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SUOSITUS

Lapset ja nuoret Pohjolassa – Pohjoismaiden
ministerineuvoston poikkihallinnollinen stra-
tegia 2016–2022

Helsingin sopimuksen 45 ja 56 artiklan mukaisesti Pohjoismaiden neuvos-
to on 19. huhtikuuta 2016 hyväksynyt seuraavan Hyvinvointi Pohjolassa
-valiokunta ehdotukseen perustuvan suosituksen.

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,

että se täytäntöönpanee ministerineuvoston ehdotuksen
Lapset ja nuoret Pohjolassa – Pohjoismaiden ministerineu-
voston poikkihallinnollinen strategia 2016–2022 ottaen
huomioon mietinnössä esitetyt näkemykset.

Oslossa 19. huhtikuuta 2016

Henrik Dam Kristensen

presidentti

Britt Bohlin

neuvoston johtaja
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Liite

Hyvinvointi Pohjolassa valiokunnan mietintö, joka kos-
kee

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 poikkihal-
linnollinen strategia 2016–2022 ottaen huomioon mietinnössä esi-
tetyt 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 on vuonna 2014 suosittanut Pohjoismaiden mi-
nisterineuvostolle (esitys 30/2014), että se vahvistaisi laaja-alaista ja sek-
torienvälistä lasten ja nuorten parissa tehtävää yhteistyötä sekä uutta
strategiaa.

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.

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.
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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-
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.



sivu 4 / 4

Pohjoismaiden neuvosto

Suositus 1/2016

Aikaisempi asiakirjanumero:
B 305

Käsittelijä:
Hyvinvointi Pohjolassa
-valiokunta

Liitteet:
Mietintö ministerineuvoston
ehdotuksesta

Dnro 16-00097-6

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 (ps)
Bengt Morten Wenstøb (H)
Bente Stein Mathisen (H), puheen-
johtaja
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)


