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Tekijä Konservatiivinen ryhmä 

Käsittelijä Puheenjohtajisto 
 

Jäsenehdotus Pohjoismaiden neuvoston jäsenehdotusten pohjoismaisen 
hyödyn selkeyttämisestä 

Ehdotus 

Puheenjohtajisto ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto päättää, 

että kaikissa tehtävissä jäsenehdotuksissa on oltava selkeä kuvaus siitä, mil-

laista pohjoismaista hyötyä ehdotuksen on tarkoitus tuottaa. 

Taustaa 
Pohjoismaiden neuvostolla on tärkeä tehtävä Pohjoismaiden välisessä yhteistyössä. 
Pohjoismainen hyöty on keskeinen periaate kaikkien pohjoismaiden ja itsehallintoaluei-
den parlamentaarisessa yhteistyössä. 
 
Päätöstemme tulee toimia kansallisten parlamenttien työn pohjana, jotta pohjoismaista 
yhteistyötä voidaan edistää ja Pohjoismaiden kansainvälistä asemaa merkittävien glo-
baalien haasteiden edessä vahvistaa. 
 
Jotta Pohjoismaiden neuvosto ja sen tekemät päätökset koettaisiin tärkeiksi ja merki-
tyksellisiksi, meidän on osattava tuoda pohjoismainen hyöty paremmin esille. Emme saa 
antaa Pohjoismaiden neuvostosta kuvaa yleisenä keskustelufoorumina. Neuvoston toi-
mintaa on rajattava ja terävöitettävä. 
 
Tervetuloa Pohjoismaiden neuvostoon – työ ja työmuodot -julkaisussa vuodelta 2017 on 
käsitteen tarkka kuvaus:  
 

Pohjoismainen hyöty 
Pohjoismaisen yhteistyön keskeinen periaate on pohjoismaisen hyöty, jonka 
lähtökohtana on 
 
• saavuttaa yhteispohjoismaisten ratkaisujen avulla huomattavia myönteisiä 
vaikutuksia verrattuna siihen, että sama asia toteutettaisiin kansallisesti 
• ilmaista ja kehittää pohjoismaista yhteenkuuluvuutta 
• lisätä pohjoismaista osaamista ja kilpailukykyä 
• vahvistaa Pohjoismaiden kansainvälistä vaikuttavuutta. 
 
Pohjoismaisen yhteistyön lähtökohtana on keskittyminen alueille, joilla yhteis-
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pohjoismainen panos tuottaa lisäarvoa eri Pohjoismaille ja niiden asukkaille. Yh-
teistyön tulokset näkyvät – ja niiden tulee näkyä – asukkaiden ja yritysten arki-
päivässä. Yhteistyön myötä on saatu muun muassa yhteispohjoismaiset työ-
markkinat, passiunioni ja useita yhteisiä sosiaaliturvamääräyksiä. Lisäksi Poh-
joismaiden asukkaat ovat jo pitkään voineet asua, opiskella ja harjoittaa tutki-
musta kaikkialla Pohjoismaissa tasavertaisesti maiden omien kansalaisten kans-
sa. 
 
Ympäristö, ilmasto, energia, tutkimus, koulutus ja innovointi, avoimen Pohjolan 
turvaaminen sekä tehokkaampi profilointi ovat tärkeitä osatekijöitä pyrittäessä 
säilyttämään Pohjolan johtava asema globalisoituneessa maailmassa. 

 
Asian selkeyttämiseksi konservatiivinen ryhmä esittää, että kaikissa tehtävissä jäseneh-
dotuksissa on oltava selkeä kuvaus siitä, millaista pohjoismaista hyötyä ehdotuksen on 
tarkoitus tuottaa. 
 
Näin työmme olisi konkreettisempaa ja elinvoimaisempaa ja antaisi Pohjoismaiden 
asukkaille selkeämmän kuvan tavoitteistamme, samalla kun se auttaisi havainnollista-
maan Pohjoismaiden neuvostossa tehtävän pohjoismaisen yhteistyön saavutuksia. 
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