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1. Valiokunnan ehdotus 

Elinkeinovaliokunta ehdottaa, että  

että Pohjoismaiden neuvosto merkitsee yhteistyöohjelman tiedok-

si. 

 

että Pohjoismaiden neuvosto ei tässä vaiheessa anna lausuntoa 

ohjelman sisällöstä sillä perusteella, että Pohjoismaiden neuvosto 

osallistettiin prosessiin aivan liian myöhään. 

2. Taustaa 

Tämä yhteistyöohjelma määrittelee strategiset painopistealueet vuosiksi 

2013–2016 Pohjoismaiden hallitustenväliselle viralliselle työelämäalan yh-

teistyölle. Ohjelmakaudella keskitytään globalisaatiosta ja väestöraken-

teen kehityksestä aiheutuviin pitkän aikavälin haasteisiin, mutta yhteis-

työssä priorisoidaan tarpeen mukaan myös kauden kuluessa syntyviä suh-

dannevaihteluista johtuvia haasteita. 

 

Yhteistyön pääpaino on jatkossakin työelämän ministerineuvoston johdolla 

tapahtuvassa kokemusten- ja tiedonvaihdossa yhteisiin haasteisiin liitty-

vistä kansallisista toimista ja niiden tuloksista. Yhteistyö edistää samalla 

tärkeää työelämäalan viranomaisten verkottumista Pohjoismaissa. Poh-

joismaiden välinen kokemusten- ja tiedonvaihto, verkottuminen ja keski-

näinen koordinointi EU-aloitteissa ja neuvotteluissa sekä EU-direktiivien 

täytäntöönpanossa ovat myös keskeisellä sijalla yhteistyössä.    

 

Työllisyys- ja työmarkkina-alan keskeisenä painopistealueena on työvoi-

man tarjonnan ja työllisyyden lisääminen sekä naisten ja miesten raken-

teellisen työttömyyden vähentäminen. Tavoitteena on edistää kestävää 

julkista taloutta ja pohjoismaisten hyvinvointiyhteiskuntien kestävää kehi-
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tystä sekä vahvistaa syrjäytyneiden ryhmien osallistumista yhteiskuntaan. 

Pyrkimyksenä on saada käyttöön sisäiset työvoimareservit, parantaa työ-

voiman tarjonnan ja kysynnän kohtaamista, edistää elinikäistä oppimista 

työmarkkinoiden tarpeiden mukaisesti, lisätä pohjoismaisten työmarkki-

noiden vetovoimaisuutta EU- ja Eta-alueen ulkopuolisen työvoiman kysyn-

tään nähden, edistää alan viranomaisten välistä koordinointia sekä vähen-

tää heikossa asemassa olevien ryhmien työttömyyttä ja pitkäaikaistyöt-

tömyyttä. Nuorisotyöttömyyden torjuminen on yksi suurimpia haasteita ja 

tärkeimpiä painopistealueita.    

 

Työympäristöalan yhteistyön päätavoitteena on edistää sekä naisten että 

miesten turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia työpaikalla. Tavoitteena 

on houkutteleva, motivoiva ja osallistava työympäristö, joka ehkäisee 

työperäisiä fyysisiä ja psyykkisiä terveysongelmia. Lisäksi työympäristöä 

kehitettäessä otetaan huomioon kansainväliset sopimukset ja EU-

lainsäädäntö. Pyrkimyksenä on tukea hyvän työympäristön saamista työ-

paikoille, kehittää työympäristöstrategioita ja -valvontaa, ehkäistä puut-

teellisia työoloja, sosiaalista polkumyyntiä ja syrjintää työmarkkinoilla, 

näkyvöittää hyvän johtamisen ja työntekijöiden aktiivisen osallistumisen 

merkitystä sekä tukea yksittäisen työntekijän voimavarojen kestävää 

käyttöä.   

 

Työoikeuden alan yhteistyön pääpainopistealueena on seurata pohjoismai-

sen mallin toimintaedellytyksiä, haasteita ja sopeuttamista sekä kehittää 

sitä työ- ja elinkeinoelämän muuttuessa yhä globaalimmaksi. Tavoitteena 

on suojella pohjoismaista mallia ja pohjoismaisten työmarkkinoiden hyviä 

työehtoja, työympäristöä ja sopeutumiskykyä. Pyrkimyksenä on säilyttää 

jouston ja turvan hyvä tasapaino, edistää tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä 

työmarkkinoilla sekä vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä kansainväliseen 

sääntelyyn ja erityisesti EU:hun liittyvissä kysymyksissä.  

 

Monialaisena painopistealueena on edelleenkin rajaesteiden ehkäiseminen 

ja purkaminen pohjoismaisilla työmarkkinoilla. Tavoitteena on parantaa 

maantieteellistä työvoiman liikkuvuutta, alueen vetovoimaa ja sopeutu-

miskykyä entisestään. Pohjoismainen malli on suotuisa perusta hyvin toi-

mivalle työelämälle, ja työmarkkinaosapuolten välinen yhteistyö on vast-

edeskin luonnollinen osa pohjoismaista yhteistyötä.  

 

Muut aiheet, jotka käsittelevät ajankohtaisempia poliittisia ja työelämä-

alan haasteita, määritetään tarkemmin kunkin puheenjohtajamaan sekto-

riohjelmassa sekä eri alojen jaostojen toimintasuunnitelmissa ja teemava-

linnoissa.   

3. Lausuntokierros 

Koska ministerineuvoston ehdotus annettiin valiokunnalle myöhään (11. 

syyskuuta), valiokunnalla ei ole ollut mahdollisuutta pyytää sidosryhmiltä 

näkemyksiä. 

4. Valiokunnan näkemykset 

Valiokunnan mielestä on valitettavaa, että ministerineuvoston ehdotus lä-

hetettiin valiokunnalle niin myöhään, ettei sillä ole ollut mahdollisuutta 

pyytää ulkoisilta sidosryhmiltä näkemyksiä. Valiokunta haluaa myös huo-

mauttaa, että jatkossa olisi toivottavaa saada mahdollisuus näkemysten 

antamiseen ohjelmasta ennen kuin ohjelma on ulkoasua myöten valmis, 

sillä muuten koetaan, että valiokunnan mahdolliset näkemykset tulevat 

tässä vaiheessa liian myöhään, jotta niitä voitaisiin huomioida. Valiokunta 

ei sen vuoksi halua antaa näkemyksiään ministerineuvoston ehdotuksesta. 
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5. Päätelmät 

Edellä esitetyn perusteella elinkeinovaliokunta ehdottaa, että 

että Pohjoismaiden neuvosto merkitsee yhteistyöohjelman tiedok-

si. 

 

että Pohjoismaiden neuvosto ei tässä vaiheessa anna lausuntoa 

ohjelman sisällöstä sillä perusteella, että Pohjoismaiden neuvosto 

osallistettiin prosessiin aivan liian myöhään. 

 

 

 

Göteborgissa 26. syyskuuta 2012 

Alf Egil Holmelid (SV) 

Arto Pirttilahti (kesk.) 

Billy Gustafsson (s)  

Eeva-Johanna Eloranta (sd.) 

Eero Suutari (kok.) 

 

Harry Jansson (ÅC) 

Jessica Polfjärd (m) 

Ragnheiður Rikharðsdottir (Sj.) 

Tor-Arne Strøm (A) 

Torgeir Trældal (FrP) 
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Esipuhe 

Työelämän ministerineuvosto määrittelee yhteistyöohjelmassaan strategi-

set painopistealueet vuosiksi 2013–16 Pohjoismaiden hallitustenväliselle 

viralliselle työelämäalan yhteistyölle. 

Pohjoismaiden työmarkkinoilla on ohjelmakaudella edessään useita pitkän 

aikavälin haasteita erityisesti globalisaation ja väestörakenteen kehityksen 

seurauksena. Samalla on varauduttava myös rakennemuutoksiin ja mah-

dollisiin lyhyen aikavälin kriiseihin. Nämä haasteet kohdistuvat pohjois-

maisten hyvinvointiyhteiskuntien kilpailukykyyn, kestävyyteen ja yhteen-

kuuluvuuteen pitkällä aikavälillä. 

Työelämän ministerineuvoston yhteistyöohjelma määrittelee yhteistyön 

tärkeimmät tavoitteet, joiden tarkoituksena on parantaa Pohjoismaiden 

mahdollisuuksia vastata työelämäalan haasteisiin. Huomiota kiinnitetään 

muun muassa työvoiman lisäämiseen ja edelleen kouluttamiseen työ-

markkinoiden tarpeita vastaavaksi, heikossa asemassa olevien ryhmien 

työttömyyden torjuntaan ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen eri-

tyisesti nuorten kohdalla. Tavoitteena on myös tukea hyvää työympäristöä 

ja työntekijöiden voimavarojen kestävää käyttöä, torjua sosiaalista pol-

kumyyntiä ja syrjintää työpaikoilla, turvata palkansaajasuojan ja jouston 

hyvä tasapaino sekä vahvistaa kansainvälisen sääntelyyn liittyvää poh-

joismaista yhteistyötä. Tärkeänä monialaisena painopistealueena on lisäk-

si rajaesteiden ehkäiseminen ja purkaminen pohjoismaisilla työmarkkinoil-

la. Edelleen ohjelmassa esitellään yhteistyön sopimusperusta sekä toimin-

tapuitteet.     

Yhteistyön perustana olevista sopimuksista haluaisin erityisesti mainita 

Sopimuksen yhteispohjoismaisista työmarkkinoista. Tämän sopimuksen 

turvin Pohjoismaiden kansalaiset ovat vuodesta 1954 lähtien voineet 

mennä vapaasti töihin ja asettua asumaan toiseen Pohjoismaahan. Yhteis-

pohjoismaiset työmarkkinat, jotka ovat pisimmälle yhdentyneet alueelliset 

työmarkkinat koko maailmassa, viettävät siten tämän ohjelmakauden ai-

kana 60-vuotisjuhlavuotta. Tästä meidän on syytä olla ylpeitä Pohjois-

maissa!  

Toivon, että pohjoismainen yhteistyö työelämäalalla kuten muillakin yh-

teistyöaloilla luo myös vastaisuudessa perustan innovatiivisille ja kau-

konäköisille yhteispohjoismaisille ratkaisuille.  

 

 

 

Halldór Ásgrímsson 

Pääsihteeri 

Pohjoismaiden ministerineuvosto 
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Tiivistelmä 

Tämä yhteistyöohjelma määrittelee strategiset painopistealueet vuosiksi 

2013–2016 Pohjoismaiden hallitustenväliselle viralliselle työelämäalan yh-

teistyölle. Ohjelmakaudella keskitytään globalisaatiosta ja väestöraken-

teen kehityksestä aiheutuviin pitkän aikavälin haasteisiin, mutta yhteis-

työssä priorisoidaan tarpeen mukaan myös kauden kuluessa syntyviä suh-

dannevaihteluista johtuvia haasteita. 

 

Yhteistyön pääpaino on jatkossakin työelämän ministerineuvoston johdolla 

tapahtuvassa kokemusten- ja tiedonvaihdossa yhteisiin haasteisiin liitty-

vistä kansallisista toimista ja niiden tuloksista. Yhteistyö edistää samalla 

tärkeää työelämäalan viranomaisten verkottumista Pohjoismaissa. Poh-

joismaiden välinen kokemusten- ja tiedonvaihto, verkottuminen ja keski-

näinen koordinointi EU-aloitteissa ja neuvotteluissa sekä EU-direktiivien 

täytäntöönpanossa ovat myös keskeisellä sijalla yhteistyössä.    

 

Työllisyys- ja työmarkkina-alan keskeisenä painopistealueena on työvoi-

man tarjonnan ja työllisyyden lisääminen sekä naisten ja miesten raken-

teellisen työttömyyden vähentäminen. Tavoitteena on edistää kestävää 

julkista taloutta ja pohjoismaisten hyvinvointiyhteiskuntien kestävää kehi-

tystä sekä vahvistaa syrjäytyneiden ryhmien osallistumista yhteiskuntaan. 

Pyrkimyksenä on saada käyttöön sisäiset työvoimareservit, parantaa työ-

voiman tarjonnan ja kysynnän kohtaamista, edistää elinikäistä oppimista 

työmarkkinoiden tarpeiden mukaisesti, lisätä pohjoismaisten työmarkki-

noiden vetovoimaisuutta EU- ja Eta-alueen ulkopuolisen työvoiman kysyn-

tään nähden, edistää alan viranomaisten välistä koordinointia sekä vähen-

tää heikossa asemassa olevien ryhmien työttömyyttä ja pitkäaikaistyöt-

tömyyttä. Nuorisotyöttömyyden torjuminen on yksi suurimpia haasteita ja 

tärkeimpiä painopistealueita.    

 

Työympäristöalan yhteistyön päätavoitteena on edistää sekä naisten että 

miesten turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia työpaikalla. Tavoitteena 

on houkutteleva, motivoiva ja osallistava työympäristö, joka ehkäisee 

työperäisiä fyysisiä ja psyykkisiä terveysongelmia. Lisäksi työympäristöä 

kehitettäessä otetaan huomioon kansainväliset sopimukset ja EU-

lainsäädäntö. Pyrkimyksenä on tukea hyvän työympäristön saamista työ-

paikoille, kehittää työympäristöstrategioita ja -valvontaa, ehkäistä puut-

teellisia työoloja, sosiaalista polkumyyntiä ja syrjintää työmarkkinoilla, 

näkyvöittää hyvän johtamisen ja työntekijöiden aktiivisen osallistumisen 

merkitystä sekä tukea yksittäisen työntekijän voimavarojen kestävää 

käyttöä.   

 

Työoikeuden alan yhteistyön pääpainopistealueena on seurata pohjoismai-

sen mallin toimintaedellytyksiä, haasteita ja sopeuttamista sekä kehittää 

sitä työ- ja elinkeinoelämän muuttuessa yhä globaalimmaksi. Tavoitteena 

on suojella pohjoismaista mallia ja pohjoismaisten työmarkkinoiden hyviä 

työehtoja, työympäristöä ja sopeutumiskykyä. Pyrkimyksenä on säilyttää 

jouston ja turvan hyvä tasapaino, edistää tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä 

työmarkkinoilla sekä vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä kansainväliseen 

sääntelyyn ja erityisesti EU:hun liittyvissä kysymyksissä.  

 

Monialaisena painopistealueena on edelleenkin rajaesteiden ehkäiseminen 

ja purkaminen pohjoismaisilla työmarkkinoilla. Tavoitteena on parantaa 

maantieteellistä työvoiman liikkuvuutta, alueen vetovoimaa ja sopeutu-

miskykyä entisestään. Pohjoismainen malli on suotuisa perusta hyvin toi-

mivalle työelämälle, ja työmarkkinaosapuolten välinen yhteistyö on vast-

edeskin luonnollinen osa pohjoismaista yhteistyötä.  

 

Muut aiheet, jotka käsittelevät ajankohtaisempia poliittisia ja työelämä-

alan haasteita, määritetään tarkemmin kunkin puheenjohtajamaan sekto-
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riohjelmassa sekä eri alojen jaostojen toimintasuunnitelmissa ja teemava-

linnoissa.   
   

Johdanto 
Pohjoismaisella työelämäalan yhteistyöllä on pitkät perinteet. Yhteistyön 

piiriin kuuluu sekä Pohjoismaiden ministerineuvostossa että Pohjoismaiden 

neuvostossa tehtävä virallinen yhteistyö ja Pohjoismaiden välinen epävi-

rallinen yhteistyö. Pohjoismaiden yhteinen arvopohja ja monet yhteiset 

piirteet luovat hyvät mahdollisuudet oppia toistensa kokemuksista ja 

koordinoida näkemyksiä silloin, kun se on aiheellista ja tuo pohjoismaista 

hyötyä. Yhteistyötä tehdään siis aloilla, joilla maat yhdessä yltävät enem-

pään kuin kukin maa erikseen.  

 

Tämän yhteistyöohjelman tarkoituksena on määritellä työelämän ministe-

rineuvostossa tehtävän virallisen hallitustenvälisen pohjoismaisen yhteis-

työn strategiset painopistealueet vuosiksi 2013-2016. Yhteistyö kattaa 

työllisyys- ja työmarkkina-alan sekä työympäristö- ja työoikeusalan.  

 

Ohjelman tavoitteena on määrätietoinen pohjoismainen yhteistyö sellais-

ten aloitteiden parissa, joista saadaan pohjoismaista hyötyä ja joiden 

avulla voidaan parantaa Pohjoismaiden mahdollisuuksia vastata nykyisiin 

yhteisiin haasteisiin.      

 

Yhteistyön periaatteena on vastaisuudessakin selvittää, analysoida ja poh-

tia yhteisiä haasteita koskevien kansallisten toimenpiteiden ja niiden tu-

losten yhtäläisyyksiä ja eroja. Lisäksi virallinen yhteistyö luo työelämäalan 

pohjoismaisten viranomaisten välille tärkeitä verkostoja, joista mailla on 

merkittävää hyötyä konkreettisissa tilanteissa.  

 

Yhteistyössä kiinnitetään erityistä huomiota tavoitteisiin, joilla pyritään 

vastaamaan globalisaatiosta ja väestörakenteen kehityksestä Pohjoismai-

den työmarkkinoille aiheutuviin pitkän aikavälin haasteisiin. Yhteistyöhön 

sisältyy myös välttämätön joustovara, jolloin tarvittaessa voidaan keskit-

tyä ohjelmakauden aikana mahdollisesti esille tuleviin suhdanteista johtu-

viin haasteisiin. 

 

Yhteistyötä konkretisoidaan tarkemmin puheenjohtajamaiden vuotuisissa 

sektoriohjelmissa ja kunkin yhteistyöalan vuotuisissa toimintasuunnitel-

missa.   
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1. Työelämäalan päähaasteet  

Työelämällä on tärkeä merkitys pohjoismaisten hyvinvointiyhteiskuntien, 

elinkeinoelämän ja yksilön kehitykselle. Työelämän päähaasteilla on siten 

huomattava vaikutus monella eri tasolla Pohjoismaissa. Kaikkien Pohjois-

maiden hallitukset pohtivat jatkuvasti, kuinka näihin haasteisiin voidaan 

vastata työelämäpolitiikalla ja yhteistyöllä työmarkkinaosapuolten kanssa 

ja siten edistää kasvua ja työllisyyttä. Työelämäalalla tehtävän pohjois-

maisen yhteistyön kautta hallitukset saavat hyödyllistä tietoa ja virikkeitä 

tähän työhön.  

    

Pohjoismaiden työmarkkinoiden kehitykseen vaikuttavat yhä vahvemmin 

pitkän aikavälin kehityssuunnat, joista tärkeimpiä ovat globalisaatio ja vä-

estönkehitys. Nämä kehityspiirteet tuovat sekä uusia mahdollisuuksia että 

uusia haasteita. Samalla työmarkkinoiden kehitys on suurelta osin riippu-

vainen suhdannevaihteluista, jotka vaativat nopeita reaktioita.  

 

Globalisaation osalta pitkän aikavälin pääasiallisena haasteena on vahvis-

taa pohjoismaisten työmarkkinoiden sopeutumis- ja kilpailukykyä. Siten 

pystytään nopeasti tasaamaan äkillisiä rakennemuutoksia ja korvaamaan 

työpaikkojen menetykset aloilla, jotka kärsivät kilpailun kiristymisestä 

maailmanmarkkinoilla, sekä tarjoamaan haluttua osaamista omaavaa työ-

voimaa uusille kasvualoille. Työvoima muuttuu vähitellen liikkuvammaksi 

globaalista näkökulmasta. Niinpä onkin entistä selkeämmin pyrittävä var-

mistamaan, että palkansaajan turva ja jousto ovat tasapainossa ja että 

työvoimalla on työmarkkinoiden tarvitsemaa osaamista.  

 

Globalisaatio lisää myös kilpailua parhaista kyvyistä ja osaajista maail-

manmarkkinoilla. Pääasiallisena haasteena on vahvistaa ja profiloida Poh-

joismaissa asumisen ja työskentelyn etuja sekä tehdä pohjoismaisista 

työmarkkinoista entistä houkuttelevammat tarjoamalla muun muassa hy-

vät työehdot ja hyvän työympäristön, joka ehkäisee terveysongelmia, pa-

rantaa viihtyvyyttä ja motivaatiota sekä edistää työuran pidentämistä.  

 

Väestörakenteen kehityksen osalta pitkän aikavälin päähaasteena on edel-

leenkin varmistaa riittävän työvoiman saatavuus sekä yksityisellä että jul-

kisella sektorilla. Tämä on ratkaisevan tärkeää yksityisyritysten kasvu-

mahdollisuuksille, julkisen sektorin mahdollisuuksille tyydyttää hyvinvoin-

tipalveluiden kasvava tarve ja pohjoismaisten hyvinvointiyhteiskuntien ra-

hoitukselle tulevaisuudessa.  

 

Haaste voi olla erityisen vaativa Pohjoismaille, joissa työmarkkinoille osal-

listumisen aste on entuudestaan korkea. Muita haasteita ovat suhteellisen 

korkeat sairauspoissaolojen määrät Pohjoismaissa ja eri syistä työmarkki-

noiden ulkopuolella olevan ja julkisen tuen varassa elävän pohjoismaisen 

työikäisen väestön suuri osuus.  

 

Työelämäpolitiikan keskeisinä haasteina on pitää työvoimatarjonta korke-

alla tasolla muun muassa työuria pidentämällä ja vahvistaa yhteiskunnas-

ta syrjäytyneiden ryhmien integroimista työmarkkinoille. Tämä asettaa 

uusia, entistä suurempia vaatimuksia työympäristölle yrityksissä ja viras-

toissa, työn organisoinnille ja työolojen sopeuttamiselle yksittäisen työn-

tekijän tarpeiden mukaan. Alan päähaasteena on myös varmistaa, että 

työntekijöiden tiedot ja osaaminen vastaavat työmarkkinoiden kysyntää ja 

että yhä enemmän työvoimaa ja palveluntarjoajia rekrytoidaan Pohjois-

maiden ulkopuolelta – myös EU:n ja Etan ulkopuolisista maista.   

 

Globalisaatio ja väestörakenteen kehitys lisäävät tarvetta saada enemmän 

ulkomaista työvoimaa Pohjoismaihin, mutta samalla kasvava maahan-

muutto asettaa haasteita pohjoismaiselle mallille. Tämä voi voimistaa joi-

hinkin hyvinvointipalveluihin kohdistuvia paineita, tiukentaa matalapalk-
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kakilpailua sekä lisätä työterveyttä ja -turvallisuutta koskevien sääntöjen 

kiertämistä. Työelämäpolitiikan keskeinen haaste onkin varmistaa, että 

työehtosopimuksia noudatetaan, ja torjua sosiaalista polkumyyntiä sekä 

puutteellisia työoloja. Tämä auttaa olennaisesti yhtäläisten ja terveiden 

kilpailuedellytysten luomista yrityksille ja palkansaajille pohjoismaisilla 

työmarkkinoilla. 

 

Lisähaasteena on tukea Pohjoismaiden työmarkkinoiden kykyä sopeutua 

vähähiilisempään talouteen ja vastata pätevän työvoiman kysyntään muu-

toksen johdosta syntyvillä uusilla sektoreilla ja aloilla.   

 

Suhdanteista johtuvan työttömyyden nousun osalta päähaasteena on 

useimmiten torjua tehokkaasti lyhyellä varoitusajalla nuorten ja muiden 

heikossa asemassa olevien ryhmien lisääntyvää työttömyyttä sekä kasva-

vaa pitkäaikaistyöttömyyttä, jolla voi olla vakavia seurauksia yksittäiselle 

ihmiselle, julkiselle taloudelle ja pohjoismaiselle hyvinvointimallille.   
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2. Painopistealueet ja tavoitteet ohjelmakaudella 

Työelämäalan pohjoismaisen yhteistyön yleisenä tavoitteena on turvata 

toimivat pohjoismaiset työmarkkinat ja hyvä työelämä kilpailukykyisessä 

Pohjolassa.   

 

Koko työelämäalan yhteistyössä kiinnitetään huomiota siihen, miten voi-

daan parhaiten edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa työmarkkinoilla se-

kä torjua syrjintää ja työehtojen ja työympäristön perusteettomia eroja 

esimerkiksi sukupuolen, alentuneen työkyvyn, iän tai etnisen alkuperän 

takia. Erityisesti kiinnitetään huomiota työmarkkinoiden eriytymiseen. 

 

Seuraavassa on esitetty pohjoismaisen hallitustenvälisen yhteistyön tär-

keimmät ohjelmakauden tavoitteet työllisyys- ja työmarkkina-alalla sekä 

työympäristö- ja työoikeusalalla.  

 

Joustava yhteistyö mahdollistaa keskittymisen myös suhdanteista johtu-

viin haasteisiin, erilaisiin kriisitilanteisiin ja mahdollisiin ohjelmakaudella 

tehtäviin tärkeisiin muutoksiin poliittisissa ja alakohtaisissa painopistealu-

eissa.  

 

Tavoitteita konkretisoidaan kunkin puheenjohtajamaan vuotuisissa sekto-

riohjelmissa sekä eri alojen jaostojen vuotuisissa toimintasuunnitelmissa 

ja teemavalinnoissa.   

  

2.1. Työllisyys- ja työmarkkina-ala 

Työllisyys- ja työmarkkina-alan keskeisenä painopistealueena on työvoi-

man tarjonnan ja työllisyyden lisääminen varsinkin nuorten osalta sekä 

rakenteellisen työttömyyden vähentäminen. Talouspolitiikan sekä koulu-

tus- ja työmarkkinapolitiikan yhteistoiminnalla on tässä yhteydessä tärkeä 

merkitys. Yhteistyö on alan EU- ja Eta-yhteistyön mukaista ja täydentää 

sitä.  

 

Työllisyys- ja työmarkkina-alan tärkeimmät tavoitteet ovat: 

 

Hyödynnetään sisäistä työvoimareserviä mahdollisimman tehokkaasti 

Tavoitteena on integroida nuoret, opiskelijat mukaan lukien, aikaisemmin 

ja paremmin työelämään sekä pitää ikääntyneet kauemmin töissä. Lisäksi 

pyrkimyksenä on vähentää sairauspoissaoloja ja saada maahanmuuttaja-

taustaiset henkilöt, osatyökykyiset ja muut heikosti työmarkkinoille sijoit-

tuneet ryhmät nykyistä tiiviimmin mukaan työelämään. Tärkeän työvoi-

maresurssin tarjoavat myös henkilöt, jotka ovat jo osapäivätyössä ja ha-

luavat lisätä työpanostaan.    

 

Parannetaan työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista  

Keskitytään siihen, miten liikkuvuutta työmarkkinoilla voidaan lisätä pul-

lonkaulojen vähentämiseksi ja sen välttämiseksi, että tietyillä aloilla esiin-

tyy samanaikaisesti sekä työttömyyttä että työvoimapulaa. Huomiota 

kiinnitetään muun muassa kannusterakenteisiin ja yksittäiseen työnteki-

jään kohdistuviin vaatimuksiin sekä työnvälityksessä käytettäviin mene-

telmiin ja välineisiin. Ammattipätevyyden vastavuoroinen tunnustaminen 

on edelleenkin ajankohtainen aihe. 

  

Edistetään työmarkkinoiden tarpeisiin mukautettua elinikäistä oppimista  

Keskitytään siihen, miten voidaan parhaiten kehittää työvoiman osaamista 

ja taitoja tiiviissä yhteydessä kysyntään. Tavoitteena on varmistaa, että 

työvoiman taidot vastaavat jatkuvasti yksityisten ja julkisten työmarkki-

noiden tarpeita. Tämä koskee yleisemmin nuorten koulutuksia ja aikuisten 

osaamisen kehittämistä. Tavoite on tärkeä myös ikääntyneiden saamiseksi 
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töihin ja pitämiseksi työmarkkinoilla sekä muita heikommassa asemassa 

olevien ryhmien integroimiseksi työmarkkinoille.   

 

Torjutaan heikossa asemassa olevien ryhmien työttömyyttä ja pitkäaikais-

työttömyyttä 

Keskitytään korkean nuorisotyöttömyyden torjumiseen tehokkailla työ-

markkina- ja koulutuspoliittisilla toimilla tavoitteena osaamisen kehittämi-

sen ja työmarkkinoille integroinnin vahvistaminen. Erityistä huomiota kiin-

nitetään puutteellisen koulutuksen omaaviin työttömiin nuoriin. Lisäksi 

huomion kohteena ovat muut ryhmät, joiden on vaikea saada jalansijaa 

työmarkkinoilla, esimerkiksi maahanmuuttajat, huonosti koulutetut, osa-

työkykyiset ja pitkäaikaistyöttömät.     

 

Parannetaan vetovoimaa EU- ja Eta-alueen ulkopuolisen työvoiman kysyn-

tään nähden 

Kiinnitetään huomiota siihen, kuinka pohjoismaisten työmarkkinoiden ve-

tovoimaa voidaan vahvistaa tai kehittää EU- ja Eta-alueen ulkopuolelta tu-

levan ulkomaisen työvoiman kysyntään nähden. Työperäisen maahan-

muuton, talouskasvun ja pohjoismaisten hyvinvointijärjestelmien pitkän 

aikavälin kestävyyden välinen yhteys on tässä keskeisenä haasteena.   

 

Edistetään alan viranomaisten välistä koordinointia 

Keskitytään alan viranomaisten ja hallinnonalojen välisen koordinoinnin 

vahvistamiseen kansallisesti ja maiden välillä. Tavoitteena on parantaa 

työttömien, sairaiden ja työttömyyden lisäksi muista ongelmista kärsivien 

henkilöiden mahdollisuuksia päästä nopeasti ja tehokkaasti aktiiviseen 

työelämään. 

2.2. Työympäristö- ja työoikeusala 

Työympäristöalan yhteistyön päätavoitteena on edistää turvallisuutta, ter-

veyttä ja hyvinvointia työpaikalla. Tavoitteena on houkutteleva, motivoiva 

ja osallistava työympäristö, joka ehkäisee työperäisiä terveysongelmia. Li-

säksi työympäristöä kehitettäessä otetaan huomioon kansainväliset sopi-

mukset ja EU-lainsäädäntö.  

 

Työoikeuden alan yhteistyön pääpainopistealueena on seurata pohjoismai-

sen mallin toimintaedellytyksiä, haasteita ja sopeuttamista sekä kehittää 

sitä työ- ja elinkeinoelämän muuttuessa yhä globaalimmaksi.  

 

Kummallakin alalla keskitytään erityisesti parantamaan Pohjoismaiden vä-

listä tiedon ja kokemusten vaihtoa, verkottumista ja keskinäistä koor-

dinointia työympäristö- ja työoikeusalan sääntelyn kannalta tärkeiden EU-

aloitteiden ja neuvottelujen sekä erityisesti EU-direktiivien täytäntöönpa-

non yhteydessä.    

 

Työympäristö- ja työoikeusalan yhteistyön tärkeimmät tavoitteet ovat: 

 

Vahvistetaan hyvää fyysistä ja psyykkistä työympäristöä työpaikoilla 

Keskitytään fyysisten, psyykkisten, organisatoristen ja sosiaalisten olojen 

kehittämiseen ja parantamiseen työpaikoilla. Etusijalla on järjestelmälli-

nen ja ennaltaehkäisevä toiminta työtapaturmien ja työperäisten sairauk-

sien vähentämiseksi. Hyvä työympäristö auttaa lisäksi pidentämään työ-

uraa ja tukee osaltaan aktiivista ikääntymistä. Huomiota kiinnitetään 

muun muassa eniten kuormitettuihin ryhmiin, sektoreihin tai aloihin Poh-

joismaiden työelämässä sekä tehokkaisiin menetelmiin tilanteen paranta-

miseksi. Muita tärkeitä aiheita ovat tavoitettavuuden lisääntymisestä ja 

palautumisen puutteesta aiheutuvat stressiperäiset oireet ja niihin liittyvät 

haasteet.        

 

Kehitetään työympäristöstrategioita ja -valvontaa 
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Keskitytään työympäristöstrategioiden ja -valvonnan kehittämiseen siten, 

että otetaan huomioon EU:n työympäristöstrategia sekä muu alan kan-

sainvälinen yhteistyö. Siinä yhteydessä vahvistetaan yhteistyötä Pohjois-

maiden ja työmarkkinaosapuolten välillä ja seurataan tarkasti työympäris-

tön kehitystä Pohjoismaissa sekä selvitetään tärkeät alat, joilla pohjois-

maisesta yhteistyöstä voidaan odottaa olevan erityistä hyötyä.   

 

Pyritään ehkäisemään puutteellisia työoloja, sosiaalista polkumyyntiä ja 

syrjintää työmarkkinoilla 

Keskitytään siihen, kuinka Pohjolaa voidaan kehittää houkuttelevana työ-

markkina-alueena, jolle on tyypillistä korkea osaamistaso sekä työehtojen 

ja työympäristön korkea taso. Tämä auttaa vetämään puoleensa tarvitta-

vaa työvoimaa Pohjoismaiden ulkopuolelta. Samalla keskitytään ehkäise-

mään sitä, että kasvava työperäinen maahanmuutto ja matalapalkkakil-

pailu lisäävät puutteellisia työoloja, sosiaalista polkumyyntiä ja syrjintää 

pohjoismaisilla työmarkkinoilla. Lisäksi vaihdetaan kokemuksia hyvistä 

vaikutuskeinoista ja toimista sekä tarkastellaan mahdollisuuksia vahvistaa 

yhteistyötä alan pohjoismaisten viranomaisten välillä.     

 

Tehdään näkyväksi hyvän johtamisen ja työntekijöiden aktiivisen osallis-

tumisen merkitystä 

Kiinnitetään huomiota hyvän johtamisen ja työntekijöiden aktiivisen osal-

listumisen merkitykseen. Tavoitteena on hyvä työympäristönstandardi ja 

työterveys sekä hyvä työn tuottavuus niin yksityisellä kuin julkisellakin 

sektorilla.    

  

Vahvistetaan yksittäisten työntekijöiden voimavarojen kestävää käyttöä 

Keskitytään yksittäisten työntekijöiden voimavarojen kestävän käytön 

edistämiseen siten, että työ ja yksityiselämä voidaan yhdistää tyydyttä-

vällä tavalla eri elämänvaiheissa. Näin ehkäistään stressiä, sairauspoissa-

oloja, loppuunkulumista, työelämästä syrjäytymistä ja varhaista työelä-

mästä vetäytymistä. Tässä yhteydessä kiinnitetään huomiota työn jousta-

vuuteen muun muassa työaikojen ja etätyön osalta.  

  

Säilytetään hyvä palkansaajan suojan ja jouston tasapaino  

Kiinnitetään huomiota malleihin, joiden avulla voidaan säilyttää hyvä jous-

ton ja turvan välinen tasapaino ja siten vahvistaa pohjoismaisten työ-

markkinoiden sopeutumiskykyä entisestään. Pyrkimyksenä on myös seu-

rata, kuinka muutosprosesseja, uusia työmuotoja ja uusia työvoiman 

käyttötapoja voidaan organisoida ja toteuttaa ilman, että niillä on kieltei-

nen vaikutus yksilöön, yrityksiin ja yhteiskunnan talouteen.      

 

Vahvistetaan pohjoismaista yhteistyötä kansainväliseen sääntelyyn liitty-

vissä kysymyksissä 

Keskeisenä aiheena on se, miten kansainvälisiä yhteyksiä koskevan työn-

jaon, kokemustenvaihdon ja yhteistyön avulla voidaan vaalia ja kehittää 

pohjoismaista mallia. Tämä koskee ennen kaikkea EU:ta, ILOa, Euroopan 

neuvostoa, OECD:tä, YK:ta ja kansainvälisiä standardointijärjestöjä.  

2.3. Monialaiset painopistealueet ja rajaesteiden 
torjuminen 

Monialaisena painopistealueena on edelleenkin rajaesteiden ehkäiseminen 

ja purkaminen pohjoismaisilla työmarkkinoilla. Kukin maa kantaa vastuuta 

rajaestetyöstä ja lisäksi työelämän ministerineuvosto (MR-A) seuraa aihet-

ta tarkasti. Työelämäsektori on tehnyt yhteistyössä sosiaali- ja terveyspo-

litiikan ministerineuvoston kanssa perusteellisen selvityksen sosiaali- ja 

työmarkkina-alan rajaesteistä Pohjoismaissa. Todelliset rajaesteet aiheut-

tavat tarpeetonta kitkaa yhteispohjoismaisilla työmarkkinoilla. Esteiden 

vähentäminen parantaa Pohjoismaiden kansalaisten mahdollisuuksia 

muuttaa ja saada työtä toisessa Pohjoismaassa sekä pätevän työvoiman 
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saantia Pohjoismaiden sisältä. Yhteistyö EURES-työnvälitysverkoston 

kanssa on tärkeää tässä yhteydessä.     

 

Työelämän ministerineuvosto tekee yleisesti yhteistyötä muiden Pohjois-

maiden ministerineuvoston alaisten sektorien ja laitosten sekä muiden 

kansainvälisten järjestöjen kanssa silloin, kun se tuo pohjoismaista hyö-

tyä. Yhteistyötä Pohjoismaiden lähialueiden kuten Baltian maiden ja Puo-

lan kanssa jatketaan tarpeellisiksi katsotuilla aloilla.   
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3. Yhteistyön puitteet 
Työelämän ministerineuvostolla (MR-A) on päävastuu pohjoismaisesta 

työelämäalan yhteistyöstä. Se toimii tärkeänä keskustelu- ja kokemusten-

vaihtofoorumina, jolla Pohjoismaiden työllisyys-, työ- ja työympäristömi-

nisterit voivat pohtia parhaita tapoja vastata yhteisiin työelämäalan haas-

teisiin.  

 

Työmarkkina-alan pohjoismaisen yhteistyön peruskivenä on ollut vuodesta 

1954 saakka sopimus Pohjoismaiden yhteisistä työmarkkinoista. Sitä uu-

distettiin viimeksi vuonna 1982, minkä jälkeen se tuli voimaan vuonna 

1983. Sopimuksessa Pohjoismaiden hallitukset korostavat muun muassa 

sitä, että kansalaisten perusoikeuksiin kuuluu oikeus saada vapaasti työs-

kennellä ja asua toisessa Pohjoismaassa. Lisäksi sopimuksessa tähdenne-

tään, että hallitusten tavoitteena on ylläpitää maissaan täystyöllisyyttä 

sekä toimia yhteistyössä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Työvoiman 

vapaa liikkuvuus toimii Pohjoismaissa EU- ja Eta-sopimusten sitoumuksis-

ta huolimatta. Yhteisten eurooppalaisten työmarkkinoiden kehitys vaikut-

taa kuitenkin yhä enemmän pohjoismaiseen yhteistyöhön, koska vapaata 

liikkuvuutta säätelevät pääasiallisesti EU-oikeus ja Eta-sopimus.  

 

Työympäristöalan yhteistyö perustuu pohjoismaiseen työympäristösopi-

mukseen, joka solmittiin vuonna 1989. Sopimuksessa määritellään poh-

joismaisen työympäristöalan yhteistyön pääperiaatteet. Siinä linjataan yh-

teistyön pääasiallinen sisältö ja tavoite, joka on yhä paremman, terveelli-

semmän ja turvallisemman työympäristön luominen. 

 

Yhteistyötä koordinoi työelämän virkamieskomitea (ÄK-A), joka laatii 

suuntaviivat työelämän ministerineuvoston (MR-A) budjetille ja jakaa bud-

jettivarat. Organisaatiorakenteen on oltava joustava, jotta pohjoismaises-

sa yhteistyössä voidaan tehokkaasti toteuttaa ja seurata ajankohtaisia 

asioita. Työelämän virkamieskomitea on asettanut kolme pysyvää jaostoa: 

työmarkkinajaoston, työympäristöjaoston ja työoikeusjaoston. Lisäksi vir-

kamieskomitea asettaa ad hoc -työryhmiä tarpeen mukaan.  

 

Jaostoilla ja ad hoc -ryhmillä on tärkeä merkitys maiden välisessä koke-

mustenvaihdossa omilla vastuualueillaan. Pysyvät jaostot hallinnoivat 

myös hankemäärärahoja, joilla pääasiallisesti pyritään parantamaan ko-

kemustenvaihdon perusteita. Tämä toteutetaan selvittämällä ja analysoi-

malla yhtäläisyyksiä ja eroja Pohjoismaiden toimissa ja niiden vaikutta-

vuudessa. Jaostot antavat myös oman panoksensa työelämän virkamies-

komitean ja ministerineuvoston työhön tunnistamalla ja esittämällä käsi-

teltäväksi ajankohtaisia ja kiinnostavia poliittisia ja alaa koskevia aiheita.    

 

Ohjelmakauden yhtenä tavoitteena on, että yhteistyössä kiinnitetään 

enenevästi huomiota kokemusten vaihtoon ja yhteisiin haasteisiin. 

 

Työelämäalan yhteistyöhön kuuluu myös Helsingissä sijaitseva Pohjois-

mainen työsuojelukoulutusinstituutti (NIVA), joka järjestää työympäristö-

alan kursseja ja seminaareja englanniksi kaikkialla Pohjoismaissa 

(www.niva.org). Lisäksi ministerineuvosto toimii osarahoittajana Nord-

jobb-ohjelmassa, joka antaa nuorille pohjoismaalaisille mahdollisuuden 

kesätyöhön toisessa Pohjoismaassa (www.nordjobb.net). Ministerineuvos-

to rahoittaa myös työelämäalan pohjoismaista tiedotusohjelmaa ruotsin, 

norjan ja tanskan kielellä sekä englanniksi (www.arbeidslivinorden.org). 

 

 
  

http://www.niva.org/
http://www.nordjobb.net/
http://www.arbeidslivinorden.org/
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Seuraavassa on esitetty vuoden 2012 tilannetta kuvaava organisaatiokaa-

vio: 

 

 
 

 
Työryhmät, NIVA, Nordjobb ja tiedotusohjelma (arbeidslivinorden.org-

verkkolehti) laativat vuosittain toimintasuunnitelman tulevalle vuodelle 

sekä toimintakertomuksen kuluneen vuoden tuloksista ja varojen käytös-

tä. Raportoinnin pohjalta työelämäalan virkamieskomitea päättää ministe-

rineuvoston budjetin jaosta.  

 

Työmarkkinaosapuolet ovat luonnollisesti tärkeässä asemassa työelämä-

politiikkaa ja pohjoismaisia hyvinvointiyhteiskuntia kehitettäessä ja samal-

la tärkeitä Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyökumppaneita. Työ-

elämän ministerineuvoston ja työmarkkinaosapuolten välinen yhteydenpi-

to tarkoittaa joustavaa vuoropuhelua, jota käydään esimerkiksi teemako-

kouksissa, konferensseissa ja yhteisissä neuvonpidoissa.   

  

Yhteistyöohjelman toteutumista on arvioitava ennen ohjelmakauden lop-

pua seuraavan yhteistyöohjelman laatimisen helpottamiseksi. 

 


