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MIETINTÖ MINISTERINEUVOSTON 
EHDOTUKSESTA 

Puheenjohtajiston mietintö, joka koskee 

 

Pohjoismaiden ministerineuvoston ehdotusta 
vuoden 2017 budjetiksi 

Ehdotus 

Puheenjohtajisto ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se varaa Nordjobb-ohjelmaan 3,413 miljoonaa Tanskan kruu-

nua vuonna 2017. 

 

että se jatkaa työtä jo käynnistetyn turvallisuutta arvioivan ana-

lyysin parissa, joka koskee terveydenhuollon henkilökunnan laillis-

tamiseen liittyvää koordinointia ja vastavuoroista tietojenvaihtoa 

sekä varaa siihen 0,3 miljoonaa Tanskan kruunua, mikäli tämän-

hetkinen rahoitus ei ole riittävä. 

 

että jätteen kierrätys otetaan pohjoismaisen yhteistyön painopis-

tealueeksi. Pohjoismaiden ministerineuvosto laatii vuonna 2017 

analyysin ja varaa tarvittavat resurssit, joiden avulla voidaan tut-

kia, edistävätkö vai haittaavatko kansalliset jätealan säännöt, tuki-

järjestelmät ja maksut tavoitetta kasvattaa kierrätykseen mene-

vän jätteen osuutta. 

 

että se varaa 1,0 miljoonaa Tanskan kruunua yhteiskunnan turval-

lisuutta koskevan yhteistyön vahvistamiseksi Baltiassa ja Itämeren 

alueella. 

 

että bioenergiaa koskeva työ, myös ruokajätteen osalta, on jatkos-

sakin tärkeä osa pohjoismaista yhteistyötä. Vuonna 2017 toteute-

taan tutkimus, jossa selvitetään mahdollisuuksia biopolttoainealan 

ja liikennesektorin pohjoismaisen yhteistyön kehittämiseen. Tutki-

mukseen sisällytetään maaliskuussa 2017 valmistuvan energia-

alan strategisen selvityksen mahdollisesti esiin nostamia ehdotuk-

sia. 
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että se varaa 1,0 miljoonaa Tanskan kruunua työmarkkinoiden 

liikkuvuuteen ja oikeudenmukaiseen kilpailuun liittyvien aloitteiden 

selvittämiseksi kiinnittäen erityishuomiota pieniin ja keskisuuriin 

yrityksiin Baltiassa. 

 

  

 

Taustaa 

Ministerineuvoston vuoden 2017 budjettia koskeva prosessi käynnistyi 

puheenjohtajiston ja pohjoismaisten yhteistyöministereiden kokouksella 

27. lokakuuta 2015 Reykjavikissa Pohjoismaiden neuvoston 67. istunnon 

yhteydessä. Kokouksessa keskusteltiin budjetin yleisistä linjauksista.  

 

Seuraavaksi puheenjohtajisto kokoontui Tukholmassa 30. marraskuuta 

2015 Pohjoismaiden neuvoston valiokuntien puheenjohtajien kanssa kes-

kustelemaan ministerineuvoston budjettia koskevista neuvoston yleisistä 

priorisoinneista. 

 

Tämän jälkeen puheenjohtajisto tapasi Suomen yhteistyöministerin Anne 

Bernerin 25. tammikuuta 2016 Helsingissä keskustellakseen Pohjoismai-

den neuvoston yleisistä budjettiehdotuksista.  

 

Puolueryhmien budjettivastaavat kokoontuivat Oslossa 18. huhtikuuta 

keskustellakseen pohjoismaisten yhteistyöministereiden 3. helmikuuta te-

kemästä budjettiohjeita koskevasta päätöksestä, johon kuului myös 927 

546 miljoonan Tanskan kruunun budjettikehys vuoden 2016 hinnoin. Ko-

koukseen osallistuivat presidentti Henrik Dam Kristensen, Ólína Kjerúlf 

Þorvarðardóttir (S), Carl Haglund (M), Michael Tetzschner  (M), Juho Eero-

la (N) ja Steingrímur J. Sigfússon (VSG). 

 

Kesäkuussa 2016 Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri esitteli 

ehdotuksen ministerineuvoston vuoden 2017 budjetiksi. 

 

Puolueryhmien budjettivastaavat pitivät 1. heinäkuuta 2016 Kööpenhami-

nassa kokouksen Suomen yhteistyöministerin Anne Bernerin kanssa. Ko-

koukseen osallistuivat presidentti Henrik Dam Kristensen, Maarit Feldt-

Ranta (S), Hans Wallmark (K), Mikkel Dencker (N) ja Steingrimur J. 

Sigfússon (VSG). Ennen kokousta budjettivastaavat pitivät oman kokouk-

sensa. Kokouksissa budjettivastaavat keskustelivat esiteltyä budjettiehdo-

tusta koskevista priorisoinneistaan. 

 

Puolueryhmien kesäkokousten jälkeen ryhmät lähettivät konkreettiset 

budjettiehdotusta koskevat muutosehdotuksensa, joiden määräaika päät-

tyi 22. elokuuta. 

 

Puolueryhmien budjettivastaavat kokoontuivat Kööpenhaminassa uudel-

leen 2. syyskuuta päättääkseen, mitä puolueryhmien muutosehdotuksia 

tulisi priorisoida Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa käytävissä 

neuvotteluissa. Kokoukseen osallistuivat presidentti Henrik Dam Kristen-

sen, Maarit Feldt-Ranta (S), Britt Lundberg (M), Michael Tetzschner (K), 

Mikkel Dencker (N) ja Steingrimur J. Sigfúrsson (VSG). 

 

Pohjoismaiden neuvoston valiokunnilla oli myös mahdollisuus lähettää 

muutosehdotuksia, minkä kaksi valiokuntaa tekikin. 

 

Viime kokouksessaan Tukholmassa 27. syyskuuta puheenjohtajisto hyväk-

syi budjettivastaavien 2. syyskuuta laatiman yhteenvedon siitä, mitä puo-

lueryhmien muutosehdotuksia tulisi priorisoida ministerineuvoston kanssa 

käytävissä budjettineuvotteluissa. 
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Pohjoismaiden neuvoston presidentti Henrik Dam Kristensen ja varapresi-

dentti Mikkel Dencker tapasivat Suomen yhteistyöministerin ja yhteistyö-

ministereiden puheenjohtajan Anne Bernerin 13. lokakuuta Helsingissä, 

missä he neuvottelivat neuvoston tekemistä muutosehdotuksista ministe-

rineuvoston vuoden 2017 budjettiin. 

 

 

Lausunnot 

 

Ministerineuvoston budjettiehdotus lähetettiin Pohjoismaiden neuvoston 

puolueryhmille ja valiokunnille lausuntokierrokselle. Saatujen muutoseh-

dotusten perusteella puolueryhmien budjettivastaavat priorisoivat ministe-

rineuvoston kanssa käytyihin neuvotteluihin otettuja ehdotuksia. 

 

Puheenjohtajiston näkemykset 

Puheenjohtajiston kokouksessa Suomen yhteistyöministerin Anne Bernerin 

kanssa 25. tammikuuta 2016 Helsingissä kerrottiin seuraavista priorisoin-

neista: 

 

 Terveysalan pohjoismaista yhteistyötä koskevan Könbergin-

raportin seuranta 

 Käynnissä oleva työmarkkinayhteistyön strateginen selvitys 

 EU-yhteistyön vahvistamisen tarve 

 Työ Pohjoismaiden profiloimiseksi houkuttelevana matkailukoh-

teena, vrt. mm. Nordic Cool. 

 

Kun Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri kesäkuussa esitteli mi-

nisterineuvoston vuoden 2017 budjetin, kaikki puheenjohtajiston tammi-

kuun kokouksessa priorisoimat kohdat oli otettu mukaan ehdotuksen pää-

linjauksiin: 

 

 Könbergin-raportin terveysalan yhteistyön seuranta 

 Nielsonin-raportin työmarkkinayhteistyön seuranta 

 EU-yhteistyön parempi koordinointi 

 Pohjoismaiden kansainvälisen profilointi- ja asemointipanostuksen 

Nordic Coolin seuranta; Southbank, Lontoo 2017. 

 

Puheenjohtajisto päätti kokouksessaan 27. syyskuuta priorisoida seuraa-

via aiheita ministerineuvoston kanssa käytävissä neuvotteluissa budjettia 

koskevien muutosten osalta: 

 

 Nordjobb 

 Terveydenhuollon henkilöstön laillistamisen koordinointi Pohjois-

maissa 

 Jätevirrat Pohjoismaissa 

 Ministerineuvoston toimistot Baltiassa ja Itämeren-alueen turvalli-

suustilanne 

 Ruokajäte ja bioenergia 

 Rajakauppa ja kahdenväliset panttisopimukset 

 Lentoliikenteen turvallisuus ja työympäristö 

 Liikkuvuus ja oikeudenmukainen kilpailu 

 Budjetin käyttämättömät varat 

 

Helsingissä 13. lokakuuta käydyissä neuvotteluissa valtaosa Pohjoismai-

den neuvoston muutosehdotuksista sai tukea. Niiden muutosehdotusten 

lisäksi, jotka ovat tässä mietinnössä suosituksena, Pohjoismaiden neuvos-

to toivoi, ettei Pohjoismaiden ministerineuvosto enää palauttaisi Pohjois-

maiden ministerineuvoston käyttämättömiä varoja, minkä vuoksi voidaan 

lisätä seuraava viittaus taloussääntöihin: 
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Taloussääntöjen (Økonomireglementet) § 20:n nojalla käyttämättömät 

varat, joita ei voida siirtää seuraavalle budjettivuodelle, tulee palauttaa 

maille (vuodesta 2009 lähtien), kunnes Pohjoismaiden ministerineuvosto 

on palauttanut 35 miljoonaa Tanskan kruunua, jonka jälkeen varat siirre-

tään varantotilille yhteistyöministerien käytettäväksi seuraavana budjetti-

vuonna.  Tilivuoden 2015 jälkeen on palautettu 30,2 miljoonaa Tanskan 

kruunua. Loppujen varojen odotetaan palautuvan vuoden 2016 käyttä-

mättömistä varoista, joten vuodesta 2018 lähtien varoja on varantotilillä. 

 

Pohjoismaiden neuvosto ei saanut Pohjoismaiden ministerineuvoston kan-

natusta kahteen muutosehdotukseensa. Ensimmäinen koskee Pohjoismai-

den neuvoston suositusta 2/2016 Pohjoismaiden hallituksille lentoliiken-

teen turvallisuudesta ja työympäristöstä. Maat ovat ilmoittaneet 30. syys-

kuuta, että suosituksen ensimmäisen että-lauseen voidaan katsoa toteu-

tuneen ja että toisen että-lauseen voidaan katsoa toteutuneen osittain. 

Pohjoismaiden neuvostolla on mahdollisuus ottaa asia jatkokäsittelyyn 

Pohjoismaiden liikenne- ja infrastruktuuriasioista vastaavien ministereiden 

kanssa Tukholmassa 9. marraskuuta järjestettävässä kokouksessa. 

 

Toinen muutosehdotus koskee varojen varaamista rajakaupan ja kahden-

välisten panttisopimusten tutkimiseen. Tanska ja Saksa ovat allekirjoitta-

neet sopimuksen siitä, että ostettaessa tölkkejä tai pulloja Saksasta niistä 

on vuodesta 2018 lähtien maksettava joko tanskalainen tai saksalainen 

pantti. Tähän ongelmakenttään voidaan palata sen jälkeen kun sopimuk-

sesta on saatu kokemuksia ja sitä voidaan arvioida. 

 

 

Kööpenhaminassa 1. marraskuuta 2016 

Britt Lundberg (ÅC) 

Erkki Tuomioja (sd.) 

Eva Kjer Hansen (V) 

Hans Wallmark (M) 

Henrik Dam Kristensen (S), presi-

dentti 

Maarit Feldt-Ranta (sd.) 

Michael Tetzschner (H) 

 

Mikkel Dencker (DF), varapresi-

dentti 

Penilla Gunther (KD) 

Phia Andersson (S) 

Rigmor Andersen Eide (KrF) 

Silja Dögg Gunnarsdóttir (F) 

Sonja Mandt (A) 

Steingrímur J. Sigfússon (VG) 

Wille Rydman (kok.) 

 

  

 


