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JÄSENEHDOTUS 

 

 
Jäsenehdotus Pohjoismaiden neuvoston tele-

visiopalkinnosta 

 

 

Pohjoismaiset televisio-ohjelmat ovat pohjoismaisen kulttuurin lähettiläitä. 

 

Pohjoismaissa voi katsoa ja seurata pohjoismaisia televisiotuotantoja, joi-

ta levitetään Pohjoismaissa.  Pohjoismaalaiset katsovat pohjoismaisia te-

levisio-ohjelmia kuten dokumenttielokuvia tai asiaohjelmia, lifestyle- tai 

viihdeohjelmia, tai he seuraavat tv-sarjoja, jotka rakentuvat draaman, 

huumorin tai rikosten selvittelyn varaan. 

 

Pohjoismaisia rikossarjoja (Nordic Noir) ja muita pohjoismaisia televisio-

sarjoja myydään monissa maissa ympäri maailman ja ne ovat voittaneet 

palkintoja suurilla kansainvälisillä televisiofestivaaleilla kuten kansainväli-

sessä Emmy-gaalassa. 

 

Pohjoismaiset televisiosarjat herättävät paljon kiinnostusta, ja Focus on 

the Nordics -hankkeen ansiosta pohjoismainen televisio oli vuonna 2015 

ensimmäistä kertaa keskiössä kansainvälisillä MIPTV-festivaaleilla Canne-

sissa. 

 

Pohjoismainen televisio nostaa esiin pohjoismaista kulttuuria ja Pohjois-

maiden kieliä. Ulkomailla pohjoismaisia televisiosarjoja esitetään alkupe-

räiskielellä ja tekstitettyinä, mutta pohjoismaisista televisio-ohjelmista on 

myös englanninkielisiä versioita. 

 

Pohjoismaiset televisioyhtiöt tuottavat pohjoismaisia televisiosarjoja yh-

teistyössä, mikä vuorostaan lisää pohjoismaisen television levikkiä Pohjo-

lassa ja edistää Pohjolan profilointia maailmalla. 

 

Ehdotuksen tekijän mielestä Pohjoismaiden neuvoston tulisikin vahvistaa 

pohjoismaista kulttuuria ja Pohjolan mainetta huomioimalla vuosittain yksi 

televisiotuotanto pohjoismaisella kunnianosoituksella eli Pohjoismaiden 

neuvoston televisiopalkinnolla. 
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Tällainen palkinto voisi myös lisätä televisioyhtiöiden kiinnostusta esittää 

Pohjoismaiden neuvoston palkintoseremonia suorana lähetyksenä, mikä 

edistäisi pohjoismaista kulttuuria ja pohjoismaisen yhteistyön profilointia. 

 

 

Edellä esitetyn nojalla ehdotetaan, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että perustetaan Pohjoismaiden neuvoston televisiopalkinto. 

 

Oslossa 8. syyskuuta 2015 

 

Anders Eriksson (ÅF) Lars Tysklind (FP) 

André N. Skjelstad (V) Marcus Knuth (V) 

Arto Pirttilahti (cent) Mikko Kärnä (cent) 

Carl Haglund (sv) Morten Løkkegaard (V) 

Hanna Kosonen (cent) Ola Johansson (C) 

Höskuldur Þórhallsson (F) Penilla Gunther (KD) 

Jan Lindholm (MP) Per Olaf Lundteigen (Sp) 

Johanna Karimäki (gröna) Rigmor Andersen Eide (KrF) 

Jóhanna María Sigmundsdóttir (F) Róbert Marshall (Björt framtíð) 

Katri Kulmuni (cent) Villum Christensen (LA) 

Krista Mikkonen (gröna)  

 

 

 

 


