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MIETINTÖ MINISTERINEUVOSTON 
EHDOTUKSESTA 

Hyvinvointi Pohjolassa  

-valiokuntan mietintö, 
joka koskee 

 

Ministerineuvoston ehdotusta: 

Lapset ja nuoret Pohjolassa – Pohjoismaiden 

ministerineuvoston poikkihallinnollinen stra-
tegia 2016–2022 

Ehdotus 

 

Hyvinvointi Pohjolassa  

-valiokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se täytäntöönpanee ministerineuvoston ehdotuksen: ”Lapset 

ja nuoret Pohjolassa – Pohjoismaiden ministerineuvoston poikki-

hallinnollinen strategia 2016–2022” ottaen huomioon mietinnössä 

esitetyt näkemykset. 

Taustaa 

Pohjoismaiden ministerineuvoston nykyinen Pohjoismaiden lapsi- ja nuori-

soyhteistyön strategia laadittiin ja siitä päätettiin vuonna 2009. Vuon-

na 2014 toteutettiin strategian ulkopuolinen arviointi.  

 

Pohjoismaiden neuvosto suositti vuonna 2014 (esitys 30/2014), että Poh-

joismaiden ministerineuvosto vahvistaisi yleistä ja monialaista työtä lasten 

ja nuorten parissa, mukaan lukien uusi strategia. 

 

Pohjoismaiden neuvoston valiokunnilla on ollut mahdollisuus esittää nä-

kemyksiä tarkistettuun strategialuonnokseen vuonna 2015, jolloin strate-

giaa laadittiin. 

 

Tarkistettu strategia on Pohjoismaiden ministerineuvoston monialainen 

strategia, jonka tarkoituksena on sisällyttää lapsi- ja nuorisonäkökulma 

ministerineuvoston kaikkien sektorien työhön.  

 

http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:701576/FULLTEXT01.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:701576/FULLTEXT01.pdf
http://www.norden.org/fi/pohjoismaiden-neuvosto/asiat/a-1629-medborger.
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Strategian yleistavoitteet ovat: 1.) koko ministerineuvoston tulee sisällyt-

tää lasten ja nuorten oikeuksien näkökulma entistä paremmin työhönsä ja 

tuoda siten lasten ja nuorten omia näkemyksiä paremmin esiin ja kiinnit-

tää niihin huomiota. 2.) Pohjoismaiden ministerineuvoston tulee keskittyä 

entistä enemmän strategian esiin nostamiin kolmeen strategiseen paino-

pistealueeseen, joita työstetään vuoteen 2022 asti. 

 

Strategisia painopistealueita on kolme: 

1) vahvistettu tuki syrjäytymisvaarassa oleville lapsille ja nuorille se-

kä heidän osallistamisensa 

2) yhteistyön jatkaminen ja kansalaisyhteiskunnan tukeminen 

3) parempi tiedon jakaminen sekä osaamisen vahvistaminen. 

 

Kuudella ministerineuvostolla on erityinen vastuu lapsista ja nuorista: työ-

elämän ministerineuvostolla, tasa-arvoasiain ministerineuvostolla, kulttuu-

riministerineuvostolla, aluepolitiikan ministerineuvostolla, sosiaali- ja ter-

veyspolitiikan ministerineuvostolla sekä koulutuksen ja tutkimuksen minis-

terineuvostolla. 

 

 

Valiokunnan näkemykset 

Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta on tyytyväinen siihen, että Pohjoismai-

den ministerineuvosto ottaa Pohjoismaiden neuvoston valiokunnat varhai-

sessa vaiheessa mukaan prosessiin yhteispohjoismaisen lapsi- ja nuori-

soyhteistyön strategian päivittämiseksi. 

 

Tarkistetun strategialuonnoksen ollessa lausuntokierroksella Pohjoismai-

den neuvoston kansalais- ja kuluttajavaliokunnassa valiokunta toi esiin 

muun muassa sen, miten tärkeää on, että kaikki ministerineuvoston sek-

torit ottavat lapsi- ja nuorisonäkökulman huomioon toiminnassaan. Jotta 

Pohjoismaiden ministerineuvosto onnistuu sisällyttämään tärkeän lapsi- ja 

nuorisonäkökulman kaikilla sektoreilla tehtävään työhön, on erittäin tär-

keää edelleen jakaa tietoa ja vahvistaa osaamista, aivan kuten Pohjois-

maiden neuvoston esityksessä 30/2014 todetaan. 

 

Myös painopistealuetta syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tu-

kemiseksi pidettiin tervetulleena. Kansalaisyhteiskunnalla on tässä työssä 

tärkeä rooli. Siksi kansalaisyhteiskunnan tukemista myös jatkossa pidet-

tiin myönteisenä asiana.  

 

Aiemmin käsiteltyyn luonnokseen verrattuna nykyversiossa on yksi uusi 

vastuusektori eli aluepolitiikan ministerineuvosto. Se on valiokunnan mie-

lestä hyvä asia. 

 

Kuten käy ilmi esityksestä 30/2014: Lapsi- ja nuorisoyhteistyön strategian 

vahvistaminen pohjoismaisessa yhteistyössä, Pohjoismaiden neuvosto on 

sitoutunut vahvasti lapsi- ja nuorisoyhteistyöhön Pohjoismaissa.  

 

Aiemmassa luonnoksessa ehdotettiin, että Pohjoismaiden neuvosto ja 

Nuorten Pohjoismaiden neuvosto kävisivät vuoropuhelua aiheesta vuosit-

tain ehdotuksen 30/2014 suositusten mukaisesti. Valiokunta panee kui-

tenkin merkille, että nykyehdotuksen mukaan vuoropuhelua käytäisiin jo-

ka toinen vuosi. Valiokunta osallistuu mielellään aktiivisesti näkökantojen 

muotoiluun ja rakentavaan keskusteluun Pohjoismaiden ministerineuvos-

ton kanssa lasten ja nuorten elämisen edellytyksistä Pohjoismaissa. 

 

Organisatorisesti yhteistyöministereillä on päävastuu strategiasta. Poh-

joismaiden neuvosto on aiemmin ehdottanut, että yleisvastuuta täyden-

nettäisiin lapsi- ja nuorisopplitiikasta vastaavalla ministerillä, jolloin lapsi- 

ja nuorisostrategiaa saataisiin vahvistettua korkean profiilin asiantunteval-

http://www.norden.org/fi/pohjoismaiden-neuvosto/asiat/a-1629-medborger.
http://www.norden.org/fi/pohjoismaiden-neuvosto/asiat/a-1629-medborger.
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la ministerituella. Ministerineuvoston aktiivisilla sektoreilla on jo ministerit, 

joilla on vastuu lapsi- ja nuorisokysymyksistä kansallisella tasolla. Jos yksi 

heistä aktivoitaisiin toimimaan lapsi- ja nuorisopoliittisesti pohjoismaisella 

tasolla, strategian täytäntöönpano toteutuisi ja lapsi- ja nuorisonäkökul-

maa edistettäisiin entistä paremmin kaikilla sektoreilla. Pohjoismaiden 

neuvosto pahoittelee, että ehdotusta Pohjoismaiden lapsia ja nuoria kos-

kevan strategian vahvistamiseksi aktivoimalla tehtävään poliittinen lapsi- 

ja nuorisoasioista vastaava ministeri, ei ole otettu huomioon. 

 

Päivitetty strategia luo kuitenkin vahvemman kannustimen sille, että koko 

Pohjoismaiden ministerineuvosto sisällyttää lapsi- ja nuorisonäkökulman 

työhönsä muun muassa kytkemällä poikkihallinnollisen strategian muihin 

ohjausasiakirjoihin, kuten sektorikohtaisiin yhteistyöohjelmiin.  

 

Lisäksi yleistavoite on kirkastanut sitä, että lapsi- ja nuorisonäkökulma tu-

lee huomioida entistä paremmin koko ministerineuvoston toiminnassa. Va-

liokunta pitää hyvänä näitä kolmea valittua painopistealuetta, joita ovat 

syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tukeminen, yhteistyön jat-

kaminen ja kansalaisyhteiskunnan tukeminen sekä parempi tiedon jaka-

minen ja osaamisen vahvistaminen. 

 

 

Oslossa 19. huhtikuuta 2016 

 

André N. Skjelstad (V) 

Arja Juvonen (saf) 

Bengt Morten Wenstøb (H) 

Bente Stein Mathisen (H), ordfö-

rande 

Cassandra Sundin (SD) 

Christian Juhl (EL) 

 

Jenis av Rana (Mfl.) 

Karen J. Klint (S) 

Kåre Simensen (A) 

Lennart Axelsson (S) 

Mikael Staffas (Lib) 

Rikard Larsson (S) 

Sivert Haugen Bjørnstad (FrP) 
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Ministerineuvoston ehdotus: Lapset ja nuoret Pohjolassa – Poh-

joismaiden ministerineuvoston poikkihallinnollinen strategia  

2016–2022 

1. Johdanto 

1.1. Pohjoismaiden ministerineuvoston poikkihallinnolliset stra-
tegiat  

 

Pohjoismaiden ministerineuvoston poikkihallinnolliset strategiat kuvaavat 

ministerineuvoston painopistealueita ja tavoitteita niillä aloilla, jotka kos-

kettavat useita sektoreita, ja muodostavat siten yhteisen perustan ja 

osoittavat suunnan eri ministerineuvostojen työlle kullakin alalla. 

 

Poikkihallinnolliset strategiat ohjaavat koko ministerineuvoston toimintaa, 

mutta samalla niitä tulee peilata myös muihin ohjausasiakirjoihin, kuten 

pohjoismaisen hallitusyhteistyön visioon (Yhdessä olemme vahvempia), 

eri sektorien yhteistyöohjelmiin sekä kansallisiin puheenjohtajaohjelmiin. 

Lisäksi Pohjoismaiden ministerineuvoston tulee sisällyttää sukupuolinäkö-

kulma ja kestävän kehityksen näkökulma kaikkeen toimintaansa. Ministe-

rineuvoston ohjausasiakirjojen rakenne käy ilmi oheisesta taulukosta. 

 

Taulukko: Pohjoismaiden ministerineuvoston ohjausasiakirjojen rakenne: 

Ohjausasiakirja Kohderyhmä Ajanjakso 

1. Yhteistyöministereiden visiojulistus 
Pohjoismaiden ministeri-

neuvosto 
Toistaiseksi 

2. Poikkihallinnollinen strategia 
Pohjoismaiden ministe-

rineuvosto 

Enintään 6 

vuotta 

3. Yhteistyöohjelma Sektorikohtainen 4-vuotinen 

4. Puheenjohtajakauden ohjelma 
Pohjoismaiden ministeri-

neuvosto 
1-vuotinen 

 

Tämä poikkihallinnollinen strategia koostuu johdannosta, jossa määritel-

lään strategian tarkoitus ja sen lähtökohdat. Sen jälkeen strategiassa ker-

rotaan strategiakauden valituista strategisista painopistealueista sekä työn 

organisoinnista ja seurannasta. 

1.2. Pohjoismaiden lapsi- ja nuorisotyön poikkihallinnollinen 
strategia 

Pohjoismaiden yhteistyöministerit päättivät tästä strategiasta xx-xx-xxxx. 

Strategian toteutumista seurataan joka toinen vuosi ja arvioidaan vuoden 

2022 loppuun mennessä. 

 

Pohjola on maailman paras paikka lapsille ja nuorille. 

 

Tämä on Pohjoismaiden ministerineuvoston lasten ja nuorten parissa teh-

tävän työn visio ministerineuvoston yleisen vision Yhdessä olemme vah-

vempia ohella, jossa Pohjoismaiden yhteistyöministereiden (MR-SAM) 

päätöksen mukaisesti korostetaan rajatonta, innovatiivista, näkyvää ja 

ulospäin suuntautunutta pohjoismaista yhteistyötä.  

 

Lapset ja nuoret ovat yksi Pohjoismaiden ministerineuvoston työn paino-

pistealueista. Ministerineuvoston kohderyhmä käsittää kaikki 0–25-

vuotiaat lapset ja nuoret. Kohderyhmään kuuluvat YK:n lapsen oikeuksien 

sopimuksen mukaisesti kaikki alle 18-vuotiaat tytöt, pojat ja lapset, jotka 

eivät tunne kuuluvansa kumpaankaan sukupuoleen sekä alle 25-vuotiaat 

nuoret naiset, miehet ja transsukupuoliset henkilöt. Koska raja nuoruuden 

ja aikuisuuden välillä on häilyvä, strategian kohderyhmään voi kuulua 

myös yli 25-vuotiaita. Lapset ja nuoret -nimitystä käytetään strategiassa 

yhteiskäsitteen tavoin, mutta on tärkeää muistaa, että lapset ja nuoret 
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ovat erilaisia. Heidän identiteettinsä, kokemuspohjansa ja edellytyksensä 

ovat erilaisia, mikä Pohjoismaiden ministerineuvoston tulee aina huomioi-

da työssään. 

 

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti Pohjoismaiden ministeri-

neuvosto pyrkii suojelemaan ja edistämään lasten ja nuorten oikeuksia 

sekä heidän mahdollisuuksiaan hyödyntää näitä oikeuksia ja osallistua yh-

teiskunnan toimintaan. Tämän johdosta kaikilla lapsilla ja nuorilla Poh-

joismaissa tulee olla oikeus hyviin elinolosuhteisiin ja vaikutusmahdolli-

suus sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta, et-

nisestä taustasta, uskonnosta tai muusta vakaumuksesta, toimintarajoit-

teesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai iästä riippumatta. Kaikilla lap-

silla ja nuorilla on oikeus sosiaaliseen ja taloudelliseen turvaan, hyvään 

fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen, vapaa-aikaan ja kulttuuriin, identi-

teettiin ja kieleen sekä mahdollisuus koulutukseen ja kehitykseen. Kaikille 

lapsille ja nuorille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä, 

lähiympäristöönsä ja yhteiskuntaan laajemmin.    

 

Tämä muodostaa perustan Pohjoismaiden ministerineuvoston lasten ja 

nuorten parissa tehtävälle työlle. Lasten ja nuorten hyvinvointi ja mahdol-

lisuus toteuttaa oikeuksiaan on edellytys Pohjolan kehitykselle jatkossa. 

Siksi ministerineuvoston tulee tehdä töitä siitä lähtökohdasta, että kaikki 

lapset ja nuoret ovat tärkeitä juuri nyt, ei vain tulevaisuudessa. On tärke-

ää, että työhön sisällytetään myös tasa-arvon ja kestävän kehityksen nä-

kökulma. Pohjoismaiden ministerineuvoston tulee osaltaan vaikuttaa sii-

hen, että Pohjoismaat ovat edelläkävijä työssä, jossa lasten ja nuorten oi-

keudet ja eri näkökulmat saavat tilaa ja vaikuttavat yhteiskunnan kehityk-

seen.  

 

Strategian yleistavoitteet ovat: 1.) Koko ministerineuvoston tulee sisällyt-

tää lasten ja nuorten oikeuksien näkökulma entistä paremmin työhönsä ja 

tuoda siten lasten ja nuorten omia näkemyksiä enemmän esiin ja kiinnit-

tää niihin huomiota. 2.) Pohjoismaiden ministerineuvoston tulee keskittyä 

entistä enemmän strategian esiin nostamiin kolmeen strategiseen paino-

pistealueeseen, joiden kanssa tehdään työtä vuoden 2022 loppuun.  

Sektorikohtaisten yhteistyöohjelmien laadinnan yhteydessä on syytä har-

kita myös lasten ja nuorten strategian ja sen painopistealueiden sisällyt-

tämistä ohjelmiin.  
 

Pohjoismaisen lasten oikeuksien ja nuorisopoliittisen yhteistyön tarkoitus 

Jatkamalla tiivistä pohjoismaista yhteistyötä lapsia ja nuoria koskettavissa 

kysymyksissä saavutetaan enemmän kuin mihin eri Pohjoismaat ja alat 

pääsisivät omin voimin. Lasten ja nuorten elämisen edellytyksiin vaikuttaa 

paljon perhe ja se, missä päin Pohjolaa lapsi tai nuori asuu ja kasvaa. Sik-

si paikallinen ja alueellinen näkökulma on yhteistyössä tärkeä. Lisäksi 

useat politiikan alat liittyvät ja vaikuttavat lapsen oikeuksiin ja nuorisopo-

litiikkaan, mikä edellyttää usein yhteistyötä yhteiskunnan eri sektorien vä-

lillä. Pohjoismainen lapsen oikeuksiin ja nuorisopolitiikkaan liittyvä yhteis-

työ lisää osaltaan tietoa ja syventää yhteistyötä eri Pohjoismaiden sekä 

Färsaarten, Grönlannin ja Ahvenanmaan välillä. Yhteistyötä ei tehdä yksin 

Pohjoismaissa vaan yhtä lailla kansainvälisesti, etenkin Baltian maissa ja 

Itämeren alueella, arktisen alueen ja Barents-yhteistyön piirissä, Euroo-

pan neuvostossa sekä Euroopan unionissa. Mahdollistamalla kokemusten-

vaihdon ja kohtaamiset lasten ja nuorten kanssa sekä hankkeista, konfe-

rensseista, tietokoosteista, menetelmistä ja tutkimuksesta saadun tiedon 

jakamisen voimme yhdessä kehittää politiikkaa ja käytäntöjä, jotka voivat 

tehdä Pohjolasta parhaan paikan maailmassa lapsille ja nuorille.  
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2. Strategiset painopistealueet  

Strategian lähtökohtana on, että ministerineuvosto syventää tietoa lasten 

ja nuorten tilanteesta eri politiikan aloilla sekä vahvistaa osaamistaan niin, 

että lapsen oikeuksien näkökulma ja nuorisonäkökulma valtavirtaistetaan 

kullekin alalle. Lisäksi Pohjoismaiden ministerineuvosto haluaa strategian 

avulla nostaa esiin kolme strategista painopistealuetta.  

 

2.1. Heikossa asemassa olevien lasten tukeminen ja osallista-
minen 

Pohjola on yleisesti ottaen hyvä paikka lapsille ja nuorille kasvaa, mutta 

silti joidenkin nuorten on vaikeampi kuin toisten löytää paikkansa yhteis-

kunnassa ja saada oikeutensa huomioiduksi. Siksi on erittäin tärkeää, että 

ministerineuvosto pyrkii osaltaan vahvistamaan heikossa asemassa olevi-

en lasten ja nuorten osallistamista, kuulemista eri prosesseissa ja vaiku-

tusmahdollisuuksia. Lisäksi lapsiin ja nuoriin vaikuttavien toimien seura-

ukset tulee analysoida lapsen edun näkökulmasta heitä koskevissa pää-

töksissä. Tässä tarvitaan lisää työtä ja tietoa toimista, joiden avulla voi-

daan edistää lasten ja nuorten osallistamista ja parantaa heidän elämänti-

lannettaan lasten ja nuorten eri todellisuudet huomioiden.  

 

Kohdistamalla enemmän huomiota heikossa asemassa oleviin lapsiin ja 

nuoriin yleisesti ministerineuvoston työssä, kukin politiikan ala voi toteut-

taa keskeiset ja tarpeelliset toimet omalla alallaan. Kyse voi olla esimer-

kiksi lapsista ja nuorista, jotka ovat paossa tai maahanmuuttajia, jotka 

joutuvat kokemaan väkivaltaa tai hyväksikäyttöä, jotka kamppailevat fyy-

sisen tai henkisen terveyden kanssa, jotka eivät ole mukana työelämässä 

tai opiskele, joilla ei ole mahdollisuutta ottaa osaa kulttuuriin tai jotka 

ovat kokeneet nettikiusaamista. Erityishuomiota tulee kiinnittää tyttöjen 

ja poikien sekä nuorten naisten ja miesten erilaisiin elämisen edellytyksiin 

sekä transsukupuolisten nuorten ongelmiin. Strategian säännöllisestä seu-

rannasta sekä sen arvioinnista kokonaisuutena tulee selkeästi käydä ilmi, 

että ministerineuvosto on priorisoinut nimenomaan heikossa asemassa 

olevien lasten ja nuorten oikeuksia ja hyvän elämisen mahdollisuuksia. 

2.2. yhteistyön jatkaminen ja kansalaisyhteiskunnan tukeminen 

Kansalaisyhteiskunnan asema on Pohjoismaissa perinteisesti vahva.1 Sitä 

ovat vahvistaneet erilaiset paikalliset, kansalliset ja pohjoismaiset tuki-

muodot. Kokemustenvaihto eri maiden välillä voi vahvistaa lapsi- ja nuori-

sotoimintaa kaikissa Pohjoismaissa sekä Grönlannissa, Ahvenanmaalla ja 

Färsaarilla. Se voi myös tarjota lapsille ja nuorille paremman mahdollisuu-

den tuoda esiin ajatuksiaan ja ideoitaan. Halu kohdata ja tulla kohdatuksi 

ilmenee ajan mittaan eri tavoin ja saa uusia muotoja. Kansalaisyhteiskun-

ta on areena, joka tarjoaa usein lapsille ja nuorille mahdollisuuden kehit-

tää luovuttaan, yrittäjyyttään ja innovaatiokykyään. Siksi on tärkeää, että 

Pohjoismaiden ministerineuvosto edelleen tukee lasten ja nuorten erimuo-

toista järjestäytymistä ja osallisuutta demokraattisiin prosesseihin Pohjo-

lassa lasten ja nuorten erilaiset edellytykset, tarpeet ja kiinnostuksen koh-

teet huomioiden.  

 

Jatkamalla yhteistyötä ja tukemalla kansalaisyhteiskuntaa Pohjoismaiden 

                                                
1 Kansalaisyhteiskunta on laaja käsite, joka voidaan määritellä seuraavasti: kaiken-

tyyppiset yhteenliittymät, jotka eivät kuulu valtion, markkinoiden tai kotitalouksi-

en/yksilöllisen toiminnan piiriin. Voidaan myös puhua kolmannesta sektorista, yh-

distystoiminnasta, säätiöistä, hyväntekeväisyysjärjestöistä, verkostoista tai kansa-

laisjärjestöistä, joihin ihmiset järjestäytyvät yhteisten tavoitteiden, ihanteiden tai 

mielenkiinnon kohteiden pohjalta. Pohjoismaiset kansalaisyhteiskunnan järjestöt 

(pohjoismaiset yhteenliittymät tai verkostot) ovat erityisen tärkeitä Pohjoismaiden 

ministerineuvostolle. Nämä toimijat ovat Pohjoismaiden ministerineuvoston ensisi-

jaisia kumppaneita yhteistyössä ja vuoropuhelussa.  
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ministerineuvosto voi eri politiikan aloilla edistää vuoropuhelua ja yhteis-

työtä keskeisten järjestöjen kanssa sekä löytää eri tapoja tuoda esiin ja 

hyödyntää sitä erityisosaamista, jota monilla kansalaisyhteiskunnan toimi-

joilla on. Pohjoismaiden ministerineuvoston tulee edelleen edistää vuoro-

vaikutusta julkisen vallan ja niiden kansalaisjärjestöjen välillä, jotka toi-

mivat lasten ja nuorten kysymysten edistämiseksi Pohjoismaissa. Strate-

gian säännöllisestä seurannasta sekä sen arvioinnista kokonaisuutena tu-

lee selkeästi käydä ilmi, että ministerineuvosto toimii tietoisesti yhteis-

työssä ja tukee kansalaisyhteiskuntaa lasten ja nuorten aseman edistämi-

seksi. 

2.3. Parempi tiedon jakaminen sekä osaamisen vahvistaminen 

Jotta Pohjoismaiden ministerineuvosto voi huolehtia lasten ja nuorten oi-

keuksista ja tuoda lapsi- ja nuorisonäkökulman esiin eri sektoreilla, tarvi-

taan vahvempaa tieto- ja osaamispohjaa. Siksi on tärkeää edelleen paran-

taa ministerineuvoston prosesseja niin, että voidaan turvata sellainen tie-

to, jota tarvitaan, jotta Pohjoismaiden ministerineuvoston eri politiikan 

aloilla voidaan toimia lasten ja nuorten näkökulma huomioiden. Tarvitaan 

myös jatkuvaa osaamisen vahvistamista ja koulutusta siitä, mitä lasten ja 

nuorten näkemysten ja osaamisen huomioiminen työssä tarkoittaa sekä 

konkreettisia esimerkkejä siitä. Tällaista osaamista on usein juuri kansa-

laisyhteiskunnan nuorilla toimijoilla. Lisäksi tarvitaan osaamisen kehittä-

mistä ja koulutusta siitä, mitä lapsiin ja nuoriin vaikuttavien toimien vai-

kutusten analysointi lapsen edun näkökulmasta heitä koskevissa päätök-

sissä merkitsee. Tällä painopistealueella on siis kyse prosessien, mene-

telmien ja osaamisen kehittämisestä. Siihen sisältyy myös se, miten mi-

nisterineuvosto toimii yhteistyössä muiden kansainvälisten järjestöjen 

kanssa lasten ja nuorten oikeuksien politiikkaan liittyvissä kysymyksissä. 

 

Jakamalla tietoa ja vahvistamalla osaamista Pohjoismaiden ministerineu-

vostossa eri politiikan alat voivat osaltaan vahvistaa osaamista ja tietoa 

siitä, miten lasten ja nuorten asemaa edistetään tietoon perustuen. Stra-

tegian säännöllisestä seurannasta sekä sen arvioinnista kokonaisuutena 

tulee selkeästi käydä ilmi, että ministerineuvosto toimii osaltaan tiedon 

kehittämiseksi. 

3. Työn rakenne Pohjoismaiden ministerineuvostossa 

3.1. Yhteinen vastuu 

Pohjoismaiden ministerineuvoston kaikessa toiminnassa tulee toimia tä-

män strategian vision mukaisesti. Toimijoilla on myös vastuu koota tietoa 

erilaisten lasten ja nuorten tilanteesta omalla politiikka-alallaan sekä val-

tavirtaistaa lasten ja nuorten oikeuksien näkökulma työhönsä. 

 

Yhteistyöministereillä ja heidän alaisuudessaan toimivalla Pohjoismaisella 

yhteistyökomitealla (NSK) on pääasiallinen koordinointivastuu pohjoismai-

sesta lapsi- ja nuorisoyhteistyöstä Pohjoismaiden ministerineuvostossa.  

3.2.  Ministerineuvostot, joilla on erityisvastuu 

Pohjoismaiden ministerineuvostossa on tiettyjä lasten ja nuorten kannalta 

erityisen keskeisiä sektoreita. Näin ollen ne ovat tärkeitä myös strategian 

kolmella painopistealueella tehtävälle työlle. Seuraavilla sektoreilla on eri-

tyisvastuu lapsia ja nuoria koskettavista kysymyksistä:  
 Työelämän ministerineuvosto (MR-A) 

 Tasa-arvoasian ministerineuvosto (MR-JÄM) 
 Kulttuuri- ja mediapolitiikan ministerineuvosto (MR-K) 
 Aluepolitiikan ministerineuvosto (MR-NER) 
 Sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvosto (MR-U) 
 Koulutus- ja tutkimusministerineuvosto, sisältäen kieliyhteistyön 

(MR-U) 
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3.3. Pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea 
(NORDBUK) 

Pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea (NORDBUK) on Poh-

joismaiden ministerineuvoston neuvoa-antava ja koordinoiva elin, joka 

vastaa pohjoismaisista ja kansainvälisistä lapsi- ja nuorisopoliittisista asi-

oista. NORDBUKin toimintaa ohjaavat komitean säännöt ja tämä strategia. 

NORDBUK auttaa Pohjoismaiden yhteistyöministereitä (MR-SAM) strategi-

an ja sen tavoitteiden täytäntöönpanossa, seurannassa ja arvioinnissa. 

NORDBUK tukee myös muita ministerineuvostoja niiden työssä lasten ja 

nuorten oikeuksien näkökulman huomioimiseksi ja edistää Pohjoismaiden 

ministerineuvoston poikkihallinnollista yhteistyötä lapsi- ja nuorisopoliitti-

sissa kysymyksissä. 

4. Seuranta ja raportointi 

Tämän strategian toteuttamisen tueksi laaditaan täytäntöönpanosuunni-

telma, josta NORDBUK on vastuussa. Ne ministerineuvostot, joilla on eri-

tyinen vastuu strategiasta (MR-A, MR-JÄM, MR-K, MR-R, MR-S ja MR-U), 

asettavat tavoitteet strategian kolmella painopistealueella tehtäville toimil-

le. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja niistä raportoidaan yhteistyö-

ministereille joka toinen vuosi. Samalla seurataan koko ministerineuvos-

tossa tehtävää työtä lasten ja nuorten näkökulman huomioimiseksi. Ra-

portti käsitellään ensin NORDBUKissa, jolla on vastuu kehityksen arvioin-

nista ja joka tekee myös tarvittaessa muutosehdotuksia yhteistyöministe-

reille. 

 

Nuorten pohjoismaiden neuvostolle ja Pohjoismaiden neuvostolle anne-

taan joka toinen vuosi selonteko Pohjoismaiden ministerineuvoston työn 

kehityksestä tämän strategian pohjalta. 

 


