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Käsittelijä Puheenjohtajisto 
 

Puheenjohtajiston mietintö, joka koskee 

jäsenehdotusta 

Pohjoismaiden neuvoston jäsenehdotusten pohjoismaisen hyödyn 
selkeyttämisestä 

Ehdotus 

Puheenjohtajisto ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto päättää, 

että kaikissa jäsen- ja valiokuntaehdotuksissa sekä puheenjohtajiston ehdo-

tuksissa on oltava selkeä kuvaus siitä, millaista pohjoismaista hyötyä ehdo-

tuksen on tarkoitus luoda. 

Taustaa 

Konservatiivinen ryhmä on ehdottanut, että 

Pohjoismaiden neuvosto päättää, 

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

laista pohjoismaista hyötyä ehdotuksen on tarkoitus tuottaa. 

 

Jäsenehdotus oli ensimmäisen kerran käsittelyssä Pohjoismaiden neuvoston tee-

maistunnon yleiskokouksessa Kööpenhaminassa 9. huhtikuuta 2019. Puheenjohta-

jisto on käsitellyt ehdotusta 26. kesäkuuta, 3. syyskuuta ja 29. lokakuuta 2019.  

Puheenjohtajiston näkemykset 

Puheenjohtajisto toteaa, että Pohjoismaiden neuvoston työjärjestyksen pykälän 47 

mukaan kaikista asioista on tehtävä kirjallinen ehdotus, johon sisältyy päätösehdo-

tus. Lisäksi puheenjohtajisto toteaa, että työjärjestyksen pykälän 19 mukaan jokai-

nen asia on valmisteltava puheenjohtajistossa, valiokunnassa tai tarkastuskomite-

assa ennen yleiskokouksen lopullista käsittelyä. 

 

Puheenjohtajisto toteaa myös, että neuvoston työjärjestyksen pykälän 49 mukaan 

asian valmistelusta vastaava elin laatii mietinnön, johon sisältyy perusteltu päätöseh-

dotus sille elimelle, joka käsittelee asian loppuun. Lopuksi puheenjohtajisto toteaa, 

että työjärjestyksen pykälän 3 mukaan yleiskokous on neuvoston ylin päättävä elin, 

mitä pykälä 19 tukee, ja että yleiskokous voi myös hyväksyä suosituksia jäsenehdo-

tuksista annettujen mietintöjen perusteella. 
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Puheenjohtajisto toteaa yhteenvetona, että yleiskokous ottaa viime kädessä kantaa 

ehdotuksen pohjoismaiseen hyötyyn. Yleiskokous päättää demokraattisella enem-

mistöllä siitä, onko ehdotuksella pohjoismaista hyötyä vai ei. 

 

Puheenjohtajisto toteaa myös, että yleiskokouksen roolia päätöksentekijänä pohjois-

maisesta hyödystä ei voida rajoittaa tai supistaa. Vaikka asioihin liittyvä päätösehdo-

tus sisältää kuvauksen pohjoismaisesta hyödystä, jolle neuvoston elin voi antaa tu-

kensa ehdotuksesta laaditulla mietinnöllä, yleiskokous voi hylätä mietinnön ja sa-

malla ehdotukseen sisältyvän pohjoismaisen hyödyn. 

 

Puheenjohtajisto katsoo kuitenkin, että neuvoston käsittelyyn tuleviin jäsen- ja valio-

kuntaehdotuksiin sekä puheenjohtajiston ehdotuksiin on syytä sisällyttää pohjois-

maista hyötyä käsittelevä kappale. Siinä kuvataan selkeästi, kuinka ehdotus täyttää 

pohjoismaisen hyödyn vaatimuksen puheenjohtajiston määrittelemällä tavalla. Pu-

heenjohtajiston mukaan tämä järjestelmä selkeyttää ja korostaa ehdotuksen ajan-

kohtaisuutta paitsi Pohjoismaiden asukkaille, myös kansainvälisesti. 

 

Puheenjohtajiston määritelmän mukaan pohjoismainen hyöty on sitä, että 

• saavutetaan yhteispohjoismaisten ratkaisujen avulla huomattavia myönteisiä 

vaikutuksia verrattuna siihen, että sama asia toteutettaisiin kansallisesti 

• ilmaistaan ja kehitetään pohjoismaista yhteenkuuluvuutta 

• lisätään pohjoismaista osaamista ja kilpailukykyä 

• lisätään kansalaisten ja yritysten liikkuvuutta Pohjoismaiden välillä  

• vahvistetaan Pohjoismaiden kansainvälistä vaikuttavuutta. 

 

 

Kööpenhaminassa 28. tammikuuta 2020 
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