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Yhteistyöministerien selonteko EU-yhteistyöstä vuonna 2020 

1. Yhteenveto 

 

Tässä selonteossa kuvataan sektoreiden yhteistyötä EU-asioissa vuonna 2020. Selon-

teko sisältää myös tietoa vuonna 2019 järjestetyistä tärkeistä tapahtumista sekä suun-

nitelluista tai jo pidetyistä tapahtumista vuonna 2021.  

 

Yhteistyöministereiden vuonna 2016 päättämä EU-asioissa tehtävän yhteistyön vahvis-

taminen on nykyisin luonnollinen osa Pohjoismaiden ministerineuvoston työtä. Aktii-

vista pohjoismaista EU-yhteistyötä tarvitaan myös keskeisten Visio 2030:n tavoitteiden 

toteuttamiseksi. EU-yhteistyössä on tärkeää seurata, milloin pohjoismainen yhteistyö 

voi tuoda lisäarvoa tai täydentää työtä sekä tunnistaa alueet, joilla Pohjoismaat voivat 

olla edelläkävijöitä EU:n piirissä.  

 

Ympäristö- ja ilmastoalalla EU-yhteistyössä keskitytään erityisesti kohottamaan EU:n 

tavoitetasoa esimerkiksi haitallisilta kemikaaleilta suojautumisessa ja EU:n ilmastota-

voitteissa. Pohjoismaat ovat yhdessä osallistuneet EU:n kunnianhimoisten ilmastota-

voitteiden asettamiseen kaudelle 2021–2030. EU-lainsäädännön vaikutus lisääntyy jat-

kuvasti energia-alalla, ja yhteistyö EU:n lainsäädäntöprosessissa on muodostunut luon-

nolliseksi osaksi energiasektorin toimintaa.  

 

Elinkeinoelämäalalla EU-lainsäädäntö vaikuttaa mm. rakennus- ja asumisasioihin. 

Syyskuussa 2020 Pohjoismaiden vastuuministerit päättivät toimia sen puolesta, että tu-

levat EU-säädökset rakennussektorin kestävyydestä ovat yhdenmukaiset pohjoismais-

ten yritysten jo nykyisin tekemän ilmastotyön kanssa.  

 

Digitalisaatiosta vastaavat ministerit antoivat lokakuussa 2020 ministerien julkilausu-

man Digital North 2.0, johon sisältyy tavoite edistää digitaalisen siirtymän avulla Poh-

joismaiden ja Baltian maiden johtajuutta sekä EU/ETA-maissa että globaalisti mm. vah-

vistamalla Pohjolan ja Baltian alueiden ääntä EU:ssa. MR-DIGITAL on tavannut vuo-

sina 2020 ja 2021 EU:n digitalisaatioasioista vastaavan komissaarin keskustellakseen 

EU:n Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta ja vihreistä digitaalisista investoinneista.  

 

Sosiaali- ja terveysalalla mm. EU-aloite sosiaalisesta pilarista ja suunnitelma Euroopan 

terveysunionista ovat tehneet pohjoismaisesta EU-yhteistyöstä entistä tarpeellisem-

paa. Vuonna 2019 virkamieskomitea piti kokouksen Brysselissä keskustellakseen sosiaa-

lista pilaria koskevasta aloitteesta ja kokoontui samassa yhteydessä sektorin EU-asioita 

käsittelevien toimijoiden kanssa. Kokouksissa keskusteltiin mm. EU:n ihmisille tarkoitet-
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tuja lääkkeitä koskevan direktiivin uudelleentarkastelusta komission kanssa. Myöhem-

min samana vuonna Pohjoismaiden terveysministerit lähettivät EU:n terveysasioista 

vastaavalle komissaarille kirjeen, jossa häntä pyydettiin edistämään ihmisille tarkoitet-

tujen lääkkeiden sähköisten pakkausselosteiden käyttöönottoa EU:ssa.  

 

Työelämäalalla pohjoismainen työmarkkinamalli on tärkeä asia EU-yhteistyössä. 

Vuonna 2020 vastuuministerit kirjoittivat kirjeen uudelle EU:n työllisyysasioista vastaa-

valle komissaarille mm. tuodakseen esiin pohjoismaisen työmarkkinamallin. Kesäkuussa 

2020 ministerit keskustelivat epävirallisessa kokouksessaan komission riittäviä vähim-

mäispalkkoja koskevasta ehdotuksesta. Työelämäsektorilla keskusteltiin EU-asioista 

kaikissa ministerineuvoston, virkamieskomiteoiden ja sektorin jaostojen kokouksissa. 

Erityisesti työoikeusjaosto tekee aktiivista ja jatkuvaa yhteistyötä EU:n työoikeuslain-

säädäntöasioissa. 

  

Oikeusalalla ihmiskauppa on toistuvasti esityslistalla oleva aihe. MR-JUSTin kokouk-

sessa kesäkuussa 2021 Pohjoismaiden oikeusministerit tapaavat EU:n sisäasioiden ko-

missaarin keskustellakseen ihmiskaupan vastaisesta työstä Pohjoismaissa ja EU:ssa.  

 

Koulutusalalla valmistellaan uutta Nordplus-ohjelmakautta vuoden 2022 jälkeiselle 

kaudelle. Tässä työssä on tärkeää varmistaa, että Nordplus yhdessä EU:n Erasmus+-

koulutusohjelman kanssa johtaa parhaaseen mahdolliseen koulutusyhteistyöhön Poh-

joismaiden ja Baltian maiden sekä Pohjolan itsehallintoalueiden kesken. Muilta osin 

Pohjoismaiden opetusministerien työ liittyy tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen ke-

hittämiseen tiiviissä yhteistyössä mm. Euroopan uuden osaamisohjelman kanssa. EU on 

myös tärkeä osapuoli monissa tutkimus- ja yhteistyöverkostoissa, joissa yhteistyötä 

tehdään Pohjoismaiden johdolla.  

 

Integraatioalalla on luonnollisia yhtymäkohtia EU-yhteistyöhön mm. ministerineuvos-

ton ja EU:n yhteisesti rahoittamissa hankkeissa.  

 

Aluepolitiikan sektorilla yhteistyö liittyy EU:n erityisesti aluekehityksen tukivälineisiin, 

joista mainittakoon Euroopan aluekehitysrahasto (Interreg) ja EU:n rakennerahasto-oh-

jelmat. Ministerineuvosto osallistuu EU:n Pohjolan alueita koskevaan aluepoliittisen 

työhön. Ministerineuvoston sihteeristö osallistuu EU:n Itämeri-strategian toimeenpa-

noon eritysvastuualueenaan biotalous. Saman strategian osana ministerineuvosto osal-

listuu myös kulttuurialan toimien ohjaukseen. Vuonna 2020 ministerineuvosto antoi 

myös oman näkemyksensä Euroopan komission työstä, joka koskee uutta arktisen alu-

een strategiaa.  

 

Lopuksi syytä mainita, että ministerineuvoston sektoreilla käydään EU-asioista sään-

nöllistä vuoropuhelua eri foorumeilla. Näissä keskusteluissa maat vaihtavat tietoja ja 

näkemyksiä ja voivat tarvittaessa päättää tiiviimmästä yhteistyöstä.  
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2. Johdanto 

 

Pohjoismaiden ministerineuvoston edellinen EU-selonteko Pohjoismaiden neuvos-

tolle annettiin vuonna 2017. Yhteistyöministerit olivat päättäneet Suomen puheen-

johtajakaudella vuotta aiemmin joukosta toimia, joilla pohjoismaista EU-yhteistyötä 

vahvistettaisiin. Vahvistettu EU-yhteistyö pyrittäisiin mm. sisällyttämään sektorikoh-

taisten yhteistyöohjelmien avulla ministerineuvoston työhön. EU-

lainsäädäntöprosessia koskevassa pohjoismaisessa yhteistyössä keskityttäisiin lain-

säädännön valmisteluun jo sen aikaisessa vaiheessa ja tämän lisäksi toimeenpanovai-

heeseen. Tärkeänä pidettiin myös EU-komission osallistamista ministerineuvoston 

ulkoisiin aktiviteetteihin ja komission informoimista merkittävistä pohjoismaisista 

aloitteista. 

 

Pohjoismaiden ministerineuvoston antaessa tämän selonteon Suomi toimii jälleen 

Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana. Ministerineuvoston nykyi-

sen EU-yhteistyön tarkastelu osoittaa, että yhteistyöministerien vuonna 2016 päättä-

mät toimet ovat nykyään luonnollinen osa toimintaa. Ministerineuvosto ja Pohjois-

maat harjoittavat aktiivista vaikuttamista EU:n päätöksentekoprosesseihin sekä po-

liittisella että virkamiestasolla. Ministerineuvoston eri sektoreilla tehtävässä päivit-

täisessä työssä EU-lainsäädännön käsittely on usein luonnollinen osa, mitä tulee toi-

meenpanoon ja säädösten edelleen kehittämiseen. EU-asioita käsitellään eri sekto-

reilla vaihtelevassa määrin aivan luonnollisista syistä, mm. riippuen EU:n toimival-

lasta ja toimista kunkin sektorin alalla. Pohjoismaiden ministerineuvoston laitokset 

ovat myös tärkeitä toimijoita säännöllisessä pohjoismaisessa EU-yhteistyössä.  

 

Vuodesta 2019 lähtien Pohjoismaiden ministerineuvoston työssä on keskitytty pää-

mistereiden visioon, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitu-

nein alue vuoteen 2030 mennessä.  Vision keskeisten osien täytäntöönpano edellyt-

tää tiivistä yhteistyötä niissä kysymyksissä, joissa EU:lla on vaikutusmahdollisuus 

olosuhteisiin Pohjoismaissa ja muualla maailmassa; esimerkkeinä ilmasto- ja ympä-

ristöasiat sekä digitalisaatio. EU on myös merkittävä toimija YK:n kestävän kehityk-

sen tavoitteiden saavuttamisessa, millä on suuri merkitys vision toteuttamiselle. Poh-

joismainen EU-yhteistyö on lyhyesti sanottuna tärkeä väline, kun Pohjoismaiden mi-

nisterineuvoston Visio 2030 toimeenpannaan.   

 

Tässä selonteossa kuvataan sektoreiden EU-yhteistyötä vuoden 2020 aikana. Selon-

teko sisältää myös tietoa tärkeistä toimista, joita vuoden 2019 aikana on tehty, sa-

moin kuin toimista, joita suunnitellaan tai on jo toteutettu vuonna 2021.  

 

Selonteko perustuu strategisiin priorisointeihin, jotka vuosina 2021–2024 ohjaavat 

työtä kohti Visio 2030:tä ja siten koko Pohjoismaiden ministerineuvoston työtä. On 

kuitenkin huomattava, että mainitut toimet voivat koskea samanaikaisesti useita 

strategisia priorisointeja ja monia politiikanaloja, vaikka ne on mainittu vain yhden 

otsikon alla.  
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3. Vihreä Pohjola 
 
Ympäristö ja ilmasto 

Pohjoismaiden ympäristö- ja ilmastopolitiikan edellytyksistä päätetään pääosin EU-

yhteistyön piirissä. Ympäristö- ja ilmastoasiain ministerineuvoston (MR-MK) työssä 

priorisoidaan yhteistyötä, jolla vahvistetaan EU:n ympäristö- ja ilmastopoliittista 

lainsäädäntöä. Työtä tehdään monilla alueilla, joista esimerkkinä voidaan mainita 

EU-prosessien vahvistaminen kiertotalouden ja biologisen monimuotoisuuden alalla. 

Työn avulla on vaikutettu EU:n ympäristölainsäädännön tavoitetason nostamiseen, 

esimerkiksi kemikaaleja koskevan REACH-asetuksen yhteydessä. Tämä koskee erityi-

sesti nk. aineryhmiin perustuvan lähestymistavan vahvistamista, jossa aineiden vai-

kutuksia arvioidaan yksittäin tai useamman aineen yhteisvaikutuksen kannalta. Poh-

joismaat pyrkivät myös sisällyttämään entistä useampia aineita EU:n kemikaalialan 

lainsäädäntöön. Yhteistyö koskee myös eräiden EU-säädösten soveltamista, kuten 

meristrategiapuitedirektiiviä, jonka tiimoilta Pohjoismaat tekevät aktiivista yhteis-

työtä muovin ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Maat tekevät yhteistyötä myös 

EU:n ilman epäpuhtauksia koskevan direktiivin täytäntöönpanemiseksi sekä nostaak-

seen EU:n tavoitetasoa tällä alueella.  

 

Pohjoismaat toimivat myös joulukuussa 2019 esitetyn Euroopan vihreän kehityksen 

ohjelman kunnianhimoisen täytäntöönpanon puolesta tarkoituksenaan tehdä EU:n 

taloudesta hiilineutraalia. Ilmastoalalla M-MK tekee yhteistyötä tiukentaakseen EU:n 

ilmastotavoitteita, minkä tuloksena maiden vuosittaisia päästövähennysoikeuksia on 

kiristetty kaudelle 2021–2030 EU:n joulukuussa tekemän päätöksen mukaan (komis-

sion täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/2126). Pohjoismaat ovat myös toimineet pääs-

tövähennysten tavoitteiden nostamiseksi vähintään 55 %:iin vuoteen 2030 mennessä 

kuten EU:n jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti päättivät huhtikuussa 2021. Pohjois-

maat toimivat myös EU:n luonnon monimuotoisuusstrategian 2030 korkean tavoite-

tason puolesta ottaen huomioon YK:ssa laadittavat globaalit puitteet. Pohjoismaiden 

ministerineuvosto rahoittaa myös luontoon perustuvia ratkaisuja käsitteleviä raport-

teja, joiden suositukset liittyvät EU-politiikkaan. Toukokuussa 2021 julkaistiin ra-

portti Synergy in conservation of biodiversity and climate change mitigation. Vuosina 

2021–2024 laadittavia lisäraportteja varten on asetettu työryhmä. Visio 2030:n toi-

mintasuunnitelman yhteydessä ympäristö- ja ilmastosektori antaa ehdotuksensa 

YK:n Pariisin sopimuksen vuonna 2023 päättyvään tavoitteiden tarkistamiseen, 

minkä perusteella EU:ssa tehdään tarkistus ja sen pohjalta mahdollisesti asetetaan 

ilmastotavoitteet vuodelle 2040.  

 

Biotalouteen perustuva elinkeinoelämä on keskeinen toimija, kun pyritään kestävään 

kehitykseen sekä globaalisti että aluetasolla. MR-FJLS on vahvasti sitoutunut EU:n 

makroalueelliseen Itämeri-strategiaan, jossa Pohjoismaiden ministerineuvosto sekä 

Ruotsin, Suomen ja Liettuan vastuuministerit muodostavat Policy Area Coordinatorin 

biotaloudessa, joka on yksi strategian 13 priorisoidusta alueesta. Policy Area Coordi-

natorin roolissa ministerineuvosto tekee jatkuvaa strategiatyötä ja toteuttaa toimia, 

joiden avulla strategian tavoitteet saavutetaan. Yksi priorisoiduista toimista vuonna 

2020 oli raportti Ten Trends for the Sustainable Bioeconomy in the Nordic Arctic and 
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Baltic Sea Region, joka julkaistiin Annual Forum for EUSBSR 2020 -konferenssin yh-

teydessä Turussa lokakuussa 2020.  

 

Energia 

EU:n prosessit ja aloitteet vaikuttavat yhä enemmän Pohjoismaihin energia-alalla. 

EU-yhteistyöstä onkin tullut luonnollinen osa pohjoismaista yhteistyötä energia-

alalla. Siksi EU-yhteistyö onkin energiasektorin työssä priorisoitu itsenäisenä alu-

eena, jotta vision tavoitteet voidaan toteuttaa.  

 

Energia-alalla Pohjoismaat laativat yhteisiä näkökantoja tärkeisiin kysymyksiin ja vä-

littävät ne EU:n lainsäädäntöprosessia hoitaville tahoille, kuten EU:n jäsenvaltioille ja 

Euroopan komissiolle. Tämä koskee esimerkiksi säädöksiä, jotka sisältyivät puhtaan 

energian säädöspakettiin (Clean Energy for all Europeans Package), joka hyväksyttiin 

vuonna 2019 ja jonka säädöksistä monet tulevat tarkistettaviksi. 

 

Pohjoismaiden sähkömarkkinafoorumilla priorisoidaan työtä sähkömarkkinoiden EU-

sääntelyn parissa ja valmistellaan EU:ssa yhdellä äänellä puhumista siten, että poh-

joismaiset intressit ja Pohjoismaiden sähkömarkkinat tulevat huomioon otetuiksi.  

 

Kuluneiden kahden vuoden aikana Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on ollut py-

syvä esityslistan kohta pohjoismaisissa energiapolitiikan ministerikokouksissa. Vih-

reän kehityksen ohjelma nostaa tavoitteitta ilmasto- ja energia-alalla, mikä merkit-

see EU-säädösten tarkistuksen tarvetta.  

 

Elinkeinoelämä 

Elinkeinoelämäsektorilla rakentaminen ja asuminen ovat keskeisiä asioita ministeri-

neuvoston EU-yhteistyössä. EU:ssa käydään keskustelua strategioista, joilla rakenne-

tusta ympäristöstä tehdään kestävä, ja uusia EU:n rakennusmateriaaleja koskevasta 

asetuksesta on jo käynnistetty keskustelut.    

 

Pohjoismaiden rakentamis- ja asuntoministerit hyväksyivät kokouksessaan 

10.10.2019 julkilausuman vähähiilisestä rakentamisesta ja rakennusalan kiertotalous-

periaatteista ja tuovat esiin tarpeen kehittää EU-lainsäädäntöä siten, että rakennus-

materiaalien kierrätys helpottuu. Ministerit päättivät kokouksessaan 14.9.2020 vah-

vistaa sitoutumistaan EU:n tasolla ja toimia sen puolesta, että alan tulevat EU-

säädökset sopivat yhteen pohjoismaisten yritysten jo nykyisin tekemän ilmastotyön 

kanssa. 

 

EU:n rakennusmateriaaliasetuksen tarkistusta ennakoiden ministerit ovat käynnistä-

neet hankkeen, jossa koordinoidaan pohjoismaisten rakennusalan asiantuntijoiden ja 

viranomaisten ehdotuksia ja tiivistetään yhteistyötä tulevia neuvotteluja varten. 

Hankkeen odotetaan päättyvän vuoden 2021 lopulla.   

 

Ministerineuvosto järjesti yhdessä puheenjohtajamaa Suomen kanssa maaliskuun 24. 

päivänä 2021 yhteispohjoismaisen co-design-tapahtuman EU-komission Bauhaus-
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aloitteen yhteydessä. Tarkoituksena on yhdistää EU:n vihreän kehityksen ohjelma ja 

asuinympäristö EU:ssa. 

 

Kaikki pohjoismaiset yritysrekisterit ja veroviranomaiset tekevät yhteistyötä ohjel-

massa Nordic Smart Government, joka saa rahoitusta Pohjoismaiden ministerineu-

voston Nordic Innovation -laitokselta. Ohjelman tavoitteena on tehdä PK-yrityksiä 

koskevan tiedon jakaminen ja käyttäminen helpommaksi yrityksille, palveluntarjo-

ajille ja viranomaisille. Ohjelman johtoryhmä on tavannut EU:n digitaaliasioista vas-

taavan komissaarin Margrethe Vestagerin ja keskustellut ohjelman eri perspektii-

veistä. Ohjelma on arvioitu edelläkävijäksi, joka voi inspiroida EU:n komissiota. Syys-

kuun 1. päivänä Pohjoismaiden elinkeinoministerit hyväksyivät etenemissuunnitel-

man nimeltä Roadmap for realisation of the Nordic Smart Government ecosystem 

(2021-27). Ohjelmaa varten on perustettu uusi kaikkia osapuolia edustava pääjohtaja-

tasoinen johtoryhmä ja sen täytäntöönpanovaihe on käynnistetty.  

 

Arktis 

Arktikseen kohdistuu nykyään suuri maailmanlaajuinen kiinnostus, ja alue on myös 

EU-yhteistyölle tärkeä. Pohjoismaiden ministerineuvosto on antanut näkemyksensä 

EU:n komission meneillään olevasta työstä, jossa laaditaan uusi EU:n arktinen strate-

gia. Palautetta on annettu osallistumalla EU:n Stakeholder Forumille ja toimittamalla 

komissiolle kirjallinen selonteko julkisen kuulemisen yhteydessä.  
 

 

4. Kilpailukykyinen Pohjola 
 

Digitalisaatio 

Lokakuun 8. päivänä 2020 MR-DIGITAL hyväksyi julkilausuman Digital North 2.0, 

jonka tavoitteena on vahvistaa pohjoismais-balttilaista johtajuutta sekä EU/ETA-

alueella että globaalisti työssä, jonka tavoitteena on yhteiskuntiemme kestävä ja 

osallistava siirtymä samalla kun vahvistetaan Pohjoismaiden ja Baltian maiden ääntä 

EU:ssa.  

 

Digital North 2.0:n toteuttamisen etenemissuunnitelma sisältää työn, joka tehdään 

Cross-Border Digital Services-ohjelmassa 2021–2024. Ohjelman tuella helpotetaan 

opiskelua, työntekoa ja rajat ylittävää kauppaa Pohjoismaiden ja Baltian maiden alu-

eella. Osana tätä työtä MR-DIGITALin alainen työryhmä on vuodesta 2017 lähtien 

pyrkinyt edistämään Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteisen e-ID:n käyttöönottoa 

näissä maissa EU:n eIDAS-asetuksen mukaan (EU:n asetus sähköisestä tunnistami-

sesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla (EU 

N:o 910/2014)). 

 

Vuosina 2020 ja 2021 digitaaliasiain komissaari Margrethe Vestager on vieraillut digi-

talisaatioministerineuvoston (MR-DIGITAL) kokouksissa kaksi kertaa. Maaliskuun 6. 

päivänä 2020 tarkoituksena oli keskustella EU:n Digital Europe -ohjelmasta. Maalis-
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kuun 16. päivänä 2021 Vestager osallistui MR-DIGITALin kokoukseen keskustellak-

seen EU:n elpymis- ja palautumistukivälineeseen (RTT) liittyvistä digitaalisista vih-

reistä investoinneista. Tapaamisen taustalla oli MR-DIGITALin työn alla oleva ra-

portti, jolla on tarkoitus helpottaa Pohjoismaiden ja Baltian maiden vihreää siirtymää 

helpottavia investointeja.  

 

Finanssipolitiikka 

Pohjoismaiden valtiovarainministerit keskustelivat kokouksessaan 29. lokakuuta 

2020 talouden elpymisestä ja siitä, kuinka finanssipolitiikalla ja siihen sisältyvällä 

EU:n elpymis- ja palautumistukivälineellä (RFF) voidaan edistää Pohjoismaiden ta-

louksien käynnistymistä noudattaen kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Valtionva-

rainministerit keskustelivat kokouksessaan 18. lokakuuta 2019 epävarmuuksista, 

jotka liittyivät silloisiin EU:n ja Ison-Britannian suhteisiin Brexitin jälkeen.  

 

Rajaestetyö 

Rajaesteneuvoston erityistehtävänä estää uusien rajaesteiden syntyminen ja poistaa 

niitä Pohjoismaiden väliltä. Tämä Pohjolassa onnistunut työ on hyvä esimerkki, joka 

on herättänyt kiinnostusta Euroopan komissiossa ja EU:n raja-alueilla. Komissio mai-

nitsee tiedonannossaan Kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-alueilla 

(COM (2017) 534) Pohjoismaiden ministerineuvoston työn hyvänä ratkaisuna kahden-

keskisten rajaesteiden käsittelyyn. Rajaesteneuvosto on myös tukenut alueellista EU-

maiden välistä rajaesteyhteistyötä jakamalla tietoa pohjoismaisesta rajaesteneuvos-

tosta. 
 

Sektoreiden yhteistyö EU-lainsäädännön toimeenpanossa voi myös estää rajaestei-

den syntymistä tai poistaa niitä Pohjoismaiden väliltä. 
 

 

5. Sosiaalisesti kestävä Pohjola 
 

Sosiaali- ja terveyspolitiikka 

Sosiaali- ja terveysalan merkitys on viime aikoina kasvanut EU-yhteistyössä mm. so-

siaalista pilaria koskevan EU-aloitteen ja Euroopan terveysunionin rakentamisen yh-

teydessä. Tilanne vaikuttaa myös pohjoismaiseen yhteistyöhön, jossa EU-asioissa 

tehtävää yhteistyötä on vahvistettu.  

 

ÄK-S:n kokouksessa vuoden 2019 lokakuussa keskusteltiin EU:n sosiaalisesta pila-

rista. Kokous järjestettiin Brysselissä, mikä antoi ÄK-S:lle mahdollisuuden järjestää 

kokouksia Euroopan komission virkamiesten, pohjoismaisten laitosten kansallisten 

asiantuntijoiden ja pohjoismaisten EU-valtuuskuntien jäsenten ja edustustojen edus-

tajien kanssa. Samassa yhteydessä järjestettiin myös yhteiskokous komission kanssa 

ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevan direktiivin uudistustyöstä, jota ÄK-S priori-

soi. Direktiivin tarkistukseen liittyen pohjoismaiset terveysministerit lähettivät EU:n 

terveysasioista vastaavalle komissaarille Vytenis Andriukaitisille vuonna 2019 kirjeen, 
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jossa komissaaria pyydettiin edistämään sähköisten pakkausselosteiden käyttöönot-

toa EU:ssa. ÄK-S:n kokouksessa helmikuussa 2021 käsiteltiin aloitetta pohjoismai-

sesta terveysunionista.  

 

Sosiaali- ja terveysalalla on EU:n toimivaltaan kuuluvia pohjoismaisia sopimuksia, 

minkä vuoksi niiden on oltava EU-oikeuden kanssa yhteensopivia. Tästä syystä poh-

joismaista sosiaalipalvelusopimusta ollaan parhaillaan uudistamassa. Pohjoismaista 

sopimusta eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkä-

reiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista nk. Arjeplogin sopimusta uudistet-

tiin myös vuonna 2018. Voidaan vielä lisätä, että ÄK-S suunnittelee selvitystä EU:n 

potilasoikeusdirektiivin täytäntöönpanosta, joka koskee rajat ylittävää terveyden- ja 

sairaanhoitoa Pohjoismaissa. Selvityksessä tarkastellaan tämän alan pohjoismaisen 

yhteistyön kehittämistä.  

 

ÄK-S:n alaisuuteen on perustettu työryhmiä johtamaan yhteistyötä, joka koskee ve-

ren kudosten ja solujen käsittelyn laatua ja turvallisuutta käsitteleviä EU-direktiivejä. 

Yhteistyö koskee näiden alueiden valvontasäädöksiä, mutta keskusteltavana on 

myös strukturoidumpi ja muodollisempi yhteistyö näiden direktiivien tarkistamiseksi.  

 

ÄK-S on myös auttanut yhteyksien luomisessa maiden välille EU:n esteettömyysdi-

rektiivin toimeenpanoa koskevissa asioissa.  

 

Pohjoismaisen sosiaalivakuutusryhmän tehtävänä on myös seurata sosiaalivakuutus-

alan kehitystä, jottei uusia rajaesteitä pääse syntymään.   

 

Työelämäala 

Työelämäalalla tehdään aktiivista pohjoismaista yhteistyötä EU-asioissa. EU-asioista 

keskustellaan mm. kaikissa MR-A:n ja ÄK-A:n kokouksissa sekä kaikissa sektorin ja-

ostoissa (työmarkkinajaosto, työympäristöjaosto ja työoikeusjaosto). Erityisesti työ-

oikeusjaosto keskittyy EU-asioihin, sekä lainsäädäntöön että EU-tuomioistuimen 

päätöksiin. Työelämäalalla tehdään myös pohjoismais-balttilais-puolalaista yhteis-

työtä erityisessä työryhmässä, joka hoitaa EU-asioita koskevaa tiedonvaihtoaja joka 

piti kokouksensa Brysselissä ennen pandemiaa. 

 

Vuonna 2020 MR-A lähetti yhteisen kirjeen Nicolas Schmitille, joka sai vastuualueek-

seen työllisyysasiat von der Leyenin EU-komissiossa. Kirjeessä tuotiin esiin pohjois-

mainen työmarkkinamalli ja se, kuinka tärkeää on vahvistaa työterveyttä ja -turvalli-

suutta sekä työelämän tasa-arvoa jne. 

 

Pohjoismaisten työmarkkinaministerien epävirallisessa kokouksessa kesäkuussa 

2020 keskusteltiin komission tulevasta minimipalkkadirektiiviehdotuksesta pohjois-

maisten työmarkkinoiden ja palkanmuodostuksen kannalta. 

 

Koulutus- ja tutkimus 
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Koulutuspolitiikka kuuluu EU-yhteistyössä kansalliseen toimivaltaan, mutta se on 

alue, jolla EU:n toimilla on merkitystä pohjoismaiselle yhteistyölle. Meneillään oleva 

Nordplus-ohjelman arviointi, joka valmistuu elokuussa 2021, antaa tärkeää tietoa uu-

den Nordplus-kauden suunnitteluun vuoden 2022 jälkeen. Työssä on tärkeää varmis-

taa, että Nordplus yhdessä EU:n Erasmus+-koulutusohjelman kanssa edistää par-

haalla mahdollisella tavalla Pohjoismaiden ja Baltian maiden välistä koulutusyhteis-

työtä unohtamatta Pohjolan itsehallintoalueita. 

 

Pohjoismaiden opetusministereiden tekemä työ tulevaisuuden osaamisen 

kehittämiseksi liittyy kiinteästi Euroopan uuteen osaamisohjelmaan ja suosituksiin 

Taitojen parantaminen: uusia mahdollisuuksia aikuisille ja Elinikäisen oppimisen 

avaintaidot, joista EU:n jäsenvaltiot ovat päättäneet.  

 

Korkealaatuisessa kansainvälisessä tutkimustyössä kansainväliset verkostot ovat 

erittäin tärkeitä. EU on tärkeä osapuoli monessa tutkimus- ja yhteistyöverkostossa, 

joiden johto on pohjoismaisella yhteistyöllä. MR-U:n tavoitteena on vahvistaa poh-

joismaisten tutkimusalan toimijoiden mahdollisuuksia saada rahoitusta EU:n tutki-

musohjelmista ja -aloitteista sekä edistää yhteistyötä ja tutkimusinfrastruktuurin yh-

teiskäyttöä Pohjoismaissa. Esimerkki tällaisesta pohjoismaisesta verkostosta, jolla on 

tiiviit yhteydet EU:hun, on Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC). Vuosina 

2019–2022 eräitä NeIC:n toimia on vahvistettu myöntämällä 6 miljoonan euron kol-

mivuotinen hankerahoitus EOSC-Nordic-projektiin. EOSC-Nordicin tavoitteena on 

helpottaa European Open Science Cloudin (EOSC) asiaan liittyviä hankkeita Pohjois-

maissa ja Baltian maissa. Tarkoituksena on yhtenäistää näissä maissa käytettäviä 

menettelytapoja ja palveluita synergioiden avulla. Työtä koordinoi Nordforsk. Nord-

forsk tukee myös monia pohjoismaisia tutkimusohjelmia ja hankkeita, joissa on mu-

kana Pohjoismaiden ulkopuolisia kumppaneita. Ei-pohjoismaisille kumppaneille 

myönnettävät varat ovat peräisin muista lähteistä kuin Pohjoismaiden ministerineu-

voston tutkimusmäärärahoista. 

 

Integraatio 

Pohjoismainen yhteistyö integraation alueella tukee tiedon- ja kokemustenvaihtoa 

Pohjoismaiden kesken. Joihinkin aktiviteetteihin osallistuvat myös EU-virkamiehet 

esimerkiksi webinaarien ja konferenssien yhteydessä. EU:n edustajat saavat myös 

tiedokseen pohjoismaiset integraatiota koskevat raportit, jos asiassa on yhteisiä 

intressejä esimerkiksi työelämä-, koulutus- ja terveysalalla. Pohjoismaiden 

ministerineuvosto on myös edustettuna EU-rahoitteisen suomalaisen hankkeen (Astu 

sisään) johtoryhmässä, jossa hankkeen toimeenpanoa edistetään erilaisten 

pohjoismaisten hankkeiden tuottamalla tiedolla. 

 

Aluepolitiikka 

Pohjoismaisessa aluekehityksen ja -suunnittelun yhteistyöohjelmassa kaudelle 2021–

2024 jatketaan pohjoismaisen EU-verkoston työtä aluekehityksen ja -suunnittelun 
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alalla. Verkoston tarkoituksena on osaamisen kehittäminen ja tärkeiden yhteispoh-

joismaisten intressien valvominen EU:n alue- ja kaupunkipolitiikassa keskittyen eri-

tyisesti Euroopan aluekehitysrahastoon (Interreg) ja julkiseen rahoitukseen.  

 

EU-verkosto jatkaa työtä sektorin aiempaa yhteistyötä, jota on tehty pohjoismai-

sessa EU-koordinointityöryhmässä ja pohjoismaisessa EU-verkostossa, jotka perus-

tettiin aiemman aluepolitiikan yhteistyöohjelmassa. EU-verkostossa mailla on mah-

dollisuus keskustella ajankohtaisista yhteisistä kiinnostuksen kohteena olevista EU-

asioista ja koordinoida näkemykset aina kun kyse on yhteisistä eduista.  

 

Aluesektorin EU-yhteistyön piirissä maat ovat aikaisemmin keskustelleet mm. EU:n 

rakennerahasto-ohjelmasta 2021–2027 ja yhtenäistäneet näkemyksiään esim. EU:n 

Itämeri-strategiasta sekä arktisesta strategiasta.  

 

EU-verkostoa ei ole vielä aktivoitu nykyisellä yhteistyöohjelmakaudella.  

 

Aluepolitiikan sektorilla on lisäksi käynnissä jatkuva EU:n tutkimus- ja kehitysyhteis-

työ, jossa käsitellään aluekehitystä ja aluesuunnittelua koskevia asioita. Pohjoismai-

nen aluekehityksen tutkimuskeskus Nordregio on kumppani osassa hankkeista, jotka 

rahoitetaan EU-varoin esim. Horizon-, Interreg- ja ESPON-ohjelmasta (aluekehittä-

misen seurantaverkosto). Nordregio laatii lisäksi analyysejä, jotka koskevat myös EU-

asioita ja osallistuu EU-seminaareihin, konferensseihin ym.  

 

Oikeusyhteistyö 

Oikeussektorin yhteistyössä vaihdetaan jatkuvasti tietoa ajankohtaisista EU-

yhteistyöhön liittyvistä asioista ja hankkeista. Näitä asioita voidaan myös käsitellä ri-

kosoikeuden ja perheoikeuden asiantuntijaryhmissä.  

 

Pohjoismaiden oikeusministereiden kokoukseen 15. kesäkuuta 2021 on kutsuttu 

EU:n sisäasiain komissaari Ylva Johansson keskustelemaan ihmiskaupan vastaisesta 

työstä Pohjolassa ja EU:ssa.  

 

Kulttuuri 

Kulttuurialla Pohjoismaiden ministerineuvosto osallistuu EU:n Itämeri-yhteistyöhön 

ja Policy Area Culturen ohjausryhmään, yhteen 13 strategian priorisoidusta alueesta. 

 

Suomen puheenjohtajakauden Pohjolan audiovisuaaliseen alaan keskittyvässä hank-

keessa Audiovisual Collaboration järjestettiin tapahtuma nimeltä Audiovisual Collabo-

ration 2021 turns to EU agenda. Tapahtumassa kohtasivat EU:n Media-ohjelman Poh-

joismaiden audiovisuaalisen sektorin edustajat ja keskustelivat tärkeistä ajankohtai-

sista kysymyksistä EU:n tällä sektorilla tekemästä työstä, mm. EU:n alan tukijärjes-

telmistä. 

 

 

 


