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Käsittelijä Puheenjohtajisto 

  
 

Puheenjohtajiston mietintö, joka koskee 

jäsenehdotusta 
Pohjoismaisesta varmuusvarastosta kriisitilanteita varten  

Ehdotus 

Puheenjohtajisto ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että laaditaan selvitys mahdollisuudesta perustaa yhteinen varmuusvarasto  

esimerkiksi suojavarusteita, lääkkeitä ja elintarvikkeita varten. 

 

Taustaa 

Pohjoismaiden vihreä vasemmisto ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että laaditaan selvitys mahdollisuudesta perustaa yhteinen varmuusvarasto  

esimerkiksi suojavarusteita, lääkkeitä ja elintarvikkeita varten. 

 

Jäsenehdotuksen ensimmäisen käsittely oli teemaistunnossa 2021. 

 

Ehdotuksessa todetaan, että koronopandemia on tuonut esille vakavia heikkouksia 

Pohjoismaiden kriisivalmiudessa ja että yksi näkyvimmistä puutteista pandemian al-

kuvaiheessa oli terveydenhuollon henkilöstöltä puuttuvat asianmukaiset suojavarus-

teet. Sen jälkeen rokotetuotanto oli riittämätöntä koko maailmaa ajatellen.  

 

Lisäksi eri tyyppisissä kriiseissä pula saattaa koskea varaosia, elintarvikkeita yms. 

Kriiseihin varautuminen edellyttää pohjoismaista yhteistyötä.  

 

Kriisinhallinnan ja huoltovarmuuden kokemuspohja on eri Pohjoismaissa erilainen, 

mutta esimerkiksi elintarvikkeiden kansallisten varastojen lisääminen yhdessä 

maassa voi olla kallista. Pohjoismaiden yhteinen varmuusvarasto voisi olla ratkaisu.  

 

Pohjoismaiden neuvoston yhteiskuntaturvallisuuden strategiassa on myös viitattu 

siihen, että on tarpeellista arvioida vakavan kriisin vaikutuksia elintarvikkeiden huol-

tovarmuuteen. 
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Puheenjohtajiston näkemykset 

Puheenjohtajiston mielestä koronapandemia on osoittanut Pohjoismaille, että poh-

joismaista yhteistyötä on syytä lisätä ja työskennellä tiiviimmin yhdessä yhteiskunta-

turvallisuuden alalla. 

 

Jäsenehdotuksessa mainitaan suojavarusteet, rokotteet ja elintarvikkeet, mutta pu-

heenjohtajiston mielestä on tarvetta selvittää, millä muilla aloilla pohjoismaisista var-

muusvarastoista voi olla hyötyä ja minkätyyppisiä ja kuinka suuria niiden tulisi olla. 

Kulloinenkin tarve muuttuu ajan myötä. 

 

Puheenjohtajisto katsoo, että pohjoismainen varmuusvarasto, josta Pohjoismaat voi-

vat saada toimituksia lyhyellä varoitusajalla, on hyvä esimerkki pohjoismaisesta hyö-

dystä, ja että jäsenehdotus kytkeytyy muihin Pohjoismaiden neuvoston yhteiskunta-

turvallisuutta koskeviin jäsenehdotuksiin. Siten se antaa kokonaiskuvan Pohjoismai-

den neuvoston monivuotisista panostuksista ja tiiviistä työstä yhteiskuntaturvallisuu-

den alalla.  
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