
MIETINTÖ MINISTERINEUVOSTON EHDOTUKSESTA 

 

 

 

 

Dnro 19-00136-5 

 

 

B 328/presidiet  

 

Käsittelijä Puheenjohtajisto 
 

Puheenjohtajiston mietintö, joka koskee 

ministerineuvoston ehdotusta 

Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2020 budjetiksi 

Ehdotus 

Puheenjohtajisto ehdottaa että, 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että ministerineuvoston budjetissa otetaan paremmin huomioon visio Pohjo-

lasta maailman kestävimpänä alueena 10 vuodessa. 

että jatkossakin priorisoidaan pohjoismaisia toimia antibioottiresistenssin 

yleistymistä vastaan. 

että pohjoismaista yksityisoikeudellista yhteistyötä priorisoidaan, vrt. Lo-

range Backerin raportti. 

että varataan 200 000 Tanskan kruunua pohjoismaiseen yhteistyöhön raken-

tamismääräysten yhtenäistämiseksi ja yksinkertaistamiseksi sekä kestävän 

rakentamisen edistämiseksi.  

että Norden i skolan -oppimisalustan rahoittamiseen korvamerkitään 1 mil-

joona Tanskan kruunua yhteistyöministereiden budjettikohdasta FNF (Nor-

den-yhdistysten liitto) ja 300 000 Tanskan kruunua MR-U:n budjetista. Tä-

män lisäksi todetaan, että Pohjoismaiden ministerineuvoston myöntämän 

organisaatiotuen lisäksi FNF:n odotetaan oman budjettiennusteensa mukai-

sesti varaavan samaan tarkoitukseen 200 000 Tanskan kruunua. Näin ollen 

Norden i skolanille kohdennetaan 1,5 miljoonaa Tanskan kruunua. 

Taustaa 

Yhteistyöministereiden puheenjohtajan Sigurður Ingi Jóhannssonin kanssa 22. tam-

mikuuta Reykjavíkissa pitämässään kokouksessa puheenjohtajisto esitteli Pohjois-

maiden neuvoston yleiset priorisoinnit Pohjoismaiden ministerineuvoston budjettiin.  

Neuvoston painopistealueita olivat: 

• rajaesteet 

• geoblokkaus 

• kielet/Norden i skolan 

• digitalisaatio 
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• ammattipätevyydet. 

 

Lausunnot 

Ministerineuvoston budjettiehdotus on ollut lausuntokierroksella Pohjoismaiden 

neuvoston puolueryhmissä ja valiokunnissa. Valiokuntien ehdotusten ja puolueryh-

mistä saatujen muutosehdotusten perusteella puheenjohtajisto hyväksyi 3. syys-

kuuta Helsingissä budjettiehdotukseen annetut seuraavat viisi muutosehdotusta:  

– että ministerineuvoston budjetissa otetaan paremmin huomioon visio Pohjo-

lasta maailman kestävimpänä alueena 10 vuodessa. 

– että jatkossakin priorisoidaan pohjoismaisia toimia antibioottiresistenssin 

yleistymistä vastaan. 

– että pohjoismaista yksityisoikeudellista yhteistyötä priorisoidaan, vrt. Lo-

range Backerin raportti. 

– että varataan 200 000 Tanskan kruunua pohjoismaiseen yhteistyöhön raken-

nusmääräysten yhtenäistämiseksi ja yksinkertaistamiseksi sekä kestävän ra-

kentamisen edistämiseksi. 

– että koulutus- ja tutkimusvaroista varataan 1,5 miljoonaa Tanskan kruunua 

Norden i skolan -oppimisalustan rahoittamiseen. 

 

Neuvoston presidentti neuvotteli yhteistyöministereiden puheenjohtajan kanssa 7. 

lokakuuta Kööpenhaminassa, jolloin molemmat osapuolet hyväksyivät viittä muutos-

ehdotusta koskevan kompromissitekstin. 

 

Lopputulos oli se, että neuvoston neljä muutosehdotusta hyväksyttiin sellaisenaan. 

Viidennen muutosehdotuksen kirjoitusasua muokattiin, mutta summa pysyi samana.  

Valiokunnan näkemykset 

Puheenjohtajisto toteaa, että joissakin yleisissä priorisoinneissa on tapahtunut posi-

tiivista kehitystä yhteistyöministereiden puheenjohtajan kanssa tammikuussa pide-

tyn kokouksen jälkeen. 

 

Puheenjohtajisto panee merkille, että liikkuvuus/rajaesteet ja digitalisaatio ovat kaksi 

ministerineuvoston kolmesta priorisoidusta osa-alueesta vuoden 2020 budjettiehdo-

tuksessa, jonka pääsihteeri Paula Lehtomäki laati kesäkuun alussa ja esitteli puheen-

johtajiston jäsenille 25. kesäkuuta Helsingborgissa. 

 

Geoblokkauksesta puheenjohtajisto toteaa, että Pohjoismaiden neuvoston antaman 

maakohtaisten estojen (geoblokkauksen) poistamista koskevan suosituksen 

(31/2017) jälkeen Pohjoismaiden ministerineuvosto on kevään aikana laatinut rapor-

tin Nordisk tv på tværs af grænser (pohjoismainen tv yli rajojen). Osaaminen ja kult-

tuuri Pohjolassa -valiokunta on käsitellyt raporttia huhtikuun kokouksessaan ja mer-

kinnyt sen tiedoksi.  

 

Ammattipätevyyksistä puheenjohtajisto toteaa, että koulutusten ja ammattipäte-

vyyksien tunnustaminen on yksi priorisoiduista liikkuvuutta edistävistä toimenpi-

teistä Pohjoismaiden ministerineuvoston liikkuvuuden toimintasuunnitelmassa 
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2019–2021. Yhteistyöministeri Eva Kjer Hansen kertoi toimintasuunnitelmasta Poh-

joismaiden neuvoston Kööpenhaminan teemaistunnossa 9. huhtikuuta. 

 
 
Puheenjohtajisto panee merkille jäsenehdotuksen rinnakkaisten alojen koulutusten 
ja ammattipätevyyksien vastavuoroisesta tunnustamisesta, joka käsitellään loppuun 
lokakuussa Pohjoismaiden neuvoston 71. istunnossa Tukholmassa. Tämän vuoksi pu-
heenjohtajisto ei tällä erää ehdota erityisiä muutoksia budjettiin ammattipätevyyk-
sien osalta. 

 

Koska rajaesteiden vastaisella työllä on perustavanlaatuinen merkitys pohjoismai-

selle yhteistyölle, puheenjohtajisto pitää kiinni rajaesteitä koskevasta priorisoinnis-

taan joillakin muilla tärkeillä alueilla. Näin halutaan jatkaa Pohjoismaiden kansalais-

ten ja yritysten olosuhteiden parantamista, mikä tukee Pohjoismaiden pääministerei-

den visiota vuodelta 2016 Pohjolasta maailman integroituneimpana alueena.  

 

Puheenjohtajisto katsoo, että naapurikielten vastavuoroinen ymmärtäminen on poh-

joismaisen liikkuvuuden kannalta erittäin tärkeää. Siksi puheenjohtajisto ehdottaa 

budjettia muutettavan siten, että varmistetaan Norden i skolan -oppimisalustan ra-

hoitus. Norden i skolan -alustaa on arvioitu ministerineuvoston toimeksiannosta vuo-

sina 2017–2018. Arvion mukaan se on relevantti, käyttäjäystävällinen ja siitä on poh-

joismaista hyötyä. Portaali voitti 2011 pohjoismaisten yhteistyöministereiden palkin-

non kehitettyään konseptin, joka vahvistaa pohjoismaalaisten nuorten ruotsin, nor-

jan ja tanskan ymmärtämistä kaikissa Pohjoismaissa. 

 

Oikeusalan yhteistyö on toinen tärkeä alue, johon puheenjohtajisto haluaa kiinnittää 

enemmän huomiota rajaesteiden vastaisessa työssä. Tähän on inspiroinut raportti, 

jonka emeritusprofessori Inge Lorange Backer on laatinut ministerineuvoston toi-

meksiannosta. Pohjoismaiden neuvosto päätti huhtikuussa suosituksista 3/2019 ja 

4/2019, jotka koskevat raportissa olevia yksittäisiä ehdotuksia. Puheenjohtajisto ha-

luaa kuitenkin yleisemmällä tasolla nostaa esiin tarpeen priorisoida pohjoismaista oi-

keusalan yhteistyötä ja saada sen näkymään budjetissa. 

 

Rakennusala on kolmas rajaesteitä sisältävä osa-alue, jonka puheenjohtajisto haluaa 

nostaa esiin. Kansallisten rakentamismääräysten eroista koituu varovaisen arvion 

mukaan koko Pohjolan uudisrakentamiselle 820–1 230 miljoonan Tanskan kruunun 

vuotuiset lisäkustannukset. Lukujen takana on Nordic Innovation, joka on laskenut, 

millaisia kustannuksia Pohjoismaiden rakentamismääräysten erot aiheuttavat yhteis-

kunnalle. Puheenjohtajisto katsoo, että rakentamismääräysten yhtenäistämisen li-

säämisestä on hyötyä Pohjoismaiden yrityksille ja kansalaisille, samalla kun pienen-

netään yhteiskunnalle koituvia kuluja. 

 

Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2020 budjettiin tammikuussa antamiensa 

yleisten priorisointien lisäksi puheenjohtajisto haluaa myös ehdottaa budjettiin muu-

toksia kahdella poliittisesti ajankohtaisena pitämällään osa-alueella. 
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Toinen koskee antibioottiresistenssiä, joka on ollut jo pitemmän aikaa yksi pohjois-

maisen yhteistyön painopistealueista. Puheenjohtajisto toteaa, että sosiaali- ja ter-

veyspolitiikan budjettikohdassa on yhä varoja antibioottiresistenssin vastaisen työn 

jatkamiseksi, mutta puheenjohtajiston mielestä on silti tärkeää, että pohjoismaiset 

toimenpiteet yleistyvän antibioottiresistenssin torjumiseksi näkyvät selkeästi budje-

tissa. 

 

Puheenjohtajisto pitää tärkeänä sitä, että pääministereiden 20. elokuuta allekirjoit-

tama visio Pohjolasta maailman kestävimpänä alueena 10 vuodessa otetaan huomi-

oon budjetissa. Puheenjohtajisto katsoo, että visiolle tulee antaa lisää näkyvyyttä mi-

nisterineuvoston vuoden 2020 budjettiehdotuksessa ja tiiviimpi kytkentä siihen. Pit-

källä aikavälillä on kyse siitä, miten vision strategiset painopistealueet sisällytetään 

toimintasuunnitelmiin. Puheenjohtajisto odottaa tästä rakentavaa ja osallistavaa 

vuoropuhelua ministerineuvoston ja neuvoston kesken. 

 

 

Tukholmassa 29. lokakuuta 2019 

Aron Emilsson (SD) 

Bertel Haarder (V) 

Britt Lundberg (ÅC) 

Christian Juhl (EL) 

Erkki Tuomioja (sd.) 

Gunilla Carlsson (S) 

Hans Wallmark (M) 

Magnus Ek (C) 

Martin Kolberg (A) 

Michael Tetzschner (H) 

Oddný G. Harðardóttir (Sf) 

Silja Dögg Gunnarsdóttir (Frfl) 

Steinunn Þóra Árnadóttir (VG) 

Torhild Bransdal (KrF) 

Wille Rydman (kok.) 

 

 

 


