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Tekijä Puheenjohtajisto 

  
 

Vuoden 2021 istunnon kulkua koskevat säännöt (asiakirja 
2b/2021) 
 
Pohjoismaiden neuvoston jäsenten ja hallitusten edustajien puheoikeudet 
Puheenjohtajisto ehdottaa, 

että Pohjoismaiden neuvoston jäsenillä on 3 minuuttia aikaa ehdotusten ja 
mietintöjen esittelyyn. Muihin keskustelupuheenvuoroihin on aikaa 2 minuut-
tia. 

että presidentti antaa puolueryhmien edustajille puheenvuoron mahdollisuuk-
sien mukaan puolueryhmien paikkamäärän mukaan. 

että vuodeksi 2022 Suomesta valittu uusi presidentti saa 10 minuuttia aikaa 
esitellä Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2022 puheenjohtajakauden ohjel-
man. 

että hallitusten edustajilla on 5 minuuttia aikaa selontekoihin ja tiedonantoi-
hin ja 3 minuuttia ehdotusten esittelyyn. Muihin keskustelupuheenvuoroihin 
on aikaa 2 minuuttia. 

että Norjan pääministeri saa 10 minuuttia aikaa esitellä Pohjoismaiden minis-
terineuvoston vuoden 2022 puheenjohtajakauden ohjelman. 

Tarkkailijoiden puheoikeus 
Puheenjohtajisto ehdottaa, 

että Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston edustajalla on puheoikeus seu-
raavissa päiväjärjestyksen kohdissa, joissa ei tehdä päätöksiä: 

2. Ulkoministerien selonteko  
4. Puolustusministerien selonteko  
5. Yhteistyöministerien selonteot 
7. Yhteistyöministerien selonteot  
10. Yhteistyöministerien kyselytunti  
12. Keskustelu puhujavieraan kanssa  
13. Huippukokous pääministerien kanssa  
14. Pohjoismaiden ministerineuvoston Norjan-puheenjohtajakauden ohjelma 
2022  
16.1 Ministerineuvoston selonteko terveys- ja sosiaalialan pohjoismaisesta yh-
teistyöstä  
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17.1. Ministerineuvoston selonteko tulevaisuuden työelämää koskevasta poh-
joismaisesta hankkeesta 2017–2021  
24. Pohjoismaiden neuvoston Suomen-puheenjohtajakauden ohjelma 2022  

Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston edustajan puheaika on 2 minuuttia. 

Puhujavieraiden puheoikeus 
Puheenjohtajisto ehdottaa, 

että Nuorten Pohjoismaiden neuvoston edustajalla on puheoikeus seuraavissa 
päiväjärjestyksen kohdissa, joissa ei tehdä päätöksiä: 

2. Ulkoministerien selonteko  
4. Puolustusministerien selonteko 
5. Yhteistyöministerien selonteot   
7. Yhteistyöministerien selonteot  
10. Yhteistyöministerien kyselytunti  
12. Keskustelu puhujavieraan kanssa  
13. Huippukokous pääministerien kanssa  
14. Pohjoismaiden ministerineuvoston Norjan-puheenjohtajakauden ohjelma 
2022  
16.1 Ministerineuvoston selonteko terveys- ja sosiaalialan pohjoismaisesta yh-
teistyöstä  

17.1 Ministerineuvoston selonteko tulevaisuuden työelämää koskevasta poh-
joismaisesta hankkeesta 2017–2021  

24. Pohjoismaiden neuvoston Suomen-puheenjohtajakauden ohjelma 2022  

Nuorten Pohjoismaiden neuvoston edustajan puheaika on 2 minuuttia. 

että vierailevilla parlamentaarikoilla on puheoikeus kohdassa Kansainvälinen 
yhteistyö – kutsuvieraiden puheenvuorot. Kutsuvieraiden puheaika on 2 mi-
nuuttia 

että Jens Stoltenbergillä on oikeus puheenvuoroon kutsuvieraskeskustelun 
avaamisen yhteydessä. Stoltenbergin avauspuheenvuoroon varataan aikaa 20 
minuuttia. Kutsuvieraiden kanssa käytävässä keskustelussa on lisäksi mahdol-
lista pitää muita puheenvuoroja, joihin annetaan aikaa 2 minuuttia. 

että Jan-Erik Enestamilla on oikeus puheenvuoroon huippukokouksen yhtey-
dessä. Puheaikaa on 5 minuuttia. Huippukokouksen yhteydessä on mahdol-
lista pitää muita puheenvuoroja, joihin annetaan aikaa 2 minuuttia. 

Repliikkipuheenvuorot 
Puheenjohtajisto ehdottaa, 

että jäsenet ja hallitusten edustajat voivat esittää repliikkipuheenvuoron kaik-
kiin puheenvuoroihin. 

että repliikkipuheenvuoroa tulee pyytää puheen aikana tai sen päättyessä. 
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että puhuja, jolle repliikkipuheenvuoro on osoitettu, saa mahdollisuuden vas-
tata välittömästi. 

että repliikkipuheenvuorot rajataan 1 minuuttiin. 

että repliikkeihin annettavat vastaukset rajataan 1 minuuttiin. 

että presidentti voi antaa samalle jäsenelle tai hallituksen edustajalle mahdol-
lisuuden kahteen repliikkiin samassa asiassa. 

 

Puheaika: Kyselytunti 
Puheenjohtajisto ehdottaa, 

että jäsenille annetaan kysymysten esittämiseen aikaa 1 minuutti. 

että vastaukseen annetaan aikaa 2 minuuttia. 

että presidentti voi antaa jäsenille puheenvuoron lisäkysymyksiä varten. 

Keskustelun päättäminen 
Presidentti ehdottaa, 

että kaikkien päiväjärjestyksen kohtien käsittelyyn käytetään niille varattu 
aika. 

että presidentti voi päättää keskustelun asetetun aikarajan umpeuduttua. 

Salin istumajärjestys  
Puheenjohtajisto ehdottaa, 

että Pohjoismaiden neuvoston jäsenet istuvat puolueryhmittäin. Mikäli mah-
dollista, vasemmistopuolueet istuvat puhujakorokkeelta katsoen vasemmalla 
ja oikeistopuolueet oikealla. 

Äänestykset 
Presidentti ehdottaa, 

että äänestykset suoritetaan sähköisesti. Mikäli tämä ei ole teknisesti mah-
dollista, käytetään vaihtoehtoisesti Tanskan kansankäräjien normaalikäytän-
töä. 

Pöytäkirja 
Puheenjohtajisto ehdottaa, 

että istunnon pöytäkirjoina käytetään täydellistä kirjallista pöytäkirjaa ja täy-
dellistä äänitallennetta. 

 

Puheenjohtajisto viittaa muilta osin Pohjoismaiden neuvoston työjärjestykseen. 


