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Vastaus Pohjoismaiden neuvoston kirjalliseen kysymykseen E11/2021
Pohjoismaiden neuvostolle
POHJOISMAIDEN NEUVOSTON KIRJALLINEN KYSYMYS E11/2021
Pohjoismaiden neuvosto on 12. huhtikuuta 2021 esittänyt Pohjoismaiden hallituksille
seuraavat kirjalliset kysymykset:
Pitävätkö Pohjoismaiden hallitukset yhteistä tilannekuvaa tärkeänä Pohjoismaiden
yhteistoiminnan kannalta kriisitilanteissa?
Suunnitellaanko Pohjoismaissa yhteistyötä pohjoismaisten tilannekuvien laatimiseksi,
esimerkiksi yhteisten riski- ja uhkakuva-analyysien avulla?

VASTAUS:
Seuraavassa vastaus Pohjoismaiden hallitusten puolesta:
Pohjoismaiden hallitukset vastasivat kesäkuussa 2020 Pohjoismaiden neuvoston
suositukseen 2/2020, joka koskee Pohjoismaiden neuvoston
yhteiskuntaturvallisuusstrategiaa ja kohtaa "Selkeämpi pohjoismainen rakenne ja johtajuus”
seuraavasti:
”Pohjoismaat laativat kansalliset riskianalyysit, joissa analysoidaan jokaisen maan kannalta
suurimmat riskit. Kansallisiin riskinanalyyseihin sisällytettävät riskit riippuvat paikallisista ja
kansallisista olosuhteista. Yhteispohjoismaisen riskianalyysin laatimiseen liittyy joitakin
käytännön ja menettelytason haasteita, eikä yhteispohjoismaisen riskianalyysin välittömästi
katsota tuottavan lisäarvoa suhteessa kansallisiin riskianalyyseihin.”
Hallitusten vastaus kesäkuussa 2021:
Kriisitilanteita koskeva tiedonvaihto ja vuoropuhelu (mukaan lukien tilannekuvat) ovat
keskeinen osa pohjoismaista valmiusyhteistyötä.
Pohjoismaissa on vakiintunutta yhteistyötä ja tiedonvaihtoa kriisivalmiuden suhteen maiden
vastaavien viranomaisten välillä.
Pohjoismaat ovat laatineet keväästä 2020 lähtien joka kuukausi kansallisen
siviilivalmiusyhteistyössä kansallisia tilannekuvaraportteja koronavirustilanteesta. Raportit
ovat sisältäneet muun muassa tartunnan saaneiden ja kuolleiden määrän, yhteiskunnalliset
rajoitustoimet, rokotteet, exit-strategiat ja tiedot siitä, miten maiden viranomaiset ovat
hoitaneet koronatilannetta. Raportit ovat toimineet perustana pohjoismaisten
siviilivalmiudesta ja varautumisesta vastaavien ylijohtajien kuukausittaisissa
videotapaamisissa.
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Pohjoismaat ovat ylläpitäneet vuodesta 2014 lähtien Tjänsteman i Beredskap -toimintoa
(TiB). Kyseessä on ympärivuorokautinen hätätilavalmiustoiminto, jonka kautta Pohjoismaat
voivat vaihtaa tietoja keskenään ympäri vuorokauden eri kriisitilanteissa. Tämän lisäksi
riskien arviointia varten on olemassa pohjoismainen foorumi, jonka tarkoituksena on vaihtaa
kokemuksia, käytäntöjä ja tietoja. Näiden vakiintuneiden toimintojen lisäksi muu yhteistyö
ja tiedonvaihto varautumisesta ja valmiudesta vastaavien viranomaisten välillä on hyvin
tiivistä.
Huoltovarmuus ja -valmius ovat painopistealueita Suomen puheenjohtajakaudella, ja
aiheista keskustellaan vuoden aikana useissa pohjoismaisissa ryhmittymissä.

Ystävällisin terveisin

Maria Larsson
sisäministeri
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