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Puheenjohtajiston ehdotus 
Pohjoismaiden siviilivalmiusyhteistyöstä 

Ehdotus 

Puheenjohtajisto ehdottaa, että 

 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että raportoidaan Pohjoismaiden siviilivalmiusyhteistyötä käsittelevän Enes-

tamin raportin suositusten seurannasta. 

että annetaan yhteistyöministereille vastuu Pohjoismaiden siviilivalmiusyh-

teistyöstä. 

että perustetaan pohjoismainen siviilivalmiuden yksikkö. 

että jaetaan tietoa siviilivalmiusyhteistyöstä julkisen ja yksityisen sektorin 

sekä kansalaisyhteiskunnan kesken. 

että otetaan käyttöön yhteispohjoismainen matkustustodistus. 

että toteutetaan rokotteiden yhteishankintojen pilottihanke. 

että selvitetään yhteisten varmuusvarastojen mahdollisuuksia. 

että otetaan Pohjois-Atlantin ja arktisen alueen siviilivalmius Pohjoismaiden 

yhteiselle asialistalle. 

että perustetaan pysyvä infrastruktuuriministerineuvosto. 

että uudistetaan lainsäädäntöä ja kahdenvälisiä sopimuksia, jotka koskevat 

maiden välistä hybridityötä. 

että turvataan riittävä rahoitus kulttuuri- ja tutkimussektorien, vapaa-ajan 

toiminnan ja nuorisoasioiden pohjoismaiselle yhteistyölle. 

että vahvistetaan pohjoismaisten kielten osaamista. 

 Taustaa 

Pohjoismaiden ministerineuvosto antoi 29. huhtikuuta 2021 ministeri (h.c) Jan-Erik 

Enestamille tehtäväksi laatia strategiaselvityksen, jossa 

 

• tarkastellaan koronapandemiasta opittuja asioita 
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• esitetään konkreettisia suosituksia, joiden avulla 

• vahvistetaan pohjoismaista yhteistyötä etenkin ministerineuvostossa, ja  

• vaalitaan ja vahvistetaan Pohjoismaiden integraatiota. 

 

Selvitystyön tavoitteena oli 10–15 suositusta, joissa huomioidaan 

 

• alueet, joilla ministerineuvostolla arvioidaan olevan mahdollisuus luoda lisä-

arvoa esimerkiksi tarjoamalla foorumi vuoropuhelulle, tiedon ja kokemusten 

vaihdolle tai hallitusten sisäiselle toimenpiteiden koordinoinnille  

• Pohjoismaiden itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja vastuu tarttua 

kriisitilanteissa itse tarpeellisiin toimiin, joilla esimerkiksi torjutaan vaaroja ja 

suojellaan väestöä 

• pohjoismaisen yhteistyön olemassa oleva rakenne työn perustana. 

 

Jan-Erik Enestam toteutti toimeksiannon yhdessä oikeustieteen maisteri Marcus 

Henricsonin kanssa. 

 

Enestam esitteli raporttiluonnoksensa 12 suositusta toimeksiannon mukaisesti Poh-

joismaiden neuvoston 73. istunnon yhteydessä Kööpenhaminassa pidetyssä päämi-

nisterien huippukokouksessa 3. marraskuuta 2021. Pohjoismaiden neuvoston jäsenet 

sekä ministerit kiittivät Enestamia keskusteluun osallistumisesta, ja Enestam totesi 

suositustensa mukailevan Pohjoismaiden neuvoston huippukokouksen tausta-aineis-

toa sekä pääministerien keskustelun aikana esittämiä näkemyksiä. 

 

Pohjoismaiden ministerineuvosto julkaisi Enestamin lopullisen raportin 15.  marras-

kuuta 2021. 

 

Jan-Erik Enestam ja Marcus Henricson vierailivat puheenjohtajiston kokouksessa 

14. joulukuuta 2021 raportin käsittelyn yhteydessä. Puheenjohtajisto keskusteli 

muun muassa strategisesti tärkeinä pitämistään raportin suosituksista, esimerkiksi 

suosituksesta antaa yhteistyöministereille vastuu Pohjoismaiden siviilivalmiusyhteis-

työstä. Siihen liittyen keskusteltiin jokaisen maan hallitukseen mahdollisesti perus-

tettavasta Pohjola-valiokunnasta, jota johtaisi yhteistyöministeri. Strategisesti tär-

keänä keskusteluissa pidettiin myös siviilivalmiuden yksikön perustamista koskevaa 

suositusta. 

Puheenjohtajiston näkemykset 

Puheenjohtajisto katsoo, että Pohjoismaiden neuvosto suosittaa hallituksille, että 

Enestamin raportin suositusten seurannasta raportoidaan. 

 

Puheenjohtajisto katsoo, että Pohjoismaiden neuvoston tulee myös jatkossa kiinnit-

tää voimakkaasti huomiota yhteiskuntaturvallisuuteen ja työskennellä sen hyväksi, 

että Pohjoismaiden hallitukset ja Pohjoismaiden ministerineuvosto suhtautuvat yh-

teiskuntaturvallisuuden alalla tehtävään pohjoismaiseen yhteistyöhön hyvin vaka-

vasti.  Enestamin raportti on tärkeä osa tätä prosessia.  
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Virtuaalikokous 25. tammikuuta 2022 

Annette Lind (S) 

Bertel Haarder (V) 

Christian Juhl (EL) 

Erkki Tuomioja (sd.) 

Gunilla Carlsson (S) 

Hanna Katrín Friðriksson (Vr) 

Hans Wallmark (M) 

Heidi Greni (Sp) 

 

Jorodd Asphjell (A) 

Jouni Ovaska (kesk.) 

Linda Modig (C) 

Lorena Delgado Varas (V) 

Lulu Ranne (ps.) 

Oddný G. Harðardóttir (Sf) 

Wille Rydman (kok.) 

 

 


