
Suomen 
puheenjohtajuus 

Pohjoismaiden 
ministerineuvostossa 

2007

Lapset ja nuoret 

Ikääntyvä väestö

Perhevapaakustannukset ja tasa-arvo

Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:1



Suomi jatkaa Norjan jälkeen Pohjoismai-
den ministerineuvoston puheenjohtajana 
vuonna 2007. Puheenjohtajuus on tärkeä 
tilaisuus saattaa omia aloitteita pohjois-
maiselle agendalle ja saavuttaa synergia-
etuja eri kansainvälisten toimijoiden kans-
sa. Toivomme vuonna 2007 tehtävän työn 
jatkuvan myös Ruotsin puheenjohtaja-
kaudella vuonna 2008.

 Sosiaali-, terveys-, tasa-arvo- ja työ-
sektorilla painotamme sekä uutta että 
vanhaa. Jatkamme Norjan aloittamaa työtä 
lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisek-
si. Painotamme lähiympäristön merkitystä ja 
palveluiden saatavuuden  tärkeyttä lapsen 
kehitykselle. 

 Pohjoismaissa korostamme sukupuolten 
välistä tasa-arvoa. Naiset taloudellisessa 
päätöksenteossa, perhevapaakustannusten 
merkitys tasa-arvolle sekä median vaikutus 
nuoriin ja tasa-arvokehitykseen ovat ajan-
kohtaisia teemoja, joita haluamme nostaa 
poliittiseen keskusteluun.

 Suomen puheenjohtajakaudella halu-
amme kiinnittää erityistä huomiota myös 
vammaisten ja toimintarajoitteisten van-
husten asemaan  sekä  edistää työssä 
jaksamista ja hyvinvointia työpaikoilla. 

Pohjolassa olemme osa globaalia maa-
ilmaa ja kohtaamme globaaleja haasteita 
myös sosiaali- ja terveyspolitiikassa. Varau-
dumme pandemiaan pohjoismaisella tasolla 
ja torjumme huumeita yhteistyössä lähi-
alueiden kanssa.



Kokoukset, seminaarit 
ja konferenssit

Kalenteri

20.3.2007 Sukupuolten välisen tasa- 
arvon valtavirtaistamiskokous  
virkamieskomiteoiden  
puheenjohtajille

Helsinki

20.–21.3.2007 Pohjoismaisen työympäristö-
jaoston kokous

Helsinki

29.–30.3.2007 Nuoret ja tasa-arvo -asian-
tuntijaseminaari

Espoo

11.4.2007 Pohjoismaisen huumefooru-
min kokous

Levi

12.–13.4.2007 Huumeiden ehkäisy pohjoi-
silla alueilla -seminaari

Levi

24.4.2007 Työelämän virkamieskomite-
an kokous

Helsinki

10.–11.5.2007 Tasa-arvoasiain virkamies- 
komitean kokous

Helsinki

14.–15.5.2007 Vapaaehtoisverkostokokous Helsinki

11.–12.6.2007 Sosiaali- ja terveyspolitiikan 
ministerineuvosto  
Teemakeskustelu: Terveyden-
huollon rahoitus- ja palvelu- 
järjestelmien vertailu

Lahti

29.8.2007 Perhevapaakustannukset ja 
sukupuolten tasa-arvo -kon-
ferenssi

Maarianhamina

30.–31.8.2007 Tasa-arvoasiain ministerineu-
vosto
Teemakeskustelu: Naiset ta-
loudellisessa päätöksenteossa

Maarianhamina

1.–2.10.2007 Vammaiset henkilöt ja toi-
mintarajoitteiset vanhukset  
Pohjolassa ja lähialueilla -
konferenssi

Helsinki

17.–19.10.2007 PMN:n ja Barentsin neuvos-
ton hiv/aids-ohjelman ensim- 
mäisen vaiheen päätössemi-
naari

Murmansk

6.11.2007 Työelämän ministerineuvosto Helsinki

8.–9.11.2007 Terveen kehitysympäristön 
rakentaminen lapsille ja nuo-
rille -seminaari

Espoo

27.–28.11.2007 Sosiaali- ja terveyspolitiikan 
virkamieskomitean kokous

Tampere

11.–12.12.2007 PMN:n ja PU:n sosiaali- ja 
terveysalan kumppanuuden  
konferenssi: Sosiaalisen syr-
jäytymisen ehkäisy ja tervei-
den elintapojen edistäminen

Pietari



Sosiaali- ja terveysministerikokous

Kokouksen pääteema on Pohjoismaiden terveydenhuollon 

rahoitus- ja palvelujärjestelmien vertailu ja erilaisista järjes-

telyistä saadut kokemukset.

Tasa-arvoministerikokous

Kokouksen pääteema on naiset taloudellisessa päätöksen-

teossa. Kokouksen yhteydessä järjestetään konferenssi perhe-

vapaakustannuksista ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta.

Nuoret ja tasa-arvo 

Konferenssi painottuu teemoihin: media, asennekasvatus ja 

etninen monimuotoisuus. Pääkohderyhminä ovat käytän-

nön työtä nuorten kanssa tekevät ja nuoret itse. Konferens-

sissa laaditaan politiikkasuositukset pohjoismaisille tasa-ar-

voministereille.

Huumeiden ehkäisy pohjoisilla alueilla

Seminaarissa tarkastellaan pohjoisten alueiden huumausai-

netilannetta eri toimijoiden näkökulmasta (sosiaali- ja ter-

veysala, poliisi, tulli ja kansalaisjärjestöt) sekä jaetaan tietoa 

hyvistä käytännöistä huumeiden vastaisessa työssä ja vah-

vistetaan yhteistyöverkostoja Luoteis-Venäjän ja eri poh-

joismaiden välillä.



Vammaiset henkilöt ja toimintarajoitteiset 
vanhukset Pohjolassa ja lähialueilla

Konferenssissa tarkastellaan, kuinka vanhus-, vammais- ja 

apuvälinepolitiikka palvelee ikääntyviä vammaisia ja van-

huksia, jotka iän myötä vammautuvat. Konferenssi on jat-

koa Euroopan neuvoston aloittamalle vammaisohjelmalle, 

joka käsittelee vanhusten ja vammaisten asemaa yhteiskun-

nassa. Samalla pyritään syventämään yhteistyötä lähialuei-

den kanssa. 

Terveen kehitysympäristön  
rakentaminen lapsille ja nuorille

Konferenssissa keskustellaan lasten kasvuyhteisöistä sekä 

painotetaan lähiympäristön ja palveluiden saatavuuden 

merkitystä lapsen kehityksen kannalta. Keskustelu halutaan 

myös ulottaa yhteiskuntapoliittisiin valintoihin ja muutok-

siin sekä niiden vaikutukseen lapsen mahdollisuuksiin ja 

kehitykseen. Seminaari on osa Lapset ja nuoret Pohjolassa  

-strategian seurantaa. Tavoitteena on saada aikaan konk-

reettisia ehdotuksia poliittisille toimenpiteille.

Hiv/aids -ohjelman ensimmäisen  
vaiheen päätös

Seminaarissa tarkastellaan PMN:n ja Barentsin neuvoston 

hiv/aids -ohjelman ensimmäisen osahankkeen toteutus-

ta ja julkaistaan hankkeen tulokset vuosilta 2005-2007. 

Murmanskin pilottiprojektin loppuseminaarissa käsitellään 

matalan kynnyksen keskuksen toimintaa, vaihdetaan koke-

muksia sekä arvioidaan hankkeen tuloksia ja tulevaisuuden 

näkymiä. 

Sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisy ja  
terveiden elintapojen edistäminen

Pietarissa järjestettävä konferenssi on osa PMN:n  ja Poh-

joisen ulottuvuuden sosiaali- ja terveysalan kumppanuus-

ohjelman yhteistyötä. Kumppanuusohjelman tavoitteena 

on edistää terveys- ja sosiaalisektorin yhteistyötä ja verkos-

toitumista, vähentää tarttuvia tauteja sekä ehkäistä elinta-

voista johtuvia sairauksia. Konferenssin painopistealueita 

ovat riskialttiiden lasten ja nuorten hyvinvointi sekä alko-

holin ja huumeiden käyttöön liittyvä ennaltaehkäisevä työ.
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