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Pohjoismainen yhteistyö 

Pohjoismainen yhteistyö on maailman vanhimpia ja kattavimpia alueellisen yhteistyön malleja. 
Siihen osallistuvat Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska sekä Ahvenanmaan, Färsaarten ja  
Grönlannin itsehallintoalueet. Yhteistyö vahvistaa Pohjoismaiden yhteenkuuluvuutta unohtamatta 
maiden välisiä yhtäläisyyksiä ja kansallisia erityispiirteitä. Lisäksi se parantaa naapuruussuhteita ja 
mahdollisuuksia pohjoismaiseen edunvalvontaan kansainvälisissä yhteyksissä. 
 
Pohjoismainen yhteistyö sai viralliset puitteet vuonna 1952, jolloin Pohjoismaiden neuvosto  
perustettiin maiden parlamenttien ja hallitusten yhteistyöelimeksi. Vuonna 1962 Pohjoismaat  
allekirjoittivat Helsingin sopimuksen, joka on edelleenkin pohjoismaisen yhteistyön kulmakivi. 
Vuonna 1971 perustettiin Pohjoismaiden ministerineuvosto, joka on viiden Pohjoismaan sekä  
kolmen itsehallintoalueen hallitusten välinen yhteistyöelin. 



Johdanto 

Pohjoismaiden ministerineuvoston lapsi- ja nuorisopoliittista yhteistyötä 
on ohjannut sektorienvälinen toimintasuunnitelma. Aiemmasta toiminta-
suunnitelmasta saadut kokemukset osoittavat, että lasten ja nuorten asiat 
ovat saaneet ministerineuvostossa varsin vähän huomiota. Tämän vuoksi 
Pohjoismaiden ministerineuvosto on päättänyt uudistaa lapsi- ja nuori-
soyhteistyön rakennetta. Sektorienvälistä yhteistyötä säätelee jatkossa 
yleinen strategia, joka ohjaa tämän toimintasuunnitelman ohella myös 
Pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean NORDBUKin työtä. 
Uuden rakenteen tarkoituksena on selkeyttää sektorienvälisen työn sekä 
Pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean työn suhdetta. Uudis-
tuksen myötä lapsi- ja nuorisonäkökulma sisällytetään Pohjoismaiden 
ministerineuvoston toimintaan soveltuvilta osin, ja Pohjoismaisen lapsi- 
ja nuorisoyhteistyön komitean tehtävät selkiytyvät.  

Pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea on Pohjoismaiden 
ja itsehallintoalueiden nuorisoasiain yhteistyöelin, jossa on sekä jäsen-
maiden valtionhallinnon että kansallisten nuorisojärjestöjen edustajia. 
Lapsilla ja nuorilla tarkoitetaan kaikkia 0–25-vuotiaita, mutta ikäjakauma 
voi vaihdella eri yhteyksissä. 

Tarkoitus ja tavoite 

Tämän toimintasuunnitelman ja NORDBUKin tarkoituksena on edistää 
pohjoismaisessa lapsi- ja nuorisoyhteistyön strategiassa määriteltyä yleis-
tavoitetta. Sen mukaan Pohjoismaiden ministerineuvoston lapsi- ja nuori-
soyhteistyössä tulee edistää lasten ja nuorten mahdollisuuksia hyviin 
elinolosuhteisiin sekä heidän vaikutusmahdollisuuksiaan. 

Tavoitteen toteutumista edistävät 
 

1. NORDBUKin koordinoiva ja sektorienvälinen työ lapsi- ja 
nuorisonäkökulman sisällyttämiseksi Pohjoismaiden 
ministerineuvoston toimintaan soveltuvilta osin sekä 

2. NORDBUKin oma toiminta. 

1. NORDBUKin koordinoiva ja sektorienvälinen työ  

NORDBUK tukee muita sektoreita strategian tavoitteen saavuttamiseksi 
sekä koordinoi strategian seurantaa ja Pohjoismaiden ministerineuvoston 
lapsi- ja nuorisoyhteistyötä. NORDBUK pyrkii lisäämään sektorienvälis-
tä yhteistyötä, joka liittyy strategia-asiakirjaan perustuvien tapahtumien 
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järjestämiseen ja ajankohtaisten teemojen käsittelyyn. NORDBUK voi 
toimia neuvonantajana pohdittaessa sitä, miten lapset ja nuoret voivat 
osallistua ja tulla kuulluiksi. 

NORDBUK 
 

1. tukee aktiivisesti eri ministerineuvostojen strategiaan liittyvää työtä, 
esimerkiksi jakamalla pohjoismaisen tutkimuskoordinaattorin 
välittämää tietoa lasten ja nuorten elinolosuhteista 

2. tekee strategiaa tunnetuksi 
3. edistää eri sektoreiden välistä yhteydenpitoa ja kokemustenvaihtoa 
4. käsittelee kaikki strategia-asiakirjan painopistealueisiin liittyvät 

Pohjoismaiden ministerineuvoston uudet toimintasuunnitelmat 
lähettämällä ne lausuntokierrokselle ja 

5. tekee vuosittain koosteen eri sektoreiden lapsi- ja nuorisotoimintaa 
koskevista raporteista. 
 

NORDBUKin strategiaan liittyvä työ arvioidaan vuonna 2008. 

2. NORDBUKin oma toiminta 

Sektorienvälisen toiminnan lisäksi NORDBUK edistää strategian pääta-
voitteen toteutumista useiden omien hankkeiden avulla. Hankkeet toteu-
tetaan painopistealueilla, jotka eivät kuulu minkään Pohjoismaiden minis-
terineuvoston yhteistyöalueen vastuulle.  

2.1 Tuetaan lasten ja nuorten omaa järjestäytymistä ja pohjoismaista 
yhteistyötä. 

NORDBUK jakaa apurahoja nuorisohankkeille ja suoraan nuorisojärjes-
töille. Tuettavan toiminnan tulee liittyä tiiviisti strategian painopistealuei-
siin. Pohjoismaiden ministerineuvoston lapsi- ja nuorisoyhteistyön strate-
gian tärkeitä lähtökohtia ovat ikä, moninaisuus, tasa-arvo, toimintarajoit-
teisuus, pohjoismainen hyöty ja pohjoismainen yhteistyö kansainvälisissä 
yhteyksissä. Niiden tulee olla myös apurahajärjestelmän tärkeitä lähtö-
kohtia. Apurahajärjestelmän päätarkoituksena on edistää sitä, että strate-
gian painotukset heijastuvat apurahapäätöksiin. Lasten ja nuorten oman 
järjestäytymisen tukemisen on samalla oltava joustavaa, jotta se edistäisi 
uusien järjestäytymismuotojen syntymistä. 
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2.2 Tuetaan sellaisten uusien menetelmien kehittämistä ja levittämistä, 
jotka edistävät lasten ja nuorten osallistumista demokraattisiin 
prosesseihin. 

Lasten ja nuorten osallistuminen on ollut huomion kohteena jo pitkään, ja 
se on Pohjoismaissa tärkeä kysymys kaikilla politiikan tasoilla. Pohjois-
maiden kansallisissa nuorisopolitiikoissa käsitellään lasten ja nuorten 
osallistumista, ja uusia menetelmiä otetaan käyttöön paikallistasolla, jolla 
lasten ja nuorten haluttomuus perinteiseen osallistumiseen on koettu on-
gelmaksi. NORDBUK haluaa vaihtaa näkökulmaa ja siirtää ongelman 
painopisteen lapsista ja nuorista olemassa oleviin rakenteisiin. Lasten ja 
nuorten oikeus vaikuttaa omaan elämäänsä, lähiympäristöönsä ja yhteis-
kunnan kehitykseen yleensä edellyttää sitä, että vallitsevat rakenteet 
mahdollistavat lasten ja nuorten todellisen vaikuttamisen. NORDBUK 
noudattaa Pohjoismaiden ministerineuvostossa niin sanottua yhteishallin-
nan (co-management) periaatetta, joka tarkoittaa sitä, että nuorisojärjestöt 
ja viranomaiset osallistuvat työhön tasavertaisilla ehdoilla. 

2.3 Edistetään moninaisuutta NORDBUKin apurahoja myönnettäessä. 

Pohjoismaiden ministerineuvoston lapsi- ja nuorisoyhteistyön strategian 
tärkeinä lähtökohtina ovat moninaisuus ja yhdenvertaisuus. NORDBUK 
pyrkii problematisoimaan ikään liittyvän suhtautumisen lisäksi myös 
suhtautumista sukupuoleen, etniseen taustaan, seksuaaliseen suuntautu-
miseen ja toimintarajoitteisiin. Nämä asiat ovat usein kytköksissä toisiin-
sa. NORDBUK pyrkii erityisesti tuomaan moninaisuutta korostavan nä-
kökulman lapsi- ja nuorisoalalle. NORDBUK jatkaa Pohjoismaiden mo-
nikulttuurisuuteen liittyvien tarpeiden ja haasteiden kohtaamista 
ensinnäkin välittämällä tietoa apurahajärjestelmästä ja tekemällä sen puit-
teissa priorisointeja, jotta yhä useammat lapset ja nuoret voisivat hakea 
järjestö- ja hanketukea. Toiseksi järjestelmää aiotaan kehittää siten, että 
Pohjoismaiden lapset ja nuoret pystyisivät helposti hyödyntämään sitä. 
Internet voi olla tässä yhteydessä mahdollisuus. 

2.4 Edistetään lasten ja nuorten tietämystä ihmisoikeuksista ja 
demokratiasta. 

Tavoitteena on yhteiskunta, jossa lasten ja nuorten oikeuksiin liittyviä 
monimutkaisia kysymyksiä käsitellään demokraattisesti, laaja-alaisesti ja 
rohkaisevasti sekä osallisuutta edistäen sen sijaan, että yhteiskunnan toi-
minta suorastaan edistäisi syrjäytymistä. Pohjoismailla ja itsehallintoalu-
eilla on kaikki edellytykset toimia kansalais- ja poliittisten oikeuksien 
sekä taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien edellyttämällä tavalla. Kaik-
ki Pohjoismaat ovat ratifioineet YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen. 
Jotta lasten ja nuorten ihmisoikeuksia voitaisiin suojella ja edistää, kaik-
kien on tunnettava oikeudet ja toimittava niiden mukaan. NORDBUKin 



8 Pohjoismaisen lapsi-ja nuorisoyhteistyön komitean toimintasuunnitelma 2006–2009 

yhtenä vaikutuskeinona on apurahajärjestelmä, joka tukee ihmisoikeuksi-
en ja demokratian tuntemusta edistäviä hankkeita. Tietämyksen karttues-
sa lapset ja nuoret voivat huolehtia oikeuksistaan nykyistä paremmin. 

2.5 Lisätään yhteistyötä ja koordinointia muiden kansainvälisten lapsi- ja 
nuorisopoliittisten yhteistyörakenteiden kanssa. 

NORDBUK edistää muiden kansainvälisten nuorisojärjestöjen – kuten 
Nuorten Pohjoismaiden neuvoston – kanssa tehtävää yhteistyötä. 
NORDBUK tukee eurooppalaiseen ja kansainväliseen nuorisopolitiik-
kaan liittyvää tiedonvaihtoa synergiaetujen saavuttamiseksi. Lisäksi 
NORDBUK tekee nuorisopoliittista yhteistyötä Pohjoismaiden naapuri-
maiden kanssa, mukaan lukien Pohjoismaiden itsehallintoalueet ja niiden 
lähinaapurit. Alueellisella tasolla NORDBUK tekee yhteistyötä keskeis-
ten pohjoiseurooppalaisten lapsi- ja nuorisoyhteistyön rakenteiden kanssa 
ja pyrkii edistämään niiden toiminnan nykyistä parempaa koordinointia.  

2.6 Lisätään lapsiin ja nuoriin liittyvää tietoa ja tietojen välittämistä 
NORDBUKin nuorisotutkimuksen koordinaattorin avulla. 

Pohjoismaissa tehdään laajaa lapsiin ja nuoriin liittyvää tutkimusta. Tut-
kimusta tekevät yliopistojen ja korkeakoulujen eri alojen tutkijat, mutta 
sitä tehdään myös viranomaisten käynnistämissä kansallisissa ja paikalli-
sissa hankkeissa. NORDBUK tarvitsee lapsia ja nuoria koskevaa tietoa 
voidakseen saavuttaa konkreettiset tavoitteensa ja harjoittaa toimintaansa. 
Laajapohjaista tietoa tarvitaan eritoten Pohjoismaiden ministerineuvoston 
lapsi- ja nuorisoyhteistyön tukemiseksi. NORDBUKin keskeisenä paino-
pistealueena on lapsia ja nuoria koskevien tutkimustulosten koordinointi 
ja välittäminen. Osaaminen karttuu, kun Pohjoismaissa kerätään yhdessä 
lapsiin ja nuoriin liittyvää tietämystä. Koordinaattorin tulee pyrkiä saat-
tamaan olemassa oleva tutkimustieto Pohjoismaiden ministerineuvoston, 
Pohjoismaiden viranomaisten ja maiden nuorisojärjestöjen käyttöön. 
NORDBUKin tulee tarvittaessa voida ehdottaa tutkimushankkeiden 
käynnistämistä aiheista, joista puuttuu tietoa. Tämä edellyttää muun mu-
assa koordinaattorin ja nuorisojärjestöjen välistä suoraa yhteydenpitoa.  

Vuosittaiset toimenpidesuunnitelmat 

Lapsi- ja nuorisoala kehittyy jatkuvasti, mikä vaatii toimintasuunnitel-
malta joustavuutta. Joustonvara taataan seuraavaa puheenjohtajakautta 
suunniteltaessa. NORDBUK tekee vuosittain päätökset edellä mainittui-
hin alueisiin liittyvistä konkreettisista toimenpiteistä. Myös näihin vuosit-
taisiin toimenpidesuunnitelmiin on jätettävä tilaa toimenpiteille, joita on 
mahdotonta ennustaa niihin liittyvien prosessien keskeneräisyyden vuok-
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si. Pohjoismaiden ministerineuvoston, Pohjoismaiden ja ympäröivän 
maailman lapsi- ja nuorisoalan kehitys voi vaatia toimenpiteitä, joista ei 
ole mahdollista päättää ennakolta. 

Seuranta ja arviointi 

NORDBUKin on jatkuvasti seurattava ja arvioitava toimintoja. Itse toi-
mintasuunnitelma arvioidaan vuonna 2008. 

Pohjoismaiset yhteistyöministerit hyväksyivät tämän toimintasuunni-
telman kokouksessaan Kööpenhaminassa 1.3.2006. 
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