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Käsittelijä Puheenjohtajisto 
 

Puheenjohtajiston mietintö, joka koskee 

pohjoismaista valmiusyhteistyötä  

Ehdotus 

Puheenjohtajisto ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto merkitsee tiedoksi ilmoituksen suosituksesta 26/2021 ja 

odottaa poliittista dialogia pohjoismaisesta varautumisyhteistyöstä. 

 

Taustaa 

Suosituksen sanamuoto on seuraava:  
 

Pohjoismaiden neuvosto päättää,  

 

että se pyytää vuosittaista raporttia ministereiltä, jotka vastaavat yhteiskuntatur-

vallisuudesta sekä kriisi- ja katastrofivalmiudesta. 

 

Pohjoismaiden hallitusten ilmoitus 

Pohjoismaiden hallitukset ovat panneet merkille Pohjoismaiden neuvoston sitoutu-

misen yhteiskuntaturvallisuuden ja siviilivalmiuden vahvistamiseen tähtäävään yh-

teistyöhön Pohjoismaissa. Hallitukset pitävät tätä myönteisenä asiana.  
 

Pohjoismainen yhteistyö yhteiskuntaturvallisuuden ja varautumisen edistämiseksi 

kytkeytyy ns. Haga-yhteistyöhön, jossa tehdään jatkuvasti työtä muutoskestävän ja 

rajattoman Pohjolan puolesta. Haga-yhteistyön aikana on käynnistetty ja toteutettu 

monia pohjoismaisittain hyödyllisiä hankkeita. Yhteistyötä seurataan vuosittain yh-

teiskuntaturvallisuudesta ja varautumisesta vastaavien pohjoismaiden ministerien 

kokouksissa. Niissä ministereille raportoidaan tilanteesta, ja ministerit puolestaan te-

kevät sen pohjalta johtopäätöksiä, jotka viitoittavat tietä poliittisille aloitteille. Poh-

joismaissa tehdään tiivistä yhteistyötä sekä ministeriö- että johtotasolla, missä yh-

teispohjoismaisista hankkeista sopiminen ja niiden toteuttaminen on tärkeä tekijä 

yhteiskuntien haavoittuvuuden vähentämiseksi ja reagointikyvyn vahvistamiseksi. 
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Yhteistyö on pragmaattista ja sitä mukautetaan riski- ja uhkakuvan muutosten mu-

kaan. On myönteistä, että Pohjoismaiden neuvosto toimii aktiivisesti yhteiskuntatur-

vallisuuden alalla. 

 

Suositus vuosittaisesta raportoinnista Pohjoismaiden neuvostolle koetaan kuitenkin 

epäselväksi. Pohjoismaiden hallitukset toivovat selvennystä siitä, mitä suositus käy-

tännössä tarkoittaa sen tarkoituksen, sisällön ja laajuuden osalta. Lisäksi ehdotus 

vuotuisesta raportoinnista näyttäisi osaltaan olevan mukana muovaamassa uuden 

”raportointirakenteen” luomista yhteiskuntaturvallisuutta ja varautumista koske-

vassa pohjoismaisessa työssä. Koska alan nykyinen yhteistyörakenne toimii hyvin 

Pohjoismaissa, tällaista uutta raportointirutiinia tulisi välttää. Sen sijaan huomiota 

tulisi kiinnittää Haga-yhteistyön ja Pohjoismaiden neuvoston väliseen vuoropuheluun 

ja keskinäisen ymmärryksen edistämiseen.  

 

Pohjoismaiset yhteiskuntaturvallisuudesta ja varautumisesta vastaavat ministerit (ns. 

Haga-ministerit) ovat olleet tyytyväisiä lisääntyneeseen vuoropuheluun Pohjoismai-

den ministerineuvoston ja neuvoston kanssa. Yhteistyö Pohjoismaiden neuvoston 

kanssa on tärkeää. Tämä käy ilmi sekä Kööpenhaminassa vuonna 2020 järjestetyn 

että Helsingissä vuonna 2021 järjestetyn ministerikokouksen päätelmistä. Ministerit  

ovat todenneet, että Haga-yhteistyön ja Pohjoismaiden neuvoston välistä yhteisym-

märrystä pyritään lisäämään yhteiskuntaturvallisuuden ja varautumisen osalta ja että 

neuvoston tulevia suosituksia voidaan tarkastella Hagan kontekstissa. 

 

Lisäksi Haga-ministerit ovat painottaneet voimakkaasti, että nykyiset pohjoismaisen 

yhteistyön rakenteet ovat toimivia ja että alan pohjoismainen yhteistyö jatkuu ole-

massa olevien rakenteiden puitteissa. Yhteistyö edistää osaltaan sitä, että yhteiskun-

taturvan ja varautumisen kehittämisen ja vahvistamisen jatkuu, sekä sitä, että välty-

tään turhalta lisäbyrokratialta.  

 

Pohjoismaiden hallitukset muistuttavat myös siitä, että toimitusvarmuuden ja varau-

tumisen tämänhetkisen pohjoismaisen yhteistyön kartoittamiseksi on tilattu tutki-

mus. Tutkimuksessa tarkastellaan myös alan uusia yhteistyömahdollisuuksia ole-

massa olevia rakenteita kuitenkaan toistamatta. Pohjoismaiden neuvoston yhteis-

kuntaturvallisuuden ja varautumisen yhteistyö tarkoittaa myös mielenkiintoisia uusia 

mahdollisuuksia meneillään olevaan pohjoismaiseen yhteistyöhön kestävien pohjois-

maisten yhteiskuntien vahvistamiseksi ja kehittämiseksi. 

 

Vuosiraportointia koskeva suositus ei sen sijaan saa kannatusta. Pohjoismaiden halli-

tukset kannattavat kuitenkin vuoropuhelun lisäämistä Pohjoismaiden neuvoston ja 

Haga-yhteistyön välillä.  

 

Valiokunnan näkemykset 

Pohjoismaiset yhteistyöministerit (MR-SAM) päättivät helmikuussa 2022 pitämäs-

sään kokouksessa pohjoismaisen kriisivalmiusyhteistyön seurannasta. NSK:n alaisuu-

teen perustettiin puheenjohtajamaan johdolla toimiva yhteysryhmä. Yhteysryhmä 

seuraa sihteeristön tuella pohjoismaisen kriisivalmiusyhteistyön seurannan parissa 
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tehtävää jatkotyötä ja on yhteydessä ministerineuvoston asianomaisiin sektoreihin 

sekä ministerineuvoston ulkopuolisiin keskeisiin rakenteisiin. Yhteysryhmä raportoi 

säännöllisesti NSK:lle/MR-SAMille. 

 

MR-SAM laatii työn seurannasta kokonaiskuvaa käsittelevän raportin, joka esitellään 

pääministereille ja Pohjoismaiden neuvostolle syksyn 2022 istunnossa.  

 

Puheenjohtajisto on tyytyväinen työhön ja odottaa työn tuloksia kiinnostuneena. Pu-

heenjohtajisto toivoo poliittista dialogia MR-SAMin kanssa Pohjoismaiden neuvoston 

istunnossa raportin esittelyn yhteydessä ja suositusta 26/2021 koskien. 

 

Puheenjohtajisto toivoo myös kriisivalmiudesta vastaavan puheenjohtajamaan mi-

nisterin osallistuvan istunnossa dialogiin Pohjoismaiden neuvoston jäsenten kanssa 

koskien suositusta 26/2021 ja MR-SAMin raporttia. 

 

Ahvenanmaalla 29. kesäkuuta 2022 
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