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Käsittelijä Puheenjohtajisto 
 

Puheenjohtajiston mietintö, joka koskee 

jäsenehdotusta kokonaismaanpuolustuksesta sekä valmius- ja 

huoltovarmuussuunnittelusta 

Ehdotus 

Puheenjohtajisto ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että se selvittää, mitkä pohjoismaiset resurssit sopivat yhteiskäyttöön ja mitä 

osa-alueita tulee priorisoida. 

että se tutkii, miten Pohjoismaiden puolustusvoimien ja poliisiviranomaisten 

välistä yhteistyötä voidaan kehittää. 

että se selvittää, miten Pohjoismaiden kansalaisten kriisitietoutta voidaan 

parantaa pohjoismaisen yhteistyön avulla. 

että se tekee vaikutusarvioinnin vakavan kriisin seurauksista Pohjoismaiden 

elintarvikehuollolle. 

että se tutkii mahdollisuuksia tehdä sopimuksia sellaisten toimijoiden kanssa, 

jotka ovat tärkeitä Pohjoismaiden virtojen turvallisuudelle. 

Tausta 
Konservatiivinen ryhmä on ehdottanut, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että se selvittää, mitkä pohjoismaiset resurssit sopivat yhteiskäyttöön ja mitä 

osa-alueita tulee priorisoida. 

että se tutkii, miten Pohjoismaiden puolustusvoimien ja poliisiviranomaisten 

välistä yhteistyötä voidaan kehittää. 

että se selvittää, miten Pohjoismaiden kansalaisten kriisitietoutta voidaan 

parantaa pohjoismaisen yhteistyön avulla. 

että se tekee vaikutusarvioinnin vakavan kriisin seurauksista Pohjoismaiden 

elintarvikehuollolle. 

että se tutkii mahdollisuuksia tehdä sopimuksia sellaisten toimijoiden kanssa, 

jotka ovat tärkeitä Pohjoismaiden virtojen turvallisuudelle. 
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Jäsenehdotus esiteltiin Pohjoismaiden neuvoston 69. istunnossa Helsingissä. Ehdo-

tuksesta laadittua mietintöä käsiteltiin puheenjohtajiston kokouksessa 28. marras-

kuuta 2017 Kööpenhaminassa. 

Puheenjohtajiston näkemykset 

Puheenjohtajisto katsoo, että jäsenehdotuksella on laaja tuki neuvostossa. 

 

Konservatiivisen ryhmän tekemä jäsenehdotus sai tukea keskiryhmältä ja Pohjois-

maiden vihreältä vasemmistolta sen ensimmäisessä käsittelyssä Pohjoismaiden neu-

voston 69. istunnossa Helsingissä. Puheenjohtajiston kokouksessa Kööpenhaminassa 

ehdotusta tukivat myös muut puolueryhmät. 

 

Puheenjohtajisto keskusteli mietintöluonnoksen toisesta ja kolmannesta että-

lauseesta ja pääsi sopuun niiden tarkistamisesta. Muutosten jälkeen että-lauseet 

ovat seuraavat: 

 

 että se tutkii, miten Pohjoismaiden puolustusvoimien välistä ja Pohjoismai-

den poliisiviranomaisten välistä yhteistyötä voidaan kehittää. 

 

 että se selvittää, miten Pohjoismaiden kansalaisten kriisivalmiutta ja -

tietoutta voidaan parantaa pohjoismaisen yhteistyön avulla. 

 

Puheenjohtaja viittasi siihen, että puolustus- ja turvallisuuskysymykset ovat luettelon 

kärjessä, kun pohjoismaalaiset arvioivat tärkeimpiä yhteistyöalueita. Tämä käy ilmi 

pohjoismaista yhteistyötä koskevasta mielipidemittauksesta, joka esiteltiin Pohjois-

maiden neuvoston Helsingin istunnon yhteydessä. 

 

Puheenjohtajiston kokouksessa todettiin myös, että Pohjoismaiden neuvoston tee-

maistunnossa vuonna 2013, jolloin aiheena oli ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoli-

tiikka sekä siviiliturvallisuus, jolloin neuvosto pyysi vuoden 2013 istuntoon selontekoa 

yhteiskuntaturvallisuudesta Haaga II-julistuksen pohjalta. Tätä selontekoa ei koskaan 

esitetty. 
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Puheenjohtajisto katsoo, että olisi paikallaan jatkaa Haga II:n jälkeistä yhteistyötä.  

 

Samalla voi olla haastavaa löytää yhteistyölle rakenne, koska ministerivastuu väes-

tönsuojelusta ja yhteiskuntaturvallisuudesta on jaettu eri tavoin Pohjoismaiden hall i-

tusten ministereiden kesken. 

 

Puheenjohtajisto katsoo, että nykyinen NORDEFCO-puolustusyhteistyö voi toimia 

mallina väestönsuojelua ja kokonaismaanpuolustusta koskevalle yhteistyölle. 

 

 

Kööpenhaminassa 28. marraskuuta 2018 

Bertel Haarder (V) 

Britt Lundberg (ÅC) 

Christian Juhl (EL) 

Erkki Tuomioja (sd.) 

Henrik Dam Kristensen (S) 

Kjersti Toppe (Sp) 

Lena Asplund (M) 

Martin Kolberg (A) 

Michael Tetzschner (H) 

Mikkel Dencker (DF) 

Oddný G. Harðardóttir (A) 

Phia Andersson (S) 

Silja Dögg Gunnarsdóttir (F) 

Staffan Danielsson (C) 

Wille Rydman (kok.) 

 


