
7 POHJOISMAISTA 
TARINAA





eSIPUHe 5

Catwalk – pohjoismaisen kestävyyspolitiikan uusi areena  7

 

Rajaestekeskustelu – uusi pohjoismainen yhteistyöfoorumi 10

Kestävää bisnestä – kun elinkeinoelämä haastaa poliitikot  15

Lastenkirjallisuus sai hyväksyntänsä  19

Ulkomaailman paineet tuovat Pohjoismaat yhteen  22

 

Irti uhrin roolista  25

Kuivia mutta pysäyttäviä lukuja  28

7 POHJOISMAISTA TARINAA



www.norden.org

Seitsemän pohjoismaista tarinaa 2012

ISBN: 978-92-893-2494-6
http://dx.doi.org/10.6027/ANP2013-724
ANP 2013:724
© Pohjoismaiden ministerineuvosto

Toimittaja: Bodil Tingsby
Toimitus: Anita Skoglund, Jesper Schou-Knudsen, Bodil Tingsby,  
Heidi Orava, Louise Hagemann, Karin Arvidsson, Michael Funch 
Käännökset: Aino Ahonen, Pia Leppälä, Marjatta Liljeström, 
Anna Skogster, Vappu Vähälummukka
Ulkoasu: Jette Koefoed 
Kansi: Jette Koefoed
Valokuvat: 
s. 6–8: Benjamin Suomela/norden.org
s. 11–12: ImageSelect
s. 13: Karin Beate Nøsterud, Johan Wessman/norden.org
s. 14–17: ImageSelect, www.nordic built.org
s. 18–21: Johannes Jansson/norden.org, ImageSelect
s. 22–23: Johannes Jansson/norden.org
s. 25–27: Vita Thomsen/norden.org, Ane Cecilie Blichfeldt /norden.org, 
Johannes Jansson/norden.org

Paino: Rosendahls - Schultz Grafisk
Painos: 400

Printed in Denmark

Pohjoismaiden ministerineuvosto
Ved Stranden 18
DK-1061 København K
Puhelin +45 3396 0200

Pohjoismaiden neuvosto
Ved Stranden 18
DK-1061 København K
Puhelin +45 3396 0400

Pohjoismainen yhteistyö
Pohjoismainen yhteistyö on yksi maailman laajimpia alueel-
lisia yhteistyömuotoja. Yhteistyön piiriin kuuluvat Islanti, 
Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska sekä Ahvenanmaa, Färsaaret ja 
Grönlanti.

Pohjoismaista yhteistyötä tehdään politiikan, talouden ja kult-
tuurin aloilla tärkeänä osana eurooppalaista ja kansainvälistä 
yhteistyötä. Pohjoismaisen yhteisön tavoitteena on vahva 
Pohjola vahvassa euroopassa.

Pohjoismainen yhteistyö pyrkii vahvistamaan pohjoismaisia ja 
alueellisia etuja ja arvoja globaalissa maailmassa. Maiden yh-
teiset arvot lujittavat osaltaan Pohjolan asemaa yhtenä maail-
man innovatiivisimmista ja kilpailukykyisimmistä alueista.
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Tämä julkaisu sisältää seitsemän tarinaa vuoden 

2012 pohjoismaisesta yhteistyöstä. Tarinoita 

olisi tuhansia, mutta olemme valinneet niistä 

seitsemän todellista todistetta yhteistyön voi-

masta, laajuudesta, sitkeydestä ja merkitykses-

tä jokaiselle pohjoismaalaiselle. Toimintamme 

koskettaa toisinaan ihmisiä jokseenkin välittö-

mästi.  Yksi esimerkki tästä on Pohjoismaiden 

neuvoston vuonna 2012 tekemä päätös antaa  

kansalaislähetystöille mahdollisuus vierailla 

neuvoston valiokunnissa. Tähän mahdollisuu-

teen tarttuivat Nordic Fashion Associationin 

tanskalaiset toimijat toiveena saada vetoapua 

kestävän muodin ideoiden edistämiseen. Ja vain 

muutama kuukausi myöhemmin – Helsingissä 

lokakuussa järjestetyssä istunnossa – mallit as-

kelsivat pitkin eduskunnan arvokkaisiin tiloihin 

pystytettyä catwalkia.

Viestimissä raportoidaan usein ihmisistä, joiden 

elämää Pohjoismaiden väliset turhat rajaesteet 

vaikeuttavat. Nämä tarinat heijastelevat hyvin 

viime vuoden rajaestekeskustelujen tarpeelli-

suutta. Ainutlaatuinen aloite johti siihen, että 

aiheesta järjestettiin keskustelutilaisuus kai-

kissa Pohjoismaiden parlamenteissa huhtikuun 

aikana. 

Kokonainen ala sai tuulta purjeisiinsa, kun Poh-

joismaiden ministerineuvosto eräänä kylmänä 

helmikuun päivänä kutsui keskustelemaan 

mahdollisuudesta luoda uusia normeja kes-

tävälle rakentamiselle. Sata yritystä vahvoine 

kärkijoukkoineen on jo liittynyt aloitteeseen ja 

osallistunut työhön tehdäkseen kestävyydestä 

kilpailukyvyn välineen.

Joskus jyvän tie pellolta pöytään voi tuntua 

pitkältä. Tämä koski esimerkiksi päätöstä poh-

joismaisesta lastenkirjallisuuspalkinnosta. Tai 

kun Ruotsi ja Suomi istunnon aikana julkistivat 

tavoitteen avustaa Norjaa Islannin ilmatilan 

valvonnassa. Päätös todistaa konkreettisesti 

entistä tiiviimmästä ulko-, puolustus- ja turval-

lisuuspoliittisesta yhteistyöstä Pohjoismaiden 

välillä. Asia, jota on käsitelty jo 1800-luvulta 

lähtien.

Vaikeille kysymyksille on annettava aikansa. 

Tämä koskee muun muassa hyvinvointivaltioi-

demme kykyä osallistaa normeista poikkeavia 

ihmisiä. Pohjoismaiden kulttuuriministerien 

toimeksiannosta pidimme huolta, että siitä tuli 

polttava aihe, josta syntyi paljon keskustelua 

Pohjoismaiden suurimmilla kirjamessuilla Göte-

borgissa.

Jos jonkun mielestä Pohjolassa ei tapahdu tar-

peeksi, voimme suositella luettavaksi Pohjois-

maiden tilastollista vuosikirjaa. Julkaisu täytti 50 

vuotta vuonna 2012 ja Seitsemän pohjoismaista 

tarinaa käsittelee myös tilastojen ainutlaatuisia 

ja osittain yllättäviäkin kehityssuuntauksia.

ESIPUHE

Hálldor Ásgrímsson Jan-erik enestam

pääsihteeri johtaja

Pohjoismaiden ministerineuvosto   Pohjoismaiden neuvosto
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Catwalk –  
pohjoismaisen kestävyys- 
politiikan uusi areena
asusteita tarkistetaan ja kampauksiin suihkautetaan vielä vi imeisen kerran 

hiuslakkaa,  ennen kuin mallit astelevat  pohjoismaiselle catwalkille suomen 

eduskunnassa.  mallien yllä on kantaaottavia luomuksia – osa materiaaleista 

on uusia,  kestävin menetelmin tuotettuja,  osa kierrätyskankaita tyylistä ja 

laadusta tinkimättä.  pohjoismainen kestävyyspoliti ikka on tehnyt uuden  

aluevaltauksen.

Yleisössä istuu poliitikkoja, toimittajia ja 
virkamiehiä. Jotkut ovat hieman vaivaan-
tuneita muuten niin arvokkaan valtio-

salin uuden ulkoasun vuoksi – eikö tämä ole 
vähän liian kevyttä ohjelmaa? Ennakkoluulot 
hälvenevät kuitenkin pian. Lavalle lipuvat asut 
ilmentävät toinen toisensa jälkeen kestävyys-
politiikkaa, joka on nyt kaikkien Pohjoismaiden 
poliitikkojen huulilla.

– Jos jokin ala voi muuttaa maailmaa, niin se 
on muotiala. Muoti määrää, mitä ajattelemme 
toisistamme ja sen kulttuurillinen merkitys on 
vailla vertaa. Sen vuoksi muodilla on rajatto-
mat mahdollisuudet välittää alaan perinteisesti 
yhdistettyjen arvojen ulkopuolista sanomaa 

johan arnø kryger jonas eder-hansen

Projektikoordinaattori 

Nordic Fashion Association 

(NFA)

Kehitysjohtaja

Nordic Fashion Association 

(NFA)

heidi  orava
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– kestävyys on tästä erinomainen esimerkki, kehi-
tysjohtaja Jonas Eder-Hansen toteaa. Hän on yksi 
niistä tulisieluista, jotka vuodesta 2008 lähtien 
ovat koonneet kestävän muodin alan pohjoismai-
sia toimijoita Nordic Fashion Association -yhdis-
tykseen (NFA). 

painava kansalaisaloite

Eduskunnassa järjestetty pohjoismainen muoti-
näytös oli yksi Pohjoismaiden neuvoston vuoden 
2012 istunnon oheistapahtumista. Ajatus muo-
tinäytöksestä lähti kansalaisaloitteesta. Vuoden 
2012 alusta lähtien Pohjoismaiden neuvosto on 
tarjonnut kansalaisille ja järjestöille mahdolli-
suuden esittää asioita neuvoston valiokunnille. 
NFA hyödynsi tätä mahdollisuutta ensimmäisten 
joukossa.

– Pohjoismaiden neuvoston kanssa käyty vuoro-
puhelu on ollut erittäin myönteistä. Suureksi osaksi 
tavoitteena on löytää toimintamalleja, jotka tekevät 
kestävästä suunnittelusta kannattavaa myös pienil-
le ja keskisuurille yrityksille. Tavoitteena on myös 
hyvä design. Sillä tavoin edistämme osaltamme 
kasvavaa teollisuudenalaa, toteaa NFA:n projekti-
koordinaattori Johan Arnø Kryger.

Kestävän muodin kasvumahdollisuudet konk-
retisoituvat Johan Arnø Krygerin ottaessa esiin 
neulotun mustavalkoisen tunikan. Vaate on tehty 
villan ja maitoproteiinin sekoituksesta, ja sen 
silkinpehmeä kaulus on valmistettu pelkästä mai-

toproteiinista. Puuvillanvalmistuksen ekologinen 
jalanjälki sekä puuvillan korkea hinta ovat kan-
nustaneet kehittämään kankaita, jotka säästävät 
ympäristöä, ovat edullisesti valmistettavia ja täysin 
kierrätyskelpoisia.

Kankaiden kierrätys on myös osa Pohjoismai-
den pääministerien vuonna 2011 käynnistämää 
Pohjoismaat vihreän kasvun kärjessä -aloitetta. 
Jonas Eder-Hansen viittaa Pohjoismaisen jäteryh-
män tilaamiin tutkimuksiin, joiden avulla pyritään 
löytämään kankaidenkäsittelyyn uusia tekniikoita 
ja menetelmiä.

– Kankaiden kierrätysmahdollisuudet ovat 
rajattomat. Sitten kun tekstiilikuituja voidaan kier-
rättää paremmin, myös kangasjätteen määrä tulee 
vähentymään, Eder-Hansen toteaa.

– Pohjoismaiden kulttuurissa on tapana pitää 
huolta toisista ja ympäristöstä. Myös suunnitte-
luperinteemme soveltuu tähän ajatteluun hyvin. 
Kuluttajat eivät halua tinkiä laadusta, hinnasta tai 
designista. Sen vuoksi kestävää muotia on luotava 
tästä lähtökohdasta. Hyvä uutinen on se, että se on 
mahdollista, Johan Arnø Kryger sanoo.

pesumerkintä hyötykäyttöön

Yksi kestävämmän muotialan haasteista on saada 
kuluttajat tietoisiksi omien vaateostosten seu- 
rauksista. Yksi mahdollisuus on hyödyntää vaat-
teiden pesumerkintälappua paremmin. NFA neu-
vottelee tästä jatkuvasti alan yritysten kanssa.
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Myös alan ihmiset tarvitsevat tietoa. NFA:n yksi 
ensimmäisistä aloitteista oli luoda kestävyydelle 
yhteisiä pelisääntöjä, joihin pienet ja keskisuuret 
muotiyritykset voisivat luottaa hankkiessaan 
tavarantoimittajia ulkomailta. Säännöt esiteltiin 
muotialan Copenhagen Fashion Summit -huippu-
kokouksessa, joka järjestettiin samanaikaisesti 
COP15-kokouksen kanssa Kööpenhaminassa 
vuonna 2009.

– Pohjoismaat ovat muodin ja designin aallon-
harjalla juuri nyt, ja meidän on hyödynnettävä 
tilannetta. Kuluttajat Pekingissä tai New Yorkissa 
eivät osta vain vaatekappaletta, vaan he ostavat 
samalla pohjoismaisia arvoja, yksinkertaisuutta, 
puhtautta ja kestävyyttä. Meillä on erikoistumisa-
la, jolla voidaan profiloida koko Pohjolaa – ja sillä 
on rajattomasti kasvumahdollisuuksia, Johan 
Arnø Kryger sanoo.

Pohjoismaiden neuvoston tapaaminen Nordic 
Fashion Associationin kanssa johti uutta poh-
joismaista muotia käsittelevään valiokuntaeh-
dotukseen, jonka elinkeinovaliokunta esitteli 
Pohjoismaiden neuvoston istunnolle. Ehdotus 
hyväksyttiin istunnossa ja sen pohjalta Pohjois-
maiden ministerineuvostolle laadittiin suositus 
(katso tietoruutu).

•	 Muoti- ja tekstiiliteollisuus on maailman kolmanneksi 

suurin teollisuudenala ja sen vuotuinen liikevaihto on 

noin 370 miljardia euroa. 

•	 Yhden t-paidan valmistamiseen käytetään noin 2 500 

litraa vettä, kun otetaan huomioon koko prosessi puu-

villansiemenestä kaupan hyllylle. Farkkujen valmistami-

seen kuluu 3 500 litraa vettä.

•	 Ala voi vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöihin myöntei-

sesti materiaalivalintojen avulla. Kestäviä tekstiilejä 

voidaan valmistaa esimerkiksi bambusta, nokkosesta, 

levästä, äyriäisten kuorista ja maissista. 

•	 Jokainen pohjoismaalainen heittää pois 10–25 kiloa 

vaatteita ja tekstiilejä vuodessa. Keskimäärin 80 % 

poisheitetyistä vaatteista on sellaisia, joiden käyttö-

ajasta olisi vielä 75 % jäljellä.

Pohjoismaiden neuvosto teki Helsingin istunnossa Pohjois-

maiden ministerineuvostolle suosituksen, 

•	 että se kehittää ja käynnistää yhteispohjoismaisen 

täydennyskoulutuksen suunnittelijoille, liiketoiminnan 

kehittäjille, sisäänostajille sekä viestintä- ja myymälä-

henkilökunnalle

•	 että se käynnistää koordinointipanostuksen, jonka 

tavoitteena on vaate- ja tekstiilituotteiden yhteispoh-

joismainen kierrätysohjelma

•	 että se kehittää Uusi pohjoismainen muoti -aloitteelle 

yhteisiä vientialoitteita ja uusia liiketoimintamalleja 

vihreän kasvun näkökulmasta.

tiesitkö?
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Rajaestekeskustelu  
– uusi pohjoismainen  
yhteistyöfoorumi
huhtikuussa 2012 kaikkien pohjoismaiden parlamenteissa järjestetti in ensim-

mäistä kertaa rajaesteitä koskeva teemakeskustelu.  rajaestefoorumin jäsen 

ole stavad on mielissään aloitteesta ja tyytyväinen tanskan rajaestekeskuste-

lun lopputuloksiin.

– pohjoismaiset asiat ja rajaesteet ovat nyt ensimmäistä kertaa moneen vuo-

teen hallituksen asialistan kärjessä.  pohjoismainen yhteistyö on saanut täy-

sin uuden foorumin tanskassa.

Ehdotus teemakeskusteluista tehtiin Poh-
joismaiden neuvoston puheenjohtajiston 
ja rajaestefoorumin yhteiskokouksessa 

vain muutama kuukausi ennen keskustelujen 
varsinaista järjestämistä. Tanskan Ole Stavad oli 
yksi kokouksen osanottajista. Hän on toiminut 
aiemmin elinkeinoministerinä ja veroministerinä, 
ja nyt hän on rajaestefoorumin jäsen. Stavadin 
mielestä on hienoa, että teemakeskustelu järjes-
tettiin ja että Tanskan kansankäräjät ja hallitus 
ovat kiinnostuneita rajaestekysymyksistä.

Tanskan hallitus ja Pohjoismaiden neuvos-
ton Tanskan-valtuuskunta kokoontuivat ennen 
rajaestekeskustelua suunnittelemaan sen käy-
tännön toteutusta ja raportointia. Hallitus antoi 

kansankäräjille selonteon useista konkreettisista 
ongelmista, joiden pohjalta keskustelua käytiin 
ja jotka voitiin sisällyttää rajaesteitä koskevaan 
jatkotyöhön.

Keskustelun yhteydessä kansankäräjät kehot-
tivat Tanskan hallitusta kutsumaan kansankä-
räjien puolueet pikaisesti neuvotteluihin, joiden 
tavoitteena olisi velvoittava sopimus henkilöiden 
ja yritysten vapaata liikkuvuutta Pohjoismaissa 
haittaavien rajaesteiden purkamiseksi. Kansankä-
räjät hyväksyivät ehdotuksen yksimielisesti.

Tämä päätös käynnisti prosessin hallituksessa 
ja kansankäräjillä, minkä jälkeen on pidetty useita 
kokouksia konkreettisen sopimuksen laatimisek-
si. Ole Stavad toivoo, että sopimus saadaan aikaan 

ole stavad 

Toiminut aiemmin Tanskan elinkeinominis-

terinä ja veroministerinä sekä Pohjoismai-

den neuvoston presidenttinä. Hänellä on 

pitkä kokemus rajaestetyöstä.

 anita skoglund
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vuoden 2013 alkupuolella. Hänen mukaansa 
tämä on konkreettisinta ja lupaavinta työtä, mitä 
Tanskassa on tehty sen jälkeen, kun pääminis-
terit päättivät rajaestefoorumin perustamisesta 
vuonna 2007.

pohjoismainen yhteistyö lähellä kansaa

Ole Stavadilla on pitkä kokemus pohjoismaisesta 
yhteistyöstä ja hän pitää sitä erittäin hyödyllisenä 
sekä yksityishenkilöille että yrityksille.

– Pohjoismaisella yhteistyöllä on kansanomai-
nen perusta ja pohjoismainen sielu, mutta ky-
seessä on myös puhdas bisnes. Pohjoismainen 
yhteistyö on mielestäni ratkaisevan tärkeää ennen 
kaikkea kansainvälisille markkinoille pyrkiville 
pohjoismaisille pienyrityksille. Kokemukseni mu-
kaan vientitoiminnan käynnistäminen on paljon 
helpompaa Pohjoismaiden alueella.

pohjoismaat eivät ole yksi valtio

Ole Stavadin mielestä Pohjoismaiden lainsäädän-
nön yhtenäistäminen kokonaan ei ole mahdollista 
eikä edes toivottavaa.

– Pyrkimys täydelliseen harmonisointiin Poh-
joismaiden välillä veisi paljon voimia, mutta toisi 
vähän tuloksia. Maidemme järjestelmät luovat 
lähtökohtaisesti erilaisen pohjan toiminnalle. 
Osa rajaesteistä on mahdollista purkaa yhteisil-
lä säännöillä, mutta toisiin joudutaan etsimään 
muunlaisia ratkaisuja. Pohjoismaat eivät ole yksi 
valtio, eikä niillä ole yhtä yhteistä järjestelmää. 
Sille tielle meidän ei pidä myöskään lähteä.

– Rajaesteet ovat myös tiedonkulkuongelmia. 
Oikean tiedon saaminen on ratkaisevan tärkeää 
tarvittavien toimien arvioimiseksi etukäteen. 
Virkamiehet tarvitsevat koulutusta, jotta heidän 
tietonsa olisivat aina ajan tasalla.

Rajaesteet
Rajaesteiden purkamisessa on kysymys avoimuuden 

lisäämisestä Pohjoismaiden välillä. Toisessa Pohjoismaassa 

asumisen tai työskentelyn tulisi olla helppoa. epäselvät vero- 

ja sosiaalivakuutuslait tai säännökset eivät saa aiheuttaa 

haittaa kenellekään tai tehdä kenestäkään väliinputoajaa. 

Tästä huolimatta useimmilla yhteiskunnan aloilla on rajaes-

teitä, jotka vaikeuttavat tuhansien pohjoismaalaisten elämää 

ja haittaavat sekä työvoiman että elinkeinoelämän vapaata 

liikkuvuutta Pohjoismaissa. Huhtikuussa 2012 kaikkien Poh-

joismaiden parlamenteissa järjestettiin rajaesteitä koskeva 

teemakeskustelu.

Rajaestefoorumi
Rajaestefoorumi on poliittisesti nimetty elin, joka on saanut 

Pohjoismaiden hallituksilta tehtäväksi edistää yksityishen-

kilöiden ja yritysten vapaata liikkuvuutta Pohjoismaissa. 

Rajaestefoorumin tulee yhteistyössä maiden hallitusten 

kanssa tunnistaa ja priorisoida konkreettisia rajaesteitä 

sekä ehdottaa niihin ratkaisuja. Foorumissa on yksi edustaja 

kustakin Pohjoismaasta sekä Ahvenanmaalta.

tiesitkö?
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pohjoismaiden raja-alueilla ilmestyvät 

ruotsalaislehdet kirjoittavat usein raja-

esteisi in li ittyvistä asioista.  seuraavas-

sa muutama esimerkki.

rajaestekeskustelut 

lehdistö ja rajaesteet 

Värmlands Folkblad 

Norjan veroviranomaiset ovat ehdottaneet, että yli 183 päivää 

vuodessa Norjassa oleskelevien ruotsalaisten rajatyönteki-

jöiden on kirjauduttava väestörekisteriin Norjassa, jolloin he 

menettäisivät sekä äänioikeutensa Ruotsin kunnallisvaaleissa 

että oikeuden terveydenhuoltoon Ruotsissa. Värmlannin 

kuntien verotulot vähenisivät, jos viikoittain Norjaan pende-

löivät olisivat kirjoilla Norjassa. esille on tullut myös Ruotsin 

korkeimman hallinto-oikeuden vuonna 2008 antama tuomio, 

jonka mukaan työtön ruotsalainen ei voi kieltäytyä Norjasta 

tarjotusta työpaikasta.

Norrbottens-Kuriren 

Rajamuodollisuudet aiheuttavat ongelmia kuljetettaessa 

työkoneita ja jätteitä rajojen yli. Myös työkyvyn arvioinnissa 

on eroja maiden välillä. Henkilö voidaan katsoa työkykyiseksi 

yhdessä maassa, mutta vammautumisen takia kokonaan tai 

osittain työkyvyttömäksi toisessa maassa.

Sydsvenska Dagbladet 

Juutinrauman alue menettää vuosittain työntekijöiden liikku-

vuutta haittaavien rajaesteiden takia vähintään miljardi kruu-

nua. Lehti on käsitellyt muun muassa seuraavia rajaesteitä: 

Ruotsissa asuvat eU:hun kuulumattomien maiden kansalaiset 

eivät saa työskennellä Tanskassa. Työtapaturman jälkeen kun-

toutusta saa vaan työskentelymaassa, vaikka kuntoutettava 

asuisi toisessa maassa. Ammattitutkinnoista saatu pätevyys 

on voimassa vain tutkinnon suoritusmaassa.



1 2 3 4 5 6 7

14 7  pohjoismaista tarinaa



1 2 3 4 5 6 7

7 pohjoismaista tarinaa 15

kestävää bisnestä  
– kun elinkeinoelämä  
haastaa poliitikot

kestävyys kannattaa – ja hyödyttää samalla sekä ympäristöä että ihmistä. 

nordic built charter määrittää uudet standardit kestävälle rakentamiselle ja 

vie rakennusalaa eteenpäin sekä pohjoismaissa että maailmalla. pohjoismaiden 

rakennusalan johtohahmot kokevat kuitenkin,  että poliitikot ja säädökset 

laahaavat perässä.

Hyisenä helmikuun päivänä vuon-
na 2012 Kööpenhaminan Schæffergår-
deniin kokoontui 65 Pohjoismaiden 

rakennusalan johtavaa nimeä keskustelemaan 
kestävästä rakentamisesta. Tilaisuuden järjesti 
Pohjoismaiden ministerineuvosto osana Poh-
joismaiden yhteistyötä globalisaation haastei-
siin vastaamiseksi.

Tarkoituksena oli löytää vastaus siihen, miten 
Pohjoismaat voisivat osaltaan lisätä rakennus-
alan ympäristömyönteisiä ratkaisuja ja samalla 
vahvistaa maiden talouskasvua. Vastauksena 
syntyi Nordic Built Charter -peruskirja: ihmisen 
ja ympäristön näkökulmasta laadittu periaate-

rolf thorsen

Toimitusjohtaja, 
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luettelo, jonka tavoitteena on vaikuttaa molempi-
en parhaaksi.

Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen 
Nordic Innovation -laitos jatkoi työtä, ja vuo-
den 2012 loppuun mennessä yli 100 yritystä – eri 
alojen edustajia arkkitehdeistä tuotevalmistajiin 
– oli allekirjoittanut perusasiakirjan. Työhön on 
sitoutunut myös kuntia ja viranomaisia, ja useat 
Pohjoismaiden rakennusalan johtavat toimijat 
ovat ryhtyneet hankkeen lähettiläiksi.

markkinoiden pyynnöstä

Yksi hankkeen lähettiläistä on Norjan NCC Proper-
ty Developmentin johtaja Rolf Thorsen. Hänen näh-
däksensä markkinavoimien ja kestävän kehityksen 
välillä ei ole ristiriitaa. Päinvastoin – markkinat 
vaativat kestäviä ratkaisuja. Hänen mielestään po-
liitikot ja säädökset eivät itse asiassa ole pysyneet 
täysin perässä.

– Julkinen sektori on yhteiskunnan suurin 
rakennuttaja ja vuokranantaja. Poliitikoilla on 
kuitenkin taipumus ajatella lyhytnäköisesti päät-
täessään sijoituksista. Kestävä rakentaminen on 
kalliimpaa. Se kuitenkin maksaa itsensä takai-
sin alhaisempina ylläpitokuluina ja rakennusta 
käyttävien ihmisten parempana elinympäristönä, 
Thorsen uskoo.

Tutkimukset osoittavat, että ihmisen ja ympä-
ristön huomioiva rakentaminen vaikuttaa suuresti 

työntekijöiden viihtyvyyteen esimerkiksi toimis-
torakennuksissa ja laitoksissa – mikä loppujen 
lopuksi parantaa kokonaistulosta. Lisäksi se tuo 
myös muita taloudellisia etuja erityisesti silloin, 
kun energian hinta on nousussa.

pohjoismaiset rakennusmarkkinat

Mihin pohjoismaista yhteistyötä sitten tarvitaan? 
Rolf Thorsenilla on vastaus valmiina.

– Jos kehitämme kaikille Pohjoismaille yhtei-
set standardit ja tekniset vaatimukset, meillä on 
yhtäkkiä paljon suuremmat markkinat. Näin saa-
vutetaan alhaisemmat kustannukset ja parempi 
kannattavuus yksittäiselle yritykselle. Pohjoismai-
den suurimmilla rakennusurakoitsijoilla on jo toi-
mipisteitä kaikissa Pohjoismaissa, mutta pienille 
toimijoille yhtenäistämisellä voi olla ratkaiseva 
merkitys.

Portaiden mittavaatimukset ovat suosittu 
esimerkkilaskelma. Jos portaiden mitat yhtenäis-
tettäisiin Pohjoismaiden välillä, voitaisiin säästää 
miljardeja kruunuja ja avata useille yrityksille 
uusia markkinoita naapurimaissa. Julkinen sek-
tori voisi ratkaisevana tekijänä vaatia yhtenäisten 
standardien lisäksi myös kestäviä standardeja.

asenteet ja arvot

Pohjoismaiden ministerineuvosto on Pohjoismai-
den pääministerien kehotuksesta käynnistänyt 
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Nordic Built Charter -peruskirja
Haluamme luoda rakennettua ympäristöä, joka

on tehty ihmisille ja edistää elämänlaatua 

•	 vie kestävyyden uudelle tasolle innovatiivisen ajattelum-

me ja huippuosaamisemme ansiosta 

•	 yhdistää kaupunkielämän ja luonnonarvot

•	 yltää nollapäästöihin elinkaarensa aikana 

•	 on funktionaalista, älykästä ja esteettisesti viehättävää 

ja perustuu pohjoismaisen designperinteen parhaimmis-

toon

•	 on vankkaa, kestävää, joustavaa, ajatonta ja rakennettu 

kestämään 

•	 hyödyntää paikallisia resursseja ja on mukautettu paikal-

lisiin olosuhteisiin 

•	 on tuotettu ja ylläpidetty kumppanuushankkeissa, jotka 

perustuvat maa- ja toimialarajat ylittävään läpinäkyvään 

yhteistyöhön

•	 hyödyntää skaalautuvia ja maailmanlaajuisesti käytettä-

viä konsepteja

•	 tuottaa hyötyä ihmisille, yrityksille ja ympäristölle.

tiesitkö?



useita vihreän kasvun aloitteita. Yhdessä näistä 
aloitteista tarkastellaan mahdollisuutta kehittää 
rakennusalalle yhtenäiset tekniset standardit 
ja säännöt. Tämä tarjoaisi talouskasvua ja lisää 
työpaikkoja – erityisesti, jos käytetään Pohjois-
maiden markkinoita ponnahduslautana maail-
manmarkkinoille.

Nordic Builtin periaatteet ulottuvat kuitenkin 
pidemmälle, sillä kyse on myös asenteista.

– Pohjoismaiden rakennusala on monella taval-
la kestävän kehityksen edelläkävijä. Maidemme 
ilmasto asettaa suuria haasteita. Meillä on kuiten-
kin myös kulttuuri ja arvopohja, jotka parantavat 
edellytyksiämme kulkea kehityksen etulinjassa. 
Jos olemme edelläkävijöitä teknisissä ratkaisuis-
sa, voimme olla sitä myös asenteiden osalta, Rolf 
Thorsen toteaa, vai onko se sittenkin toisin päin?

Riossa järjestetyssä YK:n kestävän kehityksen 
konferenssissa oli nähtävissä, että elinkeinoelämä 
painostaa vahvasti kestävien ratkaisujen löytä-
miseen. Innovatiivisten ratkaisujen löytämiseen 
tähtäävässä yhteistyössä Pohjoismaiden etuna on 
NCC-johtajan mukaan se, että maat ovat tarpeeksi 
samanlaisia. 

innostavaa ja hauskaa

NCC rakentaa parhaillaan uutta toimistoa Osloon. 
Toimisto rakennetaan passiivitaloksi, eli raken-
nuksen energiankulutus ei ylitä sen energian-

tuotantoa. Myös NCC:n työntekijöitä innostetaan 
vastaamaan Nordic Built Charterin haasteisiin. 

– Työntekijämme ovat todella ottaneet haas-
teen vastaan. Kehitämme parhaillaan uusia 
tietoteknisiä ratkaisuja tukemaan peruskirjan 
periaatteiden toteuttamista. Pyrimme esimerkiksi 
kehittämään 3D-mallinnuksia, jotka paranta-
vat kestävän rakentamisen edellytyksiä ja itse 
määrittämiämme uusia vaatimuksia, Rolf Thorsen 
kertoo.

Hän on vakuuttunut siitä, että kyseinen kehitys 
on pitkällä aikavälillä ainoa oikea ratkaisu myös 
yritystaloudellisesti. Kestävän kehityksen vaati-
mus ajaa eteenpäin myös teknistä ja yritysmaa-
ilman kehitystä. Lisäksi se on hauskaa, tokaisee 
yritysjohtaja, joka johtaa yhtä Pohjoismaiden 
monista kaukonäköisistä yrityksistä – ja toivoisi 
myös kaukonäköistä politiikkaa työnsä pohjaksi.
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Nordic Built Challenge
Lue myös Nordic Built Challenge -kilpailusta, jossa 

kilpaillaan viiden pohjoismaisen rakennuksen energia-

korjauksesta Nordic Built Charter -peruskirjan periaattei-

den mukaisesti. Nykyisen rakennuskannan remontointia 

pidetään nopeimpana keinona saavuttaa ilmastomyönteistä 

rakentamista. Lisätietoa: www.nordicbuilt.org

Nordic Built -lähettiläät 
COWI, Tanskan energiahallitus, Henning Larsen Architects, 

KAB, Velux, Batteríið, eFLA Consulting engineers, Islannin 

hallituksen rakennusvirasto Framkvæmdasýsla ríkisins, Is-

lannin Green Building Council, entra eiendom, NCC Property 

Development, Snøhetta, Zero, ByggVesta, SINTeF Byggforsk, 

Pöyry, Uponor ja Skanska 

tiesitkö?

http://www.nordicbuilt.org/
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lastenkiRjallisuus  
sai hyväksyntänsä

yrityksiä on tehty aiemminkin.  sekä ministerit että parlamentaarikot ovat 

olleet asialla,  kirjallisuuden harrastajista ja aivan tavallisista lukijoista 

puhumattakaan. mutta nyt saatiin tuloksia.  parlamentaarikot päättivät poh-

joismaiden neuvoston istunnossa 31.  lokakuuta 2012 perustaa kulttuurimi-

nisterien ehdotuksen pohjalta täysin uuden palkinnon: pohjoismaiden neu-

voston lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnon. päätös synnytti  vastakaikua 

kulttuuripoliti ikan alalla ja lastenkirjallisuuden ystävien keskuudessa 

pohjoismaissa.

Päätös on nimittäin melko ainutkertainen. 
Pohjoismaiden neuvosto vartioi tarkasti 
palkintojensa kunniaa. Niitä on vain neljä 

ja niiden arvovalta on suuri. Tämä koskee etenkin 
kirjallisuuspalkintoa, joka jo puoli vuosisataa on 
tuonut mainetta kirjailijoille, nostanut teosten 
painosluvut tähtiin ja ollut medioiden lempilapsi. 
Ja nyt tuli sitten viides palkinto.

Mutta mihin palkinnolla pyritään ja mitä sillä 
saadaan aikaan? Tarjoaako se muutakin kuin 
myöhäistä hyvitystä ahdingossa olevalle kirjal-
lisuudenlajille, jota joidenkuiden mielestä luon-
nehtii pohjoismainen, kansallisromanttinen Peppi 
Pitkätossun, Muumipeikkojen ja Kumi-Tarzanin 
ryydittämä nostalgia? 

Århusin yliopiston lastenkirjallisuuden kes-
kusta johtavalla lehtori Nina Christensenillä ei ole 
epäilystäkään siitä, että genre ansaitsee palkinnon 
mukanaan tuoman arvostuksen:

– Mielestäni yhteiskunnan täytyy antaa tunnus-
tusta ja huomiota silloin, kun joku tarjoaa parasta 
omalla alallaan. Tässä on kysymys niinkin tär-
keästä alasta kuin teksteistä, joita pienet ihmi-
set kohtaavat samaan aikaan, kun heidän oma 
kielensä kehittyy. Sen takia minua ihmetyttää 
pikemminkin se, että palkintoa ei ole perustettu jo 
aiemmin, Nina Christensen toteaa.

Kun kulttuuriministerit ja parlamentaarikot 
päättivät perustaa lasten- ja nuortenkirjallisuu-
den palkinnon, useimmat korostivat nimenomaan 

nina christensen

Lehtori, Århusin yliopiston 

lastenkirjallisuuden keskuksen 

johtaja
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Peppi Pitkätossua, Muumipeikkoja tai Satua ham-
maspeikoista genren pohjoismaisina kulmakivinä. 
Mutta onko se parasta, mitä voimme tarjota? Nina 
Christensen on puheissaan varovainen:

– Pitää paikkansa, että vanhempi kirjallisuus 
usein korostuu, kun puhutaan kaikille tutuista 
teoksista. Syynä tähän on aivan varmasti se, että 
uusi lastenkirjallisuus kärsii siitä, että lastenkirjo-
ja luetaan tyypillisesti kolmessa elämänvaiheessa: 
kun itse on lapsi, kun saa omia lapsia ja kun saa 
lapsenlapsia. Aikuisiässä on noin 20–30 vuoden 
taukoja, jolloin alan kehitystä ei luonnollisista 
syistä seurata – ellei työskentele lasten ja kir-
jallisuuden parissa, Nina Christensen selittää ja 
jatkaa:

– Tämä saattaa tietysti vaikeuttaa uuden, ny-
kyaikaisen ja ehkä kokeilevamman kirjallisuuden 
mahdollisuuksia löytää paikkansa kodin kirjahyl-
lystä. Toisaalta uusi kirjallisuus vaikuttaa kou-
luissa ja kirjastoissa, joten koulunsa päättävillä 
lapsilla on yleensä paljon tuoreempi kuva lasten-
kirjallisuudesta kuin heidän vanhemmillaan, hän 
toteaa.

Taiteen ja kulttuurin laaja julkinen tukeminen 
herättää huomiota Pohjoismaiden ulkopuolella. 
Onko jopa marginaalisena pidetyn kirjallisuuden-
lajin tukeminen ja kannustaminen uuden palkin-
non keinoin ylipäätään poliittinen tehtävä? 

– Myös lapset ovat Pohjoismaiden kansalaisia, 
eivätkä sinänsä mikään marginaalinen ryhmä. 
Lapset käyttävät paljon aikaa lukemiseen sekä 
kotona että päivähoidossa, ja sen vuoksi Pohjois-
maissa julkaistaankin vuosittain lukuisia lasten-
kirjoja. Markkinoiden, päiväkotien ja käyttäjien 
näkökulmasta katsottuna lastenkirjallisuus ei siis 

ole marginaalista. Lastenkirjallisuus ei kuitenkaan 
juurikaan näy tiedotusvälineissä, minkä palkinto 
toivottavasti pystyy muuttamaan, Nina Christen-
sen toteaa.

Päätös uuden pohjoismaisen palkinnon perus-
tamisesta oli yksimielinen, ja poliitikot suorastaan 
jonottivat 31. lokakuuta päästäkseen omalta 
osaltaan tähdentämään pohjoismaisen lasten- ja 
nuortenkirjallisuuden erinomaisuutta. Voidaan-
ko ylipäätään puhua erityisestä pohjoismaisesta 
perinteestä lastenkirjallisuuden alalla? Entä mikä 
sille on tyypillistä muihin maihin verrattuna?

– Astrid Lindgren, H.C. Andersen, Tove Jansson 
ja Thorbjørn Egner ovat tuttuja useimmille lapsil-
le Pohjoismaissa. Kirjallisuutta käännetään paljon 
Pohjoismaiden välillä, joten voitaneen sanoa, että 
lapsilla on saatavillaan iso määrä kaikille Pohjois-
maille yhteisiä niin historiallista kuin nykyaikaa-
kin edustavia tekstejä. Pohjoismaisen lastenkir-
jallisuuden erityispiirteenä on muuan muassa se, 
että uusi kirjallisuus voi hyödyntää tätä perin-
nettä. Toisin sanoen vanhemman kirjallisuuden 
perintö siirtyy uusiin teksteihin, Nina Christensen 
kertoo. 

– Mutta yhtä tärkeää on, että Pohjoismaissa 
lasta pidetään itsenäisenä yksilönä, jolle täytyy 
antaa myös haasteita. Muihin maihin verrattuna 
pohjoismaisessa kirjallisuudessa on vähemmän 
tabuja ja joskus hiukan terävämpää huumoria ja 
ironiaa. Kuulen tällaisia huomioita, kun yhdessä 
kollegojeni kanssa esittelen pohjoismaista kirjalli-
suutta kansainvälisissä yhteyksissä, hän sanoo.

Lastenkirjallisuuden saatua virallisen hyväk-
syntänsä syksyllä poliitikot olivat yksimielisiä 
siitä, että samalla saatiin suoja ulkoa tulevaa mas-
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sakulttuuria vastaan.  Tämä siitä huolimatta, että 
Facebook, tietokonepelit ja Youtube ovat jo aikoja 
sitten syrjäyttäneet kirjan sekä iltalukemisena 
että sadepäivän ilona pohjoismaisissa lastenhuo-
neissa. 

Entä mitä pitäisi ajatella siitä, että kuusivuo-
tias tyttäreni tällä hetkellä valitsee mieluummin 
tietokonepelit ja Grimmin sadut kuin uusimmat 
lastenkirjat? Onko hänellä vain huono maku vai 
ovatko vaihtoehdot liian näkymättömiä? Pystyykö 
uusi palkinto hidastamaan kaupallisen (varsinkin 
amerikkalaisen) massakulttuurin etenemistä? 
Annamme jälleen puheenvuoron Nina Christen-
senille:

– Nykyisin lapsilla on valittavana kertomuksia 
hyvin monessa muodossa ja usein kirjat, elokuvat 
ja tietokonepelit liittyvät toisiinsa. On tärkeää, 
että lapsilla on käytössään useita erilaisia ilmaisu-
tapoja, jotta he voivat muovata ja kehittää oman 
makuaan. Esimerkiksi tyttäresi tietokonepelien ja 

Grimmin veljesten kielimaailman välillä on huima 
ero. Minusta tässä on kysymys siitä, että myös lap-
set ovat uteliaita yksilöitä, jotka haluavat tutustua 
mahdollisimman moniin asioihin, hän selittää. 

Nina Christensen korostaa kuitenkin, että pal-
kinnon jakaminen ei yksin ratkaise asiaa:

– Yksikään uusi pohjoismainen lastenkirja ei 
pysty kilpailemaan tietokonepelien, elokuvien ja 
isojen kaupallisten panostusten markkinointibud-
jettien kanssa. Sen vuoksi palkinnon menestys 
riippuu myös siitä, kuinka laajalti siitä tiedote-
taan. Esimerkiksi lastenkirjailija Jacob Martin 
Strid sai Tanskan kruununprinssiparin vuoden 
2012 kulttuuripalkinnon, 500 000 Tanskan kruu-
nua, suorassa televisiolähetyksessä parhaimpaan 
katseluaikaan ja kaikkien tiedotusvälineiden 
ollessa paikalla.  Olisi toivottavaa, että sekä las-
tenkirjallisuuspalkinto että muut pohjoismaiset 
palkinnot saisivat yhtä paljon huomiota osakseen, 
Nina Christensen toteaa lopuksi.

Pohjoismaiden neuvosto päätti Helsingin yleisistunnossa 31. 

lokakuuta 2012 uuden lasten- ja nuortenkirjallisuuden pal-

kinnon perustamisesta. Pohjoismaiden neuvoston arvostettu 

kirjallisuuspalkinto säilyy ennallaan.

Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuortenkirjallisuuden 

palkinto on 350 000 Tanskan kruunua (noin 47 000 euroa), 

ja se luovutetaan yhdessä neuvoston musiikki-, elokuva- 

sekä luonto- ja ympäristöpalkinnon kanssa Pohjoismaiden 

neuvoston vuotuisen istunnon yhteydessä järjestettävässä 

palkintojenjakotilaisuudessa.

tiesitkö?
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ulkomaailman paineet 
tuovat pohjoismaat yhteen
yleisesti  ajatellaan, että kyseessä on yksi  pohjoismaisen yhteistyön historian 

pahimmista epäonnistumisista.  pohjoismainen ulko-,  puolustus- ja turvalli-

suuspoliti ikka ei  ole koskaan lyönyt itseään poliittisesti  läpi,  ja  maat ovat 

kulkeneet kukin omia polkujaan.  pohjola on pirstoutunut neuvostoliiton ja 

yhdysvaltojen väli in eikä ole pystynyt pitämään yhtä.

Nyt tilanne on kuitenkin toinen. Nykyään 
kaikki istuvat – kirjaimellisestikin – sa-
massa veneessä. Pohjoismaiden pää-

ministerit kokoontuivat nimittäin kesällä 2012 
Hurtigruten-aluksella Norjan vuonomaisemissa 
ja olivat yhtä mieltä asiasta: Pohjoismaiden väli-
nen turvallisuus- ja puolustuspoliittinen yhteis-
työ ei ole ollut koskaan yhtä tiivistä kuin nyt, ja 
sitä on vahvistettava entisestään. Tämä ei kuiten-
kaan tarkoita asioiden siirtämistä Pohjoismaiden 
neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston 
piiriin, vaan ainoastaan sitä, että tahtoa on ja työ-
tä viedään eteenpäin. Ilmastonmuutos, Yhdysval-
tojen päätös lakkauttaa Islannin Nato-tukikohta 
ja taloudellisten resurssien niukkuus mahdollis-
tavat mahdottoman. Yhtenä rintamana toimimi-
sesta kansainvälisillä areenoilla on Pohjoismaille 
nyt enemmän hyötyä kuin koskaan.

Pohjoismaiden ulko-, turvallisuus- ja puolus-
tuspoliittinen yhteistyö on syventynyt viime vuo-
sina sekä konkreettisten toimien että tavoitteiden 
osalta. Vaikka asiat eivät kuulukaan virallisen 
pohjoismaisen yhteistyön piiriin, yhteistyössä 
mukana olevat ministerit ja parlamentaarikot 
ovat keskustelleet niistä vilkkaasti, mikä on johta-
nut useisiin konkreettisiin toimenpiteisiin. 

Puolustusyhteistyö tiivistyi vuonna 2009, 
jolloin perustettiin alan pohjoismainen kattojär-
jestö NORDEFCO. Pohjoismaiden puolustusvoimat 
tekevät sen puitteissa muun muassa logistiik-
kaan, koulutukseen, operatiiviseen toimintaan 
ja kansainvälisiin tehtäviin liittyvää yhteistyötä. 
Pohjoismainen yhteistyö on noussut avainase-
maan haasteissa, joita Pohjoismaiden puolustus-
voimat ovat joutuneet kohtaamaan kylmän sodan 
päättymistä seuranneiden mittavien leikkausten 
vanavedessä.

arktis avainasemassa

Ilmastonmuutos on tehnyt arktisesta alueesta 
yhden oman aikakautemme tärkeimmistä geopo-
liittisista haasteista. Yhtenä rintamana toimimi-
sesta on Pohjoismaille paljon hyötyä, kun pyritään 
turvaamaan sekä arktisen alueen ainutlaatuinen 
luonto että väestön sosiaalinen ja kulttuurinen 
kehitys. Napajäätiköiden sulaessa myös sotilas-
strateginen kartta voidaan joutua piirtämään 
aivan uudelleen. 

Toinen Pohjoismaita lähentänyt toimintaym-
päristön muutos on tapahtunut Islannissa. Se on 
yksi niistä harvoista maailman maista, jolla ei ole 
omia puolustusvoimia ja joka ei siten itse pysty 

jóhanna sigurðardóttir

villy søvndal

Islannin pääministeri

Tanskan ulkoministeri

karin arvidsson ja jesper schou-knudsen
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Ajatus vahvasta pohjoismaisesta puolustusyhteistyöstä 

sai alkunsa 1800-luvulla. Toisen maailmansodan jälkeen 

keskusteltiin kiivaasti pohjoismaisen puolustusliiton perus-

tamisesta, mutta ajatus haudattiin osittain siksi, että Islanti, 

Norja ja Tanska päättivät liittyä Natoon sen perustamisvuon-

na 1949. Kylmän sodan aikana pohjoismaiselle puolus-

tusyhteistyölle ei ollut pahemmin sijaa Naton ja Varsovan 

liiton varjossa. Kiinnostus yhteistyötä kohtaan on kasvanut 

kylmän sodan päätyttyä, ja vuonna 2009 saavutettiin tärkeä 

virstanpylväs, kun perustettiin puolustusalan pohjoismainen 

kattojärjestö NORDeFCO. Sen puitteissa Pohjoismaiden puo-

lustusvoimat tekevät muun muassa logistiikkaan, koulutuk-

seen, operatiiviseen toimintaan ja kansainvälisiin tehtäviin 

liittyvää yhteistyötä. Suomen ja Ruotsin pääministerit 

ilmoittivat vuonna 2012, että maat auttavat Norjaa Islannin 

ilmatilan valvonnassa vuodesta 2014 alkaen.

tiesitkö?



1 2 3 4 5 6 7

24 7  pohjoismaista tarinaa

vastaamaan oman ilmatilansa valvonnasta. Yhdys-
vallat luopui tehtävästä lakkautettuaan vuonna 
2006 Keflavíkissa sijainneen sotilastukikohtansa, 
minkä jälkeen ilmavalvonnasta on vastannut väli-
aikaisesti Norja. Vuoden 2012 lokakuussa Suomen 
ja Ruotsin pääministerit ilmoittivat, että tehtävää 
hoidetaan yhdessä vuodesta 2014 alkaen. 

– Olen hyvin tyytyväinen siihen, että Islannin 
ilmavalvontaprosessi on edennyt näin pitkälle, ja 
myös minä pidän sitä luontevana jatkona poh-
joismaiselle yhteistyölle, Islannin pääministeri 
Jóhanna Sigurðardóttir kommentoi päätöstä.

vaikuttimet muuttuvat

Pohjoismaiden neuvosto on jo jonkin aikaa poh-
justanut ulko- ja turvallisuuspoliittisen yhteis-
työn ulottamista entistäkin pitemmälle, mutta 
Pohjoismaiden ministerit suhtautuvat ajatukseen 
toistaiseksi kriittisemmin. 

– Emme tarvitse uusia kattorakenteita voidak-
semme yhteisvoimin vahvistaa Pohjoismaiden 
asemaa maailmalla, Tanskan ulkoministeri Villy 
Søvndal toteaa.

Syynä tähän on ennen kaikkea se, että yhteistyö 
toimii jo nykyisellään niin hyvin, että sen virallis-
tamisen pelätään monimutkaistavan ja hankaloit-
tavan työtä. Epäröinnillä on kuitenkin myös omat 
historialliset syynsä: puolustusyhteistyön virallis-
taminen voi vielä kylmän sodan päätyttyäkin olla 
poliittisesti kovin kiistanalainen aihe.

Puolustuspoliittisen yhteistyön virallistamisen 
puolesta puhuu lämpimästi myös tutkija Johan 
Strang, joka pui asiaa perinpohjaisesti vuonna 
2012 julkaistussa Pohjoismaiden neuvoston juhla-
kirjassa Pohjoismaiden Yhteisöt. Kirja on osittain 
seurantaa vuonna 2009 ilmestyneelle, paljon 

huomiota herättäneelle Stoltenbergin raportille. 
Strang pitää virallistamista välttämättömänä 
edellytyksenä sille, että puolustusyhteistyössä 
voidaan ottaa seuraava askel, ja hän katsoo ulko- 
ja turvallisuuspolitiikan olevan avainasemassa 
pohjoismaista yhteistyötä kehitettäessä. Tämä 
puolestaan johtuu siitä, että pohjoismaisen yhteis-
työn taustalla olevat vaikuttimet ovat muuttuneet, 
Helsingin yliopiston Pohjoismaiden tutkimuksen 
keskuksessa (CENS) työskentelevä Strang toteaa.

toimintaympäristö ratkaisee

– Kun virallisen pohjoismaisen yhteistyön raken-
teet vakiintuivat 1950- ja 1970-luvuilla, oli ensi-
sijaisesti kyse edellytysten luomisesta toimivalle 
pohjoismaiselle yhteistyölle. Nykyään pohjoismai-
sessa yhteistyössä on yhä enenevässä määrin kyse 
Pohjoismaiden suhteesta muuhun maailmaan, 
Strang kirjoittaa kirjassaan.

On tärkeää, että Pohjoismaat pystyvät toimi-
maan yhtenäisesti kansainvälisissä kysymyksissä 
niin EU:ssa, YK:ssa, Arktisessa neuvostossa kuin 
muissakin vastaavissa elimissä. Tätä työtä teh-
dään nykyään virallisten yhteistyöpuitteiden ulko-
puolella, mikä on Strangin mukaan vaikeuttanut 
yhteisen politiikan muodostamista.

Virallistaako vai eikö? Viimeinen sana on 
vielä sanomatta. On kuitenkin päivänselvää, että 
pitkään pohjoismaisen yhteistyön poikkeuksena 
pidetty ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiik-
ka alkaa nyt päästä päivänvaloon ja hahmottua. 
Valittavana on useita eri työmuotoja: yhteinen 
puolustus, yhteiset ulkomaanedustustot, yhteiset 
asehankinnat, keskeinen solidaarisuus tai yhte-
näinen ilmastonmuutoksen vastainen rintama. 
Ulkomaailman paineet tuovat Pohjoismaat yhteen.



irti uhrin  
Roolista
kolme julkkista,  mats,  birgit ja shabana, 

houkuttelivat melkoisen kävijätulvan 

göteborgin vuoden 2012 kirjamessujen 

pohjoismaiselle osastolle.  kaksi  heistä 

on toimintarajoitteisia ja yksi  on maa-

hanmuuttajaperheen vesa,  mutta heidän 

kuuluisuutensa ei  johdu siitä.  ei  enää. 

kaikki  tosin alkoi si itä.  tutustutaanpa 

lyhyesti  heidän elämäntarinoihinsa.
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Mats Melin oli perin juurin tympäänty-
nyt hakkaamaan halkoja ja ilahtui, kun 
teatterinjohtaja Pär Johansson kysyi, 

eikö pohjoisruotsalaisen Hudiksvallin kunta voisi 
tarjota toimintarajoitteisille halonhakkuun sijasta 
teatteritoimintaa. Näin sai alkunsa Glada Hudik 
-teatteri, ja loppu on historiaa. Esiinnyttyään 
ensin täysille katsomoille kotikaupungissaan teat-
teri suuntasi Tukholmaan, televisioon ja lopulta 
Broadwaylle.

Seuraavaksi teatterin ohjelmistoon tulee Ihme-
maa Oz, ja Mats kertoo esittävänsä siinä koiraa. 
Hänen ensiaskeleitaan Hudikin lavalla seurasivat 
ICA-elintarvikeketjun suurta huomiota herättäneet 

mainokset, joiden myötä hänestä tuli niiden yhtenä 
roolihahmona myös koko Ruotsin ICA-Jerry.

– Megajulkkis, hän sanoo ja kertoo vaatimatto-
man oloisesti nauttivansa saamastaan huomiosta.

Birgit Skarstein oli 19-vuotias joutuessaan 
onnettomuuteen, joka halvaannutti hänet vyötä-
röstä alaspäin. Nyt hän on muun muassa yksi niistä 
lupaavista nuorista ihmisistä, jotka toimivat Maa-
ilman talousfoorumin The Global Shapers Commu-
nity -verkostossa. Siis yksi niistä, joiden katsotaan 
voivan vaikuttaa kaikkein eniten yhteiskunnan 
kehitykseen omassa maailmankolkassaan.  Olles-
saan Skavlanin vieraana norjalais-ruotsalaisessa 
televisio-ohjelmassa hän kertoi opiskelevansa 

bodil tingsby
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birgit skarstein

Nuorten lupausten Global 

Shapers Community  

-verkoston jäsen

mats melin

Tunnetaan ICA-elintarvike-

ketjun mainosten Jerrynä

Performanssitaitelija, 

kirjoittaja, mielipide-

vaikuttaja, stand up 

-koomikko

shabana rehman



valtio-oppia, jotta hänestä voisi tulla ministeri. Mik-
sei pääministeri? Skavlan kysyi. 

Birgitistä tuli julkkis televisiossa esitetyn Ingen 
grenser -ohjelman ansiosta. Se on norjalainen ver-
sio Beyond Boundaries -ohjelmakonseptista, jossa 
toimintarajoitteiset ponnistelevat Afrikassa selviy-
tyäkseen äärimmäisen vaivalloisesta taipaleesta.

– En kuitenkaan lähtenyt mukaan julkisuuden 
toivossa, Birgit sanoo. Sain kerrankin mahdollisuu-
den esiintyä nuorena ja vahvana ihmisenä omilla 
ehdoillani. Ei mitään vammaisnäyttelyä, ei kyy-
neleistä uhrin roolia, vaan aivan yksinkertaisesti 
haastava tehtävä selviytyä pisteestä A pisteeseen  
B.

Kuten kaikki sukupolvensa lapset myös Shabana 
Rehman leikki pienenä Peppi Pitkätossua ja Ronja 
Ryövärintytärtä ja Mormor og de åtte ungene i byen 
-elokuvan lapsia.

– Olin kuitenkin aivan erinäköinen kuin poh-
joismaiset lastenkirjojen sankarit. Olin syntyessäni 
niin tummaihoinen, että jopa pakistanilainen 

perheeni kauhistui ja alkoi kutsua minua nimellä 
Kali. Mutakuono.

Pienen Shabanan isoäiti itki ajatellessaan, miten 
vaikea tyttöä olisi naittaa kenellekään, mutta isä 
lohdutti kertomalla, että Kali on kaunis, itsenäinen, 
hellä ja kaunopuheinen hindulainen jumalatar. 

– Ja juuri sellaisena me hänet tunnemme Nor-
jassa, provosoijana, joka kyllä keskittyy kotoutumi-
seen ja monimuotoisuuteen, mutta joka on ennen 
kaikkea loistava performanssitaiteilija, juontaja ja 
kirjailija, sanoi Norjan kulttuuriministeriön val-
tiosihteeri Kersti Stenseng esitellessään Shabanan 
kirjamessujen pohjoismaisella näyttämöllä.

Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinto 
on jaettu jo 50 peräkkäisenä vuotena, ja yhtä mon-
ta erinomaista pohjoismaista kirjailijaa on saanut 
pohjoismaisesta yhteistyöstä vetoapua menes-
tykseen. Se oli luonnollisesti yksi syy siihen, että 
Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Pohjoismaiden 
neuvosto lähtivät mukaan toteuttamaan Pohjois-
maiden suurimpien kirjamessujen pääteemaa 
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vuonna 2012. Tähtäsimme kuitenkin vielä kor-
keammalle. Halusimme tuoda esille pohjoismaisen 
kulttuuripolitiikan merkitystä kaikkien ihmisten 
kotouttamisessa yhteiskuntaan. Pohjoismaiden 
kulttuuriministerit antoivat meille tehtäväksi kes-
kustella juuri tästä kysymyksestä.

Ja kyllä siitä keskusteltiinkin. Keskusteltiin uu-
sien kulttuuri-ilmaisujen tukahduttamista ajavien 
voimien uhasta, kun nimenomaan vapaus kehittää 
omaa kulttuuriaan on monien mielestä tehnyt 
Pohjoismaiden kulttuurielämästä niin rikasta ja 
menestyksekästä. Keskusteltiin sekä sananva-
pauden puolustamisen tärkeydestä että vihaa 
lietsovien suuntausten torjumisesta. Keskusteltiin 
taistelusta, jota Pohjoismainen vammaispoliittinen 
neuvosto käy vastustaessaan toimintarajoitteisten 
kuvaamista ”sankaristereotyyppeinä” ja maanitel-
lessaan kulttuuri- ja mediapiirejä antamaan tilaa 
vammaisille ja muille ”normopaattiseen” kaavaan 
sopimattomille.

Mielipiteet menivät ristiin, aivan kuten poliit-
tisessa keskustelussa pitääkin. Yhdestä oltiin kui-
tenkin samaa mieltä. Ramppivalot ovat nostaneet 
näkyviin Matsin, Birgitin ja Shabanan mahtavat 
persoonallisuudet. Kulttuuri- ja mediapolitiikka 
voi tehdä paljon sen puolesta, että vammaisuus 
tai ihonväri nähdään vain yhtenä ihmisen monista 
ominaisuuksista.

1 2 3 4 5 6 7
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•	 Göteborgin kirjamessut ovat Pohjoismaiden  

suurimmat kirjamessut.

•	 Vuoden 2012 lukuja: 

 100 000 kävijää

 1 550 toimittajaa

 3 500 ohjelmanumeroa

 kasvanut oikeuksien myynti

tiesitkö?
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Luvut kertovat korutonta kieltään siitä hui-
masta kehityksestä, joka Pohjoismaissa on 
tapahtunut viimeksi kuluneiden 50 vuoden 

aikana. Nämä kehityssuuntaukset kohdistavat nyt 
valtavia paineita talouteemme ja pohjoismaiseen 
hyvinvointimalliin. 

verojen osuus bruttokansantuot-

teesta on noussut 1960-luvun alun 

20–30 prosentista nykyiseen 36–48 

prosenttiin.

Professori Christian Hjorth-Andersen otti 
esityksensä lähtökohdaksi verojen huomattavan 
nousun.

– Opiskeluaikoinani 1960-luvulla keskusteltiin 
kiivaasti siitä, romahtaisivatko yhteiskuntamme, 
jos verojen osuus bruttokansantuotteesta nousisi 
yli 25 prosenttiin, Hjorth-Andersen muistelee ja 
jatkaa hymyillen, ettei näin kuitenkaan käynyt. 

Yhteiskuntamme eivät onneksi ole romahta-
neet, mutta liike-elämän vaikuttaja Stine Bosse 
on selvästi huolissaan kehityksestä – ja hieman 

katkerakin. Hän istui vuosina 2003–2005 Tans-
kan hallituksen asettamassa hyvinvointikomite-
assa, joka totesi hallitukselle jättämässään rapor-
tissa selväsanaisesti, että uudistukset ovat aivan 
välttämättömiä. Suositus kuitattiin kuitenkin vain 
virheelliseksi ja vääristyneeksi kuvaksi siitä, mil-
tä maailma todellisuudessa näyttää, Stine Bosse 
toteaa kuivasti.

– Jos tilastot olisi otettu vakavasti ja meihin 
nyt vaikuttavat kehityssuuntaukset olisi havaittu 
jo tuolloin, tilanteeseen olisi voitu puuttua vähän 
aikaisemmin. Hulvattomat kulutusjuhlat olisivat 
toki silloin jääneet väliin, mutta niiden viettämi-
nen oli muutenkin täysin vastuutonta, Stine Bosse 
painottaa. 

Talouskriisi kuitenkin alkoi, ja nyt myös Tans-
kassa on käynnistetty uudistuksia hyvinvointimal-
lin mukauttamiseksi talouskriisiin. Stine Bosse on 
silti vakuuttunut siitä, että malliin tarvitaan vain 
pieniä tarkistuksia:

– Emme saa antaa näiden lukujen ja kehitys-
suuntausten pelästyttää meitä niin pahanpäiväi-
sesti, että menetämme uskomme oman mallimme 
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kuivia mutta 
pysäyttäviä lukuja
tarkoituksena oli tutustua pohjoismaiden tilastollisen vuosikirjan 2012 tuoreimpiin 

lukuihin ja tarkastella pohjoismaiden kehitystä viimeisten 50 vuoden ajalta kerättyjen 

tilastojen valossa. joukko opiskelijanuoria luovutti meille paikkansa kööpenhaminan 

yliopiston kauniissa, vanhassa alexandersalen-auditoriossa. olimme tulleet kuule-

maan gini-kertoimesta ja bruttokansantuotteesta, mutta poistuimmekin luentosalista 

pohtien, millaisessa yhteiskunnassa haluamme lastemme varttuvan.
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stine bosse

Tryg-konsernin entinen toimitus-

johtaja. nykyään muun muassa 

Nordean ja TDC:n hallitusten 

jäsen

 louise hagemann
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toimivuuteen. Olen aivan varma siitä, että mahdol-
lisimman suureen tasa-arvoon ja tasaisesti jakau-
tuneeseen hyvinvointiin pohjautuva pohjoismainen 
malli pitää pintansa. 

naisten elinajanodote on noussut 

1960-luvun alkupuolen 74 vuodesta 

nykyiseen 83 vuoteen.

Professori Christian Hjorth-Andersen poimii 
Pohjoismaiden tilastollisessa vuosikirjassa esitetty-
jen tuhansien lukujen joukosta kenties suurimman 
hyvinvointimalliin kohdistuvan uhkan: 

– Ihmiset elävät nykyään paljon aiempaa van-
hemmiksi, ja tämä kohtalokas kehitys on nähtävis-
sä kaikissa Pohjoismaissa, Hjorth-Andersen sanoo.

Stine Bossen mielestä eliniän merkittävä pite-
neminen on ”hyvä uutinen”. Vakuutusyhtiö Try-
gin johtajana toiminut ja nykyään muun muassa 
Nordean ja TDC:n hallituksissa vaikuttava Bosse 
katsoo kuitenkin, että yksityisen ja julkisen sekto-
rin työnjakoa on mietittävä uudelleen.

– Kun ikää karttuu, joutuvat lonkat ja polvet 
vaihtoon. Kun valtio ei enää selviä kasvavista ter-
veysmenoista, voitaisiin luoda järjestelmä, jossa me 
kaikki säästäisimme tämäntyyppisiä leikkauksia 
varten. Jos henkilö putoaa työmarkkinoilta, yhteis-
kunnan on tultava joksikin aikaa apuun, jotta kaikki 
voivat saada tarvitsemansa hoidon. On toteutettava 
uudistuksia ja otettava käyttöön uusia menetelmiä 
mutta pidettävä samalla tiukasti mielessä se, miksi 
Pohjoismaissa on niin hyvä asua ja elää moniin 
muihin maihin verrattuna, Bosse toteaa.

vuonna 1960 pohjoismaissa oli kaksi 

miljoonaa autoa, vuonna 2011 autoja 

oli 12 miljoonaa – tai miltei yksi auto 

kahta asukasta kohti.

Børnefonden-kehitysapujärjestön ja vihreän 
CONCITO-ajatushautomon hallituksen puheenjoh-
tajana niin ikään toimiva Stine Bosse pitää kriisiä 
kuitenkin ohimenevänä taloudellisena ongelmana. 
Hänestä on paljon tärkeämpää, että onnistumme 
luomaan vision tulevaisuuden yhteiskunnasta. 
Meidän on muun muassa hyödynnettävä Grönlan-
nin raaka-ainevaroja keskinäiseen kunnioitukseen 
perustuvassa yhteistyössä Grönlannin itsehallinnon 
kanssa, ennen kuin kiinalaiset ehtivät apajille, ja 
opittava käsittelemään taitavasti ilmastohaasteita ja 
vihreää muutosta.

– Velvollisuutenamme on luoda lapsillemme ja 
nuorillemme paremmat tulevaisuudennäkymät 
kuin itsellämme oli aikoinaan. Afrikan, Aasian ja 
Etelä-Amerikan nuoret ovat varmoja siitä, että heillä 
tulee olemaan parempi elämä kuin heidän vanhem-
millaan ja isovanhemmillaan. Me emme kuitenkaan 
voi sanoa omille lapsillemme, että heillä on oltava 
aikuisena kolme autoa tai että heidän on pyrittävä 
pääsemään lomamatkalle neljästi vuodessa. Meidän 
on pakko antaa heille jotain uutta: uusi näkökulma 
ja elämän tarkoitus. Minulla ei ole valmiita vastauk-
sia, mutta kysymykset kaikuvat jo meidän kaikkien 
korvissa, Stine Bosse toteaa.

Vaikka Ruotsi pärjääkin tällä hetkellä parhaiten, 
ovat kaikki Pohjoismaat silti ”Euroopan huipul-
la”, Bosse kiteyttää osuvasti. Siksi Pohjoismaiden 
erityisvelvollisuutena on toimia edelläkävijöinä ja 
viitoittaa Euroopalle uusi, visionäärinen tie, Stine 
Bosse kannustaa puheenvuoronsa päätteeksi meitä 
Kööpenhaminan yliopiston auditorioon kokoontu-
neita – ja kaikkia muitakin pohjoismaalaisia.
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Pohjoismaiden tilastollinen vuosikirja 

Pohjoismaisia tilastoja on koottu ja julkaistu vuodesta 1962 

lähtien. Kirja tarjoaa ainutlaatuisen yleiskuvan Pohjoismaiden 

kehityksestä viimeksi kuluneiden 50 vuoden aikana.

www.norden.org/fi/teema/nordisk-statistik-i-50-aar-1

Stine Bosse

•	 Syntynyt vuonna 1960, oikeustitieteen maisteri (cand. jur.) 

•	 TrygVesta A/S -konsernin johtaja 2001–2011

•	 Flügger Denmarkin, Tanskan kuninkaallisen teatterin, 

CONCITOn, Børnefondenin ja Copenhagen Art Festivalin 

hallituksen puheenjohtaja sekä muun muassa Nordea Bank 

A/S:n, TDC:n, Allianzin ja Aker ASA:n hallituksen jäsen

•	 YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon nimitti Stine Bossen keväällä 

2010 äärimmäisen köyhyyden ja nälän poistamiseen pyrki-

vien YK:n vuosituhattavoitteiden lähettilääksi.

tiesitkö?
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