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Puheenjohtajiston mietintö, joka koskee 

 Pohjoismaiden kriisivalmiuden vahvistamista 

Ehdotus 

Puheenjohtajisto ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto merkitsee ilmoituksen suosituksesta 28/2021 tiedoksi ja 

odottaa poliittista dialogia Pohjoismaiden kriisivalmiuden vahvistamisesta. 

Taustaa 

Suosituksen sanamuoto on seuraava: 

 

 Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

 

että Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaan pääministeri kutsuu 

välittömästi vakavan kriisin puhjettua Pohjoismaiden pääministerit neuvonpi-

toon tarkastelemaan ajankohtaista tilannetta ja sen perusteella arvioimaan edel-

lytyksiä Pohjoismaiden viranomaisten tiiviille yhteistyölle.  

 

että pääministerien on tiedotettava toisilleen vähintään vuorokauden varoitus-

ajalla niistä toimista, joiden arvioidaan vaikuttavan pohjoismaiseen naapurimaa-

han, sen väestöön tai yleisesti ottaen pohjoismaiseen yhteistyöhön – esimerkiksi 

maahantulorajoituksista.  

 

että pohjoismaisia valmiusyksiköitä vahvistetaan siten, että nykyisiä pohjoismai-

sia verkostoja ja laitoksia laajennetaan ja vahvistetaan niin, että ne tehokkaasti 

kattavat valmiusyhteistyön ja kriisinhallinnan.  

 

että kriisivalmius ja yhteiskuntaturvallisuus otetaan virallisesti osaksi Pohjoismai-

den ministerineuvoston toimintaa. 

Pohjoismaiden hallitusten ilmoitus 

Kriisivalmiuteen ja -hallintaan liittyvällä pohjoismaisella yhteistyöllä on pitkät perin-

teet, ja Pohjoismaiden hallitukset pitävät sitä tärkeänä. Kaikkia Pohjoismaita koetel-
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lut pandemia ja sen mukanaan tuomat haasteet ovat antaneet aihetta tarkastella yh-

teistyömme vahvuuksia ja heikkouksia ja löytää ne kohdat, joissa yhteistyötä saattaa 

olla tarpeen kehittää ja vahvistaa edelleen. Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen 

aiheuttama kriittinen tilanne korostaa dramaattisella tavalla myös Pohjoismaiden vä-

lisen läheisen yhteistyön merkitystä erilaisissa kriisitilanteissa.  

 

Pohjoismaiden pääministerit hyväksyivät marraskuussa 2021 yhteisen julkilausuman 

huoltovarmuus- ja varautumisyhteistyöstä. Pohjoismaiden ministerineuvosto on ti-

lannut useita tutkimuksia pohjoismaisesta kriisivalmiusyhteistyöstä ja Pohjoismaiden 

neuvosto on antanut aiheeseen tärkeitä näkemyksiä. Pääministerien julkilausuman ja 

monien aiheesta annettujen näkemysten ja ehdotusten pohjalta Pohjoismaiden yh-

teistyöministerit keskustelivat helmikuussa siitä, miten asiaa voitaisiin lähestyä ja 

seurata kokonaisvaltaisesti.  

 

Pohjoismaisessa kriisivalmiusyhteistyössä on käytössä erilaisia puitteita ja raken-

teita, sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston sisällä että sen ulkopuolella. Ulkopuoli-

sista hankkeista voidaan mainita esimerkiksi yhteiskuntaturvallisuutta vahvistava 

Haga-yhteistyö, NORDEFCO-puolustusyhteistyöhanke ja nk. Svalbard-ryhmä ter-

veysuhkiin varautumista varten. Siinä määrin, kun Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grön-

lanti ovat vakiintuneiden yhteistyörakenteiden ulkopuolella, ne voivat lainsäädän-

tönsä ja hallintoviranomaisensa sallimissa puitteissa osallistua tarkoituksenmukai-

sella tavalla siten, että siviilikriisivalmiutta koskevien kysymysten koordinointi  kattaa 

koko Pohjolan alueen. Pohjoismaiden hallitukset ovat yhtä mieltä siitä, että yhteis-

työn vahvistamista koskevien priorisoitujen ehdotusten seuranta on hoidettava eri-

laisten vakiintuneiden rakenteiden puitteissa, eikä yhteistyötä varten ole sen vuoksi 

toivottavaa luoda uusia muodollisia rakenteita tai siirtää vastuuta niiltä viranomai-

silta ja rakenteilta, jotka tällä hetkellä vastaavat kyseisistä alueista. Hallitukset eivät 

sen vuoksi myöskään pidä tarkoituksenmukaisena, että kriisivalmius ja yhteiskunta-

turvallisuus liitettäisiin virallisesti osaksi Pohjoismaiden ministerineuvostoa.  

 

Pohjoismaiden pääministerit haluavat aina olla päävastuussa mahdollisissa kriisitilan-

teissa. Pohjoismaiden pääministereillä on myös päävastuu pohjoismaisesta hallitus-

yhteistyöstä. Pääministerien suora keskusteluyhteys kriisitilanteissa on yleensä hyvin 

tärkeää, jotta he voivat keskustella mahdollisista yhteisistä reaktioista ja toimista. 

Pääministerit voivat luonnollisesti myös tilanteen niin vaatiessa kantaa vastuun poh-

joismaisesta yhteistyöstä ja kriisin käsittelystä.  

 

Tätä taustaa vasten Pohjoismaiden hallitukset eivät pidä välttämättömänä tai tarkoi-

tuksenmukaisena luoda Pohjoismaiden pääministereille uutta muodollista roolia tai 

uusia muodollisia viestintäkäytänteitä kriisitilanteita varten.  

Alussa mainittujen yhteistyön vahvistamiseen tähtäävien ehdotusten seurantaan liit-

tyvässä työssä hallitukset keskustelevat lisää viestinnän tehostamisen tarpeesta ja 

siihen tarvittavista edellytyksistä kriisitilanteessa. Sitä, miten tämä toteutetaan, arvi-

oidaan myöhemmin ja se sisältyy yhteistyöministerien kattavaan seurantatyöhön, 

josta he raportoivat Pohjoismaiden neuvostolle syksyn istunnon aikana järjestettä-

vissä kokouksissa. Joudumme sen vuoksi palaamaan asiaan myöhemmin.  

 

Pohjoismaiden hallitukset ovat tämän perusteella sitä mieltä, että suosituksen kaksi 

ensimmäistä kohtaa on osittain toteutunut. Suosituksen kolmas kohta katsotaan to-
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teutetuksi, koska Pohjoismaiden valmiusyksiköt tekevät jo erittäin tiivistä ja aktii-

vista yhteistyötä. Hallitukset haluavat kuitenkin, kuten edellä mainittiin, muun mu-

assa arvioida tarkemmin viestinnän tehostamisen tarvetta ja mahdollisuuksia osana 

kriisivalmiusyhteistyön vahvistamista.  

 

Suosituksen neljännen kohdan ei katsota toteutuneen, edellä ilmoitetun perustelun mu-

kaan.   

Valiokunnan näkemykset 

MR-SAM päätti helmikuussa 2022 järjestetyssä kokouksessa pohjoismaisen kriisival-

miusyhteistyön seurannasta. NSK:n alaisuuteen perustettiin puheenjohtajamaan joh-

tama kontaktiryhmä. Kontaktiryhmä osallistuu sihteeristön tuella pohjoismaisen krii-

sivalmiuden seurantaan yhdessä Pohjoismaiden ministerineuvoston asianomaisten 

sektoreiden sekä ministerineuvoston ulkopuolisten rakenteiden kanssa. Kontakti-

ryhmä raportoi säännöllisesti NSK:lle/MR-SAMille. 

 

MR-SAM laatii raportin seurantatyön tuloksista pääministereille ja Pohjoismaiden 

neuvostolle syksyn 2022 istuntoon. 

 

Puheenjohtajisto seuraa mielenkiinnolla raportointia ja toivoo, että Pohjoismaiden 

neuvoston jäsenet voivat käydä poliittista dialogia MR-SAMin kanssa Pohjoismaiden 

neuvoston istunnossa, jossa pohjoismaisen kriisivalmiustyön vahvistamista käsitte-

levä raportti esitetään. 

 

Lisäksi puheenjohtajisto toivoo, että puheenjohtajamaan kriisivalmiudesta vastaava 

ministeri käy istunnossa dialogia Pohjoismaiden neuvoston jäsenten kanssa suosituk-

sesta 28/2021 ja MR-SAMin raportista. 

 

 

Ahvenanmaalla 29. 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) 

 

 


