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Käsittelijä Puheenjohtajisto 
 

Puheenjohtajiston mietintö 

jäsenehdotuksesta pohjoismaisen yhteistyön lisäämiseksi Pohjois-

Amerikassa 

Ehdotus 

Puheenjohtajisto ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että toteutetaan analyysi siitä, miten Pohjoismaiden hallitukset ja Pohjoismai-

den ministerineuvosto voivat nykyistä laajemmin hyödyntää sitä huomattavaa 

mahdollisuutta, että moni pohjoisamerikkalainen tuntee yhteenkuuluvuutta 

Pohjolaan. Analyysissa voidaan keskittyä muun muassa elinkeinoelämään, 

matkailuun ja kulttuuriin sekä koulutus- ja tutkimusyhteistyöhön. 

että edellä mainitussa analyysissa tematisoidaan Pohjoismaiden brändäys ja 

maiden yhteinen profilointityö sekä arvioidaan mahdollisuuksia lisätä ja koh-

dentaa Pohjoismaiden suurlähetystöjen/ulkomaanedustustojen yhteistyötä 

sekä Yhdysvalloissa että Kanadassa. Lisäksi tulisi arvioida Pohjois-Amerikan ja 

Pohjoismaiden välistä yhteistyötä ja yhteyksiä eri tavoin edistävien yhdistys-

ten, järjestöjen ja ohjelmien potentiaalia. 

 

Puheenjohtajiston näkemykset 

Valkoisessa talossa vuonna 2016 järjestetty Pohjoismaiden ja Yhdysvaltain välinen 

huippukokous osoitti, että Pohjoismailla ja Yhdysvalloilla on yhteiset arvot ja yhtei-

nen näkemys demokratiasta, vapaakaupasta ja yhteistyöstä. Pohjoismaisen yhteis-

työn tulee olla pragmaattista, eli maiden kannattaa perustella asioita pohjoismaisesti 

silloin, kun siitä saadaan lisäarvoa. Kun Pohjoismaat puhuvat yhteisellä äänellä, ne 

voivat vaikuttaa asioihin merkittävästi ja usein ratkaisevalla tavalla. Pohjoismaita ja 

pohjoismaista mallia arvostetaan suuresti, ja tätä voidaan ja tulisi hyödyntää yhä 

merkittävämmän pohjoismaisen vaikutusvallan ja johtoaseman saavuttamiseksi glo-

baalissa yhteistyössä. 

 

Yhdysvalloissa ja Kanadassa on tällä hetkellä noin 12 miljoonaa kansalaista, jotka ko-

kevat olevansa pohjoismaalaista alkuperää. Se on lähes 4 prosenttia väestöstä. Tämä 

voi tarjota hyvät mahdollisuudet yhteistyölle ja Pohjoismaiden vaikutusvallan kasvat-

tamiselle Pohjois-Amerikassa eri osa-alueilla. Pohjoismaiden ministerineuvosto on jo 

nyt aktiivinen monella osa-alueella Pohjois-Amerikassa. Esimerkkeinä voidaan maini-
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ta Kanadassa Quebecin kanssa toteutettava yhteistyöohjelma muun muassa tutki-

muksen, innovaation ja kulttuurin alalla, Washingtonissa vuosittain järjestettävä 

Nordic Days -tapahtuma, Traces of North -internetportaali sekä yhteistyö Seattlessa 

sijaitsevan Pohjoismaiden kulttuurin museon (Nordic Museum) avajaisiin liittyen.  

 

Puheenjohtajisto katsoo, että sosiaalidemokraattisen ryhmän alkuperäinen jäseneh-

dotus sisältää monia hyviä näkökohtia, mutta ehdottaa näkökulman laajentamiseksi 

muutamia muutoksia että-lauseeseen. Strateginen analyysi, joka sisältää konkreetti-

sia suosituksia Pohjoismaiden hallituksille ja Pohjoismaiden ministerineuvostolle yh-

teistyöstä Pohjois-Amerikan kanssa, voisi johtaa vielä tehokkaampiin toimiin ja enti-

sestään vahvistaa asian parissa jo tehtävää ansiokasta työtä.  
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