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Käsittelijä Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta 
 

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan mietintö, joka koskee 

 infrastruktuuri-, liikenne- ja digitalisaatioministerineuvoston perustamista 

Ehdotus 

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

 

että se perustaa infrastruktuuri-, liikenne- ja digitalisaatioministerineuvoston. 

että kuljetukset hoidetaan Pohjoismaissa ilmaston kannalta parhaalla mahdolli-

sella tavalla. 

Taustaa 

Sosiaalidemokraattinen ryhmä viittaa vuonna 2018 Akureyrin istunnossa yksimieli-

sesti hyväksyttyyn suositukseen 6/2018: Pohjoismainen liikennepolitiikka, joka koskee 

liikennepolitiikan ministerineuvoston perustamista. Ryhmä panee merkille, että tä-

hän mennessä ei hallituksilta ole löytynyt tahtoa noudattaa Pohjoismaiden neuvos-

ton hyväksymää suositusta, vaikka sitä on peräänkuulutettu toistuvasti. 

 

Liikenne ja digitalisaatio ovat ilmastotyössä keskeisiä tekijöitä.  

Mikäli haluamme vähentää päästöjämme ja saavuttaa ilmastotavoitteemme, tarvit-

semme kunnianhimoista yhteistyötä tällä alueella, joka on ratkaisevan tärkeä vihre-

älle siirtymälle. 

 

Koska päätöstä ei hallitusten tasolla ole ryhdytty toteuttamaan, ryhmä ehdottaa, 

että perustetaan infrastruktuuriministerineuvosto, jonka vastuualueeseen kuuluvat 

myös liikenne ja digitalisaatio Pohjoismaissa. Ministerineuvostolle kuuluisi myös vas-

tuu siitä, että kuljetukset hoidetaan Pohjoismaissa ilmaston kannalta parhaalla mah-

dollisella tavalla.  

 

Ryhmä panee merkille, että ministerineuvosto on vuoden 2022 budjettineuvotte-

luissa sitoutunut jatkamaan vuoropuhelua mahdollisuudesta perustaa liikennepolitii-

kan ministerineuvosto. 

 

Valiokunnan näkemykset 

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta asettuu tukemaan ehdotusta siitä, että Poh-

joismaiden hallitukset perustavat infrastruktuuriministerineuvoston viitaten 
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Akureyrissä vuonna 2018 yksimielisesti hyväksyttyyn suositukseen 6/2018: Pohjois-

mainen liikennepolitiikka.  

 

Valiokunta toteaa, ettei hallituksilla ole tähän asti ollut halua noudattaa Pohjoismai-

den neuvoston päätöstä, vaikka sitä on peräänkuulutettu useaan otteeseen. 

 

Syyskuussa 2018 Pohjoismaiden hallituksilta saatu vastaus suositukseen 6/2018 ei va-

liokunnan mielestä ollut tarpeeksi selkeä, vaan Pohjoismaiden neuvosto pyysi sen 

vuoksi poliittista dialogia, joka Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministeri-

neuvoston sopimuksen mukaisesti on pidettävä 12 kuukauden sisällä. Ikävä kyllä 

minkäänlaista poliittista dialogia ei ole pidetty, vaikka toukokuussa 2022 aikaa on ku-

lunut 41 kuukautta.   

 

Koska päätöstä ei hallitustasolla ole vielä seurattu ja liikenne- ja digitalisaatioasiat 

ovat muodostuneet ilmastotyön kahdeksi avaintekijäksi, valiokunta ehdottaa, että 

perustetaan infrastruktuuriministerineuvosto, jolle kuuluu vastuu liikenteestä ja digi-

talisaatiosta Pohjolassa ja joka ministerineuvostona vastaa myös kestävien kuljetus-

ten vihreän siirtymän koordinoinnista Pohjolassa.  

 

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta on vuonna 2022 työskennellyt 12 infrastruk-

tuuriin liittyvän jäsenehdotuksen parissa, mikä on noin 40 prosenttia kaikista jä-

senehdotuksista. Se vahvistaa infrastruktuuriministerineuvoston tarvetta. Huo-

mautettakoon, että kyseiset jäsenehdotukset koskevat vuotta 2022, Pohjoismaiden 

neuvostossa on vuodesta 2018 lähtien käsitelty sitä suurempi määrä infrastruktuuri-

suosituksia. 

 

Yleiset 
1. A 1755 Pohjoismainen liikennepolitiikka 

2. A 1899 Infrastruktuuri-, liikenne- ja digitalisaatioministerineuvoston perusta-

minen   

Ilmassa 
3. A 1867 Pohjolan lentojen 5 %:n biopolttoainepitoisuus  

4. A 1886 Pohjolan fossiilittomat lentomarkkinat 2040 

Nämä kaksi ehdotusta yhdistettiin ilmaliikenteen kestävää infrastruktuuria kos-

kevaksi suositukseksi (suositus 33/2021).  

 

Merellä 
5. A 1771 Merenkulun ja terminaalien sähköistäminen 

Maalla 
6. A 1775 Pohjolan sähköistäminen   

7. A 1868 Pohjoismainen luotijunasuunnitelma 

8. A 1895 Kestävä tavaraliikenne 

Digitalisaatio 
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9. A 1890 Sähköisten ajokorttien tunnustaminen Pohjolassa 

10. A 1864 Pohjoismaiset reaaliaikaiset pankkipalvelut 

11. A 1848 Yhteispohjoismainen sähköinen tunnistautumisjärjestelmä (e-ID) 

12. A 1897 Pohjoismainen digitaalinen maksualusta, joka toimii maiden sisällä ja 

niiden välillä 

 

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta toteaa myös, että Jan-Erik Enestamin Strate-

giaselvitys: Pohjoismaiden siviilivalmius -raportissa ehdotetaan, että MR-Digital 

muutetaan pysyväksi infrastruktuuriministerineuvostoksi, johon osallistuvat sekä lii-

kenne- että digitalisaatioministerit, mikä vahvistaa valiokunnan toivetta pohjoismai-

sesta infrastruktuuriministerineuvostosta. 

 

Ahvenanmaalla 29. kesäkuuta 2022 
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Anna Vikström (S) 

Liv Kari Eskeland (H) 
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