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PUHEENJOHTAJISTON EHDOTUS 

 

 

Puheenjohtajiston ehdotus 

yhteispohjoismaisen arktisen strategian laa-

timiseksi 

1. Puheenjohtajiston ehdotus 

Puheenjohtajisto ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että ne laativat yhteisen strategian arktisia haasteita koskevalle 

pohjoismaiselle yhteistyölle ottaen huomioon mietinnön näkemyk-

set. 

 

2. Taustaa 

Nordisk Råd har længe haft de arktiske udfordringer på dagsorden og 

Nordisk Ministerråd har også længe opereret med et arktisk samarbejds-

program. Tiden er moden til at udvikle dette samarbejde et skridt videre 

ved at udvikle en strategi som samler de nordisk lande om det, som de 

kan blive enige om. En gennemgang af de nationale arktiske strategier vi-

ser en vis divergens, men arbejdet med en fælles strategi vil vise hvad vi 

har til fælles, og hvad der adskiller os på dette område. En fælles strategi 

vil kunne øge de nordiske landes indflydelse både i Arktisk Råd og andre 

steder, hvor arktisk politik udformes. 

 

Der blev på Nordisk Råds session i København i november 2011 vedtaget 

en række rekommandationer om søfartssikkerhed i arktiske farvande. I 

Nordisk Råd er der enighed om, at der fortsat er behov for at sætte fokus 

på den arktiske region, som får markant ændrede vilkår især på grund af 

klimaforandringerne. For første gang i mange år afholder Nordisk Råd en 

særlig temasession 23.marts 2012, og Præsidiet var enige om at arktisk 

skal være temaet. 
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3. Lausunnot 

Der har ikke været en egentlig høring om dette forslag, men på Præsidiets 

møde 25. januar 2012 i Oslo var der enighed om, at de arktiske temaer 

bliver stadig mere aktuelle. Stoltenberg rapporten har været med til at 

sætte fokus på de nordligste områder, men det vil være nyttigt de nordi-

ske lande i endnu højere grad agerer sammen. 

4. Puheenjohtajiston näkemykset 

Puheenjohtajiston kokouksessa tammikuussa 2012 ehdotettiin, että Poh-

joismaiden neuvosto suosittaisi Pohjoismaiden hallituksille, että Pohjois-

maat laativat yhteisen arktisen strategian. Tarkoituksena ei ole perustaa 

uusia foorumeja, vaan edistää Pohjoismaiden yhtenäisempää esiintymistä 

esimerkiksi Arktisessa neuvostossa. Tätä ajatusta tuettiin, mutta huomau-

tettiin, että strategian tulee suuntautua tulevaisuuteen eikä siinä pidä tyy-

tyä pienimpään yhteiseen nimittäjään.  

 

Keskusteluissa tuli esille Italiassa tapahtunut risteilyalusonnettomuus. Jos 

sama onnettomuus olisi sattunut arktisilla merialueilla, sekä ihmisiin että 

luontoon kohdistuvat seuraukset olisivat olleet paljon pahemmat. Poh-

joismaiden tulee olla johtavia myös laillisesti sitovien sopimusten edistä-

misessä. Kysymys ei ole pelkästään alueen luonnonvarojen hyödyntämi-

sestä, vaan myös väestöstä huolehtimisesta näillä harvaan asutuilla alueil-

la. 

 

Norja, Tanska ja Ruotsi hyväksyivät yhteiset tavoitteet ja painopistealu-

eet, kun nämä kolme Pohjoismaata toimivat peräkkäin Arktisen neuvoston 

puheenjohtajamaina. Vuonna 2013 puheenjohtajuus siirtyy Ruotsilta Ka-

nadalle, mutta Pohjoismaiden ei tule siitä syystä vähentää sitoutumistaan 

arktisen alueen kysymyksiin. Pohjoismaiden neuvosto kehottaa sen sijaan 

Pohjoismaiden hallituksia panostamaan yhä tiiviimmin ratkaisujen löytä-

miseen arktisen alueen kysymyksissä.  

 

Strategian ensimmäisenä tarkoituksena on selvittää, mistä tavoitteista 

Pohjoismaat voivat päästä yksimielisyyteen. Seuraavaksi pohditaan, mitä 

keinoja käytetään yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Pohjoismaiden 

yhteisen arktisen strategian ajatuksena ei kuitenkaan ole uusien foorumi-

en perustaminen tai pohjoismaisen blokin muodostaminen Arktisessa neu-

vostossa. Pohjoismaiden tulee kuitenkin ryhtyä yhteisiin toimiin yhteisten 

tavoitteiden saavuttamiseksi, koskien esimerkiksi arktisen alueen tiukem-

pia ympäristöstandardeja ja paikallisväestön – mukaan lukien alkuperäis-

väestön – osallistamista. Arktinen sitoutuminen ei ilmene pelkästään Ark-

tisen neuvoston yhteistyössä, vaan myös silloin, kun arktisen äänen tulee 

kuulua kansainvälisissä yhteyksissä esimerkiksi YK-kokouksissa, ilmasto-

neuvotteluissa tai turvallisuuspoliittisissa keskusteluissa. Turvallisuuspoli-

tiikan osalta on ratkaisevaa, ettei arktisesta alueesta muodostu konfliktien 

täyttämä alue, vaan että pidetään kiinni käytännöllisestä, erityisesti Arkti-

sen neuvoston kautta tehtävästä, yhteistyöstä. Samalla pohjoismaisesta 

näkökulmasta laadittuun arktiseen politiikkaan tulee sisällyttää Stolten-

bergin raportin suositukset. 

 

Keskeistä on edistää kehitystä, joka takaa hyvät elinolot arktisen alueen 

ihmisille. Tässä pitää löytää tasapaino, jossa otetaan huomioon sekä pai-

kallisen väestön oikeudet ja tarpeet ja alueen haavoittuvan luonnon suoje-

lu että maailmanlaajuisesti kasvava kiinnostus hyödyntää arktisen alueen 

luonnonvaroja ja käyttää tulevaisuudessa avautuvia uusia liikennereittejä.  

Merijään sulaessa avautuvat uudet merireitit voivat muodostua hyödylli-

siksi mannerten välisissä kuljetuksissa. Toisaalta koko maapallo menettää 

"ilmastointijärjestelmänsä", mikäli kylmät napa-alueet lämpenevät huo-

mattavasti. Vedenpinnan nouseminen jään sulaessa vaikuttaa samalla 

haavoittuviin rannikkoyhdyskuntiin, joissa eroosiovaara voi pakottaa siir-
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tämään asutusta. Muualla ikiroudan sulaminen voi aiheuttaa suuria on-

gelmia infrastruktuurille sekä öljy- ja kaasuputkille. 

 

Pohjoismaiden neuvosto on käyttänyt tausta-aineistona Lapin yliopiston 

tutkijan Lassi Heinisen Report on Arctic Strategies of the Nordic Countries, 

with outlining differences and similarities -raporttia, jossa hän vertailee 

Pohjoismaiden arktisia strategioita. Pohjoismailla on luonnollisesti eri pai-

nopistealueita, mutta keskeisimmillä aloilla mailla on yhteiset tavoitteet. 

Pohjoismaat voivat painostaa arktisen alueen olosuhteiden parantamisek-

si. Pohjoismaiden neuvosto tukee tavoitetta asettaa alueen väestö etusi-

jalle Pohjoismaiden yhteisessä arktisessa strategiassa. Heinisen raportin 

mukaan Pohjoismaiden on tärkeää taata, että alueen rauhanomaisuus säi-

lyy. Lisäksi on olennaista tukea Arktisen neuvoston vahvistamista hallitus-

yhteistyön velvoittavana keskuselimenä. Raportissa mainitaan lisäksi koh-

dennetumpia kysymyksiä, joita käsitellään Pohjoismaiden neuvoston Ark-

tista koskevassa teemaistunnossa Reykjavikissa 23. maaliskuuta 2012. Eri 

valiokuntien suosituksissa esitettävät aiheet tulee sisällyttää yhteiseen 

strategiaan. Sama koskee arktisen alueen merenkulun turvallisuutta kos-

kevia suosituksia, jotka hyväksyttiin Pohjoismaiden neuvoston istunnossa 

Kööpenhaminassa marraskuussa 2011. 

 

Suositukset Pohjoismaiden yhteisestä arktisesta strategiasta ovat yhtene-

vät Euroopan parlamentissa Brysselissä syyskuussa 2010 pidetyn Arktisen 

alueen yhdeksännen parlamentaarikkokonferenssin antaman julkilausu-

man kanssa. Parlamentaarikkokonferenssissa ehdotettiin sekä vuo-

teen 2030 ulottuvaa Arktis-visiota että pidempikestoisia ohjelmia Arktisen 

neuvoston toiminnalle. Pohjoismaiden neuvoston suositus laatia yhteis-

pohjoismainen strategia voi lisätä paineita arktisten kysymysten koor-

dinoinnin parantamiseksi. Strategian tulee suuntautua tulevaisuuteen eikä 

siinä pidä tyytyä pienimpään yhteiseen nimittäjään. Samalla Pohjoismai-

den neuvosto tukee sitä, että Pohjoismaiden ministerineuvosto panostaa 

vahvasti arktisiin kysymyksiin myös jatkossa. Arktisen neuvoston alaiset 

työryhmät ovat julkaisseet useita tieteellisiä raportteja ja niiden osana 

ehdotuksia lukuisten ongelmien ratkaisemiseen. Pohjoismaiden tulee olla 

keskeisenä toimijana ehdotusten toteuttamisessa. 

 

Pohjoismaiden neuvoston Suomen-valtuuskunnan yksitoista jäsen-
tä ovat laatineet jäsenehdotuksen, jossa Pohjoismaiden neuvosto 
suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle (PMN) joukon ehdo-
tuksia etenkin elinkeinoelämän alalla. Elinkeinovaliokunta käsitteli 
mietinnössään suurinta osaa tästä jäsenehdotuksesta. Yksi ehdo-
tuksen että-lauseista käsittelee kuitenkin Pohjoismaiden neuvoston 
kansainvälisiä yhteyksiä, jotka ovat puheenjohtajiston vastuulla: 
 
että se edistää EU:n mukaantuloa arktisen alueen yhteistyöhön ja 

unionin osallistumista yhteistyön kehittämiseen sekä myötävaikut-
taa siihen, että EU:sta tulee Arktisen neuvoston pysyvä tarkkailija-
jäsen.  
 
Pohjoismaiden neuvoston Suomen-valtuuskunnan yksitoista jäsen-
tä perustelee tätä näin: 
 

EU resursseineen voi antaa Pohjoismaille vahvaa tukea arktisen 
yhteistyön laajentamisessa. Tärkeänä edellytyksenä kuitenkin on, 
että EU myös saa selkeän roolin tässä yhteistyössä ja hyväksytään 
Arktisen neuvoston pysyväksi tarkkailijajäseneksi. Parhaillaan 
EU:ssa on meneillään arktisen informaatiokeskuksen suunnittelu-
työ. Tarkoituksena on, että tämä EU-tietokeskus perustettaisiin 
Rovaniemelle Suomen Arktisen keskuksen yhteyteen ja että kes-

kus toimisi eri puolilla Eurooppaa sijaitsevien tutkimuslaitosten 
verkostona. Pohjoismaiden voimakas tuki tälle keskukselle edistää 
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samalla myös arktisiin kysymyksiin liittyvää yhteistyötä EU:n 
kanssa ja EU:ssa. 
 
Euroopan parlamentti on edustettuna Arktisen alueen parlamentaarikko-

konferenssin (CPAR) pysyvässä komiteassa ja Pohjoismaiden neuvosto on 

komitean tarkkailijajäsen. Yhteistyö on ollut rakentavaa ja Euroopan 
parlamentti on esimerkiksi toiminut viimeisimmän konferenssin 
isäntänä syyskuussa 2010. Samalla tavalla olisi hyödyllistä, jos EU 
olisi vahvemmin arktisessa yhteistyössä mukana hallitustasolla 
Arktisen neuvoston kautta. Kuten perusteluissa mainitaan, EU on 
jo mukana esimerkiksi Pohjois-Suomeen Rovaniemelle perustetta-
van EU-tiedotuskeskuksen kautta. 

 

5. Päätelmät 

Edellä esitetyn perusteella puheenjohtajisto ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että ne laativat yhteisen strategian arktisia haasteita koskevalle 

pohjoismaiselle yhteistyölle ottaen huomioon mietinnön näkemyk-

set. 

 

 

Reykjavikissa 22. maaliskuuta 2012 

Bendiks H. Arnesen (A) 

Bertel Haarder (V) 

Christer Winbäck (fp) 

Cristina Husmark Pehrsson (m) 

Helgi Hjörvar (A) 

Karin Gaardsted (S) 

Karin Åström (S) 

 

 

Kimmo Sasi (kok.), puheenjohtaja 

Maarit Feldt-Ranta (sd.) 

Michael Tetzschner (H) 

Rigmor Andersen Eide (KrF) 

Silvia Modig (vas.), varapuheenjohtaja 

Simo Rundgren (kesk.) 

 

 


