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Jäsenehdotus pohjoismaisesta energiayhteistyöstä, huoltovarmuudesta ja 
kriisivalmiudesta 

Ehdotus 

Kestävä Pohjola -valiokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että se teettää analyysin siitä, miten pohjoismaisella energiayhteistyöllä voi-

daan vahvistaa huoltovarmuutta osana Pohjoismaiden yhteiskuntaturvalli-

suutta. 

että se yhteistyössä Pohjoismaiden neuvoston kanssa käynnistää prosessin, 

jotta voidaan priorisoida ja seurata niitä ehdotuksia, jotka otetaan esiin ra-

portissa Pohjoismainen energiayhteistyö: Vahva tänään – vahvempi huo-

menna. 

 

Pohjoismaiden neuvosto päättää, 

että se pyytää Pohjoismaiden ministerineuvostolta Pohjoismaiden neu-
voston vuoden 2018 istuntoon Osloon selontekoa Pohjoismaiden yh-
teiskuntien kriisivalmiudesta ja huoltovarmuudesta, johon sisältyy ana-
lyysi energiahuollosta. 

että se laatii katsauksen siitä, miten yhteiskuntaturvallisuutta ja huol-
tovarmuutta koskeva työ voidaan parhaiten organisoida Pohjoismaiden 
neuvostossa sekä asettaa tavoitteet tälle työlle. 

Tausta 

Vuonna 2017 esiteltiin Jorma Ollilan Pohjoismaiden ministerineuvoston toi-
meksiannosta laatima raportti Pohjoismainen energiayhteistyö: Vahva tänään 
– vahvempi huomenna. Siitä käy ansiokkaasti ilmi vahvempaan pohjoismaiseen 
energiayhteistyöhön liittyvät mahdollisuudet. Raportin sisältämät ehdotukset 
ovat tärkeitä ja niitä tulee hyödyntää tulevina vuosina. 
 
Keskiryhmä katsoo, että Pohjoismaiden tulee yhdessä vahvistaa asemaansa Eu-
roopassa kestävään energiajärjestelmään siirryttäessä. Tällä tulee olemaan 
myönteinen vaikutus sekä työpaikkoihin että talouteen Pohjoismaissa, samoin 
kuin ilmastoon maailmanlaajuisesti. Energiapolitiikan parempi pohjoismainen 
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koordinointi vaikuttaa myös luonnonvarojen parempaan hyödyntämiseen ja 
helpottaa kansallisesti asetettujen ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamis-
ta. Pohjoismailla on yhdessä paljon annettavaa.  
 
Kestävän energiantoimituksen osalta on kuitenkin joukko näkökohtia, joiden 
analysoiminen on tärkeää. Jorma Ollilan raportissa ei käsitellä huoltovarmuut-
ta ja sen vaikutuksia yhteiskuntaturvallisuuteen ja kriisivalmiuteen, mutta ne 
ovat keskeisiä asioita tulevia energiaratkaisuja kehitettäessä.  
 
Keskiryhmä katsoo, että energian saatavuus, kuten myös elintarvikkeiden tai 
veden saatavuus, on tärkeä asia turvallisuuden laajemmassa merkityksessä. 
Nykyaikainen yhteiskunta on riippuvainen energian vakaasta saatavuudesta. 
Koska uusiutuvien energianlähteiden kuten tuulen ja auringon tuotanto vaihte-
lee, sitä on tasapainotettava muilla energianlähteillä tai varastoinnilla. Tämän-
kaltaisia asioita voidaan ratkaista pohjoismaisessa yhteistyössä. Pohjoismaat 
voivat voimavaransa yhdistämällä helpommin tulla energian suhteen omava-
raisiksi. 
 
Huoltovarmuus sekä yhteiskunnan kriisivalmius ja muutoskestävyys (resiliens-
si) olivat pääteemoja Suomen puheenjohtajakaudella NORDEFCOssa (Nordic 
Defence Cooperation) vuonna 2017. Norjan puheenjohtajakaudella 2018 NOR-
DEFCOlle laaditaan uusi visio vuodesta 2020 eteenpäin. Visio esitellään syksyllä 
2018 puolustusministereille.  
 
Keskiryhmä katsoo, että yhteiskuntaturvallisuuden ja huoltovarmuuden tulisi 
näkyä nykyistä enemmän NORDEFCO-yhteistyössä, mutta myös laajemmassa 
pohjoismaisessa ulko- ja sisäpoliittisessa yhteistyössä. Tähän liittyen Pohjois-
maiden neuvoston tulee myös tarkastella omia toimintatapojaan ja hakea 
mahdollisuuksia suurempaan vaikuttamiseen. Yhteiskuntaturvallisuus ja huol-
tovarmuus on sektorienvälinen teema, joka kuuluu monelle valiokunnalle.  
 
Pohjoismaat ovat jo osoittaneet, että meillä on kyky tuottaa energiaa kunnian-
himoisten ilmastotavoitteiden mukaisesti. Tätä kykyä voidaan vahvistaa enti-
sestään tavoitteellisella ja tiiviillä yhteistyöllä maidemme välillä. Maailman tur-
vallisuuspoliittisia haasteita ajatellen tämä kyky tulee yhä tärkeämmäksi, ja sitä 
voidaan pitää maidemme strategisena voimavarana. Siksi pohjoismaista ener-
giayhteistyötä pitää analysoida myös yhteiskuntaturvallisuuden näkökulmasta. 
Kyse ei ole vain pohjoismaisista tarpeista, vaan myös naapurimaidemme nykyi-
sistä tai mahdollisista tulevista tarpeista.  
 
 
Tukholmassa, Oslossa, Kööpenhaminassa, Helsingissä, Reykjavikissä,  

Maarianhaminassa ja Tórshavnissa 14. maaliskuuta 2018 
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