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3Toimintasuunnitelma ja budjetti 2013

Budjetti on laadittu pohjoismaisten yhteistyöministerien 
antamien suuntaviivojen mukaisesti. Yhteistyöministerit 
ovat päättäneet uudistuksesta, jonka mukaan vuonna 
2013 on käytössä kaksiosainen, 80 miljoonan Tanskan 
kruunun priorisointibudjetti. Sen toinen osa (20 milj. Tans-
kan kruunua) jaetaan budjettivuoden puheenjohtajamaan 
– eli vuonna 2013 Ruotsin – ehdottamille uusille aloitteil-
le. Toinen osa (60 milj. Tanskan kruunua) jaetaan suurille 
strategisille panostuksille, joihin sisältyvät pääministerien 
ehdottama työ vihreän kasvun ja kestävän pohjoismaisen 
hyvinvoinnin edistämiseksi sekä joidenkin aiempien vuosi-
en globalisaatioaloitteiden jatkaminen.

Puheenjohtajamaa Ruotsi on valinnut neljä puheenjohta-
juusaloitetta. Ne ovat 1) NordMin, joka on kaivosteollisuu-
den tutkimus- ja verkostoaloite, 2) pääministerikokouksen 
yhteydessä järjestettävä nuorisotyöttömyyteen painottuva 
työelämähuippukokous, 3) lyhytikäisten ilmastoon vaikut-
tavien yhdisteiden päästövähennyshanke ja 4) työssäoppi-
miseen keskittyvä aloite.

Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineu-
voston vuotuisissa budjettineuvotteluissa päästiin syksyllä 
2012 yksimielisyyteen useista täsmennyksistä ja määrära-
hojen kohdennuksista eri budjettikohdissa. Kompromissi 
ei muuta budjettikohtien loppusummia.

Priorisointibudjetin 80 miljoonaa Tanskan kruunua rahoite-
taan valtaosin aiempien globalisaatioaloitteiden määrära-
hoilla, ja täydennystä saadaan puheenjohtajamaan erästä 
sekä naapuruusyhteistyöhön ja ministerineuvoston yhtei-
siin toimintoihin kohdistuvista pienehköistä säästöistä. Eri 
ministerineuvostojen budjettikehykset ovat samansuurui-
set kuin vuonna 2012.

Kööpenhaminassa 26. marraskuuta 2012

Halldór Ásgrímsson 
Pääsihteeri
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Budjetin kokonaiskehys ja 
sektorikohtainen jakauma

Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2013 kokonais-
menokehys on yhteensä 986 726 000 Tanskan kruunua, 
joten reaalinen budjettikehys on sama kuin vuonna 2012.

Kehyksen erittely:

KoKonaisKehyKsen raKenne
TUhaTTa TansKan 

KrUUnUa

Vuoden 2013 hyväksytty budjetti vuoden 
2012 hinnoin

961 472

Vuoden 2013 hintatason mukaisen hinta-
korjauksen vaikutus

17 721

Valuuttakurssien muuntovaikutus 7 533

yhteensä vuoden 2013 hinnoin 986 726

Vuoden 2013 budjettikehykseen (vuoden 2012 hinnoin) li-
sätään liitteessä 3 ilmenevien kertoimien ja valuuttakurssi-
en mukaisesti tehtyjen hintakorjausten ja kurssimuunnos-
ten vaikutus, ja näin laskemalla saadaan Pohjoismaiden 
ministerineuvoston kokonaismenokehys vuodeksi 2013.

Vuoden 2013 budjetin hintakorjaus merkitsee 17,7 mil-
joonan Tanskan kruunun inflaatiotarkistusta, mikä vastaa 
noin 1,8 prosentin inflaatiota. Laitosten määrärahojen 
kurssimuunnos kansallisista valuutoista Tanskan kruunuik-
si taas kasvattaa budjettia 7,5 miljoonaa Tanskan kruunua. 
Korostettakoon kuitenkin, että tällä ei ole reaalista 
vaikutusta budjetin kokoon (ja maiden maksuosuuksiin) tai 
laitosten määrärahojen suuruuteen. Valuuttakursseja käy-
tetään yksinomaan muunnettaessa sijaintimaan valuuttana 
maksettavia laitosten määrärahoja Tanskan kruunuiksi.

Seuraavalla sivulla on vuoden 2013 menokehyksen sekto-
rikohtainen jakauma.
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Kehysten jakautuminen eri budjettikohtiin Tanskan kruunuina ilmenee liitteestä 2.

VUosien 2013 Ja 2012 BUDJeTTien VerTaiLU (käyvin hinnoin, tuhatta Tanskan kruunua)

BUDJeTTi
2013 osuus

BUDJeTTi
2012 osuus +/–

erotus
%

Priorisointibudjetti 81 441 8,3 % 0 0,0 % 81 441 –

Puheenjohtajamaan erä 20 360 25,0 %

Priorisointierä 61 081 75,0 %

Mr-K, Mr-FJLs, Mr-JÄM 224 051 22,7 % 219 480 22,8 % 4 571 2,1 %

Kulttuuri 173 335 17,6 % 169 972 17,7 % 3 363 2,0 %

Maa- ja metsätalous, kalastus ja elintarvikkeet 41 598 4,2 % 40 551 4,1 % 1 047 2,6 %

Tasa-arvo 9 118 0,9 % 8 957 0,9 % 161 1,8 %

Mr-U, Mr-s 283 930 28,8 % 274 903 28,6 % 9 027 3,3 %

Koulutus ja tutkimus 243 071 24,6 % 235 093 24,5 % 7 978 3,4 %

Sosiaalipolitiikka 40 859 4,1 % 39 810 4,1 % 1 049 2,6 %

Mr-ner, Mr-M, Mr-a, Mr-Finans 188 930 19,1 % 181 481 18,9 % 7 449 4,1 %

Elinkeino-, energia- ja aluepolitiikka 127 694 12,9 % 121 546 12,6 % 6 148 5,1 %

Ympäristö 45 389 4,6 % 44 586 4,6 % 803 1,8 %

Työelämä 13 992 1,4 % 13 527 1,4 % 465 3,4 %

Rahapolitiikka 1 855 0,2 % 1 822 0,2 % 33 1,8 %

Mr-LaG 1 418 0,1 % 1 393 0,1 % 25 1,8 %

Oikeusyhteistyö 1 418 0,1 % 1 393 0,1 % 25 1,8 %

yhteistyöministerit 206 956 21,0 % 211 937 22,0 % –4 981 –2,4 %

Naapuruuspolitiikka 95 592 9,7 % 95 147 9,6 % 445 0,5 %

Ministerineuvoston sihteeristö (NMRS) 80 804 8,2 % 79 220 8,2 % 1 584 2,0 %

Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteiset 
toiminnot

30 560 3,1 % 37 570 3,9 % –7 010 –18,7 %

Globalisaatioaloitteet 0 0,0 % 72 278 7,5 % –72 278 –

yhTeensÄ 986 726 100,0 % 961 472 100,0 % 25 254 2,6 %
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Vuoden 2013 budjetin päälinjat

Pohjoismaiden ministerineuvosto on Pohjoismaiden 
hallitusten virallinen yhteistyöfoorumi. Ministerineuvoston 
työtä säätelee Helsingin sopimus, jota muutettiin viimeksi 
vuonna 1995.

Päävastuu ministerineuvoston työn koordinoinnista on 
pohjoismaisilla yhteistyöministereillä (MR-SAM). Lisäksi 
yhteistyötä tehdään kymmenessä erityisalojen ministeri-
neuvostossa.

Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuus 
vaihtuu vuosittain ja kiertää maiden välillä. Vuonna 2013 
Ruotsi seuraa Norjaa Pohjoismaiden ministerineuvoston 
puheenjohtajamaana.

Ministerineuvoston pääsihteerin vastuulla on budjettieh-
dotuksen tekeminen yhteistyöministereille. Ehdotuksen 
laatiminen perustuu budjettiohjeisiin, jotka yhteistyömi-
nisterit hyväksyvät helmikuussa, sekä tiiviiseen yhteistyö-
hön erityisalojen ministerineuvostojen kanssa. Yhteis-
työministerien budjettiehdotus hyväksytään syyskuussa 
pääsihteerin ehdotuksen ja Pohjoismaissa toteutettavan 
kansallisen kuulemisen pohjalta. Vuoden 2013 lopullisen 
budjetin hyväksyvät yhteistyöministerit marraskuus-
sa 2012 Pohjoismaiden neuvoston kanssa käytyjen 
keskustelujen jälkeen.

Seuraavassa kuvataan yleisesti Pohjoismaiden ministeri-
neuvoston yhteistyöalueiden painopisteitä vuonna 2013. 

Ministerineuvostojen poliittiset 
painopisteet

Priorisointibudjetti: Yhteistyöministerit ovat päättäneet 
perustaa Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2013 
budjettikehykseen priorisointibudjetin, jonka suuruus 
on 80 miljoonaa Tanskan kruunua. Priorisointibudjettia 
käytetään uusien suurten ja priorisoitujen panostusten 
käynnistämiseen. Vuonna 2013 budjetti painottuu puheen-

johtajamaa Ruotsin priorisoimiin panostuksiin, vihreään 
kasvuun, terveyteen ja hyvinvointiin sekä nykyisten globa-
lisaatioaloitteiden jatkamiseen.

Priorisointibudjetti on kaksiosainen: toinen osa koostuu 
20 miljoonasta Tanskan kruunusta, jotka on kohdennettu 
tulevan puheenjohtajamaan aloitteisiin, ja toinen osa noin 
60 miljoonasta kruunusta.

Ministerineuvostot on osallistettu prosessiin, ja pääsihtee-
ri on pyytänyt niiltä ehdotuksia toiminnoiksi, jotka voidaan 
rahoittaa priorisointibudjetin toisen osan 60 miljoonalla 
Tanskan kruunulla.

Teema: Puheenjohtajamaan osuus
Puheenjohtajamaa Ruotsin käynnistämiin aloitteisiin varat-
tu osuus priorisointibudjetista sisältää seuraavat aloitteet: 
1) toteutetaan panostus, jolla torjutaan Pohjoismaiden 
nuorisotyöttömyyttä, 2) perustetaan uusi verkosto, jonka 
tavoitteena on saattaa yhteen Pohjoismaiden kaivos- ja 
mineraalialan sidosryhmiä (NordMin), 3) aloitetaan hanke, 
jonka tavoitteena on parantaa lyhytikäisten ilmastoon 
vaikuttavien yhdisteiden (SLCP) päästöinventaarioita 
Pohjoismaissa, 4) käynnistetään hanke, jonka tavoitteena 
on antaa työllistymiseen johtavaa mukautettua, käytännöl-
listä, arvioitua ja dokumentoitua koulutusta.

Teema: Vihreä kasvu
Pohjoismaat vihreän kasvun kärjessä -tavoite koros-
taa sitä, että Pohjoismaiden tulee yhdessä hyödyntää 
asemaansa energiatehokkuuden, uusiutuvan energian 
kehittämisen, ympäristötietoisuuden, innovaatio- ja 
tutkimuspanosten sekä tiukkojen kansainvälisten ympä-
ristö- ja ilmastotavoitteiden saralla. Toimimalla yhdessä 
Pohjoismaat voivat kasvattaa vihreän kasvun panostus-
tensa vaikuttavuutta, kasvattaa markkinoidensa kokoa ja 
saada poliittiset näkemyksensä entistä tehokkaammin läpi 
meneillään olevissa kansainvälisissä prosesseissa.

Pääministerit antoivat marraskuun 2011 kokouksessaan 
eri alojen ministereille tehtäväksi kehittää kahdeksaa 
konkreettista ehdotusta, jotka esiteltiin vihreän kasvun 
työryhmän raportissa ”Norden – ledande i grön tillväxt”. 
Pohjoismaat aikovat yhdessä edistää vihreää kasvua
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1.   kehittämällä vihreiden ratkaisujen testikeskuksiin 
liittyvää yhteistyötä 

2.   tekemällä yhteistyötä, joka liittyy vihreää kasvua edis-
tävään koulutukseen ja tutkimukseen

3.   edistämällä kuluttajajoustavuutta Pohjoismaiden 
sähkömarkkinoilla

4.   tekemällä yhteistyötä, joka liittyy vihreisiin teknisiin 
normeihin ja standardeihin

5.   tekemällä yhteistyötä, joka liittyy vihreisiin julkisiin 
hankintoihin

6.   kehittämällä jätehuollon tekniikoita ja menetelmiä
7.   edistämällä ympäristön ja ilmaston sisällyttämistä 

kehitysyhteistyöhön
8.   koordinoimalla ja vahvistamalla vihreiden sijoitusten ja 

yritysten rahoittamista.

Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteerin tehtävänä 
on varmistaa se, että pääministerien päätöksen mukaista 
työtä koordinoidaan tehokkaasti ja tiiviisti eri ministeri-
neuvostoissa, joissa työ on keskeinen prioriteetti vuonna 
2013.

Teema: Kestävä pohjoismainen hyvinvointi
Kestävä pohjoismainen hyvinvointi korostaa Pohjoismai-
den ministerineuvoston mahdollisuuksia tukea kansallista 
työtä, jossa pyritään luomaan uusia, innovatiivisia ja 
toimivia ratkaisuja laajoihin hyvinvointiongelmiin. Kaikilla 
Pohjoismailla on edessään samat hyvinvointijärjestelmien 
kehittämis- ja kestävyyshaasteet.

Haasteet liittyvät useisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin. 
Näitä ovat esimerkiksi väestönkehitysmuutokset, eli 
väestön ikääntyminen ja alhainen syntyvyys, arvojen muut-
tuminen, kuten yksilöllistyminen, entistä aktiivisempaan 
vanhuuteen liittyvien vaatimusten ja odotusten kasvu ja 
entistä kokonaisvaltaisempi terveys- ja hyvinvointinäke-
mys, sekä tekniset muutokset, kuten uuden hyvinvointitek-
niikan kehitys, kustannuksia kasvattava lääke- ja lääkintä-
tekniikka ja biotekniikan innovaatioihin kytkeytyvät uudet 
eettiset ongelmat. Hyvinvoinnin rahoituspainetta on lisän-
nyt myös globalisaatio. Maailmanmarkkinoilla käydään ko-
vaa kilpailua sekä investoinneista että työvoimasta. Tämän 
vuoksi kilpailukykyyn, joustavuuteen ja vetovoimaisuuteen 
on panostettava vahvasti.

Kestävä pohjoismainen hyvinvointi -aloitteen avulla Poh-
joismaat voivat yhteisvoimin edistää kestävien hyvinvointi-
järjestelmien kehitystä pitkällä aikavälillä muun muassa

•	 	pyrkimällä kokonaisvaltaisiin, sektorienvälisiin ja 
ennen kaikkea uusiin ratkaisuihin

•	 	vahvistamalla työvoiman sopeutumiskykyä ja mukau-
tumista uusiin osaamisvaatimuksiin sekä yleisesti 
työmarkkinoilla että erityisesti terveys- ja hoiva-alalla

•	 	ehkäisemällä nuorisotyöttömyyttä muun muassa pa-
rantamalla koulutusalan, työelämän ja koko hyvinvoin-
timallin toimijoiden välistä vuorovaikutusta

•	 	edistämällä uusien ja tehokkaiden hoitomuotojen 
mahdollistamista

•	 	tuottamalla uutta näyttöön perustuvaa tietoa tervey-
den sosiaalisen epätasa-arvon muutoksista.

Teema: Pohjoismaiden ministerineuvoston 
globalisaatioaloitteet
Globalisaatio nimettiin pohjoismaisen yhteistyön uudeksi 
painopistealueeksi pääministerien kokouksessa Punkahar-
julla vuonna 2007. Vuodesta 2008 lähtien Pohjoismaiden 
ministerineuvostossa on aloitettu yhteensä 22 globalisaa-
tioaloitetta. Globalisaatiopanostuksen on ollut määrä päät-
tyä vuoden 2012 loppuun mennessä, mutta osalle aloitteis-
ta on perusteltua myöntää jatkorahoitusta vuodeksi 2013. 
Tähän sisältyvät globalisaatioaloitteet, joille pohjoismainen 
yhteistyökomitea (NSK) ja pohjoismaiset yhteistyöministerit 
(MR-SAM) ovat aloitteen käynnistämisestä päättäessään hy-
väksyneet toimeksiannon, jossa hankekausi päättyy vuoden 
2012 jälkeen, sekä päättyneet aloitteet, joille aloitteesta 
vastaava virkamieskomitea tai ministerineuvosto on aloitet-
ta koskevan arvioinnin tai keskustelun pohjalta päättänyt 
pyytää jatkorahoitusta yhteistyöministerien budjettike-
hyksestä. Yhteistyöministerit ovat korostaneet erityisesti 
nykyisten globalisaatioaloitteiden jatkamista yhtenä vuoden 
2013 priorisointibudjetin painopistealueista.

yhteistyöministerit (Mr-saM) priorisoivat lisäksi jatkos-
sakin ennen kaikkea naapuruusyhteistyötä, rajaesteiden 
ehkäisemistä ja poistamista sekä kestävää kehitystä.

naapuruusyhteistyön tavoitteena on vahvistaa koko 
aluetta ja erityisesti Itämeren aluetta. Myös Pohjoismai-
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den länsinaapurien ja etenkin Kanadan kanssa tehtävästä 
yhteistyöstä on tullut tärkeää, ja lisäksi jatketaan arktista 
panostusta arktisen yhteistyöohjelman pohjalta. MR-SAM 
jatkaa yhdessä Pohjoismaiden neuvoston kanssa tulevan 
naapuruusyhteistyön muodon ja sisällön kehittämistä.

Ministerineuvoston Itämeri-yhteistyö keskittyy koko tämän 
”Euroopan huipulla” olevan alueen kehittämiseen. Viron, 
Latvian, Liettuan ja Luoteis-Venäjän kanssa on tehty moni-
vuotista yhteistyötä, ja sen lisäksi on tullut ajankohtaiseksi 
kehittää yhteistyötä Puolan ja Saksan kanssa. Tämä johtuu 
EU:n Itämeri-strategiasta, jonka toimintasuunnitelman 
toteuttamista ministerineuvosto edistää monilla aloilla. 
Eurooppalainen näkökulma on olennainen osa minis-
terineuvoston työtä, ja tähän liittyen ministerineuvosto 
osallistuu aktiivisesti pohjoisen ulottuvuuden toteuttami-
seen ja sen kumppanuuksien kehittämiseen. EU-yhteistyön 
lisäksi ministerineuvosto tekee tiivistä yhteistyötä alueen 
muiden alueellisten neuvostojen kanssa, ja tämä yhteistyö 
laajenee ja vahvistuu.

Viron, Latvian ja Liettuan kanssa tehtävän yhteistyön 
painopistealueita ovat koulutus, tutkimus, innovoin-
ti, ympäristö ja ilmasto. Luoteis-Venäjä-yhteistyö taas 
keskittyy koulutukseen, tutkimukseen ja innovointiin, 
ympäristöön, ilmastoon ja energiaan, kansalaisyhteiskun-
nan ja demokratian vahvistamiseen sekä talousyhteistyön 
ja kaupan edellytysten tukemiseen. Ministerineuvoston 
Viron-, Latvian-, Liettuan- ja Luoteis-Venäjän-toimistoilla on 
keskeinen asema Itämeren ja Barentsin alueen yhteistyön 
kehittämisessä.

Valko-Venäjään liittyvässä toiminnassa panostetaan Liet-
tuan Vilnassa maanpaossa olevan European Humanities 
Universityn (EHU) tukemiseen. Pohjoismaiden ministeri-
neuvosto hallinnoi EHUn erityisrahastoa ja kerää tukea 
18 lahjoittajalta. Demokratiakehitystä ja kansalaisyhteis-
kunnan vahvistumista tuetaan myös ministerineuvoston 
kansalaisjärjestöohjelmassa sekä Civil Society Stability 
for Belarus -hankkeessa, jota rahoittaa EU ja hallinnoi 
Pohjoismaiden ministerineuvosto. Lisäksi on Open 
Europe Scholarship Scheme (OESS) -apurahaohjelma, 
jonka tavoitteena on antaa valkovenäläisille opiskelijoille 
mahdollisuus opiskeluun eurooppalaisissa yliopistoissa. 

Ministerineuvosto tekee Valko-Venäjä-toiminnoissa tiivistä 
yhteistyötä EU:n kanssa.

Länsinaapurien kanssa ministerineuvosto haluaa lisätä yh-
teistyötä erityisesti tutkimus-, innovaatio- ja ilmastoalalla 
ja luoda synergiaa arktisen yhteistyöohjelman kanssa.

Pohjoismaiden ministerineuvoston arktista työtä jatkaa 
arktinen yhteistyöohjelma, jonka kattokäsitteenä on kestä-
vä kehitys. Ohjelman painopistealueita ovat ilmasto, ympä-
ristö, väestö, terveys, koulutus ja osaamisen kehittäminen. 
Ministerineuvoston arktisen yhteistyöohjelman toiminnot 
suhteutetaan painopistealueisiin, joita on Pohjoismaiden 
omissa strategioissa, Arktisessa neuvostossa, ministe-
rineuvoston muissa strategioissa sekä muilla tärkeillä 
foorumeilla.

Kestävä kehitys on edelleen korkealla Pohjoismaiden 
ministerineuvoston tärkeysjärjestyksessä. Nykyisen stra-
tegian ”Kestävä kehitys – Pohjolan uusi suunta, tavoitteet 
ja painopistealueet 2009–2012” korvaa 1. tammikuuta 
2013 uusi ohjausasiakirja, joka määrittelee Pohjoismai-
den ministerineuvoston kestävän kehityksen tavoitteet ja 
painopistealueet vuoteen 2025 saakka.

Ohjausasiakirja on laadittu yhteistyössä kaikkien vir-
kamieskomiteoiden kanssa, ja se keskittyy seuraaviin 
alueisiin:

•	 	elinvoimaiset ekosysteemit: kestävän yhteiskuntakehi-
tyksen resurssipohja

•	 	muuttunut ilmasto: energiankäyttö ja ilmastonmuutok-
seen sopeutuminen Pohjoismaissa

•	 	kestävä kulutus ja tuotanto: maan luonnonvarojen 
kestävä käyttö

•	 	pohjoismainen hyvinvointimalli: ihminen keskiössä
•	 	koulutus, tutkimus ja innovaatiot: kestävän pohjois-

maisen kilpailukyvyn lähtökohta.

rajaestetyö keskittyy sekä yksityishenkilöiden että 
yritysten rajaesteiden poistamiseen, ja sen muodot ja 
sisältö ovat selkeytymässä. Rajaesteistä käytiin vuonna 
2012 parlamentaarisia teemakeskusteluja, ja pohjoismai-
set yhteistyöministerit (MR-SAM) ovat päättäneet luoda 
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rajaestetyölle monivuotisen toimintasuunnitelman. Tämän 
jälkeen Pohjoismaat ja ministerineuvosto ovat tiivistäneet 
panostuksiaan, joilla pyritään toisaalta ehkäisemään 
uusien esteiden syntyä, toisaalta edistämään nykyisten 
esteiden ratkaisemista. Samalla on meneillään suuri kar-
toitus, jossa selvitetään rajaestetyön nykyiset ja mahdol-
liset toimijat. Tavoitteena on, että työn mahdollinen uusi 
organisaatio sektorikohtaisine tavoitteineen voitaisiin ot-
taa käyttöön vuonna 2014. Työhön sisältyy myös seuranta, 
joka keskittyy sosiaali- ja terveyspolitiikan sekä työelämän 
virkamieskomiteoiden vuonna 2010 tilaamassa raportissa 
tehtyihin ratkaisuehdotuksiin, joita asianomaiset ministe-
rit käsittelivät vuonna 2012.

Kulttuuriministerineuvosto (Mr-K) pyrkii vahvistamaan 
yhteispohjoismaista kulttuuriyhteistyötä, jossa taide ja 
kulttuuri ovat pohjoismaisen yhteenkuuluvuuden kulma-
kiviä.

Pohjoismaiseen kulttuuriyhteistyöhön sisältyy laaja kirjo 
aiheita ja panostuksia aina kansalaisten yhteistyöstä 
yksittäisten taiteilijoiden työhön. Molemmilla tulee olla 
edellytyksiä itsensä toteuttamiseen ja kehittämiseen, ja 
Pohjoismaiden yhteiset laitokset ja ohjelmat luovat tälle 
hyvät ja joustavat puitteet. Kulttuurialan pohjoismaisesta 
yhteistyörakenteesta tehtiin vuonna 2011 perusteellinen 
arviointi, ja päätelmänä oli, että rakenne on toimiva ja 
kykeneväinen vastaamaan kulttuurialan kohtaamiin kehi-
tyshaasteisiin ja -vaatimuksiin.

Kulttuuriministerineuvosto on hyväksynyt kulttuuriyhteis-
työlle uuden strategian vuosiksi 2013–2020. Strategia 
kuvaa sitä, miten yhteistyöllä pyritään edistämään ja 
vahvistamaan

•	 	kestävää Pohjolaa
•	 	luovaa Pohjolaa
•	 	kulttuurienvälistä Pohjolaa
•	 	nuorta Pohjolaa
•	 	digitaalista Pohjolaa.

Maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvi-
keasiain ministerineuvosto (Mr-FJLs) pyrkii vahvistamaan 
näiden neljän sektorin kestävää kehitystä. Tavoitteena on 

lujittaa talouskasvun ja hyvinvointikehityksen edellytyksiä 
siten, että ne samalla osaltaan varmistavat nykyistä parem-
man ekologisen, terveydellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
kehityksen.

Yhteistyö onkin keskitetty kolmeen päähaasteeseen, jotka 
kaikki ovat luonteeltaan monikansallisia ja siten myös osa 
globaalia päiväjärjestystä ja jotka Pohjoismailla ja MR-
FJLS:n neljällä sektorilla on edessään:

•	 	kilpailukykyinen tuotanto
•	 	kestävä luonnonvarojen hallinta
•	 	hyvinvoinnin lisääminen.

Puiteohjelmaa täydentää Ruotsin-puheenjohtajakauden 
ohjelma vuodeksi 2013.

Ruotsin vuoden 2013 puheenjohtajuusohjelma keskit-
tyy siihen, millaisia uuden ajan mahdollisuuksia Poh-
joismaiden alkutuotannolla – maa- ja metsätaloudella, 
kalastuksella, vesiviljelyllä ja elintarvikealalla (mukaan 
lukien eläinten hyvinvointi ja kansanterveys) – on tarjota. 
Yhteistyötoimintojen selkeänä tavoitteena on edistää sitä, 
että tulevaisuudessakin olisi mahdollista asua ja työsken-
nellä elinvoimaisella maaseudulla kilpailukykyisin ehdoin. 
Tämä edellyttää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellises-
ti kestävää tuotantoa, jonka lähtökohtana on biopohjainen 
talous sekä sopeutuminen tulevaisuuden tarpeisiin ja 
toiveisiin.

Viime vuosien poliittinen ja yhteiskunnallinen kehitys on 
kohdistanut lisähuomiota ilmastohaasteisiin, maailman 
ruokaturvaan, antibioottiresistenssiin, kestävään kehityk-
seen sekä vihreään kasvuun ja biopohjaiseen yhteiskun-
taan. Nämä seikat vaikuttavat eri tavoin MR-FJLS:n työhön, 
ja niiden pohtiminen yhteistyössä on välttämätöntä. 
MR-FJLS:n sektorit ovat itse osittain ongelmien aiheuttajia, 
mutta myöskään ratkaisuja ei voida tunnistaa ja toteuttaa 
ilman niiden aktiivista osallistumista. Sektorit ovat siten 
myös osa ratkaisua.

Tasa-arvoasiain ministerineuvoston (Mr-JÄM) työn 
perustana on nelivuotinen yhteistyöohjelma ”Tasa-arvo 
luo kestävää yhteiskuntaa”, joka on laadittu vuosiksi 
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2011–2014. Yhteistyö keskittyy kolmeen pääteemaan: 
Pohjoismaiden yhteistyö, Viron, Latvian ja Liettuan kanssa 
tehtävä yhteistyö ja Luoteis-Venäjän kanssa tehtävä yh-
teistyö. Näiden alueiden yhteistyöllä on omat pääteeman-
sa. Vuosien 2011–2014 tasa-arvoyhteistyössä on kaksi 
yleisteemaa: sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulman valtavir-
taistaminen sekä miesten ja poikien aktiivinen osallistumi-
nen. Pohjoismaiden tasa-arvoyhteistyön yleiset pääteemat 
ovat tasa-arvo työmarkkinoilla, tasa-arvo koulutuksessa, 
sukupuoli, etnisyys ja tasa-arvo sekä nollatoleranssi su-
kupuoleen perustuvaa väkivaltaa kohtaan. Pohjoismaiden 
ja Baltian maiden tasa-arvopoliittisen yhteistyön yleiset 
pääteemat ovat tasa-arvo työmarkkinoilla, tasa-arvokou-
lutus, tasa-arvo ja tasavertainen kohtelu julkisessa tilassa 
ja tiedotusvälineissä sekä nollatoleranssi sukupuoleen 
perustuvaa väkivaltaa kohtaan. Luoteis-Venäjä-yhteistyön 
yleiset pääteemat ovat tasa-arvokoulutus ja nollatoleranssi 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa kohtaan.

Tasa-arvopolitiikkaan vaikuttavat yleinen yhteiskuntakehi-
tys, työmarkkinaosapuolet, kansalaisyhteiskunta, kolmas 
sektori ja yleisen mielipiteen muuttuminen. Yhteiskunnan 
kehittyminen edellyttää myös tasa-arvopolitiikan kehitty-
mistä. Pohjoismaiden ministerineuvoston tasa-arvotyön 
visiona on olla esikuvana muille ja tehdä kansainvälisesti 
tunnetuksi sitä, miten Pohjoismaat vastaavat globalisaa-
tion haasteisiin nimenomaan toteuttamalla tasa-arvopo-
litiikkaa, joka takaa yhteiskuntien kestävän kehityksen 
– myös tulevaisuudessa.

Koulutus- ja tutkimusministerineuvosto (Mr-U) vastaa 
Pohjoismaiden ministerineuvoston koulutus- ja tutkimus-
poliittisesta yhteistyöstä, minkä lisäksi MR-U koordinoi 
tietotekniikka- ja kielipolitiikkaan liittyvää yhteistyötä.

Vuonna 2013 koulutus- ja tutkimusministerineuvoston yh-
tenä painopistealueena on pääministerien vihreän kasvun 
panostukseen liittyvät aloitteet, jotka on kiteytetty lehdis-
tötiedotteessa ”Pohjoismaat vihreän kasvun kärjessä”. 
MR-U vastaa yhteistyöalueen ”Vihreää kasvua edistävä 
koulutus ja tutkimus” kehittämisestä ja tukee useiden 
muidenkin vihreän kasvun alueiden kehitystä.

Toisena tärkeänä painopistealueena on pohjoismaisen hy-
vinvointimallin kehittäminen, mukaan lukien kysymykset, 
jotka liittyvät väestönkehityksen haasteisiin, elinikäiseen 
oppimiseen, terveyteen, aktiiviseen ikääntymiseen, hy-
vinvointitekniikkaan sekä osaamispohjan kasvattamiseen 
terveysalan ammateissa.

Ministerineuvosto jatkaa pohjoismaisen tutkimusyhteis-
työn arviointiraportin ”Vilja till forskning?” seurantaa 
ja panostaa vahvasti kokonaisvaltaiseen kehitystyöhön 
luodakseen entistä tehokkaampaa, keskitetympää ja sek-
torienvälisempää tutkimusyhteistyötä.

NordForsk on tärkeä toimija Pohjoismaiden ministeri-
neuvoston globalisaatiopanostuksessa, pohjoismaisen 
tutkimus- ja innovaatioalueen (NORIA) toteutuksessa sekä 
perustettaessa yhteispohjoismaisia tutkimusympäristöjä 
ja tutkijankoulutusta, jotka ovat kansainvälistä huipputa-
soa.

Nordplus-ohjelmissa painotetaan vuonna 2013 ohjelmien 
täytäntöönpanon jatkamista, tulosten levittämistä sekä 
tiedotus- ja profilointipanostusten vahvistamista. Tähän si-
sältyy uuden ohjelmakomitean asettaminen muun muassa 
Nordplusin strategisen kehittämisen tukemiseksi.

Vuonna 2013 keskitytään niin ikään vahvistamaan lasten 
ja nuorten kykyä ja mahdollisuuksia ymmärtää toisiaan 
ruotsin, norjan ja tanskan kielillä.

sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvosto (Mr-s) 
vastaa Pohjoismaiden ministerineuvoston sosiaali- ja 
terveyspoliittisesta yhteistyöstä. Alan yhteistyö perus-
tuu yhteisiin arvoihin, jotka keskittyvät pohjoismaisen 
hyvinvointiyhteiskunnan kehittämiseen ja kestävyyteen 
eurooppalaisesta ja kansainvälisestä näkökulmasta, 
mihin sisältyy myös Pohjoismaiden välisten rajaesteiden 
poistaminen. Lisäksi yhteistyössä keskitytään kehittämään 
Pohjoismaiden ja niiden lähialueiden välistä yhteistyötä ja 
kansallista tiedon- ja kokemustenvaihtoa.

Sektorin hankemäärärahat keskitetään vuosina 2013–
2015 teemaan ”Muita heikommassa asemassa olevien 
nuorten osallistaminen työelämään ja koulutukseen”. 
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Rajaus johtuu poliittisten painopisteiden muuttumisesta 
ja pyrkimyksistä varmistaa näkyvät ja mitattavissa olevat 
tulokset. Teema kytkeytyy Euroopan talouskriisiin, joka on 
pannut hyvinvointivaltion koville, ja tavoitteena on saada 
aikaan entistä parempi vertaileva yleiskuva Pohjoismaiden 
poliittisista toimista, joilla pyritään osallistamaan muita 
heikommassa asemassa olevia nuoria työelämään ja 
koulutukseen. Teema keskittyy erityisesti siihen, että mie-
lenterveysongelmien vuoksi varhaiseläkettä tai työkyvyttö-
myyseläkettä saavien nuorten määrä on kasvanut.

Pohjoismaisella hyvinvointikeskuksella (NVC) on tärkeä 
asema Pohjoismaiden ja niiden lähialueiden hyvinvointipo-
litiikan kehittämisessä ja työssä, jossa pyritään kehittä-
mään pohjoismaista hyvinvointimallia kansainvälisestä 
näkökulmasta.

Nordic School of Public Health NHV:n (NHV) tehtäväkenttä-
nä on kansanterveystiede pohjoismaisesta näkökulmasta. 
NHV:n missiona on kansanterveystyön ammattiosaami-
sen kehittäminen koulutuksella ja tutkimuksella. NHV:n 
keskeisiä painopistealueita ovat väestön terveydentilasta 
tiedottaminen, terveyden edistäminen ja sairauksien en-
naltaehkäisy sekä organisaatioiden välinen yhdentyminen 
ja moniammatillinen yhteistyö kansanterveysalalla.

elinkeino-, energia- ja aluepolitiikan ministerineuvos-
to (Mr-ner) pyrkii innovaatio- ja elinkeinopolitiikan 
pohjoismaisen yhteistyöohjelman 2011–2013 kautta 
varmistamaan lisäpanostukset innovointiin, yrittäjyyteen 
ja kestävään elinkeinokehitykseen. Ohjelmassa on kuusi 
konkreettisiin tuloksiin tähtäävää lippulaivahanketta, joilla 
elinkeinosektori osaltaan pyrkii tekemään Pohjoismaista 
johtavaa innovaatioaluetta vihreän kasvun ja hyvinvoinnin 
alalla. Vuonna 2013 laaditaan uusi innovaatio- ja elinkei-
nopolitiikan yhteistyöohjelma.

MR-NER edistää energiapoliittisen yhteistyön toiminta-
ohjelmallaan 2010–2013 vakaata energiahuoltoa sekä 
kestävää kasvua ja hyvinvointia Pohjoismaiden kansalais-
ten parhaaksi. Yhteistyötä hyödynnetään Pohjoismaiden 
energia-alan vahvuuksien globaalissa markkinoinnissa, ja 
yhteistyössä pyritään määrätietoisesti tukemaan energia-
markkinoiden toimivuutta edistämällä ilmastoa säästäviä 

energiajärjestelmiä, saastuttamattoman liikenteen kehitys-
tä, energiatehokkuutta ja uusiutuvien energianlähteiden 
käyttöä.

MR-NERillä on myös vuosiksi 2013–2016 hyväksytty alue-
poliittinen yhteistyöohjelma. Ohjelman kautta se pyrkii 
varmistamaan aluekehityksen keskittymällä ongelmiin, 
jotka johtuvat Pohjoismaiden väestönkehityksen muu-
toksista, kuten maaseudun autioitumisesta ja väestön 
keskittymisestä kasvukeskuksiin. Yhteistyöohjelman 
ydinalueet ovat vihreä kasvu ja yhteiskuntasuunnittelu, 
pohjoismaiseen hyvinvointimalliin liittyvä innovointi ja 
Arktiksen uudet mahdollisuudet. Yhteistyöohjelma jatkaa 
Pohjoismaiden raja-alueyhteistyön kehittämistä pohjois-
maisen yhteenkuuluvuuden keskeisenä osana.

MR-NER omaksuu vuonna 2013 keskeisen roolin vihreään 
kasvuun, kestävään kehitykseen ja hyvinvointiin liittyvässä 
työssä. Vihreiden ja kestävien kasvustrategioiden kehit-
täminen on keskeistä kaikissa Pohjoismaissa, ja MR-NER 
osallistuu työhön pohjoismaisella tasolla pohjoismaisten 
hyvinvointiyhteiskuntien kestävyyden varmistamiseksi.

ympäristöasiain ministerineuvoston (Mr-M) tavoitteena 
on edistää Pohjoismaiden ympäristön laadun ja elämän-
laadun säilyttämistä ja parantamista sekä hallinnon tarkoi-
tuksenmukaisuutta ja vaikuttaa kansainväliseen yhteis-
työhön. Työn lähtökohtana on uusi ympäristöyhteistyön 
toimintaohjelma, joka on voimassa vuosina 2013–2018, 
ja lisäksi edistetään pohjoismaisen kestävän kehityksen 
ohjausasiakirjan toteuttamista.

Ympäristöyhteistyön toimintaohjelman pääteemat kes-
kittyvät alueisiin, joilla Pohjoismailla on vahva perinne ja 
kiinnostus yhteistyöhön ja jotka samalla ovat tulevaisuus-
lähtöisiä: vihreä talous ja kasvu, ympäristötalous ja luon-
nonvarojen käytön tehokkuus, jätteet, kestävä tuotanto 
ja kulutus, ilmasto, ilmanlaatu ja meriympäristö, luonnon 
monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut sekä kemikaalit ja 
ympäristömyrkyt.

Vuoden 2013 ympäristöyhteistyötä ohjaavat Ruotsin 
puheenjohtajakauden ohjelman painopisteet ja Pohjois-
maiden pääministerien vihreän kasvun visiot.
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Ympäristöyhteistyötä tukevat ensisijaisesti ympäristösek-
torin työryhmät, mutta myös Pohjoismaiden ympäristöra-
hoitusyhtiö NEFCO ja Joutsen-ympäristömerkki. Kansainvä-
lisesti priorisoidaan yhteistyötä, jota tehdään alueellisten 
elinten, kuten Arktisen neuvoston, Barentsin euroarktisen 
neuvoston ja Helsingin komission HELCOMin kanssa, sekä 
EU:ssa, ympäristösopimusorganisaatioissa ja esimerkiksi 
YK:n ympäristöohjelmassa UNEPissa. Tarpeen mukaan 
tehdään myös strategista monialaista yhteistyötä, jossa 
pyritään edistämään ympäristönäkökohtien valtavirtaista-
mista muilla sektoreilla ja hakemaan synergiavaikutuksia.    

Työelämän ministerineuvosto (Mr-a) vastaa Pohjois-
maiden ministerineuvoston työllisyys-, työmarkkina-, 
työympäristö- ja työoikeusyhteistyöstä. MR-A:n vuosien 
2013–2016 yhteistyöohjelmassa korostetaan, että yhteis-
työ kohdistetaan ennen kaikkea pitkän aikavälin haastei-
siin, kuten globalisaatioon ja väestönkehitykseen. Lisäksi 
yhteistyössä keskitytään tarpeen mukaan ohjelmakaudella 
ilmeneviin suhdannepohjaisiin haasteisiin.

Yhteistyön yleistavoitteena on osaltaan turvata Pohjois-
maiden työmarkkinoiden toimivuus ja hyvä työelämä 
kilpailukykyisessä Pohjolassa.

Tavoitteista voidaan mainita muun muassa riittävän, osaa-
van ja mukautumiskykyisen työvoiman varmistaminen, 
muita heikommassa asemassa olevien ryhmien työttömyy-
den ja pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisy, hyvän fyysisen 
ja psyykkisen työympäristön vahvistaminen työpaikoilla, 
palkansaajien aseman turvaamisen ja joustavuuden 
välisen tasapainon vahvistaminen, tasa-arvon ja yhdenver-
taisen kohtelun edistäminen työmarkkinoilla, pohjoismai-
sen yhteistyön vahvistaminen kansainväliseen sääntelyyn 
liittyvissä kysymyksissä ja rajaesteiden ehkäiseminen. 
Yhteistyö auttaa Pohjoismaiden hallituksia näiden tavoit-
teiden saavuttamisessa hanketuen, vertailevien tutkimus-
ten ja analyysien, teemakeskustelujen, verkostojen sekä 
tiedon- ja kokemustenvaihdon avulla.

Ohjelmakaudella MR-A aikoo edelleen tukea Helsingissä 
toimivaa Pohjoismaista työsuojelukoulutusinstituuttia 
(NIVA), vaihto-ohjelma Nordjobbia ja työelämäalan poh-
joismaista tiedotusohjelmaa, jota toteutetaan sivuston 

www.arbeidslivinorden.org ja sähköisten uutiskirjeiden 
välityksellä.

Talous- ja rahapolitiikan ministerineuvosto (Mr-Finans) 
luo talous- ja rahoitusyhteistyön avulla edellytyksiä 
talouspoliittisten perustavoitteiden, eli vakaan ja terveen 
talouskehityksen, suuren työllisyyden sekä hyvän ja kestä-
vän kasvun saavuttamiseksi.

EU-asiat ovat pohjoismaisen talous- ja finanssiyhteistyön 
tärkeysjärjestyksen kärjessä. Vuonna 2013 sektori seuraa 
ja käsittelee pankkien vakavaraisuusvaatimuksia koskevi-
en EU-säädösten täytäntöönpanoa, ja valtiovarainministe-
rit ovat asettaneet tätä varten pohjoismaisen työryhmän. 
Sektorilla noudatetaan lisäksi talous- ja finanssialan 
EU-asioihin liittyvää järjestelmällistä neuvonpito- ja 
yhteistyökäytäntöä. Useat Ecofin-neuvoston käsittelemät 
EU-asiat tulevat mitä todennäköisimmin ajankohtaisiksi 
myös Pohjoismaille. Muita alueita, joiden arvioidaan 
olevan tärkeällä sijalla sektorin työssä vuonna 2013, ovat 
Pohjoismaiden välisten rajaesteiden poistamisen seuran-
ta, järjestelmällinen neuvonpito ja yhteistyö veroasioissa 
sekä yhteistyö, jossa jatketaan taloudellisen ulottuvuuden 
nykyistä selkeämpää sisällyttämistä pohjoismaiseen kes-
tävän kehityksen strategiaan. Vuoden toisena painopiste-
alueena on Pohjoismaiden pääministerien vihreän kasvun 
toimeksiantoon perustuva työ, joka tähtää rahoituslaitok-
siin liittyvien toimien parantamiseen ja koordinointiin.

Puheenjohtajamaa Ruotsilla on kaudellaan neljä teemaa: 
syrjäytyminen, kilpailukyky, kestävä kehitys ja väestön-
kehitys. Valtiovarainministerien vastuualueeseen kuuluu 
näistä lähinnä syrjäytymisteema, jonka pääaiheeksi Ruotsi 
on valinnut nuorisotyöttömyyden. Kevääksi 2013 on 
suunnitteilla Pohjoismaiden pääministerien työelämähuip-
pukokous ja sen yhteydessä järjestettävä valtiovarainmi-
nisterikokous.

oikeusyhteistyön ministerineuvosto (Mr-LaG) vastaa Poh-
joismaiden oikeusyhteistyöstä, joka alkoi jo 1800-luvun 
lopulla. Maiden lainsäädännön samankaltaisuus on kuiten-
kin paljon vanhempaa perua. Yhteistyön oikeudellisena 
perustana on Helsingin sopimus vuodelta 1962. 
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Oikeusyhteistyö on väline, jolla pyritään edistämään 
pohjoismaisen lainsäädännön perusperiaatteita yhteisten 
arvojen pohjalta. Oikeusyhteistyö mahdollistaa niin ikään 
yhteispohjoismaisen linjanvedon eurooppalaisessa oi-
keusyhteistyössä ja saatettaessa EU- ja Eta-lainsäädäntöä 
sekä muita kansainvälisiä sitoumuksia osaksi kansallista 
lainsäädäntöä.

Oikeusyhteistyössä on myös Pohjoismaiden ja Baltian mai-
den yhteistyöryhmä, jonka toiminta rajautuu lähinnä EU:n 
pohjoisen ulottuvuuden toimintasuunnitelmaan.

Helsingin sopimuksen lisäksi oikeusyhteistyö perustuu 
oikeussektorin yhteistyöohjelmaan, jota täydennetään 
säännöllisesti puheenjohtajakauden ohjelmilla ja yksittäi-
sillä aloitteilla.

Keskustelut Pohjoismaiden 
neuvoston kanssa vuoden 2013 
budjetista

Pohjoismaiden neuvosto ja Pohjoismaiden ministerineu-
vosto kävivät syksyllä 2012 vuotuisia poliittisia neuvotte-

luja ministerineuvoston budjettiehdotuksesta. Neuvostolla 
oli neuvotteluissa useita toivomuksia ministerineuvoston 
budjetin priorisoinneista ja kohdennuksista. Lopputulok-
sena oli kompromissi, jossa tehtiin muutoksia budjettikoh-
tiin mutta jätettiin budjettikohtien määrärahojen suuruus 
ennalleen. Määrärahalisäyksiä edellyttävät muutokset 
rahoitetaan edellisvuosien ylijäämävaroilla.

Budjetin tulot ja maiden 
maksuosuudet 

Pohjoismaiden ministerineuvoston budjetti rahoitetaan 
ensisijaisesti maiden suorilla maksuilla. Maat maksavat 
lähtökohtaisesti summan, joka vastaa toimintakehystä 
ilman palkoista pidätettävää maksua, nettokorkotuottoja 
ja muita tuloja, jotka on eritelty alla olevassa taulukossa. 
Maiden maksut määräytyvät erityisen jakoperusteen mu-
kaan. Se perustuu kunkin maan osuuteen Pohjoismaiden 
yhteenlasketusta bruttokansantulosta tuotantokustannus-
hinnoin kahden viimeisimmän tiedossa olevan vuoden, eli 
vuoden 2013 budjetissa vuosien 2009–2010 ajalta.

TULoT
Tuhatta Tanskan kruunua (käyvin hinnoin)

BUDJeTTi
2010

JaKo-
PerUsTe

2010
BUDJeTTi

2011

JaKo-
PerUsTe

2011
BUDJeTTi

2012

JaKo-
PerUsTe

2012
BUDJeTTi

2013

JaKo-
PerUsTe

2013

Edellisvuosien ylijäämävarojen käyttö 2 892         

Palkasta perittävä maksu 8 000   8 000   10 000    11 000  

Korkotuotot 2 250   1 000   500    1 000  

Muut tulot (mahd. tappio) 250   200   200   200  

Maiden maksuosuudet 885 855   925 516   950 772    974 526  

– Tanska  191 345 21,6 %  198 060 21,4 %  210 881 22,18 %  217 319 22,3 %

– Suomi  154 139 17,4 %  161 965 17,5 %  169 142 17,79 %  169 568 17,4 %

– Islanti  10 630 1,2 %  10 181 1,1 %  7 226 0,76 %  6 822 0,7 %

– Norja  248 925 28,1 %  268 400 29,0 %  277 340 29,17 %  285 536 29,3 %

– Ruotsi  280 816 31,7 %  286 910 31,0 %  286 182 30,10 %  295 281 30,3 %

yhTeensÄ 899 247 100,0 % 934 716 100,0 % 961 472 100,00 % 986 726 100,0 %
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Maiden ennustetut maksuosuudet 
kansallisina valuuttoina

Korkeampaan koulutukseen pääsyä koskevassa sopimuk-
sessa on sovittu, että Pohjoismaiden maksujärjestelyä sää-
dellään ministerineuvoston budjetista, jolloin se vaikuttaa 
maiden maksuosuuksiin. Maksujärjestely koskee Norjaa, 
Ruotsia, Suomea ja Tanskaa. Järjestelyn ulkopuolella ovat 
Islanti, Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti.

Sopimuksesta ilmenee, että korvaus maksetaan 75 
prosentista siitä opiskelijoiden määrästä, joka saa opin-
totukea kotimaastaan. Laskennassa ei oteta huomioon 
tutkijankoulutuksessa olevia opiskelijoita eikä erittele-
mättömässä korkea-asteen koulutuksessa opiskelevia. 
Vuosittainen opiskelijakohtainen korvaus on tähän saakka 
ollut 22 000 Tanskan kruunua, mutta vuonna 2013 se on 
26 000 kruunua opiskelijaa kohden.

Ministerineuvosto vastaanottaa Pohjoismaiden opintotuki-
viranomaisilta vuosittain laskennan pohjaksi tilastotiedot 
järjestelmään sisältyvien opiskelijoiden määristä.

Seuraavasta taulukosta ilmenevät maiden maksut Poh-
joismaiden ministerineuvostolle kansallisina valuuttoina 
ja tuhansina ilmaistuna. Lukuja on korjattu korkea-asteen 
koulutuksen maksujärjestelyn mukaisesti, ja lähtökohtana 
ovat yhteistyöministerien hyväksymät budjettivaluutta-
kurssit (ks. liite 3).

Korkea-asteen koulutuksen maksujärjestely,  
tuhatta Tanskan kruunua

  BUDJeTTi
2010

BUDJeTTi
2011

BUDJeTTi
2012

BUDJeTTi
2013

Tanska –55 902 –58 641 –62 205 –76 830

Suomi 12 688 11 748 12 689 17 335

Islanti 0 0 0 0

Norja 35 558 37 571 38 000 46 917

Ruotsi 7 656 9 323 11 517 12 578

yhTeensÄ: 0 0 0 0

BUDJeTTi 2013 – MaiDen ennaKoiDUT MaKsUosUUDeT 
KansaLLisina VaLUUTToina 

Tanska 140 489 DKK

Suomi 25 121 EUR

Islanti 145 142 ISK

Norja 339 238 NOK

Ruotsi 366 499 SEK
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Pohjoismaiden ministerineuvoston 
budjetin ja likviditeetin kehitys

2 0
1

3

Käyttämättä jääneiden varojen 
kehitys vuosina 2009–2011 

Käyttämättä jääneet varat ovat varoja, joiden käytöstä 
tiettyyn tarkoitukseen ei ole tehty päätöstä. Varoja voi 
jäädä käyttämättä ainoastaan budjettikohdissa, joihin 
sisältyy hankemäärärahoja ja ohjelmaluonteisen toimin-
nan määrärahoja, sillä ministerineuvosto maksaa kaikki 
laitoksille ja organisaatiotukeen tarkoitetut määrärahat 
ulkoisille osapuolille, joilla on varojen käyttöoikeus. Niinpä 
nämä varat on lähtökohtaisesti aina käytetty 100-prosent-
tisesti ministerineuvoston budjetissa. Hankemäärärahat 
ja ohjelmaluonteiset toiminnot muodostivat yhteensä noin 
57 % ministerineuvoston vuoden 2011 budjetista.

Pohjoismaiset yhteistyöministerit (MR-SAM) päättivät 
helmikuussa 2007 budjetin uudistamisen ja pääsihteerin 
ehdotusluettelon hyväksymisen yhteydessä ottaa käyttöön 
20 prosentin säännön sekä siihen liittyvän 200 000 Tans-
kan kruunun vähimmäissumman. Tämän vuoksi enintään 
20 % vuoden budjetin kustakin budjettikohdasta voidaan 
siirtää seuraavalle vuodelle. Aina on kuitenkin mahdollista 
siirtää seuraavalle vuodelle 200 000 Tanskan kruunua.1) 
Jos budjettikohdan käyttämättömien määrärahojen osuus 
on vuoden lopussa suurempi kuin 20 %, ne palautetaan 
Pohjoismaille.

Säännön odotetaan toisaalta vauhdittavan hankkeiden 
käynnistämistä ja ministerineuvoston hankekiertoa, toi-
saalta lisäävän poliittisia priorisointimahdollisuuksia.

Varojen siirtämistä koskevien vaatimusten tiukentamisen 
riskinä voi toki olla se, että varoja käytetään aiempaa 
enemmän hankkeisiin, joilla ei ole välitöntä poliittista 
painoarvoa.

Yhteistyöministerit päättivät toukokuussa 2009, että 
20 prosentin säännön ylittävät varat palautetaan jäsen-
maille toimintavuodesta 2009 alkaen. Päätös tehtiin sen 
perusteella, että vuoden 2008 budjettikehystä kasvatettiin 
kertaluonteisesti 35 miljoonalla Tanskan kruunulla globali-
saatioaloitteiden rahoittamiseksi.

Alla on graafinen esitys käyttämättä jääneistä varoista vuo-
sina 2009–2011 sekä taulukko varojen ministerineuvosto-
kohtaisesta jakautumisesta tuhansina Tanskan kruunuina 
ja prosentteina sektorin kokonaiskehyksestä.

Kuten kaaviosta ja taulukosta näkyy, käyttämättä jäänei-
den varojen osuus kasvoi vuodesta 2010 vuoteen 2011 
noin 6,6 miljoonaa Tanskan kruunua, mikä vastaa 0,6:ta 
prosenttia kokonaisbudjeteista.

1) Vähimmäisraja otettiin käyttöön, koska pelkkä prosentuaalinen järjestelmä olisi suhteettoman ankara pienille hankebudjettikohdille.
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seKTori  
(TUhaTTa TansKan 
KrUUnUa) 2009

ProsenTTeina 
seKTorin 

KoosTa 2010

ProsenTTeina 
seKTorin 

KoosTa 2011

ProsenTTeina 
seKTorin 

KoosTa

LeiKaTTU 
20 %:n 

sÄÄnnön 
PerUsTeeLLa

Globalisaatioaloitteet  9 092 15 %  3 975 6 %  6 794 9 %

Kulttuuripolitiikka  2 098 1 %  1 494 1 %  1 484 1 %

Koulutus ja tutkimus  1 501 1 %  1 494 1 %  1 791 1 %  422 

Naapuruuspolitiikka  9 431 10 %  3 986 4 %  7 272 8 %

Ympäristö  3 543 8 %  1 112 3 %  1 238 3 %

Talous- ja rahapolitiikka  207 12 %  4 0 %  14 1 %

MR-FJLS  1 234 3 %  634 2 %  1 392 4 %

Työelämäpolitiikka  348 3 %  1 131 9 %  816 6 %

Sosiaali- ja terveyspolitiikka  627 2 %  223 1 %  615 2 %

Tasa-arvo  658 8 %  83 1 %  496 6 %

MR-NER  3 404 3 %  2 798 3 %  2 308 2 %

Oikeusyhteistyö  270 20 %  271 20 %  167 12 %

Muu toiminta  3 090 3 %  3 150 3 %  2 573 2 %  1 818 

yhTeensÄ 35 503 4 % 20 355 2,3 % 26 960 2,9 % 2 240

KÄyTTÄMÄTTöMÄT VaraT VUosien 2009–2011 LoPUssa
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Käyttämättä (tuhatta 
Tanskan kruunua)

Prosentteina sektorin koosta



19

Pohjoismaiset yhteistyöministerit (MR-SAM) ovat hyväk-
syneet vuodeksi 2013 kehyksen, joka on samantasoinen 
kuin vuoden 2012 budjetissa. Vuoden 2008 tasonmuutos 
johtui budjettivalmistelun yhteydessä tehdystä päätökses-
tä, jonka mukaan osa vuoden 2008 yhteensä 60 miljoonan 
Tanskan kruunun globalisaatioaloitteista – jotka pääminis-
terit olivat julkistaneet Punkaharjulla kesäkuussa 2007 – 
rahoitettaisiin kasvattamalla toimintakehystä 35 miljoonaa 
Tanskan kruunua.

Valuuttakurssien heilahtelu selittää sen, miksi kiintein 
hinnoin ilmaistu vuoden 2010 budjetti on vuoden 2009 
budjettia pienempi ja miksi vuoden 2011 budjettikin jää 

Budjetin kehitys vuosina 2002–2013 

BUDJeTin KehiTys VUosina 2002–2013 MDKK
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vuoden 2009 tasosta. Käytännössä kyse on Norjan ja 
Ruotsin kruunujen suuresta arvonlaskusta Tanskan kruu-
nuun nähden. Lasku alkoi vuoden 2008 jälkipuoliskolla ja 
päättyi vuoden 2009 puolivälissä. Vuosien 2011–2012 ja 
2013 nousu johtuu vastaavasti Norjan ja Ruotsin kruunu-
jen kallistumisesta Tanskan kruunuun nähden.

Nimellishinnat Vuoden 2013 hintataso
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Likviditeetin kehitys 

Alla kuvataan ministerineuvoston likviditeetin kehitystä vuoden 2007 alusta heinäkuuhun 2012.

Kuten kaaviosta näkyy, ministerineuvoston likviditeetin 
kehitys noudattaa samaa kaavaa. Kaavion heilahtelut 
johtuvat siitä, että ministerineuvoston suorittamat maksut 
ajoittuvat jokseenkin samoihin aikoihin vuoden aikana ja 
että maat suorittavat jäsenmaksunsa määräaikoina.

Budjettivuodesta 2008 lähtien maat ovat maksaneet osuu-
tensa neljässä erässä aiemman kahden sijasta, mikä on 
muuttanut ministerineuvoston likviditeetin kehitystä.

Maat ovat esittäneet mainitulla ajanjaksolla usein näke-
myksiä, joiden mukaan ministerineuvoston likviditeetti 
on liian suuri, ja sitä onkin pyritty pienentämään moneen 
kertaan. Viimeksi näin tehtiin marraskuussa 2010, jolloin 

LiKViDiTeeTin KehiTys VUosina 2007–2012 TUhaTTa TansKan KrUUnUa
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MR-SAM päätti lykätä maiden maksuja kahdella kuukau-
della. Kuten kaaviosta näkyy, ministerineuvoston likvidi-
teetti on pienentynyt huomattavasti ja on tiettyinä aikoina 
vuodesta lähellä nollaa.

Puoliv
 2007

Puoliv
 2008

Puoliv
 2009

Puoliv
 2010
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 2012

Alku 2007

Alku 2008

Alku 2009

Alku 2010
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Liite 1:  
Pohjoismaisten laitosten määrärahat kansallisina valuuttoina

PohJoisMaisTen LaiTosTen MÄÄrÄrahaT 2013 2012  

Mr-K

1-2228-3
Viestintätutkimuksen pohjoismainen dokumentointikeskus 
(NORDICOM) 3 010 000 2 951 000 DKK

1-2270-3 Reykjavikin Pohjolan-talo (NOREY)1) 186 787 000 – ISK

1-2272-3 Färsaarten Pohjolan-talo 13 731 000 13 462 000 DKK

1-2274-3 Ahvenanmaan Pohjola-instituutti 404 700 394 800 EUR

1-2277-3 Grönlannin Pohjola-instituutti (NAPA) 6 408 000 6 282 000 DKK

1-2548-3 Pohjoismainen kulttuuripiste (ent. Nifin) 1 509 100 1 472 300 EUR

Mr-FJLs

3-6585-3 Pohjoismainen geenivarakeskus (NordGen) 24 114 000 23 887 000 SEK

Mr-U

2-3100-3 NordForsk 121 134 000 118 875 000 NOK

Mr-s

4-4380-3 Pohjoismainen hyvinvointikeskus (NVC) 25 314 000 25 076 000 SEK

4-4381-3 Nordic School of Public Health NHV 45 592 000 45 163 000 SEK

Mr-a

2-4180-3 Pohjoismainen työsuojelukoulutusinstituutti (NIVA) 441 100 430 300 EUR

Mr-ner

4-5180-3 Nordic Innovation 82 023 000 80 494 000 NOK

4-3220-3 Pohjoismainen energiantutkimus (NEF) 7 302 000 6 114 000 NOK

4-6180-3 Pohjoismainen aluekehityksen keskus (Nordregio) 13 665 000 13 326 000 SEK

naapuruus-politiikka

6-5280-3 Pohjoismaiden Projektivientirahasto (NOPEF) 2 157 700 2 131 800 EUR

1) NOREYn vuoden 2012 määräraha oli Tanskan kruunuina. 
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Liite 2:  
Pohjoismaiden ministerineuvoston budjetti budjettikohdittain

TUhaTTa TansKan KrUUnUa BUDJeTTi
2013

BUDJeTTi
2012

Priorisointibudjetti yhteensä 81 441 0

  Puheenjohtajamaan erä 20 360 0

7-8001-2 NordMin 10 180 0

7-8002-2 Lisää työpaikkoja Pohjoismaiden nuorille ja työelämähuippukokous 5 090 0

7-8003-2 Lyhytikäisten ilmastoon vaikuttavien yhdisteiden päästöinventaarioiden parantaminen 2 036 0

7-8004-2 Työssäoppiminen (APL) 3 054 0

  Priorisointierä 61 081 0

7-8110-1 Testikeskukset 509 0

7-8111-2 Vihreää kasvua edistävä koulutus ja tutkimus 8 653 0

7-8112-1 Sähkömarkkinat 3 054 0

7-8113-2 Vihreät tekniset normit ja standardit – Pohjoismaat suunnannäyttäjinä 2 036 0

7-8114-2 Vihreät julkiset hankinnat 2 036 0

7-8115-2 Jätehuollon tekniikoiden ja menetelmien kehittäminen 7 126 0

7-8116-1 Ympäristö- ja ilmastoasioiden valtavirtaistaminen kehitysyhteistyössä 204 0

7-8117-1 Vihreiden sijoitusten ja yritysten rahoituksen koordinointi ja vahvistaminen 407 0

7-8210-2 Kestävä pohjoismainen hyvinvointi 17 815 0

7-8211-1 Yhteinen tutkimus pohjoismaisen hyvinvointimallin haasteista 3 054 0

7-8212-2 Hyvinvointi ja ravitsemus 1 018 0

7-8310-2 Ilmastoa säästävä rakentaminen 6 617 0

7-8311-2 Kulttuuri ja luovuus – KreaNord-aloite 5 090 0

7-8312-2 Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus kasvinjalostusalalla Pohjoismaissa 713 0

7-8313-2 Uusi pohjoismainen ruoka 1 018 0

7-8401-1 Kennedy Center 1 527 0

7-8402-1 Tasa-arvonäkökulman valtavirtaistaminen 204 0
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TUhaTTa TansKan KrUUnUa Budjetti
2013

Budjetti
2012

Mr-K yhteensä 173 335 169 972

  Yleiset kulttuuripanostukset 48 648 52 736

1-2203-1 Käyttövarat – kulttuuri 2 012 12 425

1-2204-1 Pohjoismainen kulttuurifoorumi 0 1 627

1-2205-2 Pohjoismainen kulttuurirahasto 35 274 34 650

1-2206-2 Pohjoismaiden neuvoston palkinnot 2 419 2 376

1-2207-1 Kulttuuriministerien globalisaatioaloitteet 0 1 658

1-2208-1 Strategiset panostukset 8 943 0

  Lapset ja nuoret 6 195 6 085

Hankevarat ja yleiset tukijärjestelmät 6 195 6 085

1-2212-2 Pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea (NORDBUK) 6 195 6 085

  Elokuva ja viestimet 39 488 41 284

Hankevarat ja yleiset tukijärjestelmät 36 478 38 333

1-2221-2 Pohjoismainen tietokonepeliohjelma 6 782 9 162

1-2222-2 Pohjoismainen elokuva- ja televisiorahasto 27 021 26 543

1-2223-2 Toimittajien pohjoismainen täydennyskoulutus 2 675 2 628

Laitokset 3 010 2 951

1-2228-3 Viestintätutkimuksen pohjoismainen dokumentointikeskus (NORDICOM) 3 010 2 951

  Taideala 75 360 66 287

Hankevarat ja yleiset tukijärjestelmät 32 203 32 633

1-2251-2 Kulttuuri- ja taideohjelma 17 247 17 942

1-2253-2 Pohjoismainen käännöstuki 2 974 2 921

1-2254-2 Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelma 11 982 11 770

Laitokset 0 0

1-2259-3 Pohjoismainen kulttuuripiste 0 0

Pohjoismaiset kulttuuritalot (laitokset) 43 157 33 654

1-2270-3 Reykjavikin Pohjolan-talo (NOREY) 8 779 –

1-2272-3 Färsaarten Pohjolan-talo 13 731 13 462

1-2274-3 Ahvenanmaan Pohjola-instituutti 3 011 2 941

1-2277-3 Grönlannin Pohjola-instituutti (NAPA) 6 408 6 282

1-2548-3 Pohjoismainen kulttuuripiste (ent. Nifin) 11 228 10 969

  Muut kulttuuripanostukset 3 644 3 580

Hankevarat ja yleiset tukijärjestelmät 3 644 3 580

1-2234-4 Saamelaisyhteistyö 3 644 3 580
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TUhaTTa TansKan KrUUnUa BUDJeTTi
2013

BUDJeTTi
2012

Mr-FJLs yhteensä 41 598 40 551

hankevarat 2 369 2 327

3-6420-2 Uusi pohjoismainen ruoka 2 369 2 327

  Kalastus 6 240 6 130

3-6610-1 Hankevarat – kalastus 6 240 6 130

  Maa- ja metsätalous 27 358 26 563

Hankevarat – maatalous 1 196 1 174

3-6510-1 Hankevarat – maatalous 372 365

3-6520-2 Maataloustutkimuksen pohjoismainen kontaktielin (NKJ) 824 809

Laitokset – maatalous 20 256 19 587

3-6585-3 Pohjoismainen geenivarakeskus (NordGen) 20 256 19 587

Hankevarat – metsätalous 5 906 5 802

3-6310-1 Hankevarat – metsätalous 307 389

3-6581-2 Yhteispohjoismainen metsäntutkimus (SNS) 5 599 5 413

  Elintarvikkeet 5 631 5 531

3-6810-1 Hankevarat – elintarvikkeet 5 080 3 877

3-6820-1 Tutkimus – elintarvikkeet 0 1 113

3-6830-1 Pohjoismainen toimintasuunnitelma terveyden ja elämänlaadun parantamiseksi 551 541

TUhaTTa TansKan KrUUnUa BUDJeTTi
2013

BUDJeTTi
2012

Mr-JÄM 9 118 8 957

Hankevarat 9 118 8 957

1-4410-1 Hankevarat – tasa-arvo 6 064 3 657

1-4480-2 Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus (NIKK) 3 054 5 300
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TUhaTTa TansKan KrUUnUa BUDJeTTi
2013

BUDJeTTi
2012

Mr-U 243 071 235 093

Yleiset koulutus- ja tutkimuspanostukset 4 896 3 592

2-2505-1 Käyttövarat – koulutus ja tutkimus 4 896 3 592

Politiikan kehittäminen ym. 16 117 17 049

2-2510-1 Koulualan pohjoismaisen yhteistyön neuvonantajaryhmä (NSS) 0 1 651

2-2520-1 Aikuisten oppimisen pohjoismaisen yhteistyön neuvonantajaryhmä (SVL) 0 1 175

2-2530-1 Korkeakouluasteen koulutuksen pohjoismaisen yhteistyön johtoryhmä (HÖGUT) 0 1 391

2-2560-1 Painopistealueiden tilapäistyöryhmät 3 054 0

2-2544-1 Pohjoismainen kieliyhteistyö 5 453 5 357

2-2553-1 Politiikan kehittäminen, tietoyhteiskunta ja IT-infrastruktuuri 612 601

2-3127-2 Politiikan kehittäminen – aikuisten oppiminen 6 998 6 874

Liikkuvuus- ja verkosto-ohjelmat 75 752 74 413

2-2513-2 Nordplus 73 441 72 142

2-2534-4 Tuki Pohjoismaiselle kesäyliopistolle (NSU) 1 212 1 191

2-2543-2 Nordplusin pohjoismainen kieli- ja kulttuuriohjelma 0 0

2-2545-2 Pohjoismaiden kielten ja kulttuurin ulkomaanopetuksen toimikunta (SNU) 1 099 1 080

NordForsk 119 731 113 933

2-3100-3 NordForsk 118 711 112 931

2-3140-2 Pohjoismainen bioetiikkakomitea 1 020 1 002

Muu tutkimus 26 575 26 106

2-3180-2 Teoreettisen fysiikan pohjoismainen laitos (NORDITA) 10 911 10 718

2-3181-2 Pohjoismainen merioikeuden laitos (NifS) 3 251 3 194

2-3182-2 Pohjoismainen Aasian-tutkimusinstituutti (NIAS) 5 155 5 064

2-3184-2 Pohjoismainen vulkanologinen instituutti (NORDVULK) 5 267 5 174

2-3185-2 Pohjoismainen saamelaisinstituutti (NSI) 1 991 1 956
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TUhaTTa TansKan KrUUnUa BUDJeTTi
2013

BUDJeTTi
2012

Mr-s 40 859 39 810

Hankevarat 19 595 19 248

4-4310-1 Hankevarat – sosiaali- ja terveyspolitiikka 5 756 5 654

4-4320-1 Vammaisalan pohjoismainen yhteistyöneuvosto 1 142 1 122

4-4340-1 NOMESKO ja NOSOSKO 1 916 1 882

4-4382-2 Pohjoismainen hammasmateriaalin koestuslaitos (NIOM AS) 10 781 10 590

Laitokset 21 264 20 562

4-4380-3 Pohjoismainen hyvinvointikeskus (NVC) 21 264 20 562

4-4381-3 Nordic School of Public Health NHV 38 297 37 034

TUhaTTa TansKan KrUUnUa BUDJeTTi
2013

BUDJeTTi
2012

Mr-ner yhteensä 127 694 121 546

  Elinkeinopolitiikka 82 379 78 546

Hankevarat – elinkeinopolitiikka 1 996 2 077

4-5140-1 Hankevarat – elinkeinopolitiikka 1 996 2 077

Laitokset – elinkeinopolitiikka 80 383 76 469

4-5180-3 Nordic Innovation 80 383 76 469

  Energia 11 453 10 065

4-5141-1 Hankevarat – energiapolitiikka 2 220 2 180

4-5142-2 Työryhmät – energiapolitiikka 2 077 2 077

Laitokset – energiapolitiikka 7 156 5 808

4-3220-3 Pohjoismainen energiantutkimus (NEF) 7 156 5 808

  Aluepolitiikka 33 862 32 935

4-5143-1 Hankevarat – aluepolitiikka 3 753 3 447

4-5145-2 Työryhmät – aluepolitiikka 0 1 527

4-5151-4 Pohjoismainen Atlantti-yhteistyö (NORA) 6 821 6 505

4-5160-2 Raja-alueyhteistyö 11 809 10 529

Laitokset – aluepolitiikka 11 479 10 927

4-6180-3 Pohjoismainen aluekehityksen keskus (Nordregio) 11 479 10 927
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TUhaTTa TansKan KrUUnUa BUDJeTTi
2013

BUDJeTTi
2012

Mr-M 45 389 44 586

3-3310-1 Käyttövarat – ympäristö 6 149 6 749

3-3311-2 Työryhmät – ympäristö 23 201 23 501

3-3320-2 NEFCOn ympäristökehitysrahasto 11 967 11 755

3-6720-4 Joutsen – pohjoismainen ympäristömerkki 4 072 2 581

TUhaTTa TansKan KrUUnUa BUDJeTTi
2013

BUDJeTTi
2012

Mr-a 13 992 13 527

 Hankevarat 10 710 10 321

2-4110-1 Muut hankevarat – työelämä 683 611

2-4111-2 Pysyvät työryhmät – työelämä 5 400 5 305

2-4120-2 Nordjobb 3 064 2 810

2-4130-1 Työelämäviestintä 1 563 1 595

Laitokset 3 282 3 206

2-4180-3 Pohjoismainen työsuojelukoulutusinstituutti (NIVA) 3 282 3 206

TUhaTTa TansKan KrUUnUa BUDJeTTi
2013

BUDJeTTi
2012

Mr-Finans 1 855 1 822

4-5210-1 Hankevarat – talous- ja rahapolitiikka 1 855 1 822

TUhaTTa TansKan KrUUnUa BUDJeTTi
2013

BUDJeTTi
2012

Mr-LaG yhteensä 1 418 1 393

1-7110-1 Hankevarat – oikeusyhteistyö 1 418 1 393
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TUhaTTa TansKan KrUUnUa BUDJeTTi
2013

BUDJeTTi
2012

naapuruuspolitiikka 95 592 95 147

6-0820-2 Osaamisen kehittäminen ja verkostot 27 522 27 235

6-0980-1 Kumppanuus ja raja-alueyhteistyö 6 230 6 320

6-0960-1 Itämeren alueen kansalaisjärjestötoiminta 6 133 6 025

6-5280-3 Pohjoismaiden Projektivientirahasto (NOPEF) 16 053 15 882

6-0970-3 Ministerineuvoston Luoteis-Venäjän-toimistot 10 244 10 043

6-0810-3 Ministerineuvoston Viron-, Latvian- ja Liettuan-toimistot 11 521 11 295

6-0910-1 Poliittiset aloitteet 986 1 142

6-0870-1 Arktinen yhteistyöohjelma 9 688 9 717

6-0950-2 EHU/Valko-Venäjä 4 662 4 780

6-0800-1 Viro-, Latvia-, Liettua- ja Luoteis-Venäjä-yhteistyön suuntaviivojen toteuttaminen 0 0

6-0990-1 Yhteistyö Pohjoismaiden länsinaapurien kanssa 2 553 2 708

TUhaTTa TansKan KrUUnUa BUDJeTTi
2013

BUDJeTTi
2012

yhteistyöministerit 111 364 116 790

Ministerineuvoston sihteeristö (NMRS) 80 804 79 220

5-0180-3 Ministerineuvoston sihteeristö (NMRS) 80 804 79 220

Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteiset toiminnot 30 560 37 570

5-0410-4 Norden-yhdistysten liitto 3 309 3 250

5-0425-4 Länsi-Pohjola-tuki 744 731

5-0435-1 Pääsihteerin käyttövaranto 422 415

5-0445-1 Puheenjohtajamaan erä 0 6 022

5-0460-1 Kestävä Pohjola 3 102 3 047

5-1011-1 Tiedotustoiminta 5 188 5 096

5-1012-1 Norden i Fokus -toimistot 4 541 4 461

5-1021-1 Kansainvälinen toiminta 740 727

5-1030-2 Haloo Pohjola 5 679 5 379

5-1035-1 Rajaesteet 3 911 3 942

5-1050-2 Virkamiesvaihto 1 554 1 527

5-0500-2 Pohjoismaiden ministerineuvoston erä Islannin tukemiseksi 0 1 527

5-2055-1 Rajaestefoorumi 1 370 1 446
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TUhaTTa TansKan KrUUnUa BUDJeTTi
2013

BUDJeTTi
2012

Globalisaatioaloitteet yhteensä 0 72 278

5-2020-1 Globalisaatiofoorumi 0 8 144

5-2025-2 Pohjoismainen huippututkimus 0 2 036

5-2030-2 Aasian innovaatioedustustot 0 1 527

5-2042-1 Energia ja liikenne, ml. yhteispohjoismaisen energianäyttelyn seuranta 0 9 162

5-2060-2 Pohjoismaisen tutkimus- ja innovaatioalueen (NORIA) kehittäminen 0 2 036

5-2062-1 eScience 0 8 144

5-2065-1 Pohjoismaiden korkea-asteen koulutuksen edistäminen 0 6 108

5-2070-1 Nuorten ja aikuisten hyvä oppiminen 0 2 036

5-2075-2 Selvitys ilmastonmuutoksen vaikutuksista Pohjoismaiden luonnonvaroihin 0 4 072

5-2076-2 Pohjoismaiden sähkömarkkinoiden harmonisointi 0 1 527

5-2080-2 Kulttuuri ja luovuus 0 6 108

5-2085-2 Terveys ja hyvinvointi 0 13 234

5-2090-2 Ilmastoa säästävä rakentaminen 0 8 144
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Liite 3:  
Valuuttakurssit ja inflaatioprosentit 2013

VaLUUTTaKUrssiT Ja inFLaaTioProsenTiT

100 EUR = 744 DKK

100 ISK = 4,7 DKK

100 NOK = 98 DKK

100 SEK = 84 DKK

Tanska 2,0 %

Suomi 2,5 %

Islanti 3,9 %

Norja 1,9 %

Ruotsi 0,95 %

Hankevarojen muuntokerroin on 1,8 %.
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