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Jäsenehdotus pohjoismaisesta kriisivalmiudesta 

Ehdotus 

Vapaa Pohjola ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että ne käynnistävät vuoropuhelun sellaisen tehokkaan ja toimintakykyisen 

koordinoidun pohjoismaisen kriisivalmiusyksikön perustamiseksi, joka voi 

kriisitilanteissa toimia rajat ylittävästi Pohjoismaissa vailla rajaesteitä. 

että ne raivaavat kaikki rajaesteet, jotka saattaisivat estää tällaiset yhteiset 

toimet toisessa maassa, esimerkiksi vakuutuksiin, palkkaukseen, korvauksiin 

ja hyvityskysymyksiin liittyen. 

että ne laativat yleiskatsauksen yhteisistä resursseistamme ja niiden mobili-

sointimahdollisuuksista, jotta resurssit voitaisiin koordinoida mahdollisim-

man hyvin ja siten, että kussakin Pohjoismaassa voidaan ylläpitää kansallisen 

kriisivalmiuden perustasoa. 

että ne asettavat yhteispohjoismaisen komitean, jonka toimeksiantona on 

tutkia ja kehittää pohjoismaista valmiussuunnitelmaa, laatia kartta haavoit-

tuvien luontoalueiden riskeistä sekä tutkia yhteispohjoismaisen sammutus-

lennoston perustamista. 

että ne perustavat yhteispohjoismaisen lainsäädäntöneuvoston, joka tutkii 

maiden voimassaolevaa lainsäädäntöä ja estää mahdollisuuksien mukaan jo 

aikaisessa vaiheessa uusien rajaesteiden syntymisen. 

Taustaa 

Kesä 2018 toi selvästi esiin tiiviimmän yhteistyön tarpeen Pohjoismaissa silloin kun 

apua tarvitaan suurissa kansallisissa kriiseissä. Sadat suuret metsäpalot raivosivat yh-

tä aikaa Ruotsissa ja Norjassa, ja vaikka kansalliset palokunnat paiskivat töitä urheas-

ti, ennätyksellisen monet metsäpalot saivat miehistöistä yliotteen. Onneksi monet 

maat, muun muassa Saksa, Puola, Ranska ja Tanska, lähettivät apua, kuten sammu-

tuskoneita ja vapaaehtoisia palomiehiä.  

 

Tilanne osoitti valitettavasti myös sen, että Pohjolassa tarvitaan lähimpien naapuri-
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maiden kesken yhä enemmän yhteistä kriisivalmiutta, joka viipymättä ja esteittä pys-

tyy toimimaan yli rajojen. 

 

Vuoden 2018 kesä oli säiden puolesta ainutlaatuinen ja poikkeuksellinen. Valitetta-

vasti voimme kuitenkin odottaa samanlaisten säätilojen yleistyvän ilmastonmuutok-

sen myötä. Ilmastotutkijoiden mukaan voimme odottaa sateisina vuodenaikoina erit-

täin voimakkaita ja pitkäkestoisia sateita, jotka lisäävät maanvyörymien ja tulvien 

vaaraa. Kesät ovat entistä pitempään kuumia ja kuivia, jolloin äärimmäisen kuivuu-

den ja suurten metsä- ja maastopalojen vaara kasvaa. Maa- ja vesialueidemme yli 

kulkee entistä useammin voimakkaita myrskyjä , jolloin materiaalivahinkojen, tul-

vien, maanvyörymien, elintärkeän infrastruktuurin vaurioitumisen, ympäristökata-

strofien ja ihmishenkien menetyksen vaara kasvaa. 

 

Vapaa Pohjola katsoo, että meidän täytyy olla valmiita toimimaan tällaisissa tilan-

teissa sekä kansallisesti että yhteispohjoismaisesti. Kansallisen pelastusvalmiuden ol-

lessa riittämätön on luontevaa, että lähimmät naapurit ovat valmiina auttamaan vä-

littömästi, vailla rajaesteitä ja poliittista keskustelua. 

 

Siksi Vapaa Pohjola ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden 

hallituksille, että ne perustavat välittömästi pohjoismaisen kriisivalmiusyksikön, joka 

voi lyhyellä varoitusajalla ja viivytyksettä olla käytettävissä suurissa kriiseissä, joissa 

ihmisten ja eläinten henki sekä huomattava materiaalinen omaisuus ovat ilmeisessä 

vaarassa. 

 

Ehdotamme, että Pohjoismaiden hallitukset raivaavat kaikki rajaesteet, jotka saat-

taisivat olla esteenä rajat ylittävälle pohjoismaiselle kriisivalmiudelle.  

Ehdotamme myös, että Pohjoismaiden hallitukset laativat yleiskatsauksen yhteisistä 

resursseistamme ja niiden mobilisointimahdollisuuksista, kartan haavoittuvien luon-

toalueiden riskeistä sekä tutkia yhteispohjoismaisen sammutuslennoston perusta-

mista. 

 

Ehdotamme samalla, että perustetaan pohjoismainen lainsäädäntöneuvosto, joka 

voi tutkia maiden voimassaolevaa lainsäädäntöä ja estää mahdollisuuksien mukaan 

jo aikaisessa vaiheessa uusien rajaesteiden syntyminen. 

Yhteispohjoismainen kriisivalmiusyksikkö tekee Pohjolasta turvallisemman asukkail-

le ja kaikille Pohjoismaissa matkustaville.  
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