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VALIOKUNTAEHDOTUS 

 

 

Valiokuntaehdotus 

lapsi- ja nuorisoyhteistyön strategian vahvis-

tamisesta pohjoismaisessa yhteistyössä 

1. Valiokunnan ehdotus 

Kansalais- ja kuluttajavaliokunta, kulttuuri- ja koulutusvaliokunta ja hyvin-

vointivaliokunta ehdottavat, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se nimittää Pohjoismaiden ministerineuvostossa istuvan ministe-

rin lapsi- ja nuorisovastaavaksi, jonka tehtävänä on seurata poliitti-

sesti Pohjoismaiden lapsi- ja nuorisoyhteistyön strategiaa sekä var-

mistaa lapsi- ja nuorisopoliittinen osaaminen pohjoismaisen yhteis-

työn kaikilla eri tasoilla. 

 

että se vahvistaa Pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean 

(NORDBUK) toimeksiantoa tavoitteena varmistaa lapsi- ja nuorisopo-

liittinen osaaminen pohjoismaisessa yhteistyössä ja muun muassa si-

sällyttää säännöllinen vuoropuhelu NORDBUKin ja yllä mainitun minis-

terin eli lapsi- ja nuorisovastaavan välillä. 

 

että se vahvistaa lapsi- ja nuorisopoliittisista osaamista tietämykseen 

parantamiseen keskittyvien panostusten kautta sekä luomalla mah-

dollisuudet pohjoismaiselle foorumille Pohjoismaiden lapsi- ja nuori-

sopoliittisten toimijoiden kokemustenvaihtoa varten. 

 

että nimitetty ministeri keskustelee vuosittain Pohjoismaiden neuvos-

ton ja Nuorten Pohjoismaiden neuvoston kanssa lapsia ja nuoria kos-

kevan pohjoismaisen strategian toteuttamisesta.  

2. Taustaa 

Pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyö 

Lasten ja nuorten hyvinvointi on hyvin keskeinen osa pohjoismaisia hyvin-

vointiyhteiskuntia. Pohjoismaat tunnetaan maailmalla vahvasta lapsi- ja nuo-

risopolitiikastaan, joka on myös osa pohjoismaista tavaramerkkiä. Lisäksi 
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YK:n lapsen oikeuksien sopimus täyttää 25 vuotta 20. marraskuuta 2014. 

Viimeisen 25 vuoden aikana on saavutettu paljon, mutta tutkimukset osoitta-

vat edelleen, että kaksi kymmenestä pohjoismaisesta lapsesta voi huonosti ja 

kokee ulkopuolisuuden tunteita.1 Lisäksi voidaan todeta, että toimintarajoit-

teiset lapset ja nuoret ovat erityisen haavoittuvassa asemassa.  

 

Pohjoismaiden neuvostolla on tältä osin mahdollisuus tuoda enemmän poliit-

tista huomiota alalle.       

 

Pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyö on luonteeltaan monialaista, ja lap-

si- ja nuorisonäkökulma tulisikin huomioida Pohjoismaiden ministerineuvos-

ton kaikilla sektoreilla.  

 

Yhteistyötä ohjaa yhteistyöministerien vuonna 2009 hyväksymä Pohjoismai-

den lapsi- ja nuorisoyhteistyön strategia, jonka vision mukaan ”Pohjolan tu-

lee olla maailman paras paikka lapsille ja nuorille". Strategia on tällä hetkellä 

arvioitavana tulevan päivityksen osalta. 

 

Pohjoismaiden ministerineuvostossa lapsi- ja nuorisoyhteistyöstä on vuodesta 

2006 vastannut Pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea 

(NORDBUK), joka on neuvoa-antava ja koordinoiva elin lapsi- ja nuorisopoliit-

tisissa kysymyksissä. Komitea on vuodesta 2007 lähtien toiminut pohjois-

maisten yhteistyöministerien (MR-SAM) alaisuudessa.2  

 

Komiteaan kuuluu kahdeksan Pohjoismaiden viranomaisten edustajaa ja viisi 

maiden nuorisojärjestöjen edustajaa, ja se kokoontuu 2–3 kertaa vuodessa. 

NORDBUKilla on jonkin verran omaa toimintaa, sillä se rahoittaa lapsi- ja 

nuorisohankkeita. Lisäksi NORDBUK valvoo ja ajaa lapsi- ja nuorisopoliittisia 

asioita Pohjoismaiden ministerineuvostossa seuraamalla eri sektoreiden työtä 

lapsi- ja nuorisonäkökulman sisällyttämiseksi vuosittaiseen raportointiin. Tällä 

hetkellä tästä työstä kuitenkin puuttuu poliittinen kytkentä. 

 

Yleisen tason työn lisäksi Pohjoismaiden ministerineuvostossa on kolme sek-

toria, jotka ovat erityisen tärkeitä lapsi- ja nuorisoyhteistyön kannalta: sosi-

aali- ja terveyspolitiikan ministerineuvosto, koulutus- ja tutkimusministeri-

neuvosto sekä työelämän ministerineuvosto. Kaikilla näillä on lapset ja nuoret 

erityisenä kohderyhmänä. 

 

Lisäksi sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvoston alaisuuteen kuuluvalla 

Pohjoismaisella hyvinvointikeskuksella (NVC) on paljon kokemusta lapsiin ja 

nuoriin liittyvistä hankkeista esimerkiksi lapsiköyhyyden ja nuorten mielen-

terveyden alalta.  

 

Myös Pohjoismainen kulttuuripiste on lapsi- ja nuorisopoliittinen toimija, sillä 

se on tammikuusta 2013 lähtien hallinnoinut NORDBUKin tukiohjelmia. 

 

Pohjoismaiden neuvoston lapsi- ja nuorisotyö 

Pohjoismaiden neuvosto on työskennellyt lasten ja nuorten oikeuksien paris-

sa ja lisäksi keskittynyt haavoittuvassa asemassa oleviin nuoriin Pohjoismais-

sa jo pidemmän aikaa. Pohjoismaiden neuvoston työstä lapsi- ja nuorisopoli-

tiikan parissa voidaan mainita esimerkiksi suositus 19/2008/välfärd: Kaltoin 

kohdeltujen lasten sairastavuus aikuisiässä3, joka koskee lasten ja nuorten 

                                                

1 Tanskan terveyshallituksen raportti Mistrivsel blandt skolebørn: 

http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2011/CFF/MentalSundhed/MistrivselBlandtSkoleboern.pdf 

 
2 Pohjoismainen työasiakirja: Lapsi- ja nuorisopoliittinen työ Pohjoismaissa – Pohjoismaisen lapsi- 

ja nuorisopoliittisen yhteistyön  kehitysvaiheet 
http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2014-918  
 
3 Hyvinvointivaliokunta käsitteli Pohjoismaiden ministerineuvoston viimeisintä ilmoitusta kokoukses-
saan 27. kesäkuuta ja päätti pitää voimassa suosituksen kaksi jäljellä olevaa että-lausetta koskien 

http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/samarbetsministrarna-mr-sam/barn-och-ungdomar/strategien-for-boern-og-unge-i-norden-2010
http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/samarbetsministrarna-mr-sam/barn-och-ungdomar/strategien-for-boern-og-unge-i-norden-2010
http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/aerenden/a-1588-naering
http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/aerenden/a-1588-naering
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2011/CFF/MentalSundhed/MistrivselBlandtSkoleboern.pdf
http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2014-918
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terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia sekä tarvetta moniammatilliseen ja tie-

teidenväliseen panostukseen näiden lasten ja nuorten tukemiseen liittyvien 

hyvien esimerkkien välittämiseksi. Lisäksi Pohjoismaiden neuvosto on huomi-

oinut puutteet traumatisoituneiden ja mielenterveyspalveluja tarvitsevien las-

ten hoidossa suosituksessa 23/2005/välfärd sekä suosituksessa 

9/2013/velferd sosiaalisista investoinneista Pohjoismaissa, joka keskittyy 

varhaisiin toimiin lasten ja nuorten syrjäytymisvaaran ehkäisemiseksi tavoit-

teena ottaa kansantaloudellista vastuuta ja vähentää pitkän aikavälin inhimil-

listä ja taloudellista kuormitusta.  

 

Viimeisimpänä Pohjoismaiden neuvosto on kehottanut Pohjoismaiden halli-

tuksia näkyvöittämään lasten ja nuorten oikeuksia muun muassa järjestämäl-

lä yhteisen lapsen oikeuksien päivän kouluissa ja luomalla älypuhelinsovel-

luksia, joiden avulla tietoa lapsen oikeuksista saisi helposti (suositus 

16/2013/kultur: Lapsen oikeuksien huomioiminen kouluissa4). Lisäksi on suo-

siteltu vahvistamaan lapsen oikeuksien näkökulmaa pohjoismaisessa yhteis-

työssä (suositus 8/2014/medborgar5), sekä parantamaan lasten ja nuorten 

internetin käytön turvallisuutta etenkin groomingin6 vaaran ja verkkorikolli-

suuden osalta. 

3. Valiokuntien näkemykset 

Pohjoismaiden neuvoston kulttuuri- ja koulutusvaliokunta, kansalais- ja ku-

luttajavaliokunta ja hyvinvointivaliokunta haluavat painottaa, että lasten ja 

nuorten oikeudet sekä heidän mahdollisuutensa vaikuttaa ja osallistua muo-

dostavat pohjoismaisen hyvinvointimallin ytimen.  

 

Edellä mainittujen lapsi- ja nuorisopolitiikan kysymysten parissa pohjoismai-

sella tasolla saatujen kokemusten pohjalta valiokunta on tehnyt seuraavat 

päätelmät:  

 

Lapsi- ja nuorisopolitiikka 

 Lapsi- ja nuorisopoliittinen ydin – vahva lapsen oikeuksien näkökulma 

sekä lasten ja nuorten osallistaminen osalta heitä koskeviin päätök-

siin – on riittämätön pohjoismaisessa yhteistyössä, koska NORDBUKin 

nuorisojärjestöjen edustajat eivät voi korvata lapsi- ja nuorisoedus-

tusta pohjoismaisen yhteistyön sektorien toiminnassa. Lapsen oike-

uksien näkökulmaa on myös vahvistettava, sillä se huomioidaan vain 

tietyillä sektoreilla. 

 
 Tarvitaan poliittista vetoapua, jotta voidaan varmistaa Pohjoismaiden 

poliittisesti hyväksymän lapsi- ja nuorisoyhteistyön strategian huomi-
oiminen yhteistyön eri sektoreilla. 

 
 On tarvetta vahvistaa voimassa olevaa strategiaa ja jo hyväksyttyjä 

poliittisia tavoitteita. Pohjoismaiden lapsi- ja nuorisoyhteistyön stra-
tegia muodostaa hyvän pohjan, mutta sektoreilta näyttää puuttuvan 
osaamista ja välineitä toteuttaa strategiaa määrätietoisella ja strate-
gisella tavalla. 

 

Lapsi- ja nuorisoasioiden rakenne pohjoismaisessa yhteistyössä 

 Pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea NORDBUK on vir-

kamieskomitea, jolla on aivan liian epäselvä ja laaja toimeksianto, ja 

                                                                                                                   
pohjoismaista lapsibarometriä ja riskiryhmään kuuluvien lasten ja nuorten pohjoismaisen koor-
dinaattoritehtävän perustamista.  

 
4 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta käsitteli Pohjoismaiden hallitusten vastausta kokouksessaan 23. 

syyskuuta (päiväjärjestyksen kohta 72/14) ja päätti poistaa suosituksen. 
 
5 Kansalais- ja kuluttajavaliokunta käsitteli Pohjoismaiden ministerineuvoston vastausta kokoukses-
saan 23. syyskuuta (päiväjärjestyksen kohta 49/14) ja ehdotti suosituksen poistamista. 
 
6 Groomingin määritelmä: aikuinen luo luottamussuhteen lapseen tavallisesti internetin keskustelu-
kanavien kautta tarkoituksenaan lapsen hyväksikäyttö myöhemmin. 

http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/aerenden/a-1588-naering
http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager/dokument-15-2011
http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager/dokument-15-2011
http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager/a-1601-kultur
http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager/a-1601-kultur
http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/aerenden/a-1590-medborgar
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siten sen mahdollisuudet vaikuttaa Pohjoismaiden ministerineuvoston 

muuhun toimintaan ovat rajalliset. 

 Pohjoismaiden ministerineuvoston sektoreilla on paljon lapsi- ja nuo-

risokysymyksiin liittyvää toimintaa, mutta siitä puuttuu usein kytken-

tä yleiseen lapsi- ja nuorisoyhteistyön strategiaan. 

 Lisäksi tarvitaan vahvempaa osaamista lapsi- ja nuorisonäkökulman 

merkityksestä ja käytännön välineistä, joilla alan vaikutusta eri sek-

toreilla vahvistettaisiin strategisesti. 

 

NORDBUKin strateginen sijoittaminen yhteistyöministerien vastuualueelle oli 

hyvä ja looginen päätös tulosten ja monialaisuuden varmistamisen osalta, 

mutta se ei näytä riittävän konkreettisen vaikutusvallan luomiseksi muuhun 

pohjoismaiseen yhteistyöhön. Tämän vuoksi Pohjoismaiden neuvosto ehdot-

taa nyt monialaisen työtavan parempaa seurantaa lapsi- ja nuorisopolitiikan 

osalta. 

 

Koska Pohjoismaiden ministerineuvostoon kuuluu jo nykyisellään ministerei-

tä, jolla oman sektorinsa muodollisen aseman lisäksi on lapsi- ja nuorisopo-

liittinen vastuu, olisi järkevää hyödyntää tätä alakohtaista poliittista osaamis-

ta ja vetoapua paremmin pohjoismaisessa yhteistyössä. Pohjoismaiden mi-

nisterineuvosto voisi nimittää esimerkiksi yhden näistä ministereistä lapsi- ja 

nuorisovastaavaksi, jonka tehtävänä olisi Pohjoismaiden lapsi- ja nuorisoyh-

teistyön strategian strateginen ja alakohtainen seuranta. 

 

Valiokuntien mielestä on lisäksi tarvetta vahvistaa monialaista lapsi- ja nuori-

sotyötä pohjoismaisessa yhteistyössä luomalla konkreettisia välineitä ja me-

netelmiä. 

 

Pohjoismaiden neuvoston mielestä olisi toivottavaa vahvistaa Pohjoismaisen 

lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean toimeksiantoa tavoitteena lisätä vaiku-

tusvaltaa pohjoismaisen yhteistyön sektoreihin yleisesti. NORDBUK voisi 

avustaa lapsi- ja nuorisoasioista vastaavaa ministeriä alaan liittyvällä asian-

tuntemuksellaan. Säännöllinen keskusteluyhteys nimetyn ministerin ja 

NORDBUKin välillä olisi tarpeen sen lisäksi, että NORDBUK raportoi yhteis-

työministereille. 

 

Pohjoismaiden neuvoston mielestä on tärkeää, että lapset ja nuoret osalliste-

taan päätöksiin, ja erityisen tärkeää on huomioida haavoittuvassa asemassa 

olevien lasten ja nuorten kokemukset pohjoismaisessa yhteistyössä, ja neu-

vosto kehottaa suoraan keskusteluyhteyteen lasten ja nuorten ja heidän 

edustajiensa kanssa. Tanskan Børnerådet-lapsineuvoston käyttämä lapsi- ja 

nuorisopaneeli voidaan mainita hyvänä esimerkkinä lasten ja nuorten osallis-

tamisesta päätöksentekoprosesseihin.  

 

Pohjoismaisella tasolla olisi kiinnostavaa yhdistää Pohjoismaisen hyvinvointi-

keskuksen kokemuksia kasvattilasten ja haavoittuvassa asemassa olevien 

lasten kuulemistilaisuuksista (hearing) sekä lapsi- ja nuorisopaneeleista 

NORDBUKin työhön. Lisäksi Pohjoismaiden neuvosto ehdottaa, että pitäisi 

harkita kuulemistilaisuuksien sekä lapsi- ja nuorisopaneelien sisällyttämistä 

entistä suuremmassa määrin pohjoismaiseen yhteistyöhön lapsi- ja nuori-

sonäkökulman vahvistamiseksi. Lisäksi suositetaan pohjoismaisen kokemus-

tenvaihtofoorumin perustamista lapsi- ja nuorisopolitiikan toimijoille Pohjois-

maissa. Voitaisiin kehittää strategista yhteistyötä esimerkiksi Unicefin ja Poh-

joismaiden lapsiasiavaltuutettujen kanssa keinona varmistaa parempi strate-

ginen kytkentä ja yleisesti lapsi- ja nuorisokysymysten parempi huomioimi-

nen.  

 

Lapsi- ja nuorisoyhteistyön strategian vuosittaista seurantaa voitaisiin vahvis-

taa poliittisesti vuoropuhelussa Pohjoismaiden neuvoston ja Nuorten Poh-

joismaiden neuvoston kanssa esimerkiksi istuntojen yhteydessä. Seuranta 

voitaisiin toteuttaa esimerkiksi suullisena selontekona yleiskokouksessa tai 

http://www.boerneraadet.dk/boerneinddragelse/boerne-og-ungepanel
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pyöreän pöydän keskusteluna ministerien, parlamentaarikkojen ja Nuorten 

Pohjoismaiden neuvoston välillä. 

 

4. Päätelmät 

Edellä mainitun pohjalta kulttuuri- ja koulutusvaliokunta, kansalais- ja kulut-

tajavaliokunta ja hyvinvointivaliokunta ehdottavat, että 

 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se nimittää Pohjoismaiden ministerineuvostossa istuvan ministe-

rin lapsi- ja nuorisovastaavaksi, jonka tehtävänä on seurata poliitti-

sesti Pohjoismaiden lapsi- ja nuorisoyhteistyön strategiaa sekä var-

mistaa lapsi- ja nuorisopoliittinen osaaminen pohjoismaisen yhteis-

työn kaikilla eri tasoilla. 

 

että se vahvistaa Pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean 

(NORDBUK) toimeksiantoa tavoitteena varmistaa lapsi- ja nuorisopo-

liittinen osaaminen pohjoismaisessa yhteistyössä ja muun muassa si-

sällyttää säännöllinen vuoropuhelu NORDBUKin ja yllä mainitun minis-

terin eli lapsi- ja nuorisovastaavan välillä. 

 

että se vahvistaa lapsi- ja nuorisopoliittisista osaamista tietämykseen 

parantamiseen keskittyvien panostusten kautta sekä luomalla mah-

dollisuudet pohjoismaiselle foorumille Pohjoismaiden lapsi- ja nuori-

sopoliittisten toimijoiden kokemustenvaihtoa varten. 

 

että nimitetty ministeri keskustelee vuosittain Pohjoismaiden neuvos-

ton ja Nuorten Pohjoismaiden neuvoston kanssa lapsia ja nuoria kos-

kevan pohjoismaisen strategian toteuttamisesta.  

 

 

Kööpenhaminassa 3. lokakuuta 2014 

Kansalais- ja kuluttajavaliokunta 

Annicka Engblom (M), puheenjohtaja 

Bjørt Samuelsen (Tj.) 

Elín Hirst (Sj.) 

Henrik Dam Kristensen (S) 

Jan Lindholm (MP) 

Knut Storberget (A) 

Kristian Norheim (FrP) 

Satu Haapanen (vihr.) 

Tina Bru (H) 

 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 

Jorodd Asphjell (A), puheenjohtaja 

Liselott Blixt (DF) 

Peter Johnsson (S) 

Rigmor Andersen Eide (KrF) 

Svein Harberg (H) 

Tuula Peltonen (sd.) 

Valgerður Gunnarsdóttir (Sj) 

Villum Christensen (LA) 

 

Hyvinvointivaliokunta 

Anders Andersson (kd), puheenjoh-

taja 

Christian Beijar (ÅSD) 

Eeva-Johanna Eloranta (sd.) 

Elisabeth Björnsdotter-Rahm (M) 

Finn Sørensen (EL) 
Helgi Abrahamsen (sb) 

Sonja Mandt (A) 

 

 

 


