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Tekijä Puheenjohtajisto 

Vuoden 2022 istunnon kulkua koskevat säännöt  
(asiakirja 2b/2022) 
 

 

Pohjoismaiden neuvoston istunnon yleiskokous 
Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto on antanut Pohjoismaiden neuvoston presiden-

tille ja varapresidentille mandaatin laatia ehdotuksen istuntoa koskeviksi täydentäviksi sään-

nöiksi (työjärjestyksen § 21). Presidentti ja varapresidentti ovat laatineet seuraavan ehdotuk-

sen: 

 

 

1. Kokouksen puheenjohtajan rooli 
Kokouksen puheenjohtaja (presidentti) saa 10 minuuttia puheaikaa istunnon avaamisen yh-
teydessä. 
Yleiskokouksessa kokouksen puheenjohtajan on pidettävä huolta siitä, että seuraavia sään-
töjä noudatetaan: 

- Puolueryhmien esittelijöille annetaan puheenvuoro mahdollisuuksien mukaan puolue-
ryhmien suuruusjärjestystä noudattaen. 

- Päiväjärjestyksen kaikkien kohtien käsittelyyn käytetään niille varattu aika.  
- Puheenjohtaja myötävaikuttaa osaltaan vilkkaan keskustelun syntymiseen kohtien kä-

sittelyyn varattuna aikana. 
- Keskustelu päättyy siihen asetetun aikarajan umpeuduttua. 

 

2. Puheaikaa koskevat säännöt 
Pohjoismaiden neuvoston jäsenten ja hallitusten edustajien puheoikeudet 

Pohjoismaiden neuvoston jäsenillä on 2 minuuttia ehdotusten ja mietintöjen esittelyyn 
sekä muihin puheenvuoroihin keskustelun aikana. 

Pohjoismaiden neuvoston uudelle presidentille annetaan 5 minuuttia Pohjoismaiden 
neuvoston Norjan puheenjohtajakauden ohjelman 2023 esittelyyn. 

Hallitusten edustajilla on 5 minuuttia puheaikaa selontekoihin ja tiedonantoihin, jos 
selonteosta tai tiedonannosta ei ole kirjallista materiaalia. Hallitusten edustajilla on 2 
minuuttia puheaikaa, jos selonteosta tai tiedonannosta on kirjallista materiaalia. Li-
säksi annetaan 2 minuuttia ehdotusten esittelyyn sekä muihin puheenvuoroihin kes-
kustelun aikana. 

Islannin pääministerille annetaan 5 minuuttia Pohjoismaiden ministerineuvoston vuo-
den 2023 puheenjohtajakauden ohjelman esittelyyn. 
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Tarkkailijoiden puheoikeus 
Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston edustajalla  on puheoikeus päiväjärjestyksen 
kaikissa kohdissa. 

Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston edustajan  puheaika on 2 minuuttia. 

Puhujavieraiden puheoikeus 
Nuorten Pohjoismaiden neuvoston edustajalla on puheoikeus päiväjärjestyksen kai-
kissa kohdissa. 

Nuorten Pohjoismaiden neuvoston edustajan puheaika on 2 minuuttia. 

 
Istuntoon osallistuvilla muilla puhujavierailla on puheoikeus kohdassa Kansainvälinen 
yhteistyö - kansainväliset puhujavieraat. Puhujavieraiden puheaika on 2 minuuttia. 

Repliikkipuheenvuorot 
Neuvoston jäsenet ja hallitusten edustajat voivat esittää repliikkipuheenvuoron kaik-
kiin puheenvuoroihin. 

Se, joka haluaa esittää repliikin, antaa siitä merkin puheenvuoron aikana tai sen päät-
teeksi. 

Puhuja, jolle repliikkipuheenvuoro on osoitettu, saa mahdollisuuden vastata heti.  

Kaikkien repliikkipuheenvuorot rajataan 1 minuuttiin. 

Repliikkiin annettavat vastaukset rajataan 1 minuuttiin. 

Presidentti päättää, kuinka monta repliikkipuheenvuoroa annetaan ja missä järjestyk-
sessä ne pidetään.  

Presidentti voi antaa samalle jäsenelle tai hallituksen edustajalle enintään kaksi repliik-
kipuheenvuoroa saman keskustelun aikana. 

Kaikki repliikkipuheenvuorot esitetään omalta paikalta.  

Erityiset puheajat 
Puheaika: Pohjoismainen huippukokous 2022 
Norjan pääministerille annetaan 5 minuuttia puheaikaa alustuspuheenvuoron pitämi-
seen huippukokouksen alussa.  

Muiden pääministerien ja hallitusten päämiesten puheaika on 3 minuuttia. 

Neuvoston jäsenille sekä Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston ja Nuorten Pohjois-
maiden neuvoston edustajille annetaan 1 minuutti kysymyksiin ja kommentteihin pää-
ministerien puheiden jälkeen omalta paikalta. Puheenjohtajiston edustajalla ja puolue-
ryhmien etukäteen ilmoitetuilla edustajilla on etusija. 

Pääministereille ja hallitusten päämiehille annetaan 2 minuuttia kysymykseen vastaa-
miseen. 

 
Puheaika: Ulkoministerien selonteko 
Norjan ulkoministerille annetaan 5 minuuttia puheaikaa alustuspuheenvuoron pitämi-
seen kohdan käsittelyn alussa.  

Pohjoismaiden muiden ulkoministerien puheaika on 2 minuuttia, Ahvenanmaan halli-
tuksen edustajalla on kohdassa puheoikeus. 
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Neuvoston jäsenillä sekä Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston ja Nuorten Pohjois-
maiden neuvoston edustajilla on 2 minuuttia puheaikaa ulkoministerien puheiden jäl-
keen. 

Neuvoston jäsenille sekä Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston ja Nuorten Pohjois-
maiden neuvoston edustajille annetaan 1 minuutti repliikkipuheenvuoron pitämiseen 
puheiden jälkeen. Repliikkiin annettaviin vastauksiin on aikaa 1 minuutti.  

Ministereille annetaan 2 minuuttia kysymykseen vastaamiseen. 

 
Puheaika: Puhujavieraat ja keskustelu 

Puhujavieraalla on oikeus puheenvuoroon puhujavieraan kanssa käytävän keskuste-
lun avaamisen yhteydessä.  

Puhujavieraan alustuspuheenvuoron pituus on 20 minuuttia. 

Neuvoston jäsenille, tarkkailijoille ja Nuorten Pohjoismaiden neuvoston edustajille an-
netaan 1 minuutti kysymyksiin ja kommentteihin kansainvälisen puhujavieraan pu-
heen jälkeen omalta paikalta. Puolueryhmien etukäteen ilmoitetuilla edustajilla on etu-
sija. 

 
Puheaika: Yhteistyöministerien kyselytunti 
Norjan yhteistyöministerille annetaan 3 minuuttia selonteon esittelyyn. 

Muiden yhteistyöministerien puheaika on 2 minuuttia. 

Neuvoston jäsenille sekä Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston ja Nuorten Pohjois-
maiden neuvoston edustajille annetaan 1 minuutti kysymyksiin ja kommentteihin yh-
teistyöministerien puheiden jälkeen omalta paikalta. Puheenjohtajiston edustajalla ja 
puolueryhmien etukäteen ilmoitetuilla edustajilla on etusija. 

Yhteistyöministereille annetaan 2 minuuttia kysymykseen vastaamiseen. 

Presidentti voi antaa jäsenille puheenvuoron lisäkysymyksiä varten. 

Puheaika: Kriisivalmius Pohjoismaissa 
Norjan yhteistyöministerille annetaan 3 minuuttia selonteon esittelyyn, tämän jäl-
keen annetaan 3 minuuttia Islannin oikeusministerille ja Haga-yhteistyön puheenjoh-
tajalle. 

Muiden ministerien puheaika on 2 minuuttia. 

Neuvoston jäsenille sekä Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston ja Nuorten Pohjois-
maiden neuvoston edustajille annetaan 1 minuutti kysymyksiin ja kommentteihin mi-
nisterien puheiden jälkeen omalta paikalta. Puolueryhmien etukäteen ilmoitetuilla 
edustajilla on etusija. 

Ministereille annetaan 2 minuuttia kysymykseen vastaamiseen. 

 

3. Muut yleiskokouksen järjestämistä koskevat käytännön säännöt  
 
Salin istumajärjestys 

- Pohjoismaiden neuvoston jäsenet istuvat puolueryhmittäin. Mikäli mahdollista, vasem-
mistopuolueet istuvat puhujakorokkeelta katsoen vasemmalla ja oikeistopuolueet oi-
kealla. 
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- Salista on varattu 2 paikkaa sekä Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston että Nuor-
ten Pohjoismaiden neuvoston edustajille. Nuorten Pohjoismaiden neuvosto voi täyttää 
sille varatut 2 paikkaa toiveidensa mukaisesti päiväjärjestyksen pohjalta.  

Äänestykset 
- Äänestykset toteutetaan sähköisesti. Mikäli tämä ei ole teknisesti mahdollista, käyte-

tään vaihtoehtoisesti Eduskuntatalon normaalikäytäntöä. 

Pöytäkirja 
- Istunnon pöytäkirjoina käytetään täydellistä kirjallista pöytäkirjaa ja täydellistä ääni-

tallennetta. 

 

Muilta osin puheenjohtajisto viittaa Pohjoismaiden neuvoston työjärjestykseen.  
 


