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Käsittelijä Puheenjohtajisto 

  
 

Puheenjohtajiston mietintö, joka koskee 

jäsenehdotusta 
pohjoismaisen yhteistyön kansallisesta kytkennästä  

Ehdotus 

Puheenjohtajisto ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että ne käynnistävät yhteisen keskustelun Pohjoismaiden neuvoston kanssa 

siitä, miten pohjoismaisen yhteistyön kytkennästä kansalliseen toimintaan 

voidaan tehdä entistä velvoittavampaa. 

Tausta 

Sosiaalidemokraattinen ryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että ne käynnistävät yhteisen keskustelun Pohjoismaiden neuvoston kanssa 

siitä, miten pohjoismaisen yhteistyön kytkennästä kansalliseen toimintaan 

voidaan tehdä entistä velvoittavampaa. 

 

Jäsenehdotusta käsiteltiin ensimmäisen kerran puheenjohtajiston kokouksessa Maa-

rianhaminassa 28. kesäkuuta 2022, jolloin se sai laajan kannatuksen.  

 

Ehdotuksen voi lukea kokonaisuudessaan täällä:  

https://www.norden.org/fi/case/jasenehdotus-pohjoismaisen-yhteistyon-kansalli-

sesta-kytkennasta 

 

Puheenjohtajiston näkemykset 

Pohjoismaisen yhteistyön kansallinen kytkentä on hyvin tärkeä sekä nykyisessä että 

tulevassa pohjoismaisessa yhteistyössä.  

 

Pohjoismaiden neuvosto on osoittanut viime vuosina vahvaa tahtoa pohjoismaisen 

yhteistyön vahvistamiseen ja kansalliseen jalkauttamiseen. Pohjoismaiden neuvosto 

on muun muassa vahvistanut yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa. Puheen-
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johtajistolla on ollut yhteisiä kokouksia Pohjoismaiden parlamenttien EU- ja ulkoasi-

ainvaliokuntien kanssa, ja Pohjoismaiden neuvoston valiokunnat ja puheenjohtajisto 

ovat pitäneet kokouksia maiden parlamenttien vastaavien valiokuntien kanssa. Li-

säksi Pohjoismaiden neuvoston sihteeristö on osallistunut kokouksiin yhdessä Poh-

joismaiden kansallisten parlamenttien sihteeristöjen kanssa (valiokuntasihteerit/sih-

teerit ym.).  

 

Pohjoismaiden neuvoston presidentti on pitänyt kokouksia Pohjoismaiden parla-

menttien puhemiesten kanssa, ja Pohjoismaiden neuvoston johtaja on tavannut joi-

denkin Pohjoismaiden parlamenttien pääsihteereitä/johtajia jne.  

 

Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajamaa 2022 on pitänyt tärkeänä sitä, että 

Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2022 istunnon täysistunnossa pidettävä huippuko-

kous on samalla pohjoismainen tulevaisuuskonventti, jossa Pohjoismaiden pääminis-

terit keskustelevat neuvoston jäsenten kanssa pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuu-

desta. Keskusteluasiakirjaa valmistellaan parhaillaan. Valmis asiakirja esitellään pu-

heenjohtajistolle syyskuun kokouksessa, minkä jälkeen se lähetetään Pohjoismaiden 

pääministereille. Asiakirja pohjustaa huippukokouksessa käytävää keskustelua.  

 

Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto on myös päättänyt käynnistää työn neu-

voston oman strategian parissa, ja jotkut jäsenet ovat lisäksi tehneet kirjallisia kysy-

myksiä ja virittäneet keskustelua Helsingin sopimuksen uudistamisesta ja päivittämi-

sestä. Sopimusta ei ole päivitetty 27 vuoteen. 

 

Pohjoismaiden neuvosto on myös tähdentänyt, että hallitusten välistä pohjoismaista 

yhteistyötä tulisi laajentaa uusille alueille. Se on painottanut erityisesti yhteiskunta-

turvallisuutta, liikennettä sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. 

 

Puheenjohtajisto kannattaa sosiaalidemokraattisen ryhmän ehdotusta yhteisen kes-

kustelun käynnistämisestä Pohjoismaiden neuvoston kanssa siitä, miten pohjoismai-

sen yhteistyön kytkennästä kansalliseen toimintaan voidaan tehdä entistä velvoitta-

vampaa. Puheenjohtajiston mielestä ehdotus niveltyy hyvin neuvoston nykyisiin ta-

voitteisiin pohjoismaisen yhteistyön vahvistamisesta ja uudistamisesta sekä Pohjois-

maiden neuvoston istunnon huippukokouksessa myöhemmin käytävään keskuste-

luun pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuudesta. 
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Maarianhaminassa 28. kesäkuuta 2022 

 

 Annette Lind (S) 

Cecilie Tenfjord Toftby (M) 

Christian Juhl (EL) 

Erkki Tuomioja (sd.)  

Hanna Katrín Friðriksson (Vr) 

Heidi Greni (Sp) 

Helge Orten (H) 

Jorodd Asphjell (A) 

Jouni Ovaska (kesk.) 

Linda Modig (C) 

Lulu Ranne (ps.) 

Oddný G. Harðardóttir (Sf) 


