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Pohjoismaiden neuvoston 70. istunnon kulkua koskevat säännöt 
2018 

Jäsenten ja hallitusten edustajien puheoikeus 

Puheenjohtajisto ehdottaa, 

että Pohjoismaiden neuvoston jäsenillä on 3 minuuttia puheaikaa ehdotusten 
ja mietintöjen esittelyyn. Muita puheenvuoroja varten annetaan 2 minuuttia 
puheaikaa. 

että presidentti antaa puolueryhmien esittelijöille puheenvuoron mahdolli-
suuksien mukaan puolueryhmien suuruusjärjestyksen mukaisesti 

että hallitusten edustajilla on 5 minuuttia puheaikaa selontekoihin ja ehdotus-
ten esittelyyn. Muita puheenvuoroja varten annetaan 2 minuuttia puheaikaa. 

Tarkkailijoiden puheoikeus 

Puheenjohtajisto ehdottaa, 

että Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston edustajalla on puheoikeus yh-
teistyöministerien ehdotuksia ja selontekoja käsiteltäessä. Saamelaisen par-
lamentaarisen neuvoston edustajan puheaika on 2 minuuttia. 

Vieraiden puheoikeus 

Puheenjohtajisto ehdottaa, 

että vierailevilla parlamentaarikoilla on puheoikeus kansainvälistä yhteistyötä 
koskevassa osuudessa. Vieraiden puheaika on 2 minuuttia. 

että Nuorten Pohjoismaiden neuvoston edustajalla on puheoikeus yhteistyö-
ministerien ehdotuksia ja selontekoja käsiteltäessä. Nuorten Pohjoismaiden 
neuvoston edustajan puheaika on 2 minuuttia. 

Vastauspuheenvuorot 

Puheenjohtajisto ehdottaa, 

että kaikkiin puheenvuoroihin voi esittää vastauspuheenvuoron 

että se, joka haluaa esittää vastauspuheenvuoron, antaa siitä merkin puheen-
vuoron aikana tai sen päätteeksi 

että se, jolle vastauspuheenvuoro on esitetty, saa mahdollisuuden vastata sii-
hen heti 
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että kaikkien vastauspuheenvuorojen kesto on 1 minuutti 

että vastauspuheenvuoroihin annettavien vastausten kesto on 1 minuutti 

että sama neuvoston jäsen saa yhden keskustelun aikana käyttää enintään 
kaksi vastauspuheenvuoroa. 

Erityiset puheajat 

Puheaika: Pohjoismainen huippukokous 

Puheenjohtajisto ehdottaa, 

että hallitusten edustajille annetaan 5 minuuttia aikaa asian esittelyyn, minkä 
jälkeen annetaan mahdollisuus osallistua keskusteluun siten, 

että jäsenille annetaan 1 minuutti aikaa kysymysten ja kommenttien esittämi-
seen 

että vastaajalle annetaan 2 minuuttia aikaa vastaamiseen 

että presidentti voi antaa jäsenille mahdollisuuden lisäkysymykseen. 

 

Puheaika: Kansainväliset vieraat 

Puheenjohtajisto ehdottaa, 

että vierailevan puhujan puheenvuoron pituus on 10 minuuttia. 

että jokaiselle puolueryhmälle annetaan 1 minuutti aikaa esittää 1 kysymys 

että vierailevalle puhujalle annetaan 1 minuuttia aikaa vastaamiseen. 

 

Puheaika: Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2019 ohjelma 

Puheenjohtajisto ehdottaa, 

että Islannin pääministerille annetaan 7 minuuttia aikaa esitellä Pohjoismai-
den ministerineuvoston vuoden 2019 puheenjohtajakauden ohjelma, minkä 
jälkeen annetaan mahdollisuus osallistua keskusteluun siten, 

että jäsenille annetaan 1 minuutti aikaa kysymysten ja kommenttien esittämi-
seen 

että vastaajalle annetaan 2 minuuttia aikaa vastaamiseen 

että presidentti voi antaa jäsenille mahdollisuuden lisäkysymykseen. 

 

Puheaika: Yhteistyöministerien ehdotukset ja selonteot 

Puheenjohtajisto ehdottaa, 

että jäsenille annetaan 1 minuutti aikaa kysymyksen esittämiseen 

että vastaajalle annetaan 2 minuuttia aikaa vastaamiseen 

että presidentti voi antaa jäsenille mahdollisuuden lisäkysymykseen. 
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Puheaika: Uudet jäsenehdotukset 

Puheenjohtajisto ehdottaa, 

että Pohjoismaiden neuvoston jäsenille annetaan 3 minuuttia aikaa uusien jä-
senehdotusten esittelyyn, minkä jälkeen annetaan mahdollisuus osallistua 
keskusteluun siten, 

että jäsenille annetaan 1 minuutti aikaa vastauspuheenvuoroihin 

että niihin annettaviin vastauksiin varataan 1 minuutti aikaa 

että presidentti voi antaa jäsenille mahdollisuuden lisäkysymykseen. 

 

Puheaika: Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2019 ohjelma 

Puheenjohtajisto ehdottaa, 

että uudelle presidentille annetaan 7 minuuttia aikaa esitellä Pohjoismaiden 
neuvoston vuoden 2019 puheenjohtajakauden ohjelma, minkä jälkeen anne-
taan mahdollisuus osallistua keskusteluun siten, 

että jäsenille annetaan 1 minuutti aikaa kysymysten ja kommenttien esittämi-
seen 

että vastaajalle annetaan 2 minuuttia aikaa vastaamiseen 

että presidentti voi antaa jäsenille mahdollisuuden lisäkysymykseen. 

 

Mahdollisuus päättää keskustelu 

Puheenjohtajisto ehdottaa, 

että päiväjärjestyksen kaikkien kohtien käsittelyyn käytetään niille varattu ai-
ka 

että presidentti voi päättää keskustelun asetetun aikarajan umpeuduttua. 

 

Istumajärjestys salissa 

Puheenjohtajisto ehdottaa, 

että Pohjoismaiden neuvoston jäsenet istuvat puolueryhmittäin. Mikäli mah-
dollista, vasemmisto sijoitetaan puhujakorokkeelta katsoen vasemmalle ja oi-
keisto oikealle puolelle. 

 

Äänestykset 

Puheenjohtajisto ehdottaa, 
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että kaikki äänestykset suoritetaan ensisijaisesti sähköisesti. Mikäli tämä ei 
ole teknisesti mahdollista, käytetään äänestyslipukkeita. 

 

 

Puheenjohtajisto viittaa muutoin Pohjoismaiden neuvoston työjärjestykseen  


