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MIETINTÖ MINISTERINEUVOSTON 
EHDOTUKSESTA 

Puheenjohtajiston mietintö koskien 

 

ministerineuvoston ehdotusta 

tarkistetuista säännöistä Pohjoismaiden neu-
voston palkinnoille 

1. Puheenjohtajiston ehdotus 

Puheenjohtajisto ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se toteuttaa ministerineuvoston ehdotuksen tarkistetuista 

säännöistä Pohjoismaiden neuvoston palkinnoille. 

että Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon käsikirjaan lisä-

tään, että ympäristö- ja luonnonvaravaliokunnalla on mahdollisuus 

esittää ehdotuksia vuotuisen ympäristöpalkinnon teemaksi. 

2. Taustaa 

Pohjoismaiden neuvosto suositteli vuonna 2012 Pohjoismaiden ministeri-

neuvostolle, 

 

että neljän palkinnon säännöt yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi, joka 

käsittää kaikki neljä palkintoa. Uusien sääntöjen avulla yhtenäistetään eh-

dokkaiden nimeämiskaudet. Säännöt tulevat voimaan 1. tammikuuta 

2014. 

 

Suosituksen jälkeen on tehty paljon työtä Pohjoismaiden neuvoston pal-

kintoja koskevien sääntöjen yhtenäistämiseksi. Pohjoismaiden neuvosto ja 

Pohjoismaiden ministerineuvosto ovat tarttuneet tehtävään yhteistyössä 

toivoen Pohjoismaiden neuvoston palkintojen tehostamista ja moder-

nisointia sekä läpinäkyvyyden lisäämistä. Palkinnot ovat tärkeä osa poh-

joismaista yhteistyötä ja kuuluvat Pohjoismaiden arvostetuimpiin palkin-

toihin. Ne nauttivat myös kansainvälistä arvostusta. Tämän vuoksi on tär-

keää arvioida palkintojen ehtoja ja hallinnointia.  

 

On ilahduttavaa todeta, että ministerineuvosto on suhtautunut vakavasti 

suositukseen ja siihen liittyviin neuvotteluihin. Työn etenemisestä on tie-

dotettu Pohjoismaiden neuvoston kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa, ympä-
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ristö- ja luonnonvaravaliokuntaa ja puheenjohtajistoa, ja valiokuntia on 

myös osallistettu työhön. Ministerineuvoston ehdotusta edeltää siten ra-

kentava yhteistyö. 

  

3. Lausunnot 

 

Ministerineuvoston ehdotus on ollut käsiteltävänä sekä kulttuuri- ja koulu-

tusvaliokunnan että ympäristö- ja luonnonvaravaliokunnan kokouksissa 9. 

syyskuuta 2015.  

Molemmat valiokunnat ovat tukeneet muutoksia. Valiokuntien näkemykset 

on suurelta osin huomioitu tehdyssä ehdotuksessa.  

 

Ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta kuitenkin huomauttaa, että valiokun-

ta osallistuisi mielellään ympäristöpalkinnon aiheen valitsemiseen, ja sen 

vuoksi ehdotetaan mahdollisuuden sisällyttämistä Pohjoismaiden neuvos-

ton ympäristöpalkinnon käsikirjaan. Tämä näkemys on sen vuoksi osa 

suositusta. 

 

4. Puheenjohtajiston näkemykset 

 

Puheenjohtajisto on erittäin tyytyväinen Pohjoismaiden palkintoihin viime 

vuosina tehtyihin muutoksiin. Pohjoismaiden neuvosto asetti työryhmän 

pohtimaan palkintoja vuonna 2011, mikä on johtanut useisiin hyviin muu-

toksiin. Ehdokkaiden nimeämiskausia on muutettu, kaikki palkinnot luovu-

tetaan nyt samanaikaisesti, diplomi on vaihtunut Nordlys-patsaaseen ja 

palkintojen sääntöjä on mukautettu vastaamaan paremmin toisiaan.  

Kaikki tämä vaikuttaa osaltaan kansainvälisesti arvostettujen Pohjoismai-

den neuvoston palkintojen modernisointiin ja näkyvöittämiseen. Näin ollen 

puheenjohtajisto tukee ministerineuvoston ehdotuksen hyväksymistä. 
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