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Vuoden 2023 teemaistunnon kulkua koskevat säännöt 

(asiakirja 2b/2023) 

 

Pohjoismaiden neuvoston teemaistunnon yleiskokous 

Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto on antanut Pohjoismaiden neuvoston presi-

dentille ja varapresidentille mandaatin laatia ehdotus istuntoa koskeviksi täydentäviksi 

säännöiksi (työjärjestyksen § 21). Presidentti ja varapresidentti ovat laatineet seuraavan 

ehdotuksen: 

 

 

1. Kokouksen puheenjohtajan rooli 
Yleiskokouksessa kokouksen puheenjohtajan on pidettävä huolta siitä, että seuraavia 
sääntöjä noudatetaan: 
- Puolueryhmien esittelijöille annetaan puheenvuoro mahdollisuuksien mukaan puolueryh-

mien suuruusjärjestystä noudattaen. 
- Päiväjärjestyksen kaikkien kohtien käsittelyyn on käytettävissä niille varattu aika. 
- Puheenjohtaja myötävaikuttaa osaltaan vilkkaan keskustelun syntymiseen kohtien käsitte-

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

 

2. Puheaikaa koskevat säännöt 
Pohjoismaiden neuvoston jäsenten ja hallitusten edustajien puheoikeudet 
- Kaikkien ehdotusten, selontekojen ja tiedonantojen esittely ja puheiden pito tapahtuu puhuja-

korokkeelta. 
- Pohjoismaiden neuvoston jäsenillä ja hallitusten edustajilla on 3 minuuttia ehdotusten ja mie-

tintöjen esittelyyn sekä 2 minuuttia muihin puheenvuoroihin keskustelun aikana.   

Tarkkailijoiden puheoikeus 

- Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston edustajalla on puheoikeus päiväjärjestyksen kai-
kissa kohdissa ja 2 minuuttia aikaa puheenvuoroihin keskustelun aikana. 

Puhujavieraiden puheoikeus 

- Nuorten Pohjoismaiden neuvoston edustajalla on puheoikeus päiväjärjestyksen kaikissa koh-
dissa ja 2 minuuttia aikaa puheenvuoroihin keskustelun aikana. 



 

 
2/2 

- Istuntoon osallistuvilla puhujavierailla on puheoikeus kohdassa ”Energia ja turvallisuus” ja 2 
minuuttia puheaikaa tässä päiväjärjestyksen kohdassa. 

Erityiset puheajat 

Päiväjärjestyksen kohta 2: Energia ja turvallisuus 

- Pohjoismaiden neuvoston varapresidentillä on 3 minuuttia puheaikaa.  
- Islannin ympäristö-, energia- ja ilmastoministerillä on 5 minuuttia puheaikaa. 

Päiväjärjestyksen kohta 9.1: Poliittisia ideoita Pohjolan toimintasuunnitelmaan 2025–2030, tee-

makeskustelun aloitus 

- Pohjoismaiden neuvoston presidentillä on 10 minuuttia puheaikaa.  
- Islannin yhteistyöministerillä on 10 minuuttia puheaikaa. 
- Puhujavieraalla/puhujavierailla on yhteensä 25 minuuttia puheaikaa. 

Repliikkipuheenvuorot 
- Kaikki repliikkipuheenvuorot esitetään omalta paikalta. 
- Neuvoston jäsenet ja hallitusten edustajat voivat esittää repliikkipuheenvuoron kaikkiin pu-

heenvuoroihin. 
- Se, joka haluaa esittää repliikin, antaa siitä merkin puheenvuoron aikana tai sen päätteeksi. 
- Puhuja, jolle repliikkipuheenvuoro on osoitettu, saa mahdollisuuden vastata heti. 
- Kaikki repliikkipuheenvuorot ja niihin annetut vastaukset rajataan 1 minuuttiin. 
- Presidentti päättää, kuinka monta repliikkipuheenvuoroa annetaan ja missä järjestyksessä 

ne pidetään.  
- Presidentti voi antaa samalle jäsenelle tai hallituksen edustajalle enintään kaksi repliikkipu-

heenvuoroa saman keskustelun aikana. 

 

3. Muut yleiskokouksen järjestämistä koskevat käytännön säännöt 
 
Salin istumajärjestys 
- Pohjoismaiden neuvoston jäsenet istuvat puolueryhmittäin. Mikäli mahdollista, vasemmisto-

puolueet istuvat puhujakorokkeelta katsoen vasemmalla ja oikeistopuolueet oikealla. 
- Ministereille ja vieraille on kullekin varattu 2 paikkaa. 
- Saamelaiselle parlamentaariselle neuvostolle ja Nuorten Pohjoismaiden neuvostolle on kulle-

kin varattu 2 paikkaa. 
- Nuorten Pohjoismaiden neuvosto voi täyttää sille varatut 2 paikkaa toiveidensa mukaisesti 

päiväjärjestyksen pohjalta.  

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

vaihtoehtoista Pohjoismaiden neuvoston sihteeristön toimittamaa äänestystä.  

Pöytäkirjat 
- Istunnon pöytäkirjoina käytetään äänitallennetta. 

 

Muilta osin puheenjohtajisto viittaa Pohjoismaiden neuvoston työjärjestykseen. 


