 7 7 9 11 4 13 5 

          

 Kehitys 

vuosis-

ta 

2018/20

19 vuo-

siin 

2020/20

21 

-3 +3 -3 -2 -3 -1 +1 +5 

Taulukko 2: Tilanne edellisiin selontekoihin verrattuna: Mihin prosesseihin sisällytätte 

lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulman? 

Kaaviosta ja taulukosta näkyy, että lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulman sisällyt-

täminen työhön on kehittynyt eri tavoin ministerineuvoston kaikissa prosesseissa. 

Näkökulman sisällyttäminen on lisääntynyt kahdessa yhteensä seitsemästä proses-

sista: ulkopuolisten toimijoiden ohjauksessa ja yhteistyöohjelmien laadinnassa. Ul-
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kopuolisten toimijoiden ohjauksessa sisällyttäminen on lisääntynyt yhdellä sektorilla 

ja yhteistyöohjelmien laadinnassa kolmella sektorilla. Muissa viidessä prosessissa si-

sällyttäminen on vähentynyt yhden, kahden tai kolmen sektorin verran. Tämänker-

taisessa selonteossa vastausvaihtoehtoihin on lisätty myös ”muihin prosesseihin”, ja 

viisi sektoria on vastannut sisällyttävänsä lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulman 

muihin kuin nimettyihin prosesseihin. Useat sektorit toteavat vastauksessaan, että 

lapset ja nuoret ovat erityinen painopistealue hankkeiden ja aloitteiden arvioinnis-

sa. Kaksi sektoria mainitsee, että lasten ja nuorten näkökulma sisällytetään myös ni-

meämällä nuorisoedustajia asiantuntijaryhmiin, hallituksiin ja työryhmiin.  

Kehityksen tarkastelussa tulee ottaa huomioon, että Pohjoismaiden ministerineuvos-

ton sihteeristön työskentelyjaksojen pituuksissa on sektorien välisiä eroja. Tästä 

syystä hankkeiden määrän muuttumista tulee tulkita sillä varauksella, että sektorien 

sisäisiä työskentelyjaksoja, hankkeita ja aloitteita käynnistetään eri ajankohtina. 

Myös hankkeiden eri vaiheiden väliset erot on syytä ottaa huomioon. Lasten ja nuor-

ten näkökulman ulkoisten toimijoiden ohjauksessa huomioivien sektorien määrä on 

lisääntynyt, mikä kuvastaa näkökulman sisällyttämistä yleisesti ja pitkällä aikavälillä, 

kun taas yksittäisten hankkeiden tai aloitteiden suunnittelu on satunnaisempaa ja 

hetkellisempää. 

Kaaviossa on myös useita prosesseja, joihin useimmat sektorit ja politiikan alat eivät 

ole sisällyttäneet lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulmaa. Tämä koskee 1) budjet-

tiprosessia, 2) ulkopuolisten toimijoiden ohjausta, 3) ohjausasiakirjojen seurantaa ja 

arviointia 4) päätöksiä tai kokousaineistojen esittelytekstien laadintaa. Syitä kehityk-

seen tulee tarkastella myös edellisen kappaleen pohdintojen perusteella. 

Lasten ja nuorten näkökulman sisällyttämisessä ministerineuvoston työhön on keski-

tyttävä jatkossa etenkin tuen saatavuuteen prosesseissa, joita sektoreilla pidetään 

haasteellisina. On suositeltavaa, että eri prosesseille laaditaan priorisointijärjestys. 

2.2.2 Lapsia ja nuoria osallistetaan hankkeisiin vaihtelevassa määrin 

Lasten ja nuorten osallistaminen on yksi keino sisällyttää lapsen oikeuksien ja nuor-

ten näkökulma työhön. Tässä kohdassa vastaajien tuli täyttää osallisuuden tikapuu-

malliin (kaavio 5) niiden hankkeiden määrä, joissa lasten ja nuorten osallistamisen ja 

vaikuttamisen taso sektorin tai politiikan alan eri toiminnoissa vastasi kyseistä tika-

puumallin tasoa. 
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Kaavio 5: Osallisuuden tikapuumalli 

Hög delaktighet = Korkea osallistumisaste 

Låg delaktighet = Alhainen osallistumisaste 

Antal projekt = Hankkeiden määrä 

 

Barn och unga bestämmer och genomför… = Lapset ja nuoret päättävät 

hankkeista sekä konferenssin, työpajan tai kokouksen osista ja toteutta-

vat niitä. 

 

Sektorn har tillsatt en representativ… = Sektori on asettanut edustuksel-

lisen neuvoa-antavan lapsi- ja/tai nuorisoryhmän, jota voidaan konsul-

toida eri kysymyksissä tai joka tekee töitä olemassa olevien pohjoismais-

ten, kansallisten tai paikallisten ryhmien/organisaatioiden kanssa. 

 

Sektorn frågar olika barn… = Sektori kysyy asioita suoraan lapsilta ja 

nuorilta esimerkiksi ikäsopeutettujen kohderyhmien, toimintojen, kysely-

lomakkeiden, haastatteluiden tai sosiaalisen median kautta. 

 

Delaktighetstrappan  
Antal 

projekt 

 

Hög 

delaktighet  

Barn och unga bestämmer och genomför projekt, delar av en konferens, 

workshop eller ett möte  

 

 

Klicka 

eller tryck 

här för att 

ange text. 

 Sektorn har tillsatt en representativ rådgivande barn - och/eller 

ungdomsgrupp som kan konsulteras i olika frågor eller arbetar med 

de existerande grupper/organisationer som finns på nordisk, 

nationell eller lokal nivå  

Klicka 

eller tryck 

här för att 

ange text. 

 Sektorn frågar olika barn och unga direkt. T.ex. i 

åldersanpassade fokusgrupper, aktiviteter, enkäter, intervjuer 

eller sociala medier  

 

Klicka 

eller tryck 

här för att 

ange text. 

 Sektorn frågar organisationer som arbetar med barn 

och ungas olika levnadsvillkor eller experter på barn 

och ungas perspektiv i olika frågor  

 

Klicka 

eller tryck 

här för att 

ange text. 

 Sektorn skaffar sig kunskap om barn och ungas 

varierande perspektiv i befintlig forskning eller i 

annan form av dokumentation  

Klicka 

eller tryck 

här för att 

ange text. 

 I sektorn diskuteras hur olika grupper av 

barn och unga kan tänkas påverkas av era 

beslut 

 

Klicka 

eller tryck 

här för att 

ange text. 

 

Låg delaktighet  

Barn och unga har ingen 

delaktighet eller inflytande i 

sektorns verksamhet  

 

Klicka 

eller tryck 

här för att 

ange text. 
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Sektorn frågar organisationer som arbetar… = Sektori kysyy asioita orga-

nisaatioilta, jotka työskentelevät lasten ja nuorten erilaisten elinolojen 

parissa tai eri asioita koskevaa lasten ja nuorten näkökulmaa tuntevilta 

asiantuntijoilta. 

 

Sektorn skaffar sig kunskap… = Sektori hankkii tietoa lasten ja nuorten 

erilaisista näkökulmista nykyisestä tutkimuksesta tai muunlaisesta do-

kumentaatiosta. 

 

I sektorn diskuteras… = Sektorilla keskustellaan siitä, miten sen päätös-

ten voidaan ajatella vaikuttavan lasten ja nuorten eri ryhmiin. 

 

Barn och unga har ingen… = Lapset ja nuoret eivät osallistu lainkaan sek-

torin toimintaan eikä heillä ole vaikutusmahdollisuuksia siihen. 

 

Sektorien ja politiikan alojen vastaukset jakautuivat seuraavasti: 

Taso 1 (alhai-

nen) 

2 3 4 5 6 7 (kor-

kea) 

Määrä 18 13 25 14 178* 5 25** 

Taulukko 3: Osallisuuden tikapuumallia koskevat vastaukset 

* Nordplus-ohjelman osuus 166/178. Muiden sektorien osuus 12/178. 

** Yhden sektorin osuus 23/25. Muiden sektorien osuus 2/25. 

Yllä olevasta jakaumasta näkyy, että lasten ja nuorten osallisuus vaihtelee suuresti 

ministerineuvoston työssä. Selvä poikkeama yleisestä suuntauksesta on nähtävissä 

osallistamisen tasolla 5. Sen osalta on huomautettava, että yhteensä 178 hankkeesta 

166 kuuluu yhdelle sektorille: koulutus- ja tutkimussektorille. Sektorin Nordplus-

ohjelmissa (erityisesti Nordplus Juniorissa) käynnistetään runsaasti nuoria osallistavia 

toimia. Sektorin arvion mukaan näissä hankkeissa on yhteensä noin 12  700 osallistu-

jaa. 

Seuraavassa kaaviossa (kaavio 6) esitellään muiden sektoreiden vastaukset osallis-

tamisen tasoista tavoitteena luoda yleiskäsitys sektorien ja politiikan alojen osallis-

tamisesta koulutus- ja tutkimussektorin lisäksi. 
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Kaavio 6: Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet 

Ingen delaktighet = Ei osallistumista 

Hög delaktighet = Korkea osallistumisaste 

 

Yllä olevasta kaaviosta käy ilmi, että lasten ja nuorten osallistaminen ministerineu-

voston työhön on vähäistä (vaihtoehdot 2 ja 3) tai sitä ei ole lainkaan (vaihtoehto 1). 

Muiden sektorien 80 hankkeesta 47 on sijoitettu näille tasoille. Kokonaan puuttuvan 

osallisuuden sekä tasojen 2 ja 3 osallistamisen välillä on kuitenkin merkittävä ero, jo-

ka kertoo siitä, että kyseisellä sektorilla keskustellaan toiminnon mahdollisista vaiku-

tuksista lapsiin ja nuoriin ja dokumentoidaan lasten ja nuorten erilaisten näkökulmien 

vaikutusta tiettyyn toimintaan. Lisäksi on syytä mainita, että sektorien toimenpiteis-

tä noin kolmasosassa osallistetaan lapsia ja nuoria ja heille annetaan vaikutusmah-

dollisuuksia tasojen 4 ja 5 mukaisesti. Näillä tasoilla lapsia ja nuoria osallistetaan ak-

tiivisesti toimintaan joko lapsi- ja nuorisoasiantuntijoiden tai -järjestöjen kautta tai 

suoraan esimerkiksi kyselylomakkeiden tai sosiaalisen median välityksellä.  

Yleisesti voidaan todeta, että suurimmassa osassa sektorien ja politiikan alojen toi-

mista lasten ja nuorten osallistaminen ja vaikutusmahdollisuuksien antaminen heille 

on suhteellisen vähäistä. Enimmäkseen lasten ja nuorten näkökulma sisällytetään 

työhön asiantuntijoiden, asiantuntijajärjestöjen kuulemisten tai lasten ja nuorten 

vaikuttamista koskevien keskusteluiden avulla. Tietyt sektorit onnistuvat muita pa-

remmin lasten ja nuorten osallistamisessa. Näitä ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveys-

ala, koulutus- ja tutkimusala, kestävä kehitys ja FJLS. 

On hyvä huomata, ettei kaikkeen toimintaan välttämättä ole syytä sisällyttää lasten 

ja nuorten suurta osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. Usein on parasta arvioida 

sopivaa osallistamisen tasoa erikseen jokaisen hankkeen kohdalla. Perussääntönä on, 

että mitä enemmän toiminnan lopputulos vaikuttaa lapsiin ja nuoriin, sitä enemmän 

heitä tulee osallistaa siihen. Koska yksi ministerineuvoston poikkihallinnollista stra-

0 5 10 15 20

7 - Hög delaktighet

6

5

4

3

2

1 - Ingen delaktighet

Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet
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tegiaa koskevista yleistavoitteista on lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulman sisäl-

lyttäminen työhön entistä suuremmassa määrin ja sen myötä lasten ja nuorten 

omien näkemysten esiin tuominen ja pohtiminen, koko ministerineuvostossa on kui-

tenkin tärkeää keskustella jatkossa ainakin siitä, millaisia vaikutuksia sen päätöksillä 

voi olla erilaisiin lapsi- ja nuorisoryhmiin. On myös tärkeää, että lapsia ja nuoria 

hankkeisiinsa jo aiemmin osallistaneet sektorit toteuttavat tulevaisuudessa toimin-

taa, jossa osallisuuden taso on entistä korkeampi. 

2.2.3 Sektorien työ toimintasuunnitelman tavoitteen 11 ”lasten ja nuorten vah-

vempi ääni ja osallisuus pohjoismaisessa yhteistyössä” edistämiseksi 

Seuraavassa osiossa kuvataan sektoreiden / politiikan alojen työtä Visio 2030:n toi-

mintasuunnitelman tavoitteen 11 edistämiseksi. Sen mukaan lapsille ja nuorille pyri-

tään antamaan vahvempi ääni ja osallisuus pohjoismaisessa yhteistyössä. Sektoreilta 

ja politiikan aloilta kysyttiin niiden työstä toimintasuunnitelman tavoitteen 11 edis-

tämiseksi vuosina 2020 ja 2021. Useat sektorit ja politiikan alat ovat aktiivisesti pyr-

kineet luomaan lapsille ja nuorille kohdistettuja toimia, joissa keskitytään vahvista-

maan heidän ääntään ja osallisuuttaan pohjoismaisessa yhteistyössä.  

2.2.3.1 Kansainvälinen yhteistyö 

Lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuudet ja äänen kuuluminen ovat saaneet erityis-

tä huomiota kansainvälisessä yhteistyössä. Asiaan on kiinnitetty huomiota muun 

muassa Viron, Latvian ja Liettuan toimistojen kanssa tehtävässä yhteistyössä niiden 

toimintasuunnitelmien pohjalta. Tällä tavalla näkökulma on sisällytetty toimistojen 

koko toimintaan. Toimintasuunnitelman tavoitteeseen 11 on kiinnitetty entistä 

enemmän huomiota myös seuraavissa ohjelmissa: The Open Call and Civil Society & 

Human Rights Initiative for Nordic-Russian co-operation ja Nordic Council of Ministers’ 

funding programme for NGO co-operation in the Baltic Sea Region. Ohjelmista voi ha-

kea tukea pohjoismaisten ja venäläisten kumppanien ja Itämeren alueen kansalaisjär-

jestöjen yhteistyöhön. Lapsiin ja nuoriin liittyvät aloitteet ovat yksi näiden kahden 

ohjelman hyväksymis- ja valintaperusteista (useiden muiden joukossa). 

 

2.2.3.2 Maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikesektori (FJLS) 

FJLS-sektorilla toimintasuunnitelman tavoite 11 on sisällytetty työhön eri tavoin ja 

eri tasoilla. Esimerkkinä mainittakoon etenkin nuorisoedustajan nimeäminen Yhteis-

pohjoismaisen metsäntutkimuksen hallitukseen sekä ehdotus nuorisoedustajan ni-

meämisestä Pohjoismaiseen maatalous- ja elintarviketutkimuksen komiteaan (NKJ). 

Pohjoismaiden lapset ja nuoret voivat näin saada lisää vaikutusmahdollisuuksia ko-

miteoiden ja eri alojen työhön. Toisena esimerkkinä on lapsen oikeuksien ja nuorten 

näkökulman sisällyttäminen toimintasuunnitelman kahteen uuteen hankkeeseen, 

jotka käsittelevät biotaloutta kasvun moottorina ja kestäviä elintarvikejärjestelmiä. 

Näin varmistetaan, että lasten ja nuorten näkökulmaa tuodaan esiin ja siitä tiedote-

taan näissä osaamista kartuttavissa hankkeissa. FJLS-sektorin kolmas hanke on mää-

rätietoisten toimenpiteiden suunnittelu Pohjoismaiden nuorten kokkien kanssa.  
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2.2.3.3 Kulttuurisektori 

Kulttuurialalla lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuudet ovat keskeisellä sijalla muun 

muassa yhteistyöohjelmassa Taide ja kulttuuri – kestävän kehityksen vauhdittajat 

Pohjolassa. Panostus lasten ja nuorten osallistumiseen ja toteuttajan rooliin on tär-

keä osa ohjelmaa: ”Lapset ja nuoret ovat tärkeitä sekä aloitteentekijöinä, osallistuji-

na, tekijöinä että kohderyhmänä.” Vihreää Pohjolaa koskevassa painopistealueessa 

todetaan, että ”pohjoismaiset kansalaisyhteiskunnat sekä etenkin lapset ja nuoret 

ovatkin aktiivisia muutosagentteja Pohjoismaiden kulttuurisektorin vihreässä siirty-

mässä”. Sosiaalisesti kestävää Pohjolaa koskevan kohdan mukaan ”Lapsia ja nuoria 

priorisoidaan sekä aloitteentekijöinä, osallistujina, tekijöinä että kohderyhmänä. En-

tistä suuremman huomion keskittäminen lasten ja nuorten kykyyn omaksua Poh-

joismaiden kieliä ja kulttuureja kasvattavat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja edistävät 

myös yhteiskuntien elinvoimaisuutta”. Lisäksi todetaan, että MR-K:n tulee ”edistää 

osallistavaa ja kaikille avointa taide- ja kulttuurielämää, jossa myös lapset ja nuoret 

voivat olla mukana sekä aloitteentekijöinä että toteuttajina, osallistujina ja yleisönä”. 

Osana ministerineuvoston toimintasuunnitelmaa MR-K on alkanut panostaa entistä 

enemmän lasten ja nuorten pohjoismaisten kulttuurien ja kielten tuntemukseen 

(2021–2024). 

Lisäksi kaikki Pohjoismaiden kulttuurilaitokset tekevät määrätietoista työtä kulttuu-

rin, lasten ja osallisuuden parissa. Esimerkkinä mainittakoon Reykjavikin Pohjolan-

talon hanke Kylvä, näe ja maista – vihreä kasvu Pohjoismaissa. Hankkeen tiedotusma-

teriaali laadittiin osallistamalla lapsia ja nuoria varsinaisen aineiston laatimiseen sekä 

laittamalla ruokaa yhdessä lasten kanssa. 

2.2.3.4 Tasa-arvosektori 

Tasa-arvoalalla on keskitytty lasten ja nuorten osallisuuteen ja vahvempaan ääneen 

konkreettisten tapahtumien suunnittelussa ja järjestämisessä. Esimerkkinä voidaan 

mainita YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan kokouksessa järjestetty sek-

torin oma oheistapahtuma vuonna 2021. Suomalaiset ja norjalaiset nuorisoedustajat 

osallistuivat tasavertaisina jäseninä Pohjoismaiden tasa-arvoministerien kanssa pa-

neeliin, jossa keskusteltiin vallasta, vaikutusmahdollisuuksista ja johtajuudesta. Toi-

nen esimerkki on osallistuminen Pohjoismaiden LGBTI-alan selvitykseen ja analyy-

siin. Siinä kuultiin nuorisojärjestöjä, joihin kiinnitettiin paljon huomiota myös selvi-

tyksen tuloksissa. Syksyllä 2020 järjestetyn pohjoismaisen Pride-kiertueen aikana 

keskityttiin erityisesti osallistamaan nuoria ja nuorisojärjestöjä Pride-tapahtumien 

keskustelutilaisuuksiin eri puolilla Pohjolaa. 

2.2.3.5 Koulutussektori 

Koulutus- ja tutkimussektorilla lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulma on sisällytet-

ty yleiseen työhön, minkä lisäksi on kiinnitetty paljon huomiota lapsiin ja nuoriin neli-

vuotisessa kestävän kehityksen opetusta koskevassa hankkeessa, joka on osa kestä-

viin elämäntapoihin keskittyvää panostusta. Sektori on myös toteuttanut pohjois-

maisen kielipoliittisen julistuksen tarkistuksen yhteydessä kyselytutkimuksen lapsille 



 

 

15 / 35 

ja nuorille heidän kielitaidostaan sekä asenteistaan Pohjoismaiden kieliä ja kulttuure-

ja kohtaan. Kyselyn pohjalta on laadittu Onko pohjoismaista kieliyhteyttä olemassa? 

-raportti. 

2.2.3.6 Kestävä kehitys  

Kestävän kehityksen työssä erityisenä painopistealueena on kansalaisyhteiskunnan 

sekä lasten ja nuorten osallistaminen. Painopistealue on määritelty pohjoismaisen 

kestävän kehityksen työsuunnitelman tavoitteessa 4. Tämä tarkoittaa muun muassa 

sitä, että turvataan vahva nuorisoedustus Visio 2030 -työtä edistävään pohjoismai-

seen kansalaisyhteiskuntaverkostoon, toteutetaan erityisesti nuorille suunnattuja 

kestäviä elämäntapoja koskeva hanke, sekä nimetään kaksi nuorisoedustajaa poh-

joismaiseen kestävän kehityksen asiantuntijaryhmään (joka saa tukea pohjoismaisel-

ta kestävän kehityksen nuorisoverkostolta). 

2.2.3.7 Sosiaali- ja terveyssektori 

Sosiaali- ja terveysalalla on kiinnitetty erityistä huomiota lapsen oikeuksien ja nuor-

ten näkökulmaan sektorin alaisuuteen kuuluvassa laitoksessa Pohjoismaisessa hyvin-

vointikeskuksessa (NVC) sekä hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Sektori on 

määritellyt lapset ja nuoret erityiseksi toimialaksi NVC:n työssä. Hankkeiden suunnit-

telussa ja toteutuksessa, kuten YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 30-vuotisjuhlassa 

ja nelivuotisessa hankkeessa Lasten ja nuorten oikeus tulla kuulluksi – koronakriisin 

seuraukset Pohjoismaiden lapsille ja nuorille, sekä vammaisalan yhteistyössä lapsen 

oikeuksien ja nuorten näkökulma on sisällytetty keskeisesti sitä koskevan uuden mal-

lin kehittämisen myötä. Kaikki toimet tukevat Visio 2030 -työtä sekä sitä koskevaa 

toimintasuunnitelmaa etenkin tavoitteen 11 osalta.  

2.2.3.8 Aluepolitiikka 

Lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulma sisällytetään moniin hankkeisiin, jotka on 

määrä toteuttaa vuosiksi 2021–2024 laaditun aluekehittämisen ja aluesuunnittelun 

pohjoismaisen yhteistyöohjelman puitteissa. Esimerkiksi Regional implications of 

remote work -hankkeessa tarkastellaan etätyöskentelyn seurauksia juuri työelämään 

siirtyneille. Vihreän ja osallistavan kaupunkikehityksen osalta sektorilla tarkastellaan 

muun muassa sitä, miten lasten ja nuorten näkökulmia voidaan ottaa huomioon kau-

punkisuunnittelussa ja -kehityksessä. 

2.2.4 Lapsille ja nuorille suunnattuja, heidän kanssaan ja heidän toimestaan to-

teutettuja hankkeita ja panostuksia 

Se, missä määrin lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulma on sisällytetty työhön, nä-

kyy muun muassa sektorilla tehdyistä päätöksistä ja toteutetuista toimista tai panos-

tuksista. Sektorit ovat raportoineet yhteensä 77 toimenpiteestä (79 toimenpidettä 

edellisessä selonteossa), mutta ministerineuvostossa on toteutettu huomattavasti 

enemmän lapsille ja nuorille suunnattuja toimia ja panostuksia. Monet niistä ovat kui-

tenkin laajempia kokonaisuuksia, joihin sisältyy useita toimenpiteitä ja hankkeita. 

Lapset ja nuoret on lisäksi otettu mukaan moniin hankkeisiin joko osallistujina tai ak-
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tiivisina toteuttajina. Seuraavasta kaaviosta näkyy, että Pohjoismaiden ministerineu-

vosto toteuttaa pääasiassa lapsille ja nuorille suunnattuja sekä lasten ja nuorten 

kanssa toteutettuja toimia, hankkeita ja panostuksia. On kuitenkin havaittavissa, että 

lapsille ja nuorille voitaisiin antaa vieläkin enemmän vastuuta hankkeiden ja muiden 

toimien toteuttamisesta. Tässäkin on syytä muistaa, että eri osallistamisen tasot so-

veltuvat eri hankkeisiin. 

 

 
For = lapsille ja nuorille suunnatut 

Med = lasten ja nuorten kanssa toteutetut 

Af = lasten ja nuorten toteuttamat 

 

Alla on esimerkkejä lapsille ja nuorille suunnatuista sekä heidän kanssaan ja heidän 

toimestaan toteutetuista hankkeista vuosina 2020 ja 2021. Yksityiskohtaisempi luet-

telo päättyneistä ja käynnissä olevista hankkeista on liitteessä 1. 

 

Lapsille ja nuorille suunnattuja hankkeita: 

• ”Lapsia ja ratkaisuja idässä, lännessä, pohjoisessa ja etelässä” -hanketta hal-

linnoi Reykjavikin Pohjolan-talo kulttuurisektorin alaisuudessa. ”Lapset ja lu-

keminen idässä, lännessä, pohjoisessa ja etelässä” -hankkeessa Korpilombo-

lon kulttuuriyhdistys on hankkinut yhteistyökumppaneita Kolumbiasta, 

Tanskasta, Suomesta ja Ruotsista tavoitteenaan levittää lastenkirjallisuutta 

maiden ja kulttuurien välillä. Hankkeessa esitellään eri kulttuuritaustoista tu-

levia kirjailijoita eri puolilta maailmaa. 

• Norjan puheenjohtajakauden koulutus- ja tutkimusalan hanke Nordisk 0–24: 

Haavoittuvassa asemassa olevia Pohjoismaiden lapsia ja nuoria koskeva mo-

nialainen yhteistyö. Hankkeen tavoitteena on ollut edistää kokemusten- ja 

osaamisenvaihtoa siitä, miten eri hallinnon alat ja sektorit voivat parhaiten 

kohdistaa toimiaan ja kehittää haavoittuvassa asemassa oleville lapsille tar-

koitettujen julkisten palveluiden koordinoitua ja tarpeellista tarjontaa. 
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• Sosiaali- ja terveyssektorin alaiseen vammaisalan yhteistyöhön on alettu si-

sällyttää lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulma vuosiksi 2018–2022 laadi-

tun vammaisalan pohjoismaisen yhteistyön toimintasuunnitelman kohdassa 

1.3. esitellyn mallin mukaisesti. Työtä ovat rahoittaneet ÄK-S (Pohjoismaisen 

hyvinvointikeskuksen perusrahoituksen kautta) ja NORDBUK. Malli/työtapa 

perustuu Lapsen oikeuksien sopimukseen, YK:n yleissopimukseen vammais-

ten ihmisten oikeuksista sekä Agenda 2030 -toimintasuunnitelmaan. Työ pe-

rustuu sekä näkökulman sisällyttämiseen että vammaisten nuorten osallis-

tamiseen mielekkäästi. Malli on laadittu yhdessä vammaisten nuorten edus-

tajien kanssa. 

• Työelämäalalla nuorten liikkuvuusohjelma Nordjobb pyrkii lisäämään nuor-

ten liikkuvuutta Pohjoismaiden työmarkkinoilla ja parantamaan heidän tie-

tämystään Pohjoismaiden kielistä ja kulttuurista. Nordjobb tarjoaa kausityö-

paikan, asunnon sekä kulttuuri- ja vapaa-ajanohjelmaa 18–30-vuotiaille. 

• Vuonna 2020 Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana toimi-

neen Tanskan koulutus- ja tutkimusministeriö järjesti webinaarin (etenkin 

toisen asteen koulutuksessa olevien) nuorten hyvinvoinnista. Webinaari jär-

jestettiin tiiviissä yhteistyössä Tanskan opiskelijoiden yhteistyöneuvoston 

kanssa (joka vastasi koordinoinnista Pohjoismaiden sisarjärjestöjen kanssa). 

Webinaarissa opiskelijat esittivät etukäteen valmistelemiaan kysymyksiä 

kansainvälisille hyvinvoinnin ja oppimisen asiantuntijoille.  

 

Lasten ja nuorten kanssa toteutettuja hankkeita: 

• FJLS-sektorin hankkeessa lapset oppivat ruoan alkuperästä leikin avulla. 

NordGen on käynnistänyt viljelykokeilun yhdessä Helsingborgissa toimivan 

Hamiltonin päiväkodin henkilökunnan kanssa. Siinä opitaan ruoan matkasta 

pellolta pöytään sekä geneettisen monimuotoisuuden tärkeydestä lasten nä-

kökulmasta. 

• Pride-kiertue 2020: Norden i Fokus -tiedotustoimisto toteutti syksyllä 2020 

keskustelusarjan, joka valotti LGBTI-ihmisten oikeuksia ja mahdollisuuksia 

Pohjoismaissa. Norden i Fokus järjesti yhteensä kahdeksan keskustelutilai-

suutta eri aiheista, jotka kaikki liittyivät LGBTI-ihmisten kokemiin erilaisiin 

arjen haasteisiin Pohjoismaissa. Keskustelusarjan tavoitteena oli lisäksi luoda 

yhteistyöverkostoja järjestöille, asiantuntijoille sekä nuorille ja vanhoille 

LGBTI-alan aktivisteille Pohjoismaissa. Yhteensä kahdeksasta keskusteluti-

laisuudesta kuusi pidettiin fyysisesti ja kaksi järjestettiin verkkotapahtumana. 

Neljä keskustelua järjestettiin paikallisten Pride-festivaalien yhteydessä. Näi-

tä olivat Åland Pride Maarianhaminassa, Helsinki Pride, Umepride Uumajassa 

ja MIX Copenhagen -elokuvafestivaalit Kööpenhaminassa. 

• Loppuvuodesta 2020 alkuvuoteen 2021 etsittiin ehdokkaita nuorisoedustajik-

si pohjoismaiseen kestävän kehityksen asiantuntijaryhmään. Pohjoismaiden 

nuorisojärjestöjä osallistettiin prosessiin, ja ne saivat esittää näkemyksiään 

ehdotetusta prosessista ja nuorisoedustajien nimeämissuunnitelmasta. Sa-

malla perustettiin myös pohjoismainen kestävän kehityksen nuorisoverkosto, 

jonka tavoitteena on tukea asiantuntijaryhmässä mukana olevia nuorisoedus-

tajia. 
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Lasten ja nuorten toimesta toteutettuja hankkeita: 

• ReGeneration 2030 järjesti elokuun 2020 lopussa kolmannen vuosittaisen 

nuorisohuippukokouksensa Pohjoismaiden ministerineuvoston taloudellisella 

tuella. ReGeneration 2030 yhdistää nuoria eri puolilta Pohjolaa ja Itämeren 

aluetta. Tavoitteena on innostaa heitä osallistumaan aktiivisesti YK:n globaa-

lien kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen ja niistä keskustelemi-

seen. Huippukokouksen kaikesta suunnittelusta ja järjestämisestä vastasivat 

15–29-vuotiaat nuoret. 

• Reykjavikin Pohjolan-talo tekee mielellään yhteistyötä lasten ja nuorten 

kanssa näiden omien aloitteiden pohjalta. Fridays for Future -aloitteeseen ak-

tiivisesti osallistuneiden nuorten järjestämä näyttely pidettiin kesäkuussa 

Pohjolan talon Atriumissa. Nuoret ovat kiinnittäneet huomiota ympäristöon-

gelmiin ja vaatineet välittömiä toimia. He ovat järjestäneet ilmastolakkoja 

Reykjavikin Austurvöllur-aukiolla ja kannustaneet muitakin osallistumaan. 

• Tanskan puheenjohtajakauden koulutus- ja tutkimusalan hanke ”Pohjoismaa-

laisten nuorten kestävät yhteisöt”. Hankkeen puitteissa on perustettu poh-

joismainen nuorisoverkosto ja siitä tuetaan Pohjoismaiden nuorten uusien 

yhteisöjen ja vuoropuhelun luomista järjestämällä keskustelutilaisuuksia 

nuorten kanssa. Hankkeeseen sisältyy myös apurahaerä, josta nuoret voivat 

hakea tukea yhteisten itse järjestämiensä toimien toteuttamiseen eri puolilla 

Pohjolaa. Koronakriisin takia vuonna 2020 ei ole voitu järjestää fyysisiä tilai-

suuksia tai jakaa tukia. 

• Ministerineuvoston Tanskan-puheenjohtajakaudella pidettiin tammikuussa 

2020 Pohjoismainen lapsifoorumi YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 30-

vuotisjuhlan kunniaksi. Se järjestettiin sekä lasten kanssa että heidän toimes-

taan yhteistyössä Unicefin, Pohjoismaiden ministerineuvoston, Tanskan sosi-

aali- ja sisäasiainministeriön ja Tanskan lapsineuvoston kanssa. Foorumiin 

osallistui 65 lasta ja 60 aikuista eri puolilta Pohjolaa. Päätavoitteena oli kiin-

nittää enemmän huomiota lapsen oikeuteen ilmaista vapaasti näkemyksensä 

kaikissa häntä koskevissa asioissa (YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen ar-

tikla 12) ja tukea lasten aktiivista osallistumista ministerineuvoston työhön 

luomalla uusia kohtaamispaikkoja sekä vuoropuhelun ja vaikuttamisen kana-

via. Lapsifoorumin pohjoismaiset lasten edustajat laativat päätöslauselman, 

joka sisältää kolme pääkohtaa: 

o Pohjoismaiden kaikkien lasten ja nuorten tulee tuntea YK:n lapsen 

oikeuksien sopimus ja omat oikeutensa. 

o Pohjoismaiden kaikkia lapsia ja nuoria tulee kuulla ja osallistaa sopi-

valla tavalla kaikissa heitä koskevissa päätöksissä. 

o Pohjoismaiden kaikkien lasten ja nuorten tulee olla osa mielekästä 

yhteisöä, jotta voimme yhdessä torjua yksinäisyyttä.  

 

3 NORDUKin oma työ  

 

NORDBUK on pohjoismaisten yhteistyöministerien (MR-SAM) alainen komitea, joka 

koostuu Pohjoismaiden ministeriöiden ja viranomaisten edustajista sekä nuori-
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soedustajista. NORDBUKin tehtävänä on kerätä ja jakaa tietoa lasten ja nuorten elin-

oloista Pohjoismaissa, edistää lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulman sisällyttä-

mistä Pohjoismaiden ministerineuvoston työhön ja tukea lasten ja nuorten omaa jär-

jestäytymistä ja osallistumista. Pohjoismaiset yhteistyöministerit hyväksyivät minis-

terineuvoston lapsi- ja nuorisotyön poikkihallinnollisen strategian vuonna 

2016. Strategia ja ministerineuvoston Visio 2030:n toimintasuunnitelman tavoite 11 

muodostavat työn kehykset lapsille ja nuorille suunnatulle, heidän kanssaan toteu-

tettavalle ja heidän toimestaan toteutettavalle työlle kaikessa Pohjoismaiden minis-

terineuvoston toiminnassa. Vuoteen 2024 asti Pohjoismaiden ministerineuvoston ta-

voitteena on antaa Pohjoismaiden kansalaisyhteiskunnalle, erityisesti lapsille ja nuo-

rille, vahvempi ääni ja osallisuus pohjoismaisessa yhteistyössä ja lisätä heidän tieto-

jaan naapurimaiden kielistä ja kulttuureista. Ministerineuvoston toimintaperiaatteis-

sa kestävän kehityksen, tasa-arvon sekä lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulman 

sisällyttämisestä toimintaan todetaan, että näiden näkökulmien tulee näkyä Poh-

joismaiden ministerineuvoston kaikessa työssä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, 

että näkökulmat tulee ottaa huomioon kaikissa työvaiheissa: suunnittelussa, päätök-

senteossa, toteutuksessa ja arvioinnissa. 

 

Koko Pohjoismaiden ministerineuvoston on tarkoitus edistää näitä tavoitteita, mutta 

lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitealla (NORDBUK) on lisäksi erityisvastuu sekä stra-

tegian että toimintasuunnitelman toteutuksen seurannasta. Lisäksi sen tulee itse to-

teuttaa strategianmukaisia toimia, kuten hankkeita, panostuksia ja toimenpiteitä 

strategiassa ja toimintasuunnitelmassa määritellyillä alueilla. Tässä kuvataan sen 

vuoksi NORDBUKin omaa työtä vuosina 2020–2021. 

 

3.1 Lapsille ja nuorille suunnattujen sisäisten toimien vahvistaminen 

Lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulman sisällyttäminen Pohjoismaiden ministeri-

neuvoston työhön ei onnistu itsestään. Siinä tarvitaan tukea sekä osaamisen ja tie-

tämyksen kartuttamista siitä, miksi, mihin ja miten nuoria voidaan ja tulee osallistaa. 

Sen vuoksi on erityisen tärkeää, että pohjoismaisessa yhteistyössä toimivat työnteki-

jät saavat tarvittavaa tietoa ja osaamista asian huomioon ottamiseksi. Lapsen oi-

keuksien ja nuorten näkökulmaa koskevan sisäisen osaamisen vahvistamisen avulla 

Pohjoismaiden ministerineuvosto edistää vahvemman äänen ja suuremman tilan an-

tamista lapsille ja nuorille Pohjoismaissa. 

 

3.1.1 Sisäinen koulutus: Omaksu lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulma   

 

Vuosiksi 2016–2022 laaditun Pohjoismaiden ministerineuvoston lapsi- ja nuorisotyön 

poikkihallinnollisen strategian pohjalta NORDBUK päätti vuonna 2018 tukea ministe-

rineuvoston sisäisiä koulutuksia. Vuonna 2019 järjestettiin kaksi koulutusta, joiden 

tavoitteena oli kartuttaa ministerineuvoston työntekijöiden osaamista lapsen oi-

keuksista sekä lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksista ja osallistumisesta ja siitä, 

miten näitä näkökulmia sovelletaan käytännössä eri yhteyksissä. Myös vuonna 2020 

pidettiin kaksi koulutusta, joihin osallistui 45 työntekijää ja kahdeksan vierailevaa pu-

hujaa. Niiden lisäksi pidettiin kolme webinaaria, joihin osallistui yhteensä 102 työnte-

kijää ja seitsemän vierailevaa puhujaa. Peruskurssin loppuarvioinnissa 26 yhteensä 39 
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osallistujasta vastasi, että koulutus oli ollut erittäin hyvä, mikä oli korkein mahdolli-

nen arvosana kurssista. Jatkokoulutukselle oli edelleen tarvetta alkuvuodesta 2021. 

Edellä mainittujen myönteisten kokemusten ja tulosten pohjalta NORDBUK päätti 

myöntää rahoitusta syksyllä 2021 järjestettävään uuteen koulutukseen, kolmeen we-

binaariin sekä verkoston luomiseen koulutukseen jo osallistuneille. Kaikkien mainit-

tujen toimenpiteiden avulla tuetaan osaamisen kehittämistä lapsen oikeuksien ja 

nuorten näkökulman sisällyttämisestä ministerineuvoston työhön. 

 

3.1.2 Lasten ja nuorten osallistamisen periaatteet ja käytännöt 

 

Tavoite lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulman entistä laajemmasta sisällyttämi-

sestä Pohjoismaiden ministerineuvoston työhön tuo mukanaan myös vastuun var-

mistaa oikeuksia turvaavien vaatimusten toteutuminen työssä. Oikeuksia turvaavien 

vaatimusten määrittelemiseksi NORDBUK käynnisti ja rahoitti prosessin, jonka ta-

voitteena oli laatia lasten ja nuorten osallistamista koskevia periaatteita ja suuntavii-

voja. Vuonna 2020 NORDBUK hyväksyi lisäksi julkaisun Lasten ja nuorten osallistami-

nen Pohjoismaiden ministerineuvoston työhön – periaatteet ja suhtautumistapa. Näi-

den periaatteiden ja suuntaviivojen tavoitteena on osaltaan varmistaa lasten ja nuor-

ten osallistamisen yhteinen vähimmäistaso sekä ennen kaikkea lasten turvallisuuden 

takaava ja sitä vaaliva työtapa. Julkaisu sisältää osallistamista koskevat periaatteet, 

osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien vähimmäisvaatimukset, ohjeita lasten ja 

nuorten valitsemisesta sekä oikeuksien turvaamista koskevat suuntaviivat. Julkaisu 

on käännetty suomeksi, ruotsiksi, tanskaksi, norjaksi, islanniksi ja englanniksi, ja siitä 

on laadittu myös painettu versio. Julkaisun avulla varmistetaan oikeuksiin perustuvat 

lähtökohdat lasten ja nuorten osallistamiseksi ministerineuvoston yhteistyöhön, joka 

tukee Pohjolaa johtavana alueena matkalla kohti yhteiskuntaa, jossa on tilaa lasten ja 

nuorten oikeuksille ja erilaisille näkökulmille ja jossa lapsilla ja nuorilla on mahdolli-

suus osallistua yhteiskuntakehitykseen. 

 

3.1.3 Toimintaperiaatteet kestävän kehityksen, tasa-arvon sekä lapsen oikeuk-

sien ja nuorten näkökulman sisällyttämiseksi työhön 

 

NORDBUK on yksi kolmesta komiteasta, jotka ovat päävastuussa kestävää kehitystä, 

tasa-arvoa sekä lapsen oikeuksia ja nuoria koskevan kolmen poikkihallinnollisen nä-

kökulman sisällyttämisestä Visio 2030 -työhön. Täytäntöönpanon tukemiseksi 

NORDBUK päätti vuonna 2021 lähteä mukaan rahoittamaan pohjoismaisten yhteis-

työministereiden (MR-SAM) hyväksymiä ministerineuvoston toimintaperiaatteita kes-

tävän kehityksen, tasa-arvon sekä lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulman sisällyttä-

miseksi. NORDBUK osallistuu hankkeen rahoitukseen yhdessä MR-SAMin ja kestävän 

kehityksen asiantuntijaryhmän kanssa. Näkökulmien sisällyttäminen toimintaan on 

jatkunut pitkään ja työtä pyritään parantamaan jatkuvasti. Tuki on vastaus tarpee-

seen laatia yleiset johdonmukaiset ja selvät suuntaviivat toimintaperiaatteiden toi-

meenpanoon Visio 2030 -toimintasuunnitelman tukemiseksi. Tämä menettelytason 

tuki auttaa varmistamaan kolmen poikkihallinnollisen näkökulman, ml. lapsen oi-

keuksien ja nuorten näkökulman, sisällyttämisen Visio 2030 -toimintasuunnitelmaan. 

Toimintaperiaatteista vastaa projektipäällikkö, joka johtaa sisäistä hanketta tavoit-
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teena tukea täytäntöönpanon toteuttamista, toimintaperiaatteiden ohjeistusta sekä 

sisäisiä osaamista kartuttavia toimia. 

 

3.1.4 Lapsivaikutusten arviointimalli  

 

Omaksu lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulma – käytännön osaaminen ja työkalut  

-koulutuksen sekä kestävän kehityksen, tasa-arvon sekä lapsen oikeuksien ja nuorten 

näkökulman sisällyttämistä koskevien toimintaperiaatteiden  käyttöönoton myötä ha-

vaittiin, että lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulman sisällyttämiseksi ministerineu-

voston työhön tarvittiin lisää tukea. NORDBUKin tämän perusteella käynnistämä ja 

rahoittama hanke on tarkoitus saada päätökseen vuoden  2021 lopussa. Tuolloin ha-

vaittiin, että Pohjoismaiden ministerineuvoston työssä tarvitaan lapsivaikutusten ar-

viointimallia. Vaikutusarvioinnin lähtökohtana on lapsen oikeuksien sopimuksen ar-

tikla 4. Aineisto käännetään suomeksi, tanskaksi, norjaksi, islanniksi ja englanniksi. 

Lapsivaikutusten arvioinnin malli tukee lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulman si-

sällyttämistä ministerineuvoston kaikkeen työhön ja parantaa sisällyttämistä tuke-

vien välineiden saatavuutta Pohjoismaiden ministerineuvoston koko toiminnassa. 

Aloite on askel lähemmäs onnistunutta lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulman si-

sällyttämistä pohjoismaiseen yhteistyöhön. 

 

3.1.5 Lapsille suunnattu tietoisku Pohjoismaiden ministerineuvostosta 

 

NORDBUKin keskeisiin tehtäviin kuuluu huomion kiinnittäminen lasten ja nuorten 

näkökulman sisällyttämiseen ja heidän osallistamiseensa, mikä liittyy myös ministe-

rineuvoston työn saatavuuteen. Tämän pohjalta NORDBUK päätti vuonna 2020 tilata 

lapsille suunnatun pohjoismaista yhteistyötä ja Pohjoismaiden ministerineuvostoa 

koskevan helppolukuisen esittelyn. Esite käännettiin Pohjoismaiden kaikille kielille, 

myös grönlanniksi ja pohjoissaameksi sekä englanniksi. Aineisto edistää Pohjoismai-

den lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia, sillä se auttaa heitä 

ymmärtämään, mitä pohjoismainen yhteistyö oikein tarkoittaa. 

 

3.2 Lapsia ja nuoria koskevan tietämyksen kartuttaminen Pohjoismaissa 

 

Jotta Pohjoismaiden ministerineuvosto saavuttaisi visionsa siitä, että Pohjola on 

maailman paras paikka lapsille, tarvitaan tietoa lasten ja nuorten elinoloista elämän 

eri osa-alueilla ja eri yhteyksissä. Tästä syystä tiedon kartuttaminen lasten ja nuorten 

oloista Pohjoismaissa on erityisen tärkeää, jotta tulevaisuudessa voidaan tehdä pää-

töksiä monipuolisen tiedon pohjalta. 

 

3.2.1 Lapsi- ja nuorisoalan tilastotietoja 

 
Vuonna 2021 NORDBUK päätti myöntää tukea lapsia ja nuoria koskevien erilaisten 
pohjoismaisten indikaattoreiden laatimiseen. Indikaattorien laadinnasta vastasi minis-
terineuvoston alainen laitos Nordregio. Niiden pohjalta on tarkoitus vertailla lapsia ja 
nuoria eri Pohjoismaissa ja itsehallintoalueilla. Indikaattorit kuvastavat seuraavia aihei-
ta: 
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o demografia  
o fyysinen terveys  
o mielenterveys  
o perheiden elinolot  
o koulutus ja osaaminen  
o työelämä  
o vapaa-aika.  

 
Indikaattorien sisällön hyväksymisen lisäksi NORDBUK päätti myöntää tukea indikaat-
torien kuvituksen ja niitä esittelevän julkaisun laadintaan. Lisäksi hyväksyttiin indikaat-
torien kehitysehdotus, jonka tarkoituksena on täydentää nykyisiä indikaattoreita tie-
tyillä aloilla.  
 
3.2.2 Lasten ja nuorten oikeus tulla kuulluksi koronakriisin aikana 
 
Maailmanlaajuisen koronakriisin puhjettua Pohjoismaissa ryhdyttiin välttämättömiin 
tartunnan torjuntatoimiin. Muun muassa palveluiden tarjontaan koronakriisin aikana ja 
sen jälkeen liittyen tarvitaan tietoa siitä, miten Pohjoismaissa on otettu huomioon las-
ten ja nuorten oikeus tulla kuulluiksi ja osallistua. Tämän perusteella NORDBUK hyväk-
syi vuonna 2021 yhteistyössä sosiaalipolitiikan virkamieskomitean ja Pohjoismaisen 
hyvinvointikeskuksen (NVC) kanssa hankkeen Lasten ja nuorten oikeus tulla kuulluiksi – 
koronapandemian seuraukset Pohjoismaiden lapsille ja nuorille. NVC:n johtama hanke 
jatkuu vuosina 2021–2024. NORDBUK aikoo myöntää hankkeeseen yhteensä 
2 miljoonaa Tanskan kruunua. Hankkeessa on tarkoitus tarkastella lasten ja nuorten 
ryhmiä, jotka ovat pandemian seurauksena joutuneet haavoittuvaan asemaan, koska 
juuri haavoittuvia lapsia ja nuoria auttavat laitokset ja palvelut ovat olleet väliaikaisesti 
suljettuina. 

 

3.2.3 NORDBUK ja #MeToo 

 

MeToo-liikkeen seurantana NORDBUK päätti vuonna 2020 myöntää tukea hankkee-

seen, jossa selvitetään työelämässä esiintyvää seksuaalista häirintää Pohjoismaissa. 

Aloitteen hankkeesta teki ÄK-JÄM, jonka vastuulle hanke myös kuuluu. Kyseessä on 

monialainen yhteistyöhanke, jossa ovat mukana NORDBUK, kulttuuriala (MR-K), 

työelämäala (MR-A) sekä sosiaali- ja terveysala (MR-S). Hanketta johtaa Pohjoismai-

nen tasa-arvotiedon keskus (NIKK). NORDBUK on myöntänyt tähän tutkimuspanos-

tukseen 400 000 Tanskan kruunua, ja sillä on yksi edustaja hankkeen ohjausryhmäs-

sä. NORDBUK pyrkii kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että etenkin nuoret 

ovat haavoittuvassa asemassa työelämän seksismiä ja häirintää kohdatessaan. Pa-

nostus vahvistaa työtä, jossa keskitytään erityisen haavoittuvassa asemassa oleviin 

nuoriin ja heidän edellytyksiinsä työelämässä. 
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3.3 NORDBUKin budjettierä Pohjoismaiden lapsia ja nuoria koskeviin toimiin, 

NORDEN 0–30 

 
3.3.1 Norden 0–30 
 
Norden 0–30 -tukiohjelmasta myönnetään tukea poliittisiin sekä sosiaali- tai kulttuurialan 

hankkeisiin, aloitteisiin ja verkostoihin, joissa nuorten osallistuminen on keskeisellä sijalla.  

NORDBUK jakaa suuren osan vuosibudjetistaan tähän ohjelmaan, jotta lapset ja nuoret saisi-

vat pohjoismaisia kokemuksia, voisivat tavata toisiaan ja kehittyä. Vuodesta 2021 lähtien 

NORDBUK kasvatti ohjelmabudjettiaan miljoonalla Tanskan kruunulla.  Vuosittaista määrära-

haa nostettiin 4 miljoonasta 5 miljoonaan Tanskan kruunuun. Ohjelmasta jaettiin tukea myös 

vuonna 2020 koronakriisistä huolimatta. Vuonna 2020 ohjelmaan tuli 83 hakemusta, joista 

30:lle myönnettiin tukea yhteensä yli 640 000 euroa. Pandemian vuoksi näistä 30 hankkeesta 

vain yksi on saatu toteutettua kokonaisuudessaan. Asiantuntijaryhmän puheenjohtaja toteaa 

vuoden 2020 ohjelmasta seuraavaa:  

 

On erittäin tärkeää, että meillä on tällainen tukijärjestelmä, joka edistää lasten ja nuorten osal-

listumista yhteiskuntaan. Norden 0–30 -tukiohjelmaan on tullut tänä vuonna useita hyviä ja 

monipuoliseen toimintaan tähtääviä hakemuksia. Vuosi 2020 oli vaativa sekä hankkeiden to-

teuttajille että tuen jakajille. Koen, että vuosi 2020 on kuitenkin luonut uusia mahdollisuuksia ja 

antanut syyn alkaa toteuttaa pitkään kypsyteltyjä unelmia ja ideoita. Olen vakuuttunut siitä, 

että tukiohjelma rikastuttaa Pohjoismaiden lasten ja nuorten elämää.  
 
Hakemukset jakautuivat seuraavasti: sosiaaliala 26, kulttuuriala 38, poliittiset hankkeet 9 ja 

muut 10.  

 

Norden 0–30 -tukiohjelman keskeiset luvut vuonna 2020  
  Hakemuksia  Myönnettyjä 

apurahoja  
Haetut varat (eu-
roa)  

Myönnetyt varat 
(euroa)  

2 020  83  30  1 586 764   640 303  

  
  

 
Översikt över ansökningar och belopp = Hakemukset ja tukisummat  

Totalt antal ansökningar och antal beviljade = Hakemusten määrä ja myönnetyt tuet  

Antal ansökningar totalt = Hakemuksia yhteensä 
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Antal beviljade ansökningar = Myönnetyt tuet 

Avslag = Kielteiset päätökset 
 
 

 

Totalt ansökt belopp och totalt beviljat belopp euro =  

Haetun tuen kokonaismäärä ja myönnetyn tuen määrä euroina  

Ansökt belopp totalt = Haetun tuen määrä 

Beviljat belopp totalt = Myönnetyn tuen määrä 
 

 

 

Fördelning områden – alla ansökningar =  

Jakauma aloittain – kaikki hakemukset 

 

Socialt = Sosiaaliala 

Kulturellt = Kulttuuriala 

Politiskt = Poliittinen ala 

Annat = Muu 

Ansökningar totalt = Hakemuksia yhteensä 
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Fördelning deltagarländer och områden = 

Osallistujamaiden ja -alueiden jakauma

 

Norden = Pohjoismaat 

Danmark 9/20 = Tanska 

Finland 5/17 = Suomi 

Färöarna 0/2 = Färsaaret 

Grönland 0/0 = Grönlanti 

Island 4/7 = Islanti 

Norge 6/13 = Norja 

Sverige 5/22 = Ruotsi 

Åland 1/1 = Ahvenanmaa 

Övriga områden = Muut alueet 

Estland 0/0 = Viro 

Lettland0/0 = Latvia 

Litauen 1/0 = Liettua 

Nordkalott-området 0/0 =  

Pohjoiskalotin alue 

Nordvästra Ryssland 0/0 =  

Luoteis-Venäjä 
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Estimerat antal deltagare uppdelat per land och område (bland beviljade projekt) = 

Maa- ja aluekohtaiset arvioidut osallistujamäärät (tukea saaneet hankkeet)

 

Danmark 1474 = Tanska 

Finland 731 = Suomi 

Färöarna 530 = Färsaaret 

Grönland 249 = Grönlanti 

Island 224 = Islanti 

Norge 1391 = Norja 

Sverige 804 = Ruotsi 

Åland 23 = Ahvenanmaa 

 

 

Övriga områden = Muut alueet 

Estland 161 = Viro 

Lettland 55 = Latvia 

Litauen 8 = Liettua 

Nordkalott-området 6 =  

Pohjoiskalotin alue 

Nordvästra Ryssland 58 =  

Luoteis-Venäjä 

Övrigt 58 = Muut 

 

 

 

Estimerad fördelning mellan kön på deltagare (beviljade projekt) =  

Osallistujien arvioitu sukupuolijakauma (tukea saaneet hankkeet)

 

Män = Miehet 

Kvinnor = Naiset 

 

 

 

 

 

Estimerad fördelning på åldersgrup-

per (bland beviljade) =  

Ikäryhmien arvioitu jakauma (tukea 

saaneet hankkeet) 

0–5 år 0–5-vuotiaat  

jne. 

 
3.3.2 Norden 0–30 -tukiohjelman asiantuntijaryhmä 
 
Norden 0–30 -tukiohjelmaa on vahvistettu perustamalla asiantuntijaryhmä, joka vas-
taa ohjelman varojen jakamisesta. Vuonna 2019 NORDBUK antoi sihteeristölle ja 
NKK:lle tehtäväksi tarkistaa NORDBUK-ohjelman käsikirjaa ja sisällyttää siihen uutta 
asiantuntijajärjestelmää koskevat suuntaviivat. Käsikirja päivitettiin ja siihen lisättiin 
suuntaviivat asiantuntijaryhmän nimeämisestä ja ryhmää koskevista vaatimuksista. 
Norden 0–30 -ohjelman asiantuntijaryhmä hyväksyttiin vuosiksi 2020–2023. 
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3.3.3 Norden 0–30 -tukiohjelman saatavuusanalyysi 
 
Norden 0–30 -tukiohjelma antaa arvokasta tukea pohjoismaisiin hankkeisiin, joissa 
keskitytään etenkin lasten ja nuorten oloihin. Koska ohjelman kohderyhmänä ovat 
lapset ja nuoret, on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että ohjelma ja sen 
prosessit sekä aineistot ovat kohderyhmän saatavilla. Tästä syystä NORDBUK hyväk-
syi vuonna 2020 ohjelmaa koskevan saatavuusanalyysin laadinnan. Analyysi esiteltiin 
NORDBUKille keväällä 2021, ja NORDBUK on vuoden aikana laatinut sen pohjalta 
ehdotuksen ohjelman saatavuuden parantamiseksi. 
 
3.4 NORDBUKin kehittäminen 

 

NORDBUKin työssä on vuosina 2020–2021 keskitytty kehittämään myös itse komiteaa 
sekä sen tekemää ministerineuvoston sisäistä lapsi- ja nuorisotyötä. Yksi NORDBUKin 
sisäiseen kehittämiseen keskittyvistä aloitteista oli päätös ottaa Ahvenanmaan, Fär-
saarten ja Grönlannin nuorisoedustajia mukaan NORDBUKin toimintaan. 
Toinen NORDBUKin vuonna 2021 hyväksymä toimintaa sisäisesti vahvistava toimi oli 
Pohjoismaiden ministerineuvoston nuorisoedustajien välisen verkoston perustaminen. 
Verkosto on tarkoitettu ministerineuvoston nuorisoedustajille, jotka edustavat Poh-
joismaiden nuoria ministerineuvostossa eri tavoin, eri yhteyksissä ja eri foorumeilla. 
Verkoston avulla voidaan vahvistaa lasten ja nuorten yleistä osallistamista ja osallistu-
mista ministerineuvoston toimintaan eri sektoreilla ja politiikan aloilla sekä nuori-
soedustajien osallistumista NORDBUKin toimintaan. 

 
 

4 Päätelmät 
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Liite 1. Katsaus lapsille ja nuorille suunnatuista, lasten ja nuorten kanssa toteute-

tuista ja lasten ja nuorten toimesta toteutetuista hankkeista 

Lapsille ja nuorille suunnattuja hankkeita 

Elinkeinosektori: 

1. Sektorin yleisenä tavoitteena on vahvistaa ja parantaa yrittäjyyden ehtoja, ja 

monet yrittäjistä ovat nuoria. Lisäksi on järjestetty useita hackathoneja, joi-

hin nuoret ja opiskelijat ovat kokoontuneet kehittämään uusia ratkaisuja jul-

kisten tietoaineistojen pohjalta. 

Kansainvälinen yhteistyö: 

2. Uuden arktisen yhteistyöohjelman laadinta. 

3. Tukiohjelmista ilmoittaminen. 

4. Kutsut tukiohjelmien tiedotustilaisuuksiin. 

Energiasektori: 

5. Energiasektorin kaikki toiminnot pohjautuvat Visio 2030:een ja etenkin ener-

giasektorin vihreään siirtymään. 

6. Kestävä ja vihreä energiasektori vaikuttaa suuresti tulevien sukupolvien 

mahdollisuuksiin sekä täyttää energiatarpeensa että elää yhteiskunnassa, 

jossa on vähemmän saasteita ja luontokatoa. Näin energiasektorin työ vai-

kuttaa epäsuorasti lasten ja nuorten kehittymiseen ja tulevaisuuteen. 

FJLS-sektori:  

7. NordGen on hakenut ulkopuolisia varoja lapsille ja nuorille suunnattuun 

hankkeeseen. 

8. NordGen on julkaissut ruotsinkielisen sivun lasten ja nuorten parissa teke-

mästään työstä: https://www.nordgen.org/projekts/barn-och-unga/. 

9. Biotalous kasvun moottorina maaseutualueilla. Hankkeessa on muun muassa 

nuorten osaamisen kehittämiseen tähtääviä toimia. 

10. Kestävät elintarvikejärjestelmät, jossa kiinnitetään erityistä huomiota Poh-

joismaiden lasten ja nuorten ruokailutottumuksiin. 

Kulttuurisektori: 

11. Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinto (Reykjavikin 

Pohjolan-talo, NOREY). 

12. Lapsille suunnattu näyttely ”Kolme iloista rosvoa Kardemumman kaupungis-

sa” (NOREY). 

13. Peppi Pitkätossu 75 vuotta -näyttely (NOREY). 

14. ”Lapset ja lukeminen idässä, lännessä, pohjoisessa ja etelässä” -hankkeessa 

Korpilombolon kulttuuriyhdistys on hankkinut yhteistyökumppaneita Ko-

lumbiasta, Tanskasta, Suomesta ja Ruotsista tavoitteena levittää lastenkirjal-
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lisuutta maiden ja kulttuurien välillä. Hankkeessa esitellään eri kulttuuritaus-

toista tulevia kirjailijoita eri puolilta maailmaa (Pohjoismainen kulttuuripis-

te, NKK). 

15. Lainaa pohjoismaalainen: Hanke edistää Pohjoismaiden kielten ja kulttuurien 

ymmärrystä. Pandemiasta huolimatta vierailuja saatiin toteutettua yhteensä 

70 yläkoulu- ja lukioluokalle pääkaupunkiseudun ulkopuolella (NKK). 

16. Ung Nordisk -lyhytelokuva: Pohjoismainen kulttuuripiste pyrkii jatkuvasti 

tuomaan esiin nuorten omia kulttuuri-ilmaisuja ja antamaan heille osallistu-

mis- ja vaikuttamismahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin alalla. Vuoden aikana 

on esimerkiksi näytetty elokuvailtojen alkajaisiksi nuorten pohjoismaisten 

elokuvantekijöiden lyhytelokuvia (NKK). 

Tasa-arvo- ja LGBTI-asiat: 

17. Pohjoismainen LGBTI- ja tasa-arvorahasto 2021. 

18. Pohjoismainen tasa-arvorahasto 2020. 

19. Raportti nuorista naisista ja miehistä, haavoittuvuudesta ja prostituutiosta. 

20. Nordic Gender Effect grant 2021: Chile. 

21. Nordic Gender Effect grant 2021: Mozambique. 

22. Raportti LGBTI-henkilöihin kohdistuvasta väkivallasta ja viharikoksista. 

23. Raportti LGBTI-lasten ja -nuorten hyvinvoinnista. 

 

Koulutus- ja tutkimussektori: 

24. Norjan puheenjohtajakauden hanke Nordisk 0–24: Haavoittuvassa asemassa 

olevia Pohjoismaiden lapsia ja nuoria koskeva monialainen yhteistyö. Hank-

keen tavoitteena on ollut edistää kokemusten- ja osaamisenvaihtoa siitä, mi-

ten eri hallinnon alat ja sektorit voivat parhaiten kohdistaa toimiaan ja kehit-

tää haavoittuvassa asemassa oleville lapsille tarkoitettujen julkisten palvelui-

den koordinoitua ja tarpeellista tarjontaa. Englanninkielisen raportin voi lu-

kea osoitteessa https://pub.norden.org/nord2021-025/  

25. Tanskan puheenjohtajakauden hanke: Pohjoismaalaisten nuorten kestävät 

yhteisöt. Hankkeessa selvitetään Pohjoismaiden nuorten mielenterveyson-

gelmien lisääntymisen syitä, tarkastellaan maiden parhaita käytäntöjä ja nii-

den kehittämismahdollisuuksia sekä jaetaan tietoa niistä. Tavoitteena on 

saada aikaan terveys- ja sosiaalialan yhtenäisiä toimia mielenterveysongel-

mista kärsiville nuorille (Tanskan sosiaalihallitus). 

26. Varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen tähtäävän pohjoismaisen yhteis-

työn vahvistaminen – varhaiskasvatuksen arviointia koskeva tutkimustyö on 

käynnissä (opetus- ja kulttuuriministeriö, Dublin City University). 

27. Nordplus Junior tukee lasten ja nuorten hankkeita ja verkostoja. 

28. Kielikurssiohjelmissa keskitytään lasten ja nuorten kielten ymmärtämiseen. 

29. Dembra-hankkeessa pyritään parantamaan oppilaiden demokraattista 

osaamista ja ehkäistään eri ryhmiin kohdistuvan vihamielisyyden eri muotoja. 

Hankkeen puitteissa on laadittu koulutusta ja ohjeistusta kouluihin ja opetta-

jankoulutuksiin. 
  

https://pub.norden.org/nord2021-025/
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Kotoutuminen: 

30. Vuonna 2020 ministeriöiden ja viranomaisten edustajille järjestettiin poh-

joismainen kokous, jossa käsiteltiin yksin tulleiden lasten ja nuorten haastei-

ta. Kokouksen pohjalta laadittiin raportti pohjoismaisesta yhteistyöstä yksin 

tulleiden lasten ja nuorten hyväksi. 

31. Vuonna 2020 julkaistiin uusi raportti, joka koski vastikään maahan tulleille 

lapsille, nuorille ja vanhemmille suunnattuja varhaisia toimia, niistä saatuja 

kokemuksia ja lupaavia työtapoja. Ruotsinkielinen Tidiga insatser för nyan-

lända barn, unga och föräldrar i Norden - evidens och lovande arbetssätt  

-raportti julkaistiin webinaarissa. 

32. Vuosina 2020–2021 on järjestetty neljä asiantuntijakokousta, joissa on kes-

kusteltu varhaisista lapsille ja perheille suunnatuista toimista. 

33. Opettavaisia esimerkkejä ja parhaita käytäntöjä julkaistaan jatkuvasti osoit-

teessa integrationnorden.org. 

34. Negatiivisen sosiaalisen kontrollin ja kunniasorron aihekokonaisuus käynnis-

tettiin vuosina 2020–2021 järjestämällä webinaari ja julkaisemalla verkkosi-

vustolla uusi osio, jossa esitellään tutkimusta, hyviä käytäntöjä ja Pohjois-

maiden kansallisia toimia. 

35. Asiantuntijaryhmä osallistuu hankkeeseen, jossa keskitytään lapsille ja nuoril-

le ja heidän perheilleen suunnattuihin varhaisiin toimiin. Siinä laaditaan muun 

muassa esimerkkejä parhaista käytännöistä, joita julkaistaan osoitteessa in-

tegrationnorden.org. 

 

Työelämäsektori: 

36. Nuorten liikkuvuusohjelma Nordjobb. 

37. Tulevaisuuden työelämää koskeva pohjoismainen hanke. 

38. Kestävä kehitys ja sukupuolten tasa-arvo tulevaisuuden huipputeknologises-

sa työelämässä. 

39. Digitalisaatio ja teknologian merkitys vammaisten työelämään osallistumisen 

kannalta. 

 

Sosiaali- ja terveyssektori: 

40. Lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulman sisällyttäminen on aloitettu vam-

maisalan pohjoismaisen yhteistyön toimintasuunnitelman kohdassa 1.3. esi-

tellyn mallin mukaisesti. Työtä ovat rahoittaneet ÄK-S (Pohjoismaisen hyvin-

vointikeskuksen perusrahoituksen kautta) ja NORDBUK. 

Malli/työtapa perustuu Lapsen oikeuksien sopimukseen, YK:n yleissopimuk-

seen vammaisten ihmisten oikeuksista sekä Agenda 2030 -toiminta-

suunnitelmaan. Työ perustuu sekä näkökulman sisällyttämiseen että vam-

maisten nuorten osallistamiseen mielekkäästi. Malli on laadittu yhdessä 

vammaisten nuorten edustajien kanssa. 

Mallia kuvataan ruotsiksi ja englanniksi laaditussa raportissa seuraavasti: ”In-

ga barn eller unga ska lämnas utanför – barnrätts- och ungdomsperspektiv i 

nordiskt samarbete om funktionshinder” ja ”No child or young person shall 

be left behind – child rights and youth perspective in Nordic cooperation on 

disability”. 
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41. Vammaisalan pohjoismaisen yhteistyön toimintasuunnitelman kohdan 1.3. 

rajausten puitteissa on järjestetty pohjoismaisia kokouksia, joihin on osallis-

tunut vammaisia nuoria, asiantuntijoita ja tutkijoita. Niiden tavoitteena on ol-

lut selvittää osaamista, kartoittaa toimijoita ja löytää opettavaisia esimerkke-

jä Pohjoismaiden vammaisten lasten ja nuorten osallisuuden edistämiseksi. 

Aiheesta on laadittu raportti yhteistyössä pohjoismaisen asiantuntijaryhmän 

kanssa. Pohjoismaiset nuorisoedustajat ovat antaneet työhön ideoita, joihin 

viitataan raportissa. Tulokset esitellään norjaksi ja englanniksi laaditussa ra-

portissa: “Se, lytte og inkludere – Deltakelse for barn og unge med funks-

jonsnedsettelser i Norden” ja ”See, listen and include: Participation for chil-

dren and young people with disabilities in the Nordic countries: See, listen 

and include” 

42. Pohjoismainen hyvinvointikeskus johtaa vuosina 2021–2024 koronakriisin jäl-

kimainingeissa pohjoismaista yhteistyöhanketta lasten ja nuorten oikeudesta 

ja mahdollisuuksista osallistua ja vaikuttaa. Hankkeessa selvitetään ja tutki-

taan Pohjoismaiden koronatoimia ja kerätään tietoa niiden vaikutuksista las-

ten ja nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen edellytyksiin. Hankkeessa 

kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että koulut ja harrastuspaikat ovat ol-

leet joko rajoitetusti auki tai kokonaan suljettuina pandemian aikana. Työn 

perustana on lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulma, ja siihen osallistetaan 

lapsi- ja nuorisojärjestöjä sekä kansalaisyhteiskunnan edustajia. 

43. Tilanneraportti kansallisista strategioista, joiden tavoitteena on torjua pan-

demiaa ja lieventää koronatoimien seurauksia. Katsaus sisältää esimerkkejä 

seurantaa, kuulemisia sekä lasten ja nuorten osallistamista varten. 

44. Tavoitteena on laatia saaduista tiedoista tilannekatsaus, johon kootaan val-

miita ja käynnissä olevia pohjoismaisia tutkimuksia ja selvityksiä pandemian 

seurauksista haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten osallistumis- 

ja kehittymismahdollisuuksille. 

45. Kvalitatiivinen tutkimus siitä, miten lapset ja nuoret ovat kokeneet viran-

omaisten määräämät rajoitukset ja hillitsemistoimet koronakriisin torju-

miseksi. 

46. Laaditaan teemaraportteja pandemian vaikutuksista haavoittuvien ryhmien 

kehittymis- ja osallistumismahdollisuuksiin. 

47. Toteutetaan pohjoismaisia hankkeita siitä, miten viranomaiset voivat pa-

remmin kuunnella ja osallistaa haavoittuvassa asemassa olevia lapsia ja nuo-

ria. 

48. Pohjoismaiden lapsilta ja nuorilta pyydetään lausuntoja yhteistyössä kansa-

laisjärjestö(je)n kanssa. 

49. Etsitään esimerkkejä seurantaa varten ja tiedotetaan niistä kohderyhmälle 

sopivalla tavalla. 

50. Pohjoismaiden lapsiasiavaltuutettujen epävirallinen verkosto otetaan mu-

kaan selvittämään teemoja, joissa pohjoismaiset aloitteet voivat edistää 

maiden omien toimien vahvistamista. 

51. Suunnitelmissa on myös järjestää lapsen oikeuksien konferenssi “Inclusive 

society from a child perspective” Vilnassa syksyllä 2021 osana Pohjoismaiden 

ja Baltian maiden välisen terveys- ja sosiaalialan yhteistyön pilottihanketta. 
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Konferenssin järjestää Pohjoismaiden ministerineuvoston Liettuan-toimisto 

mm. Unicefin kanssa. 

 

Digitalisaatio: 

52. Cross-Border Digital Services -ohjelmassa (CBDS) on kolme kokonaisuutta: 

working abroad, doing business abroad ja studying abroad. Studying abroad -

teemasta on hyötyä lähinnä nuorille. Työn tavoitteena on helpottaa Pohjois-

maiden ja Baltian maiden asukkaita, jotka haluavat opiskella alueen eri mais-

sa. Luodaan yhteinen sähköisen tunnistamisen ratkaisu, jossa esimerkiksi 

tanskalaista NemID:tä voidaan käyttää Norjan kansalaispalveluihin kirjautu-

misessa. Näin voidaan torjua byrokraattisia esteitä, joita nuoret saattavat 

kohdata esimerkiksi muuttaessaan opiskelemaan toiseen Pohjoismaahan. 

 

Aluepolitiikka: 

53. Regeneration 2030 Summit: Nordregio as part of the BeUBio project. 

54. Sámi Youth Perspectives, Education and the Labour Market (Nordregio re-

port 2020:5). 

55. Pohjoismaisen Atlantti-yhteistyön (NORA) puitteissa järjestettävissä useissa 

hankkeissa käsitellään lasten ja nuorten näkökulmia. Esimerkkinä mainitta-

koon Huomisen johtajat arktisella alueella -hanke, jossa kaksi media-alan 

toimijaa tarkastelee artikkeleiden ja muiden mediatuotteiden välityksellä 

alueen nuoria, joilla on sanottavaa ja joista voi tulla tulevaisuuden johtajia 

arktisella alueella. Alueiden liikkuvuutta käsittelevässä hankkeessa tarkastel-

laan julkisen liikenteen tarjontaa niin paikallisten kuin matkailijoidenkin tar-

peisiin vastaamiseksi sekä sitä, miten se vaikuttaa nuorten haluun jäädä tai 

palata alueille. 

 

Lasten ja nuorten kanssa toteutettuja hankkeita: 

FJLS-sektori: 

56. Yhteispohjoismaisen metsäntutkimuksen hallituksen kokoukset. Hallitukseen 

on valittu nuorisoedustaja. 

57. Kesäkaudella 2020 Reykjavikin Pohjolan-talossa pidettiin yhteinen näyttely 

osittain digitaalisesti koronarajoitusten takia. Islantilaisiin kulttuurilajikkeisi in 

keskittynyt näyttely oli suunnattu ennen kaikkea lapsille ja nuorille, ja suunni-

telmiin tulleista suurista muutoksista huolimatta näyttely onnistui erittäin 

hyvin, ja monet tutustuivat siihen digitaalisesti. 

58. Lapset oppivat ruoan alkuperästä leikin avulla: NordGen on käynnistänyt vil-

jelykokeilun yhdessä Helsingborgissa toimivan Hamiltonin päiväkodin henki-

lökunnan kanssa. Siinä opitaan ruoan matkasta pellolta pöytään sekä geneet-

tisen monimuotoisuuden tärkeydestä lasten näkökulmasta. Lue lisää hank-

keesta täällä: https://www.nordgen.org/projekts/barn-och-unga/ 

Kulttuurisektori: 
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59. Maa merten takana, näyttelyoppaat pitivät lapsille taidetyöpajoja (NOREY). 

60.  Digitaalinen laulutyöpaja pikkulapsille (koronasulun aikana) (NOREY). 

61. Reykjavikin kansainväliset elokuvafestivaalit (RIFF) saatiin pidettyä syksyl-

lä 2020 ennen yhteiskunnan sulkemista. Syyskuussa ennen festivaalia RIFF 

järjesti Pohjolan talossa viikon mittaisen työpajan ”Stelpur filma”, johon osal-

listui 60 kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaista tyttöä Reykjavikin kouluista. 

Elokuva-alalla menestyneet naismentorit ohjasivat tyttöjä tekemään omia 

lyhytelokuvia, jotka esitettiin Bíó Paradís -elokuvateatterissa. Pohjolan talo 

tekee jatkuvasti yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan ja etenkin nuorisojärjes-

töjen kanssa (NOREY). 

62. Lasten ja nuorten kulttuuri- ja kieliohjelma Voltin ohjelmaraportista 2020 käy 

ilmi, että yhteensä 24 hakemuksesta tukea myönnettiin neljälle hankkeelle. 

Hankkeina järjestettiin muun muassa pohjoisten alueiden kansanmuusikko-

jen musiikkityöpajoja ja konsertteja sekä perustettiin Pohjois-Atlantin alueen 

nuorten lupaavien runoilijoiden kirjoittajakollektiivi. 

 

Tasa-arvo- ja LGBTI-asiat: 

63. YK:n naisten asemaa käsittelevä toimikunta 2020. 

64. YK:n naisten asemaa käsittelevä toimikunta 2021. 

65. Pohjoismainen Pride-kiertue 2020. 

66. selvitys ja analyysi Pohjolan LGBTI-asioista. 

 

Koulutus- ja tutkimussektori: 

67. Islannin puheenjohtajakauden ohjelma Koulutus kaikille: Vuoropuhelu nuor-

ten kanssa ja opetusmateriaalin kehittäminen lasten ja nuorten maailman-

kansalaisuuden vahvistamiseksi (Samfés-nuorisojärjestö, Islanti). 

68. Tanskan puheenjohtajakauden hanke: Pohjoismaalaisten nuorten kestävät 

yhteisöt. Pohjoismaisia välineitä ja menetelmiä esittelevän materiaalin kehit-

täminen oppilaiden osallisuuden lisäämiseksi peruskoulujen, lukioiden ja 

ammattikoulutuslaitosten opetuksessa. Aineistoa testaan Pohjoismaiden 

kouluissa syksyllä 2021, ja vuoden 2022 alussa aloitetaan sen laajempi jakelu 

Pohjoismaissa (Tanskan opetus- ja laatuhallitus). 

69. Nordic CRAFT -hanke. 

70. Nordplus Junior -ohjelma tukee luokkavaihtoja ja oppilaiden liikkuvuutta. 

 

Kestävä kehitys: 

71. Nuorisoedustajien nimeäminen kestävän kehityksen pohjoismaiseen asian-

tuntijaryhmään. 

72. Loppuvuodesta 2020 alkuvuoteen 2021 etsittiin ehdokkaita nuorisoedustajik-

si pohjoismaiseen kestävän kehityksen asiantuntijaryhmään. Pohjoismaiden 

nuorisojärjestöjä osallistettiin prosessiin, ja ne saivat esittää näkemyksiään 

ehdotetusta prosessista ja nuorisoedustajien nimeämissuunnitelmasta. Sa-

malla perustettiin myös pohjoismainen kestävän kehityksen nuorisoverkosto, 

jonka tavoitteena on tukea asiantuntijaryhmässä mukana olevia nuorisoedus-

tajia. 
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Työelämäsektori: 

73. Nuorten liikkuvuusohjelma Nordjobb. 

74. Vuonna 2020 suunniteltiin konferenssia ja demokratiafestivaalia, jotka vali-

tettavasti jouduttiin perumaan. 

 

Sosiaali- ja terveyssektori: 

75. Ministerineuvoston Tanskan-puheenjohtajakaudella pidettiin tammikuus-

sa 2020 YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 30-vuotisjuhlafoorumi. Sen jär-

jestivät Unicef yhteistyössä ministerineuvoston (ÄK-S ja NORDBUK), Tans-

kan sosiaali- ja sisäasiainministeriön ja Tanskan lapsineuvoston kanssa. 

 

Aluepolitiikka:  

76. NORAlla on useita nuoria suoraan osallistavia hankkeita, kuten esimerkiksi 

Nuoret ja monimuotoisuus, jossa Pohjoismaiden nuoria osallistuu luonnon 

monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen uudistamiseen, ja Arktinen 

luonto ja nuoret, jossa kehitetään pienehköjä paikallisten nuorten johtamia 

ympäristöhankkeita, joiden tavoitteena on kartuttaa tietoa paikallisesta 

luonnosta ja luoda yhteys siihen sekä lisätä tietoa ja ymmärrystä ilmaston-

muutoksesta.  

 

Lasten ja nuorten toimesta toteutettuja hankkeita: 

 

Kulttuurisektori: 

77. Islannissa Seltjarnarnesin kunnassa sijaitsevan päiväkodin lasten The Fire in 

the Earth -näyttely. 

78. Reykjavikin Pohjolan-talo tekee mielellään yhteistyötä lasten ja nuorten 

kanssa näiden omien aloitteiden pohjalta. Fridays for Future -aloitteeseen ak-

tiivisesti osallistuneiden nuorten järjestämä näyttely pidettiin kesäkuussa 

Pohjolan talon Atriumissa. Nuoret ovat kiinnittäneet huomiota ympäristöon-

gelmiin ja vaatineet välittömiä toimia. He ovat järjestäneet ilmastolakkoja 

Reykjavikin Austurvöllur-aukiolla ja kannustaneet muitakin osallistumaan. 

79. Sama nuorten ryhmä osallistui myös elokuussa Pohjolan talossa pidettyyn 

pohjoismaiseen nuorten huippukokoukseen ReGeneration 2030, jota pystyi 

seuraamaan suorana eri puolille Pohjolaa pystytettyjen hubien kautta. 

 

Koulutus- ja tutkimussektori: 

80. Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelma: Nuorten sosiaalinen osallistaminen ja 

osallisuus sosiaalisesti eriytyneillä alueilla – tavoitteena edistää nuorten 

omaa ääntä sosiaalista osallisuutta koskevassa keskustelussa. Hankkeen ta-

voitteena on saada aikaan koottu osaamispohja nuorten sosiaalisesta osallis-

tamisesta nuorten näkökulmasta. Kaikissa Pohjoismaissa on laadittu kansalli-

sia raportteja aiheesta: https://www.norden.org/sv/search?query=nabo 

81. Tanskan puheenjohtajakauden hanke: Pohjoismaalaisten nuorten kestävät 

yhteisöt. Hankkeen puitteissa on perustettu pohjoismainen nuorisoverkosto 

ja siitä tuetaan Pohjoismaiden nuorten uusien yhteisöjen ja vuoropuhelun 

luomista järjestämällä keskustelutilaisuuksia nuorten kanssa. Hankkeeseen 
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sisältyy myös apurahaerä, josta nuoret voivat hakea tukea yhteisten itse jär-

jestämiensä toimien toteuttamiseen eri puolilla Pohjolaa. Koronakriisin takia 

vuonna 2020 ei ole voitu järjestää fyysisiä tilaisuuksia tai jakaa tukia (Tanskan 

nuorisojärjestöjen yhteistyöneuvosto DUF). 


