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1. Pohjoismainen yhteistyö  
 
1.1 Pohjoismaiden keskinäinen yhteistyö 
Keväällä 2005 pohjoismaiset tasa-arvoministerit panivat täytäntöön pohjoismaisen tasa-
arvoyhteistyön ohjelman vuosille 2006–2010, nimeltään Tavoitteena tasa-arvoinen 
yhteiskunta. Yhteistyöohjelma toimii kehikkona kuluvan viisivuotiskauden aikana 
Pohjoismaissa ja kolmella itsehallintoalueella toteutettavalle tasa-arvotyölle. Pohjoismaiden 
neuvosto hyväksyi ohjelman lokakuussa 2005. Neuvoston suosituksen mukaisesti ohjelmaa 
täydennetään laatimalla erillinen toimintasuunnitelma kullekin vuodelle. Kansalaisuus- ja 
kuluttajakysymysten komitea harkitsi 20. syyskuuta 2006 Lahdessa julkaistussa raportissa 
suositusta 24/2005/kansalaisuus, joka sisältyi 2006–2010 yhteistyöohjelmaan (B 
233/kansalaisuus). Yksikkö on ilmoittanut ottaneensa ilahtuneena vastaan Ministerineuvoston 
tasa-arvoon liittyviä toimia koskevan yhteydenoton ja osallistuvansa mielellään valmiin 
yhteistyöohjelman täytäntöönpanoon. Pohjoismaiden neuvosto kuittasi Ministerineuvoston 
ehdotukset ja pitää omalta osaltaan sen sisältämiä suosituksia loppuun käsiteltyinä.  
 
Pohjoismainen tasa-arvopolitiikka on uusien haasteiden edessä. Pohjoismaiden 
ministerineuvosto on pyrkinyt 30-vuotisen tasa-arvotyönsä aikana lisäämään sukupuolten 
välistä tasa-arvoa pohjoismaisissa yhteiskunnissa – aktiivinen tasa-arvotyö onkin 
tunnusomaista pohjoismaisille demokratioille.  
 
Tasa-arvoisessa yhteiskunnassa kummallakin sukupuolella on yhtäläiset mahdollisuudet 
käyttää voimavarojaan ja kykyjään. Tasa-arvo synnyttää näin lisäarvoa ja edistää kansallisen 
hyvinvoinnin ja työ- ja elinkeinoelämän kehitystä ja uudistumista. 
 
Pohjoismaisen tasa-arvotyön uudet haasteet kytkeytyvät globalisaation lisääntymiseen ja 
täydentävät perinteisiä tasa-arvon alueita. Haasteista voidaan mainita nuorten muuttuneet 
käsitykset siitä, miten sukupuoli vaikuttaa heidän mahdollisuuksiinsa, väestön ikääntyminen, 
työelämän rakennemuutos, globalisaatio ja yhteiskunnan monikulttuurisuus. 
 
Pohjoismaissa asuvat ihmiset eroavat toisistaan etnisyyden, sosiaalisen tai alueellisen taustan, 
sukupolven, perhetilanteen, seksuaalisen suuntautumisen tai fyysisten ominaisuuksien 
perusteella. Tasa-arvopolitiikan ajankohtaisena haasteena onkin tämän monimuotoisuuden 
tavoittaminen ja kaikkien ryhmien huomioiminen tasa-arvopolitiikan 
päätöksentekoprosesseissa ja julkisessa keskustelussa, jonka puitteissa tasa-arvopolitiikka 
muotoutuu. 
 
Kun sekä naisten että miesten erilaiset kyvyt, tiedot ja kokemukset huomioidaan, niillä on 
mahdollisuus vaikuttaa kaikkien yhteiskunnan alojen kehitykseen ja rikastaa sitä. Naisille ja 
miehille on annettava mahdollisuus ottaa vastaan uusia tehtäviä sekä myös luopua vanhoista 
niin työelämässä kuin perheen piirissäkin. Tasa-arvoisen yhteiskunnan saavuttamisen 
perusedellytys on miesten aktiivinen osallistuminen tasa-arvotyöhön. Erityisenä haasteena on 
saada myös erilaisia etnisiä, uskonnollisia ja kulttuurisia ryhmiä edustavat miehet mukaan 
tasa-arvon edistämiseen. 
 
Pohjoismaisten naisten ja miesten mahdollisuudet vanhemmuuden, hoivatyön, työelämän ja 
poliittisen osallistumisen yhdistämiseen liittyvät läheisesti hyvinvointivaltion ja hoivapolitiikan 
kehitykseen. 
 
Ensisijaiset painopistealueet 2006–2010 
Pohjoismaissa tehtävä tasa-arvotyö käsittää paljon eri osa-alueita, eikä kaikkia alueita voida 
painottaa samanaikaisesti. Pohjoismaiden ministerineuvoston tämänhetkiset 
pääpainopistealueet ovat: 

• Sukupuoli ja valta  
• Sukupuoli ja nuoret 
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Kummassakin tapauksessa lähtökohtana on lähestyä kysymyksiä, jotka ovat yhteisiä kaikille 
Pohjoismaille ja itsehallintoalueille. Projekteille haetaan pohjoismaisten tasa-arvoministerien 
hyväksyntä erillisten vuosisuunnitelmien avulla. 
 
Muut painopistealueet 
Vuosina 2006–2010 Pohjoismaiden ministerineuvosto paneutuu teemaan sukupuoli, kulttuuri 
ja viestintä. 
 
Vuosi 2007 on kuluvan 2006–2010 tasa-arvoyhteistyöohjelman toinen vuosi, jonka aikana 
pohjoismainen yhteistyö panostaa teemoihin sukupuoli ja valta sekä sukupuoli ja nuoret. 
Perhepolitiikan vaikutuksia käsittelevä projekti päättyy vuoden loppuun mennessä. 
 
1.2 Suomen pääpainopistealueet vuonna 2007 
 
Sukupuoli ja valta 
Tasa-arvon kannalta on erittäin tärkeää, että naisilla ja miehillä on mahdollisuus yhdistää työ- 
ja perhe-elämä. Työmarkkinat ovat yhä jakautuneet mies- ja naisvaltaisiin aloihin ja 
sektoreihin, ja muutos on ollut hidasta. Tämä asettaa useita haasteita tasa-arvon syntymiselle. 
Suomessa on pohdittu erityisesti vanhempainlomaresurssien epätasa-arvoista jakoa mies- ja 
naisvaltaisten alojen kesken. Pohjoismaissa käytävä tasa-arvokeskustelu lähestyy asiaa 
hyvinvointivaltiokeskustelun näkökulmasta. Asiasta järjestetään konferenssi tasa-
arvoministerien kokouksen yhteydessä. Kokouksen teema on “Naiset ja taloudellinen 
päätöksenteko”.  
 
Sukupuoli ja nuoret 
Suomi on monen vuoden ajan kehitellyt sukupuoliherkkää toimintamallia nuorisotyötä varten. 
Tarkoituksena on edistää sukupuolien välistä tasa-arvoa nuorisotyössä. Seuraava askel on 
löytää keinoja soveltaa ideat käytännön tason nuorisotyöhön. Suomi jatkaa edellisen 
puheenjohtajamaan Norjan aloittaman sukupuoli ja nuoret -teeman eteenpäin viemistä. 
Toiminta tapahtuu Ministerineuvoston kokonaisvaltaisen pohjoismaisia lapsia ja nuoria 
koskevan strategian puitteissa. 
 
Mainstreaming 
Suomen puheenjohtajuuden aikana painotetaan myös sukupuolten välisen tasa-arvon jatkuvan 
integroimisen tärkeyttä. Aikeena on kartoittaa missä määrin pohjoismaiset hallitukset ovat 
tehneet työtä mainstreamingin edistämiseksi. Suomessa pidetään eri virkamieskomiteoiden 
suomalaisia puheenjohtajia varten järjestettävä mainstreaming-seminaari, jossa käsitellään 
Ministerineuvostossa tehtävää työtä. 
 
Pohjoismainen naistutkimusinstituutti – NIKK 
Vuonna 2006 Norjan puheenjohtajuuden aikana saatiin päätökseen useampia monivuotisia 
tasa-arvoprojekteja. Suomen puheenjohtajakauden aikana hahmotellaan konkreettisia 
toimenpiteitä yhteistyöohjelman pääpainopistealueiden edistämiseksi. Ohjelman läpi viemiseksi 
on erittäin tärkeää tehostaa yhteistyötä ja dialogia NIKK:in kanssa. Erityisen merkittävää on 
NIKK:in toimintaa käsittelevien suomenkielisten julkaisujen ja materiaalien saatavuuden 
parantaminen. 
 
Lähialueyhteistyö 
Yhteistyö Luoteis-Venäjässä sijaitsevan Barentsin alueen kanssa on erityinen painopistealue. 
Suomen puheenjohtajuuden aikana jatketaan prostituution ja naiskaupan vastaista yhteistyötä 
Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa sekä EU:n Pohjoisen ulottuvuuden Partnership on 
Public Health and Social Wellbeing -ohjelman puitteissa. 
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1.3 Pohjoismainen naistutkimusinstituutti – NIKK  
Tasa-arvoasioiden virkamieskomitea ja NIKK huolehtivat tasa-arvoministerien hyväksymien 
poliittisten prioriteettien seurannasta Pohjoismaisen tasa-arvotyön ohjelman 2006–2010 
puitteissa. NIKK käynnistää, koordinoi ja harjoittaa naisten, miesten ja tasa-arvotutkimuksen 
kannalta tärkeää tutkimustyötä sekä levittää sitä koskevaa tietoa tehtävänään informoida 
mahdollisimman tehokkaasti poliittista keskustelua ja poliittisia aloitteita. NIKK:illä on uusi 
sopimus vuosien 2006–2007 toimintaa varten. 
 
Vuoden 2007 kuluessa saatetaan päätökseen projekti perhepolitiikan merkityksestä 
sukupuolten väliselle tasa-arvolle. Vuoden mittaan käynnistetään myös uusi projekti, joka 
arvioi prostituutiota Pohjoismaissa. NIKK osallistuu Ledarskap i Norden ur könsperspektiv- ja 
Innovation Gender -projekteihin. NordForskin rahoittama poikkitieteellinen pohjoismainen 
tutkijakoulu toimii nyt neljättä vuotta. NIKK on osajärjestäjänä seminaarissa, jossa käsitellään 
Pohjoismaissa tapahtuvaa ihmiskauppaa käsittelevää tutkimusta. Pohjoismainen journalistien 
koulutusohjelma julkaisee lisäksi vuonna 2007 raportin ”Kön och makt inom prostitution och 
pornografi” sekä antologian ”Nordiska män i rörelse”. 
 
NIKK-lehden painoversio jatkaa ilmestymistään kahdesti vuodessa. Lisäksi lehti ilmestyy 
online-versiona. Vuoden 2007 kuluessa pannaan täytäntöön NIKK:in uusi tiedotusstrategia, 
jossa NIKK:in kotisivu saa entistä tärkeämmän roolin tiedotustoiminnassa. Lisäksi NIKK:in 
kieliprofiilia laajennetaan. NORA-lehden (Nordic Journal of Women’s Studies) toimitus muuttaa 
Suomeen, vaikkakin NIKK antaa sille yhä markkinointi- ja tiedotustukea. Pohjoismaiden 
ministerineuvoston miestutkimukselle myöntämän tuen seurauksena alkaa ilmestyä uusi 
pohjoismainen julkaisu NORMA – Nordisk tidskrift for maskulinitetsstudier. NIKK julkaisee 
lehteä vuosina 2007–2008  yhdessä Universitetsforlaget Norgen kanssa, minkä jälkeen sen 
omistus siirtyy pohjoismaiselle yhdistykselle. 
 
 
2. Kansainvälinen yhteistyö  
 
2.1 Yhteistyö Euroopan kanssa 
Pohjoismaisesta tasa-arvopolitiikasta ollaan kansainvälisesti erittäin kiinnostuneita. 
Kansainvälinen tietämys perhe-, työ- ja yhteiskuntaelämän tasa-arvoisuuden merkityksestä 
lisääntyy eri puolilla maailmaa. Eurooppalaisissa yhteyksissä ovat erityisen tärkeitä ne 
pohjoismaisen tasa-arvotyön alueet, jotka liittyvät naisten osallistumiseen 
päätöksentekoprosesseihin. Esimerkkinä mainittakoon aktiiviset toimet aliedustetun 
sukupuolen vaikutusmahdollisuuksien takaamiseksi. Pohjoismaat osallistuvat lukuisiin EU-
ohjelmiin ja -projekteihin EU:n tasa-arvo-ohjelman puitteissa. 
 
Vuoden 2007 aikana tasa-arvoasioiden virkamieskomitea keskittyy luomaan ja edistämään 
erilaisten kansainvälisten järjestöjen välistä yhteistyötä, yhteistyöministerien joulukuussa 2002 
ja elokuussa 2003 tekemien päätösten mukaisesti.  
 
Tasa-arvoasioiden virkamieskomitea panostaa EU-yhteistyöhön myös muilla yhteistyöalueilla, 
jos niillä on erityistä merkitystä joko EU-maissa, Pohjoismaissa, Virossa, Latviassa, Liettuassa 
tai Luoteis-Venäjällä.  
 
2.2 Yhteistyö Eestin, Latvian ja Liettuan kanssa 
Järjestyksessä neljäs Pohjoismaiden ja Baltian maiden välinen tasa-arvoyhteistyön ohjelma 
hyväksyttiin 10. toukokuuta 2006 Tønsbergissä Norjassa pidetyssä Pohjoismaiden ja Baltian 
maiden tasa-arvoministerien kokouksessa. Ohjelmalla pyritään tukemaan tasa-arvoasioiden 
sisällyttämistä paikallisiin, alueellisiin ja kansallisiin päätöksentekoprosesseihin. Lainsäädäntö, 
työelämä, koulutus ja talous ovat aloja, joita on valotettava ja joista on keskusteltava 
sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulmasta käsin. Lisäksi on edelleen tärkeää tukea naisten aktiivista 
osallistumista uusiin demokraattisiin instituutioihin sekä naisten valtaa ja vaikutusvaltaa niissä.  
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Huhtikuussa järjestetään Pohjoismaiden ja Baltian maiden välinen seminaari, jossa on 
tarkoitus selvittää, miten vuoden 2006 tasa-arvo-ohjelman edellyttämän tasa-arvonäkökulman 
integroiminen eri osa-alueille saadaan aikaan. Seminaarissa paneudutaan erityisesti tasa-
arvoministerien työhön sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulman integroimiseksi.  
 
2.3 Yhteistyö Luoteis-Venäjän kanssa 
Vuonna 2007 tasa-arvoasioiden virkamieskomitea jatkaa Luoteis-Venäjän yhteistyötä Pietarin 
kaupungin sekä muiden paikallisten, alueellisten ja kansallisten viranomaisten ja edustajien 
kanssa. Yhteistyötä hoidetaan lisäksi eri valtioiden ja Luoteis-Venäjän välillä vallitsevien 
kahdenvälisten suhteiden kautta. Tämä yhteistyö kattaa myös arktiset alueet. 

EU:n Pohjoinen ulottuvuus -ohjelma keskittyy Euroopan pohjoisia osia koskeviin kysymyksiin. 
Pohjoismaiden ministerineuvosto kehittää edelleen strategiaa, joka toimii yhdessä Pohjoinen 
ulottuvuus -ohjelman ja Partnership on Public Health and Social Wellbeing -ohjelman kanssa. 
Kaikkeen yhteistyön puitteissa tapahtuvaan toimintaan on sisällytettävä sukupuolinäkökulma.  

 
 
3. Vuoden 2007 budjetti 
 
Tasa-arvoministerien vuoden 2007 kokonaisbudjetti on 8.300.000 DKK. Se jakautuu 
siten, että 3.300.000 DKK jaetaan ministerineuvoston päätöksen mukaan ja 5.000.000 DKK  
osoitetaan Pohjoismaiselle naistutkimusinstituutille (NIKK). 
 
 
4. Projektit ja toiminta vuonna 2007 
 
4.1 Tasa-arvoministerit ja tasa-arvoasioiden virkamieskomitea 
 
4.1.1 Ihmiskauppa ja prostituutio Pohjoismaissa  
Vuonna 2007 käsitellään prostituutiota Pohjoismaissa ja käynnistetään pohjoismainen projekti, 
jonka tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa prostituutiosta ja prostituutiotarkoituksessa 
harjoitetusta ihmiskaupasta ja siitä miten näihin ilmiöihin suhtaudutaan oikeusjärjestelmässä 
ja sosiaalipalvelujen tarjonnassa. Projekti käynnistyy vuonna 2007 yhteistyössä NIKK:in 
kanssa sekä sen osittaisella rahoituksella. 
 
Pohjoismaiden tasa-arvoasioiden ministerit käsittelivät seksuaalisia tarkoituksia varten 
käytävää ihmiskauppaa Pohjoismaiden ja Baltian maiden ministerikokouksessa. Ministerit 
alleviivasivat, että ihmiskaupan vastainen työ on entistä tärkeämpää, ja että on tärkeää 
tehostaa ja koordinoida eri maiden ja kansainvälisten järjestöjen toimintaa tällä alueella. 
 
Vuoden 2007 kuluessa tasa-arvoasioiden virkamieskomitea selvittää, miten vuoden 2003 
huhtikuussa Tukholmassa pidetyssä tasa-arvo-, oikeus- ja sisäministerien kokouksessa 
annetuissa suosituksissa ja lausunnoissa on pitäydytty. 
 
Keväällä 2007 järjestetään tasa-arvoasioiden, sosiaali- ja terveyspolitiikan ja lainsäädännön 
virkamieskomiteoiden kokous, jossa käsitellään Pohjoismaiden neuvoston ihmiskauppaa 
koskevia suosituksia sekä yhteisen pohjoismaisen ihmiskaupan vastaisen 
toimintasuunnitelman työstämistä. Tasa-arvoasioiden virkamieskomitea pyytää sosiaali- ja 
terveyspolitiikan ja lainsäädännön virkamieskomiteoita yhdessä kutsumaan kansainväliset 
järjestöt ja task forcet Kööpenhaminassa pidettävään kokoukseen keskustelemaan seksuaalisia 
tarkoituksia varten käytävän ihmiskaupan vastaisten aloitteiden ja toiminnan koordinoinnista 
ja tehostuksesta. 
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Ministerineuvoston rahoitus vuonna 2006:  100.000 DKK 
Ministerineuvoston rahoitus vuonna 2007:  1.000.000 DKK 
      Yhteensä 1.100.000 DKK 
 
4.1.2 Perhepolitiikan merkitys sukupuolten väliselle tasa-arvolle  
Keväällä esitellään projekti ”Familie- og velferdpolitiske ordninger i Norden – ulike modeller og 
deres konsekvenser for likestilling mellom kjønne”, joka käynnistettiin Norjan 
puheenjohtajakaulla. Projekti tähtää kunkin Pohjoismaan tekemien lainsäädännöllisten, 
taloudellisten ja kulttuuristen valintojen arviointiin monikulttuurisessa yhteiskunnassa 
sukupuolen ja yleensä perhepolitiikan näkökulmista, jotta saadaan selville mikä toimii, mikä 
vaikuttaa mihin, ja mitkä toimintatavat ovat tarkoituksenmukaisia tai hyödyllisiä yleisessä 
kokemusten vaihdossa.  
 
Ministerineuvoston rahoitus vuonna 2006:   430.000 DKK  
Strategiset varat vuonna 2006:    530.000 DKK  
Ministerineuvoston rahoitus vuonna 2007:             0 DKK  
     Yhteensä 960.000 DKK 
Ks. myös 4.2.2 
 
4.1.3 Kulttuuriyhteistyö ja tasa-arvo  
Pohjoismaisen yhteistyön tärkeä osa on ollut kansan- ja korkeakulttuurin, taiteilijavaihdon 
sekä pohjoismaisen taide- ja kulttuurielämän koordinoinnin tukeminen. Kulttuuriyhteistyötä 
voidaan vahvistaa ja uudistaa tarkastelemalla tätä keskeistä yhteistyöaluetta 
sukupuolinäkökulmasta. Sukupuoli vaikuttaa siihen, mitä taiteen ja kulttuurin alalla luodaan ja 
kuka sitä luo. Sukupuoli vaikuttaa myös siihen, miten kulttuuria ja taidetta välitetään. 

Pohjoismaiden ministerineuvosto aikoo työskennellä laajapohjaisesti tuodakseen sukupuoleen, 
kulttuuriin ja viestintään liittyvät ongelmat pohjoismaiseen päiväjärjestykseen. Tässä 
yhteydessä on keskeistä kysyä myös, voidaanko taiteen ja kulttuurin avulla edistää 
integraatiota ja tasa-arvoa tulevaisuudessa. 

Vuoden 2007 aikana tehdään Pohjoismaat kattava tilastointikatsaus resurssien jaosta eri 
kulttuuritarkoituksiin. Projekti toteutetaan yhteistyössä kulttuurivirkamieskomitean kanssa, 
joka myös tukee sitä taloudellisesti. 

Ministerineuvoston rahoitus vuonna 2007:  Yhteensä 100.000 DKK 
 
4.1.4 Valta ja vaikutusvalta Pohjoismaissa – sukupuolinen näkökulma 
10. toukokuuta 2006 pidetyssä kokouksessaan tasa-arvoministerit pyysivät tasa-arvoasioiden 
virkamieskomiteaa tutkimaan mahdollisuutta toteuttaa vuonna 2007 projekti, joka tarkastelee 
valtaa ja vaikutusvaltaa Pohjoismaissa sukupuolen näkökulmasta. Projekti toteutetaan 
yhteistyössä NiCe:n (Nordic Centre for Innovation) ja NIKK:in kanssa ja se kattaa kaikki 
Pohjoismaat ja itsehallintoalueet. Tasa-arvoministerit päättivät myös kutsua Elinkeinoelämän 
ministerineuvoston tekemään yhteistyötä valtaa ja vaikutusvaltaa sukupuolen näkökulmasta 
tutkivassa projektissa. 
 
Ministerineuvoston rahoitus vuonna 2007:  Yhteensä 400.000 DKK 
 
4.1.5 Innovation Gender 
Vuonna 2007 toteutetaan innovaatiota ja teknologiaa sukupuolinäkökulmasta tutkiva projekti, 
jossa keskitytään pohtimaan miten naisten ja miesten tekemä innovaatiotyö voi auttaa 
tekemään Pohjolasta laajan innovaatiokeskuksen. Projektin lähtökohtana on raportti “Norden 
som en global vinnarregion”. Projektin puitteissa suoritetaan tilanneanalyysi sekä järjestetään 
konferenssi vuoden 2007 kuluessa. Projekti toteutetaan yhteistyöprojektina. 
 
Ministerineuvoston rahoitus vuonna 2007:  Yhteensä 200.000 DKK 
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4.1.6 Järjestöjen osallistuminen pohjoismaiseen yhteistyöhön 
Pohjoismaiset verkostot ja järjestöt voivat hakea tukea vuonna 2007 toteutettaville 
projekteille. On erittäin tärkeää, että erilaiset verkostot ja kansalaisjärjestöt saavat tilaisuuden 
kohdata ja keskustella yhteisistä pohjoismaisista kysymyksistä ja työstää yhteispohjoismaista 
katsantotapaa tämän hetken tasa-arvokysymyksiin. 
 
Ministerineuvoston rahoitus vuonna 2007:   Yhteensä 200.000 DKK 
 
4.1.7 Tiedottaminen ja julkaisut 
Kotisivuilla gender.norden.org välitetään tietoa pohjoismaisesta yhteistyöstä. 
Puheenjohtajamaa Suomi vastaa tiedonvälityksen koordinoinnista. Pohjoismaat jatkavat 
tiedonvälitystä pohjoismaisesta tasa-arvopolitiikasta Pohjoismaiden ministerineuvoston 
tietolehtisten ja raporttien sekä erilaisten seminaarien ja konferenssien avulla. 
 
Ministerineuvoston rahoitus vuonna 2006:   Yhteensä 300.000 DKK 
 
4.1.8 Yhteistyö Eestin, Latvian ja Liettuan kanssa  
Pohjoismaiden ja Baltian maiden tasa-arvoministerit hyväksyivät 10.5.2006 Tønsbergissä 
Norjassa maiden välisen tasa-arvoyhteistyön ohjelman vuosille 2007–2008.  
 
Vuonna 2007 järjestetään Pohjoismaiden ja Baltian maiden virkamiehille ja viranomaisille 
suunnattu seminaari, jossa keskustellaan sukupuolinäkökulman sisällyttämisestä kaikilla eri 
politiikan osa-alueilla. 
 
Vuoden mittaan järjestetään myös 10th Anniversary of Women and Men in Dialogue –
konferenssi. Ensimmäinen konferenssi järjestettiin vuonna 1997 Valmierassa Latviassa. 10-
vuotiskonferenssin kokoonkutsujana toimii Latvian sosiaali- ja terveysasioiden ministeriö. Osa 
rahoituksesta saadaan Pohjoismaiden ministerineuvostolta.  
 
Ministerineuvoston rahoitus vuonna 2007:   Yhteensä 200.000 DKK
   
4.1.9 Yhteistyö Luoteis-Venäjän kanssa 
Yhteistyöministerit hyväksyivät joulukuussa 2004 uudet suuntaviivat Venäjän luoteisosien 
kanssa tehtävälle yhteistyölle. PMN:n toiminnan katsotaan tukevan erillisten Pohjoismaiden 
yhteistyötä Luoteis-Venäjän kanssa ja olevan yhdenmukainen Pohjoismaiden kesken 
määritettyjen periaatteiden kanssa. Yhteiset tavoitteet muodostavat perustan Pohjoismaiden ja 
Venäjän väliselle yhteistyölle eri ministerineuvostoissa. PMN:n toiminnasta tullaan 
tiedottamaan näkyvämmin, jotta saadaan aikaan suurempaa kiinnostusta venäläisten 
viranomaisten keskuudessa yhteistyön edelleen kehittämiseksi. 
 
Ministerineuvoston rahoitus vuonna 2007:  Yhteensä 300.000 DKK 
 
4.1.10 Suunnittelu ja seuranta 
Vuonna 2007 varataan suunnittelu- ja seurantatyöhön 250.000 DKK.  
 
Ministerineuvoston rahoitus vuonna 2007:   Yhteensä 250.000 DKK 
 
 
4.2 Suomen puheenjohtajakausi 
 
4.2.1 Sukupuoli ja nuoret 
Työ ns. Valkoisen kirjan parissa jatkuu. Se esiteltiin tasa-arvoministerien kokouksessa 
toukokuussa 2006. Maaliskuussa 2007 järjestettiin Helsingin Hanasaaressa 
asiantuntijaseminaari aiheesta nuoret ja tasa-arvo.  Suomi haluaa puheenjohtajuutensa aikana 
pohtia tiedotusvälineiden merkitystä sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamisessa. Suomi 
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haluaa myös saada mukaan tasa-arvotyöhön mahdollisimman monen etnisen ryhmän 
edustajia. 
 
Ministerineuvoston rahoitus vuonna 2007:   300.000 DKK  
Strategiset varat vuonna 2007:    300.000 DKK  
     Yhteensä 600.000 DKK 
 
4.2.2 Perhepolitiikan merkitys sukupuolten väliselle tasa-arvolle  
Tasa-arvon kannalta on erittäin tärkeää, että naisilla ja miehillä on mahdollisuus yhdistää työ- 
ja perhe-elämä. Työmarkkinat ovat yhä jakautuneet mies- ja naisvaltaisiin aloihin ja 
sektoreihin, ja muutos on ollut hidasta. Tämä asettaa useita haasteita tasa-arvon syntymiselle. 
Suomessa on pohdittu erityisesti vanhempainlomaresurssien epätasa-arvoista jakoa mies- ja 
naisvaltaisten alojen kesken. Pohjoismaissa käytävä tasa-arvokeskustelu lähestyy asiaa 
hyvinvointivaltiokeskustelun näkökulmasta. Asiaan paneudutaan tasa-arvoministerien 
kokouksen yhteydessä järjestettävässä konferenssissa. Kokouksen teema on “Naiset ja 
taloudellinen päätöksenteko”.  
 
Ministerineuvoston rahoitus vuonna 2007:   300.000 DKK  
Strategiset varat vuonna 2007:    300.000 DKK  
     Yhteensä 600.000 DKK 
  
4.2.3 Sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulman sisällyttäminen PMN:n toimintaan 
Vuonna 2002 Tasa-arvoasioiden virkamieskomitea päätti järjestää seminaareja 
virkamieskomiteoiden puheenjohtajille tasa-arvonäkökulman sisällyttämisestä komiteoiden 
työhön. Vuonna 2006 järjestetään seminaari Norjan virkamieskomiteoiden puheenjohtajille ja 
muiden PMN:n komiteoiden ja hallituksien jäsenille, tavoitteena esitellä sekä sisällyttämisen 
käsite että erilaisia tapoja sisällyttää sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulma käytännön työhön. 
 
Ministerineuvoston rahoitus vuonna 2006:  50.000 DKK 
Ministerineuvoston rahoitus vuonna 2007:   50.000 DKK  
     Yhteensä 100.000 DKK  
 
4.3 Pohjoismainen naistutkimusinstituutti – NIKK 
NIKK:in tehtävänä on edesauttaa toimivan pohjoismaisen tasa-arvopoliittisen näkökannan 
luomista tukemalla tämänhetkisen pohjoismaisen tasa-arvo-ohjelman täytäntöönpanoa ja 
osallistumalla aktiivisesti vuoropuheluun pohjoismaisten tasa-arvoministerien, tasa-
arvoasioiden virkamieskomitean ja niiden puheenjohtajien kanssa. 
 
NIKK:illä on olennainen rooli Pohjoismaiden ministerineuvoston tavoitteiden saavuttamisessa 
auttaessaan soveltamaan tasa-arvo-ohjelmaa käytännössä. NIKK käynnistää, koordinoi ja 
harjoittaa naisten, miesten ja tasa-arvotutkimuksen kannalta tärkeää tutkimustyötä sekä 
levittää sitä koskevaa tietoa tehtävänään informoida mahdollisimman tehokkaasti poliittista 
keskustelua ja poliittisia aloitteita. Projektit käsittävät raportteja, katsauksia ja 
tutkimushankkeita, jotka keskittyvät tasa-arvo-ohjelmassa rajattuihin teemoihin. 
 
NIKK seuraa myös naisten, miesten ja tasa-arvotutkimuksen kehitystä edistääkseen 
tutkimusta sekä Pohjoismaissa että niiden ulkopuolella ja rikastuttaakseen Pohjoismaissa 
harjoitettavaa tasa-arvopolitiikkaa. NIKK:in on myös laajennettava tiedonlevityskäytäntöjään 
ja tuotava tutkimusten tulokset yhä laajemman yleisön tietoon ja sillä tavalla nostaa julkisen 
keskustelun tasoa. Lisäksi NIKK koordinoi naisten, miesten ja tasa-arvotutkimuksen tiedotusta 
ja tallennusta toimimalla läheisessä yhteistyössä kansallisten tieto- ja arkistointitahojen 
kanssa. 
 
Ministerineuvoston rahoitus vuonna 2007:   Yhteensä 5.000.000 DKK  
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5. Kalenteri 2007 
 
 
5.1 Tasa-arvoministerien ja tasa-arvoasioiden virkamieskomitean toiminta 
      15.-16.10.2007 Tasa-arvoministerien kokous, Havsvidden, Ahvenanmaa 
      7.2.2007 Tasa-arvoasioiden virkamieskomitean kokous, Oslo    
      10.–11.5.2007 Tasa-arvoasioiden virkamieskomitean kokous, Helsinki 
      22.–23.11.2007 Tasa-arvoasioiden virkamieskomitean kokous, Kööpenhamina 
 
5.2 Suomen puheenjohtajakaudella järjestettävä toiminta 

20.3.2007 Seminaari virkamieskomiteoiden puheenjohtajille sukupuolinäkö-
kulman integroimisesta, Helsinki 

29.–30.3.2007 Asiantuntijaseminaari Nuoret ja tasa-arvo, Hanasaari, Helsinki 
      29.8.2007 Perhepolitiikka ja sukupuolten välinen tasa-arvo, Havsvidden,  
  Ahvenanmaa 
 
5.3 Pohjoismaisen naistutkimusinstituutin (NIKK) toiminta 
       12.–13.2.2007 NIKK:in hallituksen kokous, Oslo 
       20.6.2007  NIKK:in hallituksen kokous, Oslo 
       8.–9.10.2007 NIKK:in hallituksen kokous, Oslo 
 
5.4 Pohjoismaisen ministerineuvoston yhteisrahoituksen avulla järjestettävät 
tapahtumat 
       6.2.2007  Miehet ja tasa-arvo –päätöskonferenssi, Oslo 
       19.–20.4.2007  Pohjoismais-saamelainen tasa-arvokonferenssi, Oslo 
       29.–30.11.2007 10th Anniversary Women and Men in Dialogue, Latvia 
        
5.5 Muu toiminta 
      30.10.–1.11.2007 Pohjoismaiden neuvoston kokous, Oslo 
      6.–8.11.2007 Nordic-Baltic Police Women’s Network Conference, Tampere 
 
 
 


