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PUHEENJOHTAJISTON EHDOTUS 

 

Puheenjohtajiston ehdotus 

koskien Pohjoismaiden neuvoston suuntaviivoja 

yhteistyölle Venäjän valtio- ja aluetason parla-

menttien kanssa  

Ehdotus 

Puheenjohtajisto ehdottaa, 

että hyväksytään uudet Pohjoismaiden neuvoston suuntaviivat yh-

teistyölle Venäjän valtio- ja aluetason parlamenttien kanssa. 

Taustaa 

Vuoden 2011 istunnossa hyväksyttiin Suuntaviivat Pohjoismaiden neuvos-

ton yhteistyölle Venäjän valtionduuman ja liittoneuvoston sekä Luoteis-

Venäjän alueparlamenttien kanssa vuosiksi 2012–2015. Suuntaviivat ovat 

siis voimassa tämän vuoden loppuun asti, joten nyt on laadittu uudet 

suuntaviivat yhteistyölle Venäjän valtio- ja aluetason parlamenttien kans-

sa 

 

Yhteistyön uusista suuntaviivoista päättämisen ajankohta on sopiva, sillä 

tilanne on muuttunut sen jälkeen kun Venäjä valtasi Krimin ja Donbassin 

alueella on käyty taisteluita. Samalla pohjoismaisesta näkökulmasta kat-

sottuna on ollut hyvin valitettavaa, että Pohjoismaiden ministerineuvoston 

toimistot Pietarissa ja Kaliningradissa ovat pitkälti joutuneet lakkautta-

maan toimintansa Venäjän luokiteltua ne "ulkomaisiksi agenteiksi". Vuo-

den 2014 aikana kaksi yhteensä neljästä Pohjoismaiden neuvoston ja Ve-

näjän parlamentaarikkojen välille sovitusta yhteistapaamisesta siirrettiin 

ja sittemmin peruttiin kokonaan. Vuoden 2015 aikana kolme yhteensä 

neljästä yhteistapaamisesta on siirretty tai peruttu.  

 

Mutta vaikka olosuhteet ovat muuttuneet selvästi vaikeammiksi, Venäjä 

on edelleen suuri ja tärkeä naapuri Pohjolalle. Pohjoismaiden neuvoston 

tulee ylläpitää vuoropuhelua Venäjän parlamenttien kanssa ja pitää ovi 

raollaan mahdolliseen yhteistyöhön. 
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Puheenjohtajiston näkemykset 

Oheisista suuntaviivoista on keskusteltu puheenjohtajiston useissa koko-

uksissa. Tekstiä tarkistettiin matkan varrella hieman, mutta enimmäkseen 

pohdittiin Pohjoismaiden neuvoston suhdetta Venäjään Krimin valloituksen 

ja Pohjoismaiden ministerineuvoston Pietarin ja  Kaliningradin toimistojen 

lakkauttamisen valossa sen jälkeen, kun toimistot oli luokiteltu "ulkomai-

siksi agenteiksi".  

 

Pohjoismaiden neuvosto haluaa jatkaa yhteistyötä venäläisten parlamen-

taarikkojen kanssa, mutta pysyviä vuosittaisia tapahtumia halutaan rajoit-

taa. Niiden sijaan halutaan tarkastella mahdollisuuksia muihin dialogiko-

kouksiin. Yleinen tilanne on heikentynyt, mutta Pohjola ja Venäjä ovat yhä 

samassa naapurustossa, joten Pohjoismaiden neuvoston suhteilla ja yhte-

yksillä Venäjän parlamenttiin sekä Luoteis-Venäjän alueparlamentteihin on 

merkitystä. 

 

 

Reykjavikissa 27. lokakuuta 2015 

Arto Pirttilahti (kesk.)  

Carl Haglund (sv) 

Hans Wallmark (M) 

Henrik Dam Kristensen (S) 

Höskuldur Þórhallsson (F) 

Juho Eerola (ps.) 

Marit Nybakk (A) 

 

Michael Tetzschner (H) 

Morten Løkkegaard (V) 

Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir (A) 

Phia Andersson (S) 

Steingrímur J. Sigfússon 

Wille Rydman (kok.) 
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Liite: 

POHJOISMAIDEN NEUVOSTON 

SUUNTAVIIVAT YHTEISTYÖLLE VENÄJÄN 
VALTIO- JA ALUETASON PARLAMENTTIEN 

KANSSA 

 

Johdanto 

Vuoden 2011 istunnossa hyväksyttiin Suuntaviivat Pohjoismaiden neuvos-

ton yhteistyölle Venäjän valtionduuman ja liittoneuvoston sekä Luoteis-

Venäjän alueparlamenttien kanssa vuosiksi 2012–2015. Suuntaviivat ovat 

voimassa tämän vuoden loppuun asti. Kokousaineiston liitteenä on näin 

ollen ensimmäinen luonnos uusiksi suuntaviivoiksi yhteistyölle Venäjän 

valtio- ja aluetason parlamenttien kanssa. 

 

Tämänhetkisessä tilanteessa parlamentaarisen diplomatian merkitys suh-

teessa Venäjään tulee lisääntymään, mikä voidaan nähdä mahdollisuutena 

vuoropuheluun, jossa myös vaikeista yhteisistä kysymyksistä voidaan ak-

tiivisesti keskustella rakentavassa hengessä. On erityisen tärkeää, että 

Pohjoismaat toimivat yhdessä, kun kyseessä ovat Pohjoismaiden neuvos-

ton suhteet Venäjään. Pyrittäessä siihen, ettei Venäjää eristettäisi täysin 

kaikesta parlamentaarisesta yhteistyöstä, on varmistettava, ettei Venäjä 

käytä parlamentaarista yhteistyötä omiin tarkoituksiinsa (esim. tiedotus-

välineissä). Sitä, että Venäjää ei eristetä, ei saa tulkita Pohjoismaiden 

neuvoston nykyisen poliittisen linjan höllentymisenä tai lieventymisenä 

Venäjää kohtaan. Pohjoismaiden neuvoston tulee kuitenkin ylläpitää vuo-

ropuhelua Venäjän parlamenttien kanssa ja pitää ovi raollaan mahdolli-

seen yhteistyöhön. 

 

Yhteistyön uusista suuntaviivoista päättämisen ajankohta on sopiva, sillä 

tilanne on muuttunut Venäjän vallattua Krimin, minkä jälkeen Donbassin 

alueella on käyty taisteluita Venäjän antamalla huomattavan voimakkaalla 

aseellisella tuella. Samalla pohjoismaisesta näkökulmasta katsottuna on 

ollut hyvin valitettavaa, että Pohjoismaiden ministerineuvoston toimistot 

mm. Pietarissa ja Kaliningradissa ovat pitkälti joutuneet lakkauttamaan 

toimintansa Venäjän luokiteltua ne "ulkomaisiksi agenteiksi". Vuo-

den 2014 aikana kaksi yhteensä neljästä Pohjoismaiden neuvoston ja Ve-

näjän parlamentaarikkojen välille sovitusta yhteistapaamisesta siirrettiin 

ja sittemmin peruttiin kokonaan. Vuoden 2015 aikana kolme yhteensä 

neljästä yhteistapaamisesta on siirretty tai peruttu.  

 

Mutta vaikka olosuhteet ovat muuttuneet selvästi vaikeammiksi, Venäjä 

on edelleen suuri ja tärkeä naapuri Pohjolalle. Pohjoismaiden neuvosto on 

tehnyt yhteistyötä venäläispoliitikkojen kanssa 25 vuotta eri alueellisissa 

organisaatioissa, kuten Itämeren parlamentaarikkokonferenssissa (BSPC), 

Arktisen alueen parlamentaarikkojen pysyvässä komiteassa (SCPAR), Poh-

joisen ulottuvuuden parlamentaarisessa foorumissa sekä Barentsin alueen 

parlamentaarisessa verkostossa. Pohjoismaiden neuvosto haluaa jatkos-

sakin ylläpitää suoria kahdenvälisiä yhteyksiä venäläisparlamentaarikkoi-

hin. Vallitsevassa tilanteessa yhteydenpidolle tulee löytää realistinen taso. 

 

Tavoite 

 

Pohjoismaiden neuvoston ja Venäjän parlamenttien välisen yhteistyön ta-

voitteena on tukea alueen rauhanomaista ja demokraattista kehitystä. Yh-

teistyön tulee osaltaan edistää vakaaseen poliittiseen ja taloudelliseen ke-

hitykseen perustuvan avoimen ja demokraattisen yhteiskunnan kehittä-
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mistä ja estää samalla uusien, tarpeettomien rajojen muodostumista Eu-

rooppaan. Venäjän kehitys on valitettavasti viime vuosina kulkenut vää-

rään suuntaan maan demokratian heikentyessä ja ulkomaailmaan kohdis-

tuvan asenteen muuttuessa aggressiivisemmaksi. Siksi nyt puhutaankin 

melko pitkän aikavälin tavoitteista. Venäjä on kuitenkin yhä tärkeä naapu-

rimaa Pohjolalle. Jatkossakin tarvitaan mahdollisimman hyviä yhteyksiä 

myös parlamentaarisella tasolla. Poliittiset yhteydet Venäjään ovat olleet 

hyödyllisiä esimerkiksi Itämeren meriympäristön turvaamiseen, arktiseen 

yhteistyöhön ja kulttuuriyhteistyöhön liittyvissä kysymyksissä. Esimerkiksi 

meriympäristöä koskevissa asioissa on edistytty osittain pohjoismaisella 

tuella rakennetun Pietarin puhdistuslaitoksen ansiosta. tuella rakennetun 

Pietarin puhdistuslaitoksen ansiosta.  

 

Taustaa 

Pohjoismaiden neuvosto on tehnyt yhteistyötä varsinkin Luoteis-Venäjän 

parlamentaarikkojen kanssa siitä lähtien, kun Venäjän federaatio syntyi 

vuonna 1991 Neuvostoliiton hajottua. Pohjoismaiden neuvoston puheen-

johtajisto ja alueen parlamentit aloittivat yhteistyön itse asiassa jo loka-

kuussa 1990 Moskovassa, joka oli tuolloin Neuvostoliiton pääkaupunki.  

 

Pohjoismaiden neuvosto on kuluneen 20 vuoden aikana lisännyt yhteistyö-

tään venäläisten poliitikkojen kanssa alueellisissa organisaatioissa, kuten 

Itämeren parlamentaarikkokonferenssissa (BSPC), Arktisen alueen parla-

mentaarikkokomiteassa (SCPAR), pohjoisen ulottuvuuden parlamentaari-

sessa foorumissa sekä Barentsin parlamentaarisessa verkostossa. Poh-

joismaiden neuvosto on ollut aktiivisesti mukana monien näiden alueellis-

ten parlamentaarikkoverkostojen muodostamisessa. 

 

Pohjoismaiden neuvoston ja venäläisten parlamentaarikkojen välistä suo-

raa yhteistyötä tehostettiin muutama vuosi sitten. Pohjoismaiden neuvos-

ton Oslon istunnon yhteydessä 30. lokakuuta 2007 järjestetyssä kokouk-

sessa Pohjoismaiden neuvosto ja Luoteis-Venäjän parlamentaarinen yleis-

kokous (PANWR), puhuivat yhteistyön jatkamisen puolesta. Sen seurauk-

sena Pohjoismaiden neuvoston poliitikkoja on joka vuosi kutsuttu tutus-

tumaan Luoteis-Venäjän paikallisiin oloihin. Venäläiset parlamentaarikot 

ovat vastaavasti vierailleet Pohjoismaissa. Parlamentaarikkovaihto tapah-

tui osana Pohjoismaiden ministerineuvoston osaamis- ja verkosto-

ohjelmaa Pohjoismaiden ministerineuvoston myöntämien määrärahojen 

avulla.  

 

Helsingissä vuonna 2008 pidetyn istunnon yhteydessä Venäjän valtion-

duuman ja liittoneuvoston edustajien kanssa järjestetyssä kokouksessa 

päätettiin järjestää vuodesta 2009 lähtien pyöreän pöydän keskusteluja 

Pohjoismaiden neuvoston poliitikkojen ja Moskovan liittoneuvoston parla-

mentaarikkojen välillä. Lisäksi päätettiin, että myös Luoteis-Venäjän par-

lamentaarikot osallistuvat näihin tilaisuuksiin. Viime kerroilla mukaan kut-

suttiin myös BSPC:n edustajia, eli Itämeren alueen parlamentaarikkoja. 

 

Myös Pohjolan ja Luoteis-Venäjän nuorisoparlamentaarikot ovat järjestä-

neet yhteisiä seminaareja. Ponnahduslautana oli Luoteis-Venäjän nuoriso-

parlamentaarikkojen vuonna 2008 käynnistämä aloite, johon he saivat tu-

kea Murmanskissa sijaitsevalta Pohjoismaiden ministerineuvoston silloisel-

ta  tiedotuspisteeltä. 

 

Vahvistettu kahdenvälinen yhteistyö vahvisti samalla yhteistyötä muissa 

alueorganisaatioissa, koska Pohjoismaiden neuvoston poliitikot luovat si-

ten verkostoja venäläisten parlamentaarikkojen kanssa. 

 

Viime vuosien toiminnan arviointi 

Yhteistyö Venäjän parlamentaarikkojen kanssa kehittyi myönteisesti ke-

vääseen 2014 asti. Siihen saakka opintomatkoista, pyöreän pöydän kes-
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kusteluista ja nuorisofoorumista saatiin yleisesti ottaen positiivista palau-

tetta. 

 

Tilanne on muuttunut sen jälkeen, kun Venäjä valtasi Krimin ja Donbassin 

alueella käytiin kiivaita taisteluita Venäjän tukiessa separatisteja aseelli-

sesti. Vuoden 2014 aikana kaksi yhteensä neljästä Pohjoismaiden neuvos-

ton ja Venäjän parlamentaarikkojen välille sovitusta yhteistapaamisesta 

siirrettiin ja sittemmin peruttiin kokonaan. Vuoden 2015 aikana kolme yh-

teensä neljästä yhteistapaamisesta on siirretty tai peruttu. Sen vuoksi uu-

sissa suuntaviivoissa on keskeistä määritellä, millä tasolla yhteistyötä voi-

daan realistisesti toteuttaa.  

 

Venäjän parlamentaarikkojen opintomatkat Pohjoismaihin toteutuivat vielä 

vuosina 2014 ja 2015. Sekä opintomatkoille osallistuneet venäläispoliitikot 

että Pohjoismaiden isäntävaltuuskunnat ovat antaneet myönteistä palau-

tetta viimeksi Tanskaan vuonna 2014 ja Suomeen helmikuussa 2015 

suuntautuneista vierailuista. Olisi hyödyllistä panostaa jatkossakin lyhyi-

siin ja tiiviisiin ohjelmiin, ja olisi tarkoituksenmukaista vähentää venäläis-

ryhmän osallistujamäärää helpommin hahmotettavaksi ottamalla mukaan 

yksi osallistuja kustakin Luoteis-Venäjän alueparlamentista sekä Venäjän 

valtion duumasta ja liittoneuvostosta. Isäntämaana toimii vuonna 2016 

Ruotsi, vuonna 2017 Islanti, vuonna 2018 Norja, vuonna 2019 Tanska ja 

vuonna 2020 Suomi. 

 

Pohjoismaiden neuvoston poliitikkojen opintomatkoja Luoteis-Venäjälle to-

teutettiin vuosina 2009-2013, joten parlamentaarikkovaihdosta tuli vasta-

vuoroinen.  Opintomatkoihin osallistuneet poliitikot ovat olleet yleisesti 

tyytyväisiä matkojen antiin. Vuosina 2014 ja 2015 Luoteis-Venäjälle suun-

tautuneita opintomatkoja kuitenkin lykättiin tai ne peruttiin. Siksi tulevai-

suudessa lienee realistisempaa järjestää pysyvien vuosittain toistuvien 

vierailujen asemesta yksittäisiä vierailuja Luoteis-Venäjän erityisten ta-

pahtumien, kuten esimerkiksi Luoteis-Venäjän parlamentaarisen yleisko-

kouksen (PANWR) yhteydessä. Pohjoismaiden neuvosto ei poissulje Venä-

jällä järjestettäviä kokouksia, mutta painottaa nykytilanteessa erityisesti 

Pohjolassa järjestettäviin kokouksiin tai opintokäynteihin kutsumista. 

 

Puheenjohtajiston ja ympäristö- ja luonnonvaravaliokunnan edustajat ovat 

osallistuneet pyöreän pöydän keskusteluihin yhdessä Moskovan valtion-

duuman ja liittoneuvoston poliitikkojen kanssa. Vuonna 2011 järjestetyn 

Murmanskin kokouksen kutsulistalla oli ensimmäistä kertaa myös Itäme-

ren parlamentaarikot (BSPC), joita edusti Baltian yleiskokouksen edustaja. 

Kokouksessa oltiin yhtä mieltä siitä, että yhteistyötä voidaan vahvistaa 

kutsumalla mukaan poliitikkoja myös muista Itämeren maista. Pyöreän 

pöydän kokoukset siirrettiin tai peruttiin kuitenkin sekä vuonna 2014 että 

2015. Vuonna 2014 ratkaisuksi tuli sen sijaan laajennettu kokous venä-

läisten parlamentaarikkojen kanssa istunnon yhteydessä, mikä vaikuttaa 

tämänhetkisessä tilanteessa realistiselta yhteistyön tasolta. 

 

Vuodesta 2009 lähtien on järjestetty seminaareja Pohjoismaiden ja Luo-

teis-Venäjän nuorisopolitiikoille. Pohjoismaiden neuvoston ja Nuorten Poh-

joismaiden neuvoston osanottajat ovat olleet yksimielisiä siitä, että yhteis-

työ on kehittynyt myönteisesti. Nuorisofoorumi toteutettiin myös vuonna 

2014, kun taas vuonna 2015 nuoria pohjoismaisia poliitikkoja ilmoittautui 

liian vähän, joten tilaisuus peruttiin. BSPC:n Itämeren parlamentaarikot 

järjestivät kesäkuussa 2015 nuorisofoorumin Kielissä koko Itämeren alu-

een nuorisopoliitikoille –  myös Nuorten Pohjoismaiden neuvosto oli edus-

tettuna osallistujien joukossa. Tulevaisuuden ratkaisu voikin olla BSPC:n 

alaiseen koko Itämeren alueen nuorisofoorumiin panostaminen. 

 

Pohjoismaiden neuvosto lähetti joulukuussa 2011 järjestettyihin Venäjän 

duuman vaaleihin kaksi vaalitarkkailijaa. Pohjoismaiden neuvoston osallis-

tuminen koordinoitiin Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parla-
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mentaarisen yleiskokouksen (OSCE PA) ja Euroopan neuvoston parlamen-

taarikkojen yleiskokouksen (PACE) tarkkailutehtävän kanssa. Ryhmän ha-

vainnot raportoitiin OSCE PA:lle ja PACE:lle. Duuman seuraavien vaalien 

yhteydessä saattaa tulla kutsu uuteen tarkkailutehtävään, jolloin puheen-

johtajisto päättää, olisiko ajankohtaista lähettää vaalitarkkailijat jälleen 

paikalle. 

 

Hallitustasolla Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyö Luoteis-

Venäjän kanssa on voimakkaasti vähentynyt sen jälkeen kun Pietarin ja 

Kaliningradin toimistot ovat pitkälti joutuneet lakkauttamaan toimintansa 

Venäjän luokiteltua ne "ulkomaisiksi agenteiksi". Yhteistyötä jatketaan 

kuitenkin jossain määrin toimistojen ulkopuolella. Tässä priorisoidaan par-

lamentaarikkoyhteistyötä, jota jatketaan opintomatkojen muodossa Poh-

joismaiden ministerineuvoston määrärahojen turvin. 

 

 

 

 

 

Yhteistyön painopistealueet 

Yhteistyön yleisiä tavoitteita ovat yhä: 

 

a) tukea alueen rauhanomaista ja demokraattista kehitystä 

b) edistää keskinäistä ymmärrystä keskeisistä kansainvälisistä kysy-

myksistä 

c) välittää ideoita ja vaihtaa kokemuksia. 

 

Yhteistyön päätavoite, alueen rauhanomaisen ja demokraattisen kehityk-

sen tukeminen, on ikävä kyllä muuttunut pitemmän tähtäimen tavoitteek-

si. Jossain vaiheessa "uudet tuulet" alkavat väistämättä puhaltaa Venäjäl-

lä, ja jopa "vastatuulessa" on keskeistä ylläpitää jonkinlaisia yhteyksiä. 

 

Parlamentaarinen yhteistyö voi antaa inspiraatiota erityisesti Venäjän 

aluetason ja Pohjoismaiden parlamentaarikoille. Puheenjohtajistolla on 

yhä päävastuu Pohjoismaiden neuvoston kansainvälisestä toiminnasta, 

mutta valiokunnat tulee jatkossakin osallistaa työhön, sillä tavoitteena on 

vaihtaa kokemuksia ja ottaa oppia toistensa parhaista käytännöistä. 

 

Puheenjohtajisto 

Puheenjohtajisto ja kutsutut venäläiset parlamentaarikot kokoontuvat 

vuosittain Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä. Silloin koordi-

noidaan tulevan vuoden tapahtumia. 

 

Yhteyksien ylläpito voi kuitenkin jatkossa vaarantua, jos Venäjän demo-

kraattinen kehitys taantuu entisestään. Muutoin puheenjohtajisto panos-

taa tulevalla kaudella erityisesti näihin vuosittaisiin istuntojen yhteydessä 

järjestettäviin kokouksiin. Lisäksi voi ilmetä muita mahdollisuuksia dialo-

gikokouksiin esimerkiksi Itämeritapahtumien yhteydessä. Elokuussa 2015 

valtion duuman ja Pietarin alueparlamentin  parlamentaarikkoja oli kutsut-

tu Tukholmassa järjestettyjen Itämerifestivaalien seminaariin, mutta he 

peruivat tulonsa ja kokoukseen osallistui kaksi poliitikkoa Pohjoismaiden 

neuvostosta ja kaksi Baltian yleiskokouksesta. Ehkä myöhemmin on kui-

tenkin mahdollista saada mukaan myös venäläisiä poliitikkoja, koska kult-

tuuri voi olla jatkossakin yhtymäkohta. 

 

Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston tulee nimetyn raportoijan 

kautta ylläpitää yhteyksiä Pohjoismaiden neuvoston ja Venäjän parlamen-

taarikkojen välillä.  Raportoija pitää puheenjohtajiston päivitettynä yhteis-

työn kehittymisestä. 

 

Valiokunnat 
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Valiokunnat on osallistettava yhteistyöhön, jotta yhteistyölle saadaan si-

sällöllistä painoarvoa. Pohjoisen ulottuvuuden neljä kumppanuusaluetta, 

ympäristö, kulttuuri, terveys ja sosiaalinen hyvinvointi sekä liikenne ja lo-

gistiikka, ovat yhteistyön kannalta tärkeitä osa-alueita. Lisäksi on kuiten-

kin voitava keskustella aiheista, jotka eivät suoraan liity pohjoiseen ulot-

tuvuuteen, kuten kalastuksesta, ilmastosta ja tutkimuksesta. 

 

Tärkeä tavoite on oppia parhaista käytännöistä puolin ja toisin. Energiate-

hokkuuden toteuttamiseksi tarvittavat edistykselliset tekniset ratkaisut 

ovat esimerkki aiheista, joista on keskusteltu aiemmin. Yhteistyön on tuo-

tettava pohjoismaista hyötyä Pohjoismaiden neuvoston työhön. Lisäksi se 

voi olla hyödyllistä kunkin Pohjoismaan kansallisen parlamentaariseen 

työn kannalta.  

 

Yhteenveto 

Pohjoismaiden neuvosto haluaa jatkaa yhteistyötä venäläisten parlamen-

taarikkojen kanssa, mutta haluaa kuitenkin rajoittaa pysyviä vuosittaisia 

tapahtumia ja tarkastella tämän sijaan muita dialogikokousten mahdolli-

suuksia. Yleinen tilanne on heikentynyt, mutta Pohjoismaat ja Venäjä ovat 

edelleen samassa naapurustossa, joten Pohjoismaiden neuvoston suhteilla 

ja yhteyksillä Venäjän parlamentteihin sekä Luoteis-Venäjän alueparla-

mentteihin on merkitystä. 


