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MIETINTÖ MINISTERINEUVOSTON 
EHDOTUKSESTA 

Puheenjohtajiston mietintö koskien 

 

ministerineuvoston ehdotusta 
suuntaviivoiksi Pohjoismaiden ministerineu-
voston yhteistyölle Luoteis-Venäjän kanssa 
vuodesta 2014 lähtien 

1. Puheenjohtajiston ehdotus 

Puheenjohtajisto ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se toteuttaa suuntaviivat Pohjoismaiden ministerineuvoston 
yhteistyölle Luoteis-Venäjän kanssa ottaen huomioon mietinnössä 
(B 288/presidiet) esitetyt näkemykset. 

2. Taustaa 

Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Luoteis-Venäjän yhteistyön suunta-
viivat vuosille 2009–2013 erääntyvät vuoden lopussa. Liitteenä on yhteis-
työministerien ehdotus yhteistyön uusiksi suuntaviivoiksi. 

3. Lausunnot 

Aiemmasta poiketen Pohjoismaiden neuvostolta on pyydetty lausuntoa 
uusista suuntaviivoista. Suuntaviivat on laatinut työryhmä, johon kuuluu 
Pohjoismaiden ulkoministeriöiden edustajia. Laatimisprosessin aikana on 
kuultu Pohjoismaiden neuvostoa, Luoteis-Venäjän viranomaisia, Venäjän 
ulkoasiainministeriötä ja muita alueellisia neuvostoja. Pohjoismaiden neu-
voston pohjoisen ulottuvuuden ja Luoteis-Venäjän kanssa tehtävän yhteis-
työn raportoija on osallistunut työryhmän kokoukseen. Lisäksi Pohjoismai-
den neuvosto on lähettänyt näkemyksensä uudistetuista suuntaviivoista 
kirjallisesti. 

4. Puheenjohtajiston näkemykset 

Yleisesti ottaen Pohjoismaiden neuvosto suhtautuu myönteisesti Pohjois-
maiden ministerineuvoston päivitettyyn lähialuepolitiikkaan. On ilahdutta-
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vaa, että tuodaan esille, että "yhteistyön kehittämisessä ja toteutuksessa 
jatketaan Pohjoismaiden neuvoston kanssa käytävää vuoropuhelua".  
 
Pohjoismaiden neuvosto antaa tukensa sille, että suuntaviivoissa panoste-
taan demokratian ja kansalaisyhteiskunnan kehittämiseen sekä yhteistyö-
hön kansalaisjärjestöjen kanssa. Pohjoismaiden neuvosto on huolestunee-
na seurannut prosessia uuden kansalaisjärjestöjä koskevan lain osalta, 
jossa kansalaisyhteiskunnan edustajia kutsutaan "ulkomaisiksi agenteik-
si". Vapaaehtoisjärjestöillä on ollut aivan ratkaiseva merkitys pohjoismai-
sen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa, joten uusi laki ei näytä edis-
tävän demokratiakehitystä. On kuitenkin liian aikaista arvioida, miten la-
kia tullaan soveltamaan käytännössä. 
 
Pohjoismaiden ministerineuvosto on tehnyt yhteistyötä ennen kaikkea 
Pohjoismaiden tai Baltian maiden raja-alueiden kanssa. Parlamentaarinen 
yhteistyö puolestaan kattaa koko Barentsin alueen. Pohjoismaiden neu-
vosto on osallistunut opinto-ohjelmiin Nenetsiassa, Novgorodissa ja Komin 
tasavallassa. Olisi hyödyllistä, jos myös hallitustason yhteistyö laajenisi 
kattamaan suurempia osia Luoteis-Venäjästä. 

5. Päätelmät 

Edellä esitetyn perusteella puheenjohtajisto ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se toteuttaa suuntaviivat Pohjoismaiden ministerineuvoston 
yhteistyölle Luoteis-Venäjän kanssa ottaen huomioon mietinnössä 
(B 288/presidiet) esitetyt näkemykset. 

 
 
Tórshavnissa 24. syyskuuta 2013 

Bertel Haarder (V) 
Cristina Husmark Pehrsson (m) 
Helgi Hjörvar (A) 
Høgni Hoydal (T) 
Höskuldur þórhallsson (F) 
Juho Eerola (ps.) 
 

Karin Gaardsted (S) 
Karin Åström (S) 
Kimmo Sasi (kok.) 
Marit Nybakk (A) 
Åsa Torstensson (C) 
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MINISTERINEUVOSTON EHDOTUS 

 

 

Ministerineuvoston ehdotus suuntaviivoiksi 
Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyöl-
le Luoteis-Venäjän kanssa vuodesta 2014  
lähtien 

Viitaten 
 
• Suuntaviivat Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyölle Luoteis-

Venäjän kanssa vuodesta 2014 lähtien 
• Suuntaviivat Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyölle Luoteis-

Venäjän kanssa vuosina 2009–2013 
 
Pohjoismaiden ministerineuvosto (yhteistyöministerit) päättää Luoteis-
Venäjän kanssa tehtävää yhteistyötä koskevien suuntaviivojen tarkistami-
sesta yllä mainittujen asiakirjojen mukaisesti. 
 
Suuntaviivat määrittelevät Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Luoteis-
Venäjän välistä yhteistyötä ja muodostavat siten perustan kaikkien minis-
terineuvostojen yhteistyölle Luoteis-Venäjän kanssa.  
 
Pohjoismaiden ministerineuvosto raportoi uusien suuntaviivojen tuloksista 
säännöllisesti osana ministerineuvoston budjettityötä ja tulosraportointia. 
 
Uusien suuntaviivojen pääkohdat: 
 

• Yhteistyön tavoitteena on luoda kiinteämpiä yhteyksiä Pohjoismai-
den ja Luoteis-Venäjän välille tavoitteena edistää vakautta, turval-
lisuutta ja alueen kehitystä ja säilyttää Venäjä alueellisen yhteis-
työn aktiivisena osapuolena.  

• Luoteis-Venäjän kanssa tehtävän yhteistyön tulee edistää vahvan 
ja yhtenäisen Barentsin ja Itämeren alueen syntymistä luomalla 
alueen maiden rajat ylittäviä verkostoja.  

• Yhteistyötä voidaan tehdä kaikilla sekä Pohjoismaita että Luoteis-
Venäjää kiinnostavilla aloilla. Konkreettiset yhteistyöalat määrite-
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tään vuosittain Pohjoismaiden ministerineuvoston Luoteis-Venäjän 
toimistoille laadittavissa toimintasuunnitelmissa.  

• Yhteistyön painopiste on seuraavilla alueilla, jotka ovat Pohjois-
maiden näkökulmasta erityisen tärkeitä:  

o Demokratiakehitys sekä ihmisoikeuksien ja kansalaisyh-
teiskunnan kunnioittaminen yhteistyöllä, joka edistää de-
mokraattista paikallishallintoa ja hyvää hallintotapaa ja jo-
ta tehdään parlamentaarikkojen, tiedotusvälineiden, toi-
mittajien ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.  

o Pohjoismaihin ja Luoteis-Venäjään vaikuttavat kansainvä-
liset ongelmat, kuten järjestäytynyt rikollisuus, ihmis-
kauppa, tartuntataudit ja ympäristökysymykset.  

• Yhteistyötä tehdään maille tärkeillä aloilla, ja sitä rahoitetaan 
suuntaviivoissa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. 

• Suuntaviivat ovat voimassa toistaiseksi, mutta niitä arvioidaan 
kolmen vuoden kuluttua voimaantulosta. 

 
Tausta ja tavoitteet 
Uudet suuntaviivat Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyölle Luoteis-
Venäjän kanssa vuodesta 2014 lähtien perustuvat kokemuksiin vuosien 
2009–2013 suuntaviivoista, jotka hyväksyttiin Pohjoismaiden neuvoston 
istunnossa 2008. Uudet suuntaviivat pohjautuvat kokemuksiin tähänasti-
sesta yhteistyöstä Luoteis-Venäjän kanssa, mukaan lukien myös Pohjois-
maiden ministerineuvoston toiminta pohjoisen ulottuvuuden ja EU:n Itä-
meri-strategian parissa. 
 
Suuntaviivat on laatinut työryhmä, johon kuuluu Pohjoismaiden ulkominis-
teriöiden edustajia. Laatimisprosessin aikana on kuultu Pohjoismaiden 
neuvostoa, Luoteis-Venäjän viranomaisia, Venäjän ulkoasiainministeriötä 
ja muita alueellisia neuvostoja.  
 
Vuodesta 2014 voimaan tulevilla suuntaviivoilla Pohjoismaiden hallitukset 
korostavat välttämätöntä tarvetta jatkaa ja kehittää pohjoismaista yhteis-
työtä Luoteis-Venäjän alueiden kanssa. Lisäksi painotetaan, että edelleen 
on välttämätöntä kohdistaa huomiota demokratiaan ja ihmisoikeuksiin.  
 
Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyö Luoteis-Venäjän 
kanssa vuodesta 2014 lähtien 
 
Pohjoismaiden ministerineuvosto on vuodesta 1995 lähtien tehnyt tiivistä 
yhteistyötä Luoteis-Venäjän alueiden kanssa. Pohjoismaiden ministerineu-
vosto haluaa ylläpitää ja laajentaa yhteistyötä luomalla kiinteämpiä yhte-
yksiä Pohjoismaiden ja Luoteis-Venäjän välille. Yhteistyön tavoitteena on 
edistää vakautta, turvallisuutta ja alueen kehitystä ja säilyttää Venäjä 
alueellisen yhteistyön aktiivisena osapuolena. Luoteis-Venäjän kanssa teh-
tävän yhteistyön tulee edistää vahvan ja yhtenäisen Barentsin alueen ja 
Itämeren alueen syntymistä luomalla alueen maiden rajat ylittäviä verkos-
toja.  
 
Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyön Luoteis-Venäjän kanssa on 
erityisesti keskityttävä demokratian ja kansalaisyhteiskunnan kehittämi-
seen ja pohjauduttava ihmisoikeuksien, tasa-arvon, suvaitsevaisuuden, 
oikeusvaltion ja hyvän hallintotavan periaatteisiin.   
 
Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyö Luoteis-Venäjän kanssa täy-
dentää Pohjoismaiden kahdenvälistä yhteistyötä Venäjän kanssa, ja sitä 
tehdään aloilla, joilla pohjoismainen yhteistyö luo suurempaa hyötyä kuin 
kahdenvälinen yhteistyö.  
 
Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyön Luoteis-Venäjän kanssa ei 
tule olla päällekkäistä nykyisten alueellisten yhteistyömuotojen kanssa, 
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vaan mahdollistaa laajempi alueellinen yhteistyö ja luoda synergiaa. Yh-
teistyön tulee edistää pohjoisen ulottuvuuden ja sen kumppanuuksien to-
teuttamista, EU:n Itämeri-strategiaa ja muita Itämeren alueen yleisiä po-
liittisia rakenteita. Yhteistyötä on koordinoitava Pohjoismaiden muiden 
Venäjä-yhteistyön muotojen kanssa. Tämä koskee yhteistyötä Arktisessa 
neuvostossa, Barentsin neuvostossa (BEAC), Itämeren neuvostossa 
(CBSS), Euroopan unionissa (EU), Euroopan neuvostossa, Itämeren me-
rellisen ympäristön suojelukomissiossa (HELCOM), Taloudellisen yhteis-
työn ja kehityksen järjestössä (OECD) sekä maailman kauppajärjestössä 
(WTO). 
 
Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyö Luoteis-Venäjän kanssa on 
alueellista yhteistyötä niiden Luoteis-Venäjän alueiden eli hallintoyksiköi-
den (oblasti) kanssa, joilla on yhteistä rajaa Pohjoismaiden tai Baltian 
maiden kanssa: Arkangelin alue, Kaliningradin alue, Leningradin alue, 
Murmanskin alue, Pihkovan alue, Karjalan tasavalta ja Pietarin kaupunki.  
 
Yhteistyön toteutus 
Pohjoismaiden yhteistyöministereillä on päävastuu Pohjoismaiden ministe-
rineuvoston yhteistyöstä Luoteis-Venäjän kanssa sekä vastuu yhteistyön 
yleisestä koordinoinnista. 
 
Pohjoismaisen yhteistyön alakohtaiset ministerineuvostot tekevät yhteis-
työtä sekä Luoteis-Venäjän viranomaisten kanssa että liittovaltion tasolla 
ja voivat solmia sopimuksia ja käynnistää yhteistyötä ja yhteisiä ohjelmia. 
Ministerineuvostojen alaisuudessa toteutetaan myös useita hankkeita.  
 
Pohjoismaiden ministerineuvoston Luoteis-Venäjän toimistoilla on keskei-
nen rooli yhteistyön kehittämisessä. Toimistot määrittelevät Luoteis-
Venäjän viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan kannalta kiintoisia yh-
teistyöaloja ja mahdollisuuksia Pohjoismaiden ja Luoteis-Venäjän yhteis-
työn kehittämiseksi. Toimistot tekevät tiivistä yhteistyötä Pohjoismaiden 
ministerineuvoston alakohtaisten ministerineuvostojen kanssa ja avusta-
vat niitä yhteistyön toteuttamisessa. Toimistot pitävät myös säännöllistä 
yhteyttä Pohjoismaiden edustustoihin Venäjällä, ja niillä on keskeinen 
koordinoiva rooli yhteispohjoismaisten aloitteiden toteuttamisessa poh-
joismaisen hyödyn luomiseksi. Toimistot suorittavat lisäksi ohjelmien ja 
hankkeiden hallinnointitehtäviä yhteispohjoismaisissa hankkeissa ja niiden 
lisäksi esimerkiksi EU-hankkeissa.    
 
Yhteistyön kehittämisessä ja toteutuksessa jatketaan Pohjoismaiden neu-
voston kanssa käytävää vuoropuhelua.  
 
Yhteistyön painopisteet 
Pohjoismaiden ministerineuvosto voi tehdä Luoteis-Venäjän kanssa yhteis-
työtä periaatteessa kaikilla Pohjoismaille ja Luoteis-Venäjälle tärkeillä 
aloilla. Pohjoismaiden ministerineuvoston Luoteis-Venäjän kanssa teke-
män yhteistyön keskeisenä osa-alueena on demokratian, kansalaisyhteis-
kunnan ja kansalaisjärjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen. 
Tämä sisältää sekä suoran kansalaisjärjestöyhteistyön sekä niiden osallis-
tumisen muihin paikallisten ja alueellisten yhteistyöhankkeisiin.  
 
Konkreettiset painopisteet päätetään sekä alakohtaisissa sektoriohjelmissa 
ja että Pohjoismaiden ministerineuvoston toimistoille laadittavissa toimin-
tasuunnitelmissa. Toimistojen toimintasuunnitelmien konkreettisten toimi-
en on kytkeydyttävä alakohtaisiin ministerineuvostoihin ja ilmennettävä 
Pohjoismaiden painopistealueita yhteistyössä sekä venäläisten yhteistyö-
kumppaneiden konkreettisia yhteistyön painopisteitä.  
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Painopiste on ensisijaisesti seuraavilla osa-alueilla, sillä näiden alueiden 
kehittyminen myönteiseen suuntaan on Pohjoismaiden näkökulmasta eri-
tyisen tärkeää: 
 

• Demokratiakehitys sekä ihmisoikeuksien ja kansalaisyhteiskunnan 
kunnioittaminen demokraattista paikallishallintoa ja hyvää 
hallintotapaa edistävällä yhteistyöllä sekä parlamentaarikkojen, 
tiedotusvälineiden, toimittajien ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa 
tehtävällä yhteistyöllä  

 
• Pohjoismaihin ja Luoteis-Venäjään vaikuttavat kansainväliset 

ongelmat, kuten järjestäytynyt rikollisuus, ihmiskauppa, 
tartuntataudit ja ympäristökysymykset.  

 
Yhteistyön rahoitus 
Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Luoteis-Venäjän välistä yhteistyötä 
tehdään lähtökohtaisesti sekä Pohjoismaille että Luoteis-Venäjälle tärkeillä 
aloilla, ja sitä rahoitetaan tasavertaisesti.  

• Yksittäisissä hankkeissa pyritään mahdollisimman suureen 
Venäjän rahoitusosuuteen, jonka tulee olla vähintään 30 
prosenttia. 

• Suurempien yhteisten ohjelmien rahoituksen lähtökohtana on 
tasajako (50-50). Ohjelmien johtoryhmä päättää yksittäisten 
yhteistyöohjelmien rahoituksen määrästä, mutta osuuden tulee 
olla vähintään 30 prosenttia1.  

 
Tasavertaisen rahoituksen vaatimuksesta voidaan poiketa kansalaisjärjes-
töjen kanssa tehtävän yhteistyön kohdalla, jolloin yhteinen rahoitus on 
suotavaa, mutta ei ehdoton vaatimus.  
 
Yhteistyön seuranta ja arviointi  
Pohjoismaiden yhteistyöministereillä on vastuu Pohjoismaiden ministeri-
neuvoston ja Luoteis-Venäjän välisen yhteistyön yleisestä seurannasta ja 
arvioinnista.  
 
Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö toimittaa yhteistyöministe-
reille vuosittain yhteistyöstä kertovan raportin. Se lähetetään edelleen 
Pohjoismaiden ulkoministeriöihin sekä Pohjoismaiden neuvostoon.  
 
Yhteistyöministerit päättävät yhteistyön arvioinnin tarpeesta. Yhteistyöstä 
tehdään ulkopuolinen arviointi viimeistään kolme vuotta suuntaviivojen 
voimaantulon jälkeen. Arvioinnin tulee käsitellä muun muassa suuntavii-
vojen uudistamisen tarvetta. Yksittäisiä aloitteita ja konkreettisia hankkei-
ta seurataan ja arvioidaan jatkuvasti, ja niistä saatuja kokemuksia käyte-
tään yhteistyön kehittämisessä.   
 
Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö tiedottaa toiminnasta ylei-
sellä tasolla Venäjän ulkoministeriölle sekä muille liittovaltiotason viran-
omaisille. Venäjän yhteistyökumppaneilla on vastuu alakohtaisesta rapor-
toinnista oman maansa viranomaisille.  
 
Profilointi 
Yhteistyötä profiloidaan Pohjoismaiden ministerineuvoston yleisten profi-
lointi- ja viestintästrategioiden mukaisesti.  

                                                
1 Yksittäiset hankkeet ovat kertaluontoisia aloitteita, joiden tavoite, toimintasuunni-

telma, budjetti ja toteutusajanjakso ovat rajoitettuja. Yhteiset ohjelmat ovat yhteis-

työohjelmia, joista päätetään poliittisella tasolla Pohjoismaiden ministerineuvoston 

ja Venäjän välillä ja jotka hakumenettelyn kautta myöntävät tukea yksittäisille 

hankkeille. Yhteisillä ohjelmilla on Pohjoismaiden ja Venäjän edustajista koostuva 

johtoryhmä ja ne eivät välttämättä ole ajallisesti rajattuja.  
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Alakohtaiset ministerit sekä yhteistyöministerit edistävät osaltaan Poh-
joismaiden ja Luoteis-Venäjän välisen yhteistyön näkyvyyttä ja siihen liit-
tyvää tiedotusta. Tämä tehtävä kuuluu myös ministerineuvoston sihteeris-
tölle ja laitoksille sekä Luoteis-Venäjän toimistoille yhdessä Pohjoismaiden 
edustustojen kanssa sekä asianomaisille viranomaisille Pohjoismaissa ja 
Venäjällä.  
 
 
 
 
 


