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Pohjoismainen yhteistyö
Pohjoismainen yhteistyö on yksi maailman laajimpia alueellisia yh-
teistyömuotoja. Yhteistyön perustana on maantieteellinen, historiallinen 
ja kulttuurinen yhteenkuuluvuus, ja sen piiriin kuuluvat Islanti, Norja, 
Ruotsi, Suomi ja Tanska sekä Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti.

Pohjoismaista yhteistyötä tehdään politiikan, talouden ja kulttuurin aloilla 
tärkeänä osana eurooppalaista ja kansainvälistä yhteistyötä. Pohjois-
maisen yhteisön tavoitteena on vahva Pohjola vahvassa Euroopassa.

Pohjoismainen yhteistyö pyrkii vahvistamaan pohjoismaisia ja alueellisia 
etuja ja arvoja globaalissa maailmassa. Maiden yhteiset arvot lujittavat 
osaltaan Pohjolan asemaa yhtenä maailman innovatiivisimmista ja kilpai-
lukykyisimmistä alueista.
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Tässä esitteessä kerrotaan  

tarkemmin Pohjoismaiden 

neuvostosta. Huomaat, että 

Pohjoismaiden neuvoston työ 

vaikuttaa sinunkin elämääsi.
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On tärkeää, että koemme  

Pohjoismaiden neuvoston  

olevan oma neuvostomme ja  

että tiedämme Pohjoismaiden  

neuvoston olevan paikka, jossa  

kansan valitsemat poliitikot tekevät  

yhdessä työtä pohjoismaisen  

yhteistyön ja pohjoismaisen äänen  

vahvistamiseksi maailmassa.



Johdanto

Jan-Erik Enestam
Pohjoismaiden neuvoston johtaja

Pohjoismaiden neuvosto on toi-
minut jo yli 60 vuotta. Sinä aikana 
maailma on muuttunut suuresti ja 
elinehtomme nyt 2000-luvulla ovat 
aivan erilaiset kuin vuonna 1952. 
Tekniikka on kehittynyt merkittä-
västi ja ihmiset liikkuvat nykyään 
paljon enemmän maiden välillä – ei 
ainoastaan Pohjoismaiden sisällä, 
vaan ympäri maailmaa. 

Pohjoismaiden vahvat kulttuuriset, 
sosiaaliset ja demokraattiset arvot 
ovat olleet tärkeitä läpi koko Poh-
joismaiden neuvoston historian. Ne 
muodostavat luonnollisesti myös 
perustan Pohjoismaiden neuvoston 
tulevaisuudelle. Olennaisin asia on 
kuitenkin se, että me Pohjoismai-
den kansalaiset näemme neuvoston 
edelleen tärkeänä meille aivan ta-
vallisille pohjoismaalaisille. On tär-
keää, että koemme Pohjoismaiden 
neuvoston olevan oma neuvostom-
me ja että tiedämme Pohjoismaiden 
neuvoston olevan paikka, jossa 
kansan valitsemat poliitikot tekevät 

yhdessä työtä pohjoismaisen 
yhteistyön ja pohjoismaisen äänen 
vahvistamiseksi maailmassa.

Kokemus Pohjoismaiden neuvostos-
ta omana neuvostonamme  pohjau-
tuu sen toiminnan ymmärtämiseen. 
Ymmärtäminen puolestaan edel-
lyttää tietoa. Tietoa Pohjoismaiden 
neuvoston historiasta, Pohjoismai-
den neuvoston kokoonpanosta ja 
etenkin siitä, minkä eteen Pohjois-
maiden neuvosto tekee työtä sekä 
Pohjoismaissa että maailmalla. 
Pohjoismaiden neuvosto haluaa 
ja voi vaikuttaa Pohjoismaiden 
kansalaisten elämään ja toivotta-
vasti myös muihin maihin ja niiden 
kansalaisiin. 

Tässä esitteessä kerrotaan tarkem-
min Pohjoismaiden neuvostosta. 
Huomaat, että Pohjoismaiden 
neuvoston työ vaikuttaa sinunkin 
elämääsi. Ehkä sinäkin haluat olla 
mukana vaikuttamassa Pohjoismai-
den neuvostoon?



uusi poliittinen foorumi Yhdistyneet 
Kansakunnat tavoitteena luoda 
mahdollisuus kansainväliseen vuo-
ropuheluun ja yhteistyöhön. 

Pohjoismaissa oltiin yhtä mieltä 
siitä, että maiden pienuus saattaisi 
olla ongelma epävarmassa maail-
massa. Epävarmuus näkyi suurissa 
naapurimaissa: Saksa oli pommi-
tettu maan tasalle ja Neuvostoliiton 
tilanne oli häilyvä. Mitä tapahtuisi 
seuraavaksi?

1940-luvun loppupuolella vallitsi 
siis yleinen epävakauden ja epävar-
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Katastrofin jälkeen

muuden ilmapiiri ja Pohjoismaat ha-
vaitsivat mahdollisuuden hyödyntää 
paremmin kielellisiä ja kulttuurisia 
yhtäläisyyksiään. Pohjoismaiden 
yhteiskuntajärjestelmät eivät olleet 
identtisiä, mutta yhtäläisyyksiä oli 
enemmän kuin eroja. Pohjoismai-
sen yhteistyön siemen alkoi itää 
toiveesta antaa Pohjolalle vahvempi 
ääni aikana, jona poliittisen kehi-
tyksen suuntaa ei voitu ennustaa. 
Kansa tuki vahvasti Pohjoismaiden 
neuvoston perustamista ja Norden-
yhdistykset toimivat keskeisenä 
liikkeellepanevana voimana tässä 
kansanliikkeessä.

Pohjoismaiden neuvoston histo-
ria alkaa toisen maailmansodan 
raunioilta. Koko Eurooppa oli silloin 
tuhon oma. Siviiliväestöä oli pako-
salla, tuhoamisleirejä löydettiin, 
traagisia ihmiskohtaloita ilmeni 
koko ajan enemmän – ja USA oli 
pudottanut Japaniin kaksi atomi-
pommia käsittämättömän tuhoavin 
seurauksin. Vanha maailma oli pirs-
taleina. Jälleenrakentaminen saatiin 
kuitenkin onneksi nopeasti käyntiin 
ja vuonna 1945 perustettiin tärkeä 

1940-luvun loppupuolella  

vallitsi yleinen epävakauden 

ja epävarmuuden ilmapiiri ja 

Pohjoismaat havaitsivat mah-

dollisuuden hyödyntää parem-

min kielellisiä ja kulttuurisia 

yhtäläisyyksiään.
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Ensimmäisen aloitteen pohjoismaisen yhteistyön käyn-
nistämiseksi teki Tanskan pääministeri Hans Hedtoft 13. 
elokuuta 1952 ehdottamalla perustettavaksi foorumia, 
jonka puitteissa pohjoismaiset poliitikot voisivat kokoon-
tua säännölliseen neuvonpitoon – myös maiden hallitusten 
kanssa.

Ensimmäiset askeleet

32 øyvind tønnesson .  nordisk råd 1952–2002

deler av Europa. Fra 1955 foregikk disse sam-
tidig og de førte til at de seks landene i den 
europeiske Kull- og Stål unionen to år senere 
vedtok Romatraktaten, grunnlaget for opp-
rettelsen av eec, det europeiske økonomiske 
fellesskap. Parallelt ble det fra 1956 forhand-
let om et stort europeisk frihandelsområde 
for industrivarer, som skulle om fattet alle 
medlemslandene i oeec, deriblant Norge, 
Sverige og Danmark. Det var forskjellige syn 
på disse forhandlingene i Norden, men ihvert-
fall i Danmark og Norge var det en al minnelig 
oppfatning at man måtte følge Storbritannia, 
som både var en svært viktig handelspartner 
og en nær alliert i nato. Da Frankrike og de 
øvrige av «de seks» brøt forhandlingene om 
et europeisk frihandelsområde, kom det raskt 
igang forhandlinger mellom de syv resteren-
de oecd-land, og disse forhandlingene førte 
til dannelsen av Det Europeiske Frihandels-
område, efta, i 1960. Med efta på plass var et 
eksklusivt nordisk fellesmarked ikke lenger ak-
tuelt. Det var imidlertid ikke bare de store eu-
ropeiske markedsforhandlinger i sig selv som 
gav dette resultat; motstanden i Norge mot 

e n  n o r d i s k  l ø s n i n g  h a d d e  
i virkeligheten lenge vært for sterk. Erik Bro-
foss, som nå var sentralbanksjef, skrev da han 
tidlig i 1959 trakk sig som norsk medlem av det 
nordiske økonomiske samarbejdsudvalget: 
«Personlig har jeg i lang tid vært klar over at 
e n  ø k o n o m i s k  
organisasjon i Norden ikke kunne la seg eta-
blere på grunn av norsk trangsynthet.»24

Norden og EEC

Danmark, Norge og Sverige var med på å 
opprette efta 20.–21. juli 1959. Ti dager tidli-
gere var spørsmålet om et nordisk fellesmar-
ked lagt til side. efta-landene skulle over en 
periode på ti år bygge ned tollmurer seg imel-
lom, med sikte på å oppnå full frihandel med 
industrivarer. Dermed ble store deler av det 
nordiske fellesmarkedet man så lenge hadde 
diskutert en realitet, selv om det altså skjedde 
i en videre europeisk sammenheng. Verdien 
av den nordiske samhandelen vokste betrakt-
elig i tiåret som fulgte dannelsen av efta.25 

Hedersmenn på TV: Social-
demokraten Jens Otto Krag 
(DK) og folkpartisten Bertil 
Ohlin (S) i diskusjon om 
EEC i 1961. Forholdet til det 
øvrige Europa har forblitt 
et debattema i Nordisk Råd 
i mer enn en manns alder, 
men det har aldri  
kunnet bli behandlet jour-
nalistisk av en felles nordisk 
redaksjon for en felles  
nordisk fjernsynskanal.  

25. Nordisk statistisk  
årbok har fra 1967 tabeller 
med tall for den nordiske  
samhandelen. Totalverdien  
i perioden 1962–69 steg  
fra 1326,9 mill. til 3201,8  
mill. us $. 
26. Eriksen og Pharo, op.cit.  
s. 342 Forfatterne siterer 
spørsmålet «om nordmenne-
ne i  
virkeligheten ønsker å oppnå 
fullt medlemskap og ønsker å 
delta i en integrasjonspro-
sess». 

25

Rådets etablering 1952–55

Hans Hedtofts forslag om å opprette Nordisk 
Råd ble fremmet under inntrykk av at for-
handlingene om forsvarsforbund og tollunion 
hadde vært resultatløse. Omtrent på samme 
tidspunkt, i september 1951, ble en nordisk 
parlamentarikerforsamling for friere samferd-
sel konstituert. Sosialdemokraten Hedtoft 
hadde, sammen med sin svenske «partifelle» 
Rolf Edberg, vært pådriver for etableringen 
også av  denne.  De hadde  
sett det som ønskelig å få folkevalgte politi-
kere direkte engasjert for nordisk samarbeid, 
blant annet fordi samarbeidskomiteer av 
embets menn og andre eksperter ikke bragte 
tilstrekkelige resultater. Politisk vilje kunne 
være vel så viktig som inngående sakkunn-
skap.13

 Et annet argument som ble fremført for et 
mer regelmessig samarbeid mellom de nor-
diske landenes parlamentarikere, var at dette 
kunne bidra til å gi nordiske fellesløsninger en 
folkelig forankring.14 Det var imidlertid fra 
første stund klart at et nordisk parlamentarisk 
råd ikke skulle ha noen besluttende myndig-
het. Overnasjonalitet av det slag man senere 
skulle komme til å se utvikle seg i det euro-
peiske fellesskap, var det ikke snakk om. 
 Det Hans Hedtoft foreslo for medlemmene 
av det Nordiske Interparlamentariske For-
bund sensommeren 1951, var å opprette en 
forsamling som kunne gi råd og ta politiske 
initiativ, og som ville gi landenes politikere 
bedre muligheter til å gjøre seg kjent med 
hverandres oppfatninger på områder av nor-
disk interesse. Forsamlingen skulle bestå av 
både parlamentarikere og regjeringsmedlem-

norden 1945–1969 .  store resultater, store ambisjoner

Initiativet til å opprette 
Nordisk Råd kom fra 
dansk side. Det danske 
kongeparet, Frederik 9.  
og dronning Ingrid, kas-
tet glans over begivenhe-
ten da Rådets første se-
sjon fant sted på Christi-
ansborg i februar 1953. 

1951 · 1952 · 1953 · 1954 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981

Yhteispohjoismai-
set työmarkkinat 
perustetaan  
2. heinäkuuta  
1954.

Passivapaus tulee 
voimaan 1952.

Pohjoismainen 
sosiaaliturvasopimus 
solmitaan 1955.

Pohjoismaiden neu-
voston kirjallisuuspal-
kinto jaetaan ensim-
mäisen kerran 1962.

Pohjoismaiden 
neuvoston musiik-
kipalkinto peruste-
taan vuonna 1965.

Pohjoismainen neu-
voston ensimmäinen 
istunto järjestetään  
13. helmikuuta 1953.Pohjoismai-

den neuvosto 
perustetaan 
1952.

Suomesta 
tulee jäsen 
1955.

Passivapaudesta 
tehdään passiunioni 
1958.
 

Helsingin sopimus  
allekirjoitetaan 
23. maaliskuuta 1962.

Islanti, Norja, Ruotsi ja Tanska hyväksyivät Hedtoftin 
ehdotuksen vuonna 1952. Pohjoismaiden neuvosto 
perustettiin ja ensimmäinen istunto järjestettiin 13. 
helmikuuta 1953 Tanskan kansankäräjillä Christians-
borgissa. Hans Hedtoft valittiin neuvoston ensimmäi-
seksi presidentiksi.

Suomi jäseneksi
Suomi liittyi Pohjoismaiden neuvoston jäseneksi vuon-
na 1955. Kööpenhaminassa vuonna 1956 järjestetyn 
neljännen istunnon avajaisissa neuvoston presidentti, 
ruotsalainen Bertil Ohlin (FP) totesi: ”Tähän asti meistä on 
tuntunut siltä, että yksi tuoli on ollut tyhjänä, koska Suomi 
ei ole ollut mukana… Vasta nyt pohjoismainen piirimme on 
täysilukuinen.”

35

samarbeidstiltak på det økonomiske område. 
I mange tilfeller dreide det seg om tiltak som 
allerede hadde vært vurdert i utredningene 
om et eksklusivt nordisk fellesmarked i 
1950-årene. Et forhold som gjorde nye nor-
diske fremstøt aktuelle, var problemer i efta-
samarbeidet. Svikt i britisk økonomi og kon-
kurranseevne fikk i 1964 den britiske regjerin-
gen til å øke tollsatsene på import også fra de 
andre efta-landene med 15 prosent. Dette 
var i strid med avtaleverket i efta, men Storbri-
tannia hadde i kraft av sin størrelse en svært 
d o m i n e r e n d e  
posisjon, og lot seg vanskelig binde opp av de 
mindre landene innenfor samarbeidet. Flere 
medlemmer av Nordisk Råd ble opptatt av at 
de nordiske landene måtte forsøke å opptre 
som en blokk i internasjonale forhandlinger for 
å få større tyngde. 
 Forslagene i Rådet fikk samlet karakter av 
et press overfor regjeringene for en mer of-
fensiv satsing på å integrere de nordiske øko-
nomiene. Med de erfaringer landenes myn-
digheter hadde høstet i det foregående tiåret 
in mente, må det sies at utsiktene til å oppnå 
store resultater midt på 1960-tallet ikke var 

særlig gode. To forslag fremmet i Nordisk Råd 
før sesjonen i 1966 kan tjene som eksempler 
på at interessekonflikter blokkerte for et tet-
tere økonomisk samrøre: Det ene forslaget, 
som ble fremmet av en svensk og en finsk par-
lamentariker, gikk ut på å sikre rettslig likestil-
ling for nordiske borgere når det gjaldt yrkes-
fiske, mens det andre, fremmet av seks råds-
medlemmer fra den borgerlige siden i dansk  
politikk, tok sikte på å etablere et felles nor-
disk marked for landbruksvarer.30 Begge disse 
for slagene berørte næringsvirksomhet av vi-
t a l  l o k a l  
– til dels også nasjonal – betydning i flere av  
landene. Som tidligere, var det en klar interes-
semotsetning mellom det effektive eksporto-
rienterte danske landbruket på den ene side 
og det beskyttede hjemmemarkedsbaserte 
norske på den annen side. Et felles marked for 
landbruks varer ville være til fordel for danske 
bønder og det kunne gitt lavere matvarepri-
ser for nordiske forbrukere, men for bønder 
og hele lokalsamfunn i Nordens mindre frukt-
bare regioner kunne det betydd takk og farvel. 
Forvaltningen av fiske ressursene og fiskeripo-
litikken forøvrig var i alle land i høy grad inn-

norden 1945–1969 .  store resultater, store ambisjoner

Representanter for fem 
nordiske regjeringer un-
dertegner det nordiske 
samarbeidets «grunnlov», 
Helsingforsavtalen, i Fin-
lands Riksdag 23. mars 
1962.  
Fra venstre Danmarks 
statsminister Viggo Kamp-
mann, Islands justisminis-
ter Bjarni Benediktsson,  
Finlands statsminister 
Martti Miettunen, Norges 
kirke- og undervisnings-
minister Helge Sivertsen 
og Sveriges justisminister 
Herman Kling.  

31. nr 1966, 
Rekommandasjon nr 26.

Ehdotus Pohjois-
maiden neuvoston 
perustamiseksi 
tehdään 13. elo-
kuuta 1951.

p
o

h
jo

is
m

a
id

e
n

 n
e

u
v

o
s

to
 – 

m
e

id
ä

n
 n

e
u

v
o

s
to

m
m

e



 11

1951 · 1952 · 1953 · 1954 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981

Kulttuurisopimus 
solmitaan 1971.

Pohjoismaiden 
ministerineuvosto 
perustetaan 1971.

Suomen simultaani-
tulkkaus aloitetaan 
1977.

Ahvenanmaasta ja 
Färsaarista tulee 
jäseniä 1970.

Tanskasta 
tulee EY:n jäsen 
1973.

 Det nordiske samarbeidet hadde svært 
bred oppslutning i landene. For danske og 
norske tilhengere av ef-medlemskap var det 
derfor viktig å unngå at nordisk samarbeid og 
ef-medlem -skap fremstod som alternativer 
man skulle velge mellom. «Jeg tror det er viktig 
å få slått fast at i denne situasjon er det nor-
diske samarbeidet ikke et alternativ, men et 
helt nødvendig og over ordentlig viktig supple-
ment til en tilknytning til Fellesskapet», sa Nor-
g e s  h a n d e l s m i n i s t e r  P e r  
Kleppe under generaldebatten på sesjonens 
første dag. For dem som håpet å oppnå flertall 
for et nei-standpunkt ved de forestående folke-
avstemninger, var det derimot viktig å frem -
heve usikkerheten knyttet til det nordiske 
samarbeidets fremtid og de problemer lande-
nes ulike tilknytning til ef kunne skape. 
 Senterpartiene i Norge, Sverige og Finland 
hadde således i forkant av sesjonen vedtatt 
en uttalelse der de gikk inn for at de nordiske 
land måtte få en likeartet tilknytning til ef. Det 
ble ikke uttrykt støtte for et slikt syn fra særlig 
mange rådsrepresentanter, men mange fryk-
t e t  
likevel følgene når to av fem land gikk inn i ef 
som fullverdige medlemmer. Fra finske, sven-
ske og islandske regjeringsrepresentanter 
kom bekymringen til uttrykk i diplomatiske 
ordelag, mest i form av ønsker om å intensi-
vere sam arbeidet på områder der de mente 
d e t  k u n n e  
gi særlig store gevinster, som i kultursektoren, 
innenfor samferdsel, og på miljøområdet. An-
dre var langt skarpere i sine budskap, som 
den svenske vänsterpartisten c.-h. Hermans-
son. Han mente at et fortsatt nordisk samar-
beid kunne bli vanskelig, kanskje umulig, der-
som noen stater ble ef-medlemmer. «Det pro-
blemet kommer också att föreligga», sa han, 
«att olika nordiska samarbetsorgan (...) kan 
komma att utnyttjas som kanaler för påver-
k a n  f r å n  V ä s t e u r o p e i s k a  
gemenskapen».
 Selv om det altså fra svensk, finsk og is-
landsk hold ble uttrykt uro for et «delt Nor-
den», stod den hardeste verbale kamp under 
generaldebatten ved den 20. rådssesjon like-

vel mellom politikere på de to sidene i den 
danske og den norske strid. De talte nok like 
m y e  f o r  e t  h j e m l i g  
publikum som til de nordiske politikerkolle-
ger som befant seg i Riksdagshuset i Helsing-
fors. Den folkelige mobilisering var i full gang, 
o g  
ef-motstandernes representanter ga uttrykk 
for håpet om å gå seirende ut av den pågåen-
de kamp, både i Danmark og Norge. De fleste 
a n t e  n o k  
likevel at sjansene for dette var betydelig min-
dre i slettelandet enn i det fjellhøye nord. 
 Hensynet til det nordiske fellesskap spilte 
en viss rolle for en del av de nordmenn og 
dansker som gikk til stemmeurnene ved fol-
keavstemningene høsten 1972. Det synes 
klart at det, særlig blant dem som stemte nei 
i Danmark, var flere som la vekt på forholdet 
t i l  d e t  ø v r i g e  
Norden. Også i Norge var spørsmålet bragt 
inn i debatten av nei-folk, men det var bare i 
marginale velgergrupper det hadde større 
betydning.41 ef-saken var først og fremst et 
bilateralt anliggende mellom det enkelte land 
og ef, og det var de nasjonale vurderingene 
som veide tyngst for velgerne. 
 Både i Norge og Danmark var det hensy-
net til økonomien, og da særlig eksportinte-
ressene, som var avgjørende for dem som 
stemte ja. Blant dem som stemte nei, var det 
både likheter og forskjeller. Den klareste for-
skjell bestod i at den norske bondebefolkning 
og innbyggerne utenfor hovedstadsområdet 
i  a l l  h ove d s a k  s t i l te  s e g  
på nei-siden, mens de danske høyproduktive 
bønder var blant dem som sterkest gikk inn 
for ef-medlemskapet. Hovedstaden Køben-
havn utgjorde derimot en bastion for den 
danske ef-motstanden med klart nei-flertall 
ved folke avstemningen. 
 Det som var likt, var for det første at nei- 
bevegelsene i de to landene markerte mot-
stand mot de ambisjoner om overnasjonalitet 
som eec-landene hadde uttrykt både i Roma-
traktaten og ved senere anledninger. Avgi-
velse av nasjonal suverenitet – av sjølråderett, 
som det ble hetende i Norge – var ikke noe 

48 øyvind tønnesson .  nordisk råd 1952–2002

Täyttä vauhtia eteenpäin
1950-luvulla Pohjoismaiden neuvostossa tehtiin 
monia Pohjoismaiden kansalaisten elämää helpotta-
via päätöksiä. Neuvoston hyväksymä pohjoismainen 
passiunioni helpotti Pohjoismaiden kansalaisten liik-
kumista ja se toimi myöhemmin Schengen-yhteistyön 
esikuvana.

35

samarbeidstiltak på det økonomiske område. 
I mange tilfeller dreide det seg om tiltak som 
allerede hadde vært vurdert i utredningene 
om et eksklusivt nordisk fellesmarked i 
1950-årene. Et forhold som gjorde nye nor-
diske fremstøt aktuelle, var problemer i efta-
samarbeidet. Svikt i britisk økonomi og kon-
kurranseevne fikk i 1964 den britiske regjerin-
gen til å øke tollsatsene på import også fra de 
andre efta-landene med 15 prosent. Dette 
var i strid med avtaleverket i efta, men Storbri-
tannia hadde i kraft av sin størrelse en svært 
d o m i n e r e n d e  
posisjon, og lot seg vanskelig binde opp av de 
mindre landene innenfor samarbeidet. Flere 
medlemmer av Nordisk Råd ble opptatt av at 
de nordiske landene måtte forsøke å opptre 
som en blokk i internasjonale forhandlinger for 
å få større tyngde. 
 Forslagene i Rådet fikk samlet karakter av 
et press overfor regjeringene for en mer of-
fensiv satsing på å integrere de nordiske øko-
nomiene. Med de erfaringer landenes myn-
digheter hadde høstet i det foregående tiåret 
in mente, må det sies at utsiktene til å oppnå 
store resultater midt på 1960-tallet ikke var 

særlig gode. To forslag fremmet i Nordisk Råd 
før sesjonen i 1966 kan tjene som eksempler 
på at interessekonflikter blokkerte for et tet-
tere økonomisk samrøre: Det ene forslaget, 
som ble fremmet av en svensk og en finsk par-
lamentariker, gikk ut på å sikre rettslig likestil-
ling for nordiske borgere når det gjaldt yrkes-
fiske, mens det andre, fremmet av seks råds-
medlemmer fra den borgerlige siden i dansk  
politikk, tok sikte på å etablere et felles nor-
disk marked for landbruksvarer.30 Begge disse 
for slagene berørte næringsvirksomhet av vi-
t a l  l o k a l  
– til dels også nasjonal – betydning i flere av  
landene. Som tidligere, var det en klar interes-
semotsetning mellom det effektive eksporto-
rienterte danske landbruket på den ene side 
og det beskyttede hjemmemarkedsbaserte 
norske på den annen side. Et felles marked for 
landbruks varer ville være til fordel for danske 
bønder og det kunne gitt lavere matvarepri-
ser for nordiske forbrukere, men for bønder 
og hele lokalsamfunn i Nordens mindre frukt-
bare regioner kunne det betydd takk og farvel. 
Forvaltningen av fiske ressursene og fiskeripo-
litikken forøvrig var i alle land i høy grad inn-

norden 1945–1969 .  store resultater, store ambisjoner

Representanter for fem 
nordiske regjeringer un-
dertegner det nordiske 
samarbeidets «grunnlov», 
Helsingforsavtalen, i Fin-
lands Riksdag 23. mars 
1962.  
Fra venstre Danmarks 
statsminister Viggo Kamp-
mann, Islands justisminis-
ter Bjarni Benediktsson,  
Finlands statsminister 
Martti Miettunen, Norges 
kirke- og undervisnings-
minister Helge Sivertsen 
og Sveriges justisminister 
Herman Kling.  

31. nr 1966, 
Rekommandasjon nr 26.

Helsingin sopimus
Pohjoismaisen yhteistyön tiivistyessä Pohjoismaat suuntautuivat myös 
muualle Eurooppaan. Maiden jäsenyydet Maailman vapaakauppajärjestössä 
Eftassa sekä Euroopan yhteisön jäsenhakemukset vauhdittivat pohjoismaista 
yhteistyötä koskevan valtiosopimuksen laatimista. 

Helsingin sopimus, joka toimii eräänlaisena pohjoismaisena perustuslakina, 
hyväksyttiin Helsingissä vuonna 1962. Sopimuksessa päätettiin muun muas-
sa, että Pohjoismaiden neuvostolla on oltava mahdollisuus antaa lausuntoja 
merkittävistä pohjoismaista yhteistyötä koskevista kysymyksistä.
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1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 ·  2011 ·  2012

Grönlannista tulee 
jäsen 1984.

Pohjoismaiden 
neuvoston luonto- ja 
ympäristöpalkinto 
perustetaan 1995.

Baltian yleiskokous peruste-
taan Pohjoismaiden neuvoston 
esimerkin pohjalta 1991.

Talouskasvua ja täystyölli-
syyttä koskeva toimintasuun-
nitelma laaditaan 1985.

Norjasta ja Islan-
nista tulee Etan 
jäseniä 1994.

Norjan, Ruotsin ja Suomen 
saamelaiskäräjät saavat 
Pohjoismaiden neuvos-
tossa tarkkailijajäsenen 
aseman 1994.

Suomi ja Ruotsi 
liittyvät EU:hun 
1995.

Yhteistyö laajenee edelleen
Ahvenanmaasta, Färsaarista ja Grönlannista tuli Pohjoismaiden 
neuvoston jäseniä vasta muutaman vuoden kuluttua. Vuonna 
1970 päätettiin Färsaarten osallistumisesta yhteistyöhön osana 
Tanskan valtuuskuntaa ja Ahvenanmaan osallistumisesta osana 
Suomen valtuuskuntaa. Grönlannin edustajat saivat paikat Poh-
joismaiden neuvoston Tanskan valtuuskunnasta vuonna 1984.

Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti ovat saaneet 
enemmän painoarvoa pohjoismaisessa yhteistyössä 
vuonna 2007 hyväksytyn Ahvenanmaan asiakirjan 
jälkeen.

Kulttuurisopimus
Toive kulttuuriyhteistyön nopeuttamisesta, sujuvoittami-
sesta ja byrokratian vähentämisestä johti vuonna 1971 
kulttuurisopimuksen solmimiseen. Tavoitteena oli lisätä 
maiden yhteisten opetus-, tutkimus- ja kulttuurialan panos-
tusten painoarvoa.

Pohjoismaiden neuvoston palkinnot
Pohjoismaiden neuvosto jakaa vuosittain kirjallisuuspalkin-
non, musiikkipalkinnon, elokuvapalkinnon sekä luonto- ja 
ympäristöpalkinnon. Palkinnoilla pyritään lisäämään kiin-
nostusta Pohjoismaiden kirjallisuuteen, kieliin, musiikkiin 
ja elokuviin. Kaikkien palkintojen suuruus on noin 47 000 
euroa. 

Berliinin muuri 
murtuu 1989.
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1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 ·  2011 ·  2012

Ahvenanmaan  
asiakirja laaditaan  
5. syyskuuta 2007.

Yhteistyö venäläisten 
parlamentaarikkojen 
kanssa vakiintuu 2010.

Pohjoismaiden neu-
voston elokuvapalkin-
to perustetaan 2002.

Pohjoismaiden neuvoston parlamentaarikot pitävät säännölli-
sesti yhteyttä myös muihin parlamenttien välisiin järjestöihin 
Euroopassa. Kansainvälinen yhteistyö ja verkosto kehittyy koko 
ajan.

Itämeren parlamentaarikkokonferenssin (BSPC) puitteissa 
tehtävän yhteistyön tavoitteena on vahvistaa Itämeren aluetta 
kokonaisuutena.

Vuonna 2007 Pohjoismaiden neuvosto sai yhteyden Valko-Venä-
jän oppositioon ja parlamenttiin muun muassa pyöreän pöydän 
keskustelujen kautta.

Eurooppa-yhteistyö
Vuonna 1973 Tanska liittyi Euroopan yhteisöön, jonka 
yleisesti pelättiin olevan kuolinisku Pohjoismaiden 
neuvostolle. Murentumisen sijaan pohjoismainen 
yhteistyö sai kuitenkin uutta pontta vuonna 1971 
perustetun Pohjoismaiden ministerineuvoston myötä, 
sillä sen piiriin kuuluva hallitusten välinen yhteistyö 
oli entistä velvoittavampaa.  

Norjasta ja Islannista tuli Etan jäseniä vuonna 1994, minkä myö-
tä maat noudattavat samoja sääntöjä Euroopan sisämarkkinoi-
den vapaasta liikkuvuudesta kuin EU:hun kuuluvat Pohjoismaat.

Berliinin muurin murtuminen avaa uusia mahdollisuuksia
Berliinin muurin murtumisen jälkeen vuonna 1989 Pohjoismai-
den ja Baltian maiden ja Luoteis-Venäjän yhteistyö laajentui ja 
lujittui. 

Nuorten Pohjoismaiden 
neuvostosta tulee oma 
organisaationsa 2002.
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vaan osallistuu myös vihreämmän 
Euroopan luomiseen, vihreämmän 
talouden edistämiseen ja ilmaston-
muutoksen ehkäisemiseen.

Pohjoismaiden neuvoston kansain-
välisen työn ytimessä ovat ihmis-
oikeudet, demokratia, tasa-arvo 
ja oikeusvaltion periaatteet.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
pohjoismainen yhteistyö on edel-
leen keskeisellä sijalla neuvoston 
työssä. Euroopan ja muun maail-
man tapahtumat vaikuttavat myös 
Pohjoismaihin. Sen vuoksi myös 
EU-politiikka ja globaalit haasteet 
ovat Pohjoismaiden neuvoston asia-
listalla. Pohjoismaiden neuvosto 
pyrkii määrätietoisesti saamaan 
Pohjoismaiden äänen kuulumaan 
vahvemmin EU-kysymyksissä. Hyviä 
esimerkkejä yhteistyöstä ovat EU:n 
kuluttajadirektiivin uudistaminen, 
EU:n Itämeri-strategian laatiminen 
ja kalastuspolitiikan uudistaminen.

Lyhyesti sanottuna Pohjoismaiden 
yhteydet ympäröivään maailmaan 
ovat Pohjoismaiden neuvoston 
työssä keskeisellä sijalla. Vain vai-
kuttamalla ympäristöönsä Pohjois-
maiden neuvosto voi olla osallisena 
kansainvälisessä politiikassa ja 
siten myös luoda parhaat tulokset 
Pohjoismaiden asukkaille.

Minkä asioiden parissa Pohjoismaiden  
neuvosto työskentelee?

14 

maiden neuvoston suurimmista 
haasteista. 1900-luvulla ajatus poh-
joismaisesta hyvinvointivaltiosta oli 
koko ajan myötätuulessa. Tänä päi-
vänä hyvinvointimalli on kuitenkin 
kovan taloudellisen paineen alla.

Myös kulttuurikysymykset ovat 
neuvoston työssä keskeisellä 
sijalla. Se selittyy Pohjoismaiden 
samankaltaisuudella. Kielet ja 
ajattelutapa, arvot ja yhteinen 
kulttuuriperintö ovat yleisesti pi-
kemminkin yhdistäviä kuin erottavia 
tekijöitä. Sen vuoksi pohjoismaiset 
kulttuurikysymykset ovat aina olleet 
ratkaisevan tärkeitä Pohjoismaiden 
neuvostolle.

Muista tärkeistä kysymyksistä 
mainittakoon Pohjoismaiden kan-
salaisten liikkuvuus Pohjoismais-
sa  – oikeus liikkua vapaasti maasta 
toiseen ei ole selviö vaan poliittisen 
päätöksenteon tulos. 

Verrattaessa Pohjoismaita muuhun 
maailmaan on kiintoisaa huomata, 
että vaikka tärkeimpänä tavoitteena 
on pohjoismaalaisten elämänlaa-
dun varmistaminen, tätä tavoitet-
ta ei kuitenkaan saavuteta vain 
ajattelemalla ja toimimalla omalla 
alueellamme. Tämän vuoksi Poh-
joismaiden neuvosto ei tee työtä 
vain kestävän Pohjolan puolesta 

Pohjoismaiden neuvoston työ voi-
daan tiivistää hyvin yksinkertaises-
ti. Syynä on se, että Pohjoismaiden 
neuvoston parlamentaarikoilla on 
päällimmäisenä mielessä yksi ta-
voite: Pohjoismaissa on oltava hyvä 
elää. Se on suurin vaikutin kaikkien 
neuvoston ideoiden ja ehdotusten 
takana.

On kuitenkin muistettava, että Poh-
joismaista ei tehdä hyvää – tai edes 
parempaa – paikkaa aivan helpol-
la. Matkassa on monta mutkaa ja 
siksi työ on usein tasapainottelua 
eri näkemysten välillä. Pohjois-
maiden neuvosto on lähtökohtai-
sesti lähempänä kansalaisia kuin 
Pohjoismaiden ministerineuvosto, 
jossa tehdään hallitustason yhteis-
työtä. Pohjoismaiden neuvostossa 
parlamentaarikot voivat hallituksia 
vapaammin tehdä maiden välistä 
yhteistyötä kansallisista eroista 
huolimatta ja siten helpommin työs-
kennellä poliittisten tavoitteidensa 
saavuttamiseksi. 

Pohjoismaisen hyvinvointimal-
lin säilyttäminen ja kehittäminen 
on esimerkki yhdestä Pohjois-
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Pohjoismaiden neuvoston työ voidaan 

tiivistää hyvin yksinkertaisesti.  

Syynä on se, että Pohjoismaiden  

neuvoston parlamentaarikoilla on  

päällimmäisenä mielessä yksi tavoite: 

Pohjoismaissa on oltava hyvä elää.



16 

Pohjoismaiden neuvosto  

pyrkii koko ajan parantamaan  

yhteyksiään Pohjoismaiden  

kansalaisiin. Avoimuuden ja  

keskustelun edistämiseksi  

Pohjoismaiden neuvosto alkoi 

ottaa vastaan kansalaislähetystöjä 

1. tammikuuta 2012 alkaen.
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Pohjoismaiden neuvosto pyrkii 
koko ajan parantamaan yhteyksiään 
Pohjoismaiden kansalaisiin. Avoi-
muuden ja keskustelun edistämi-
seksi Pohjoismaiden neuvosto alkoi 
ottaa vastaan kansalaislähetystöjä 
1. tammikuuta 2012 alkaen. Kuka ta-
hansa pohjoismaalainen voi esittää 
tapaamispyynnön Pohjoismaiden 
neuvoston valiokunnalle ja päästä 
kertomaan näkemyksiään neuvos-
ton politiikasta. Tämä on esimerkki 
konkreettisesta aloitteesta, joka 
entistä selkeämmin tekee Pohjois-
maiden neuvostosta kansalaisten 
neuvoston – meidän neuvostomme.

Lähemmäksi kansalaisia

Pohjoismaiden neuvoston 
puheenjohtajisto ja valiokunnat
Pohjoismaiden neuvoston jäsenet 
jakaantuvat puheenjohtajistoon ja 
viiteen valiokuntaan.

Puheenjohtajisto
Puheenjohtajisto muodostaa 
Pohjoismaiden neuvoston poliit-
tisen johdon. Istuntojen välillä 
puheenjohtajisto on neuvoston ylin 
päättävä elin. Puheenjohtajiston 
vastuulla on neuvoston yleiset po-
liittiset linjaukset, työn suunnittelu 
ja budjetointi sekä ulko- ja turvalli-
suuspoliittinen parlamentaarinen 
yhteistyö. Pohjoismaiden neuvos-
ton presidentti ja varapresidentti 
kuuluvat puheenjohtajistoon.
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Ympäristö- ja luonnonvaravalio-
kunta
•	 Ilmastonmuutos
•	 Ydinturvallisuus
•	 Kalataloushallinto
•	 Elintarviketuotanto ja ruokaturva
•	 Biologisen monimuotoisuuden 

suojelu
•	 Arktisen alueen ympäristönsuojelu
•	 Vaaralliset kemikaalit
•	 Energia ja liikenne (yhteistyössä 

elinkeinovaliokunnan kanssa) 

Elinkeinovaliokunta
•	 Sisämarkkinat, vapaa liikkuvuus, 

rajaesteiden poistaminen,  
kaupankäynti

•	 Aluepolitiikka ja rakennetuet
•	 Työllisyys ja työmarkkinat
•	 Työympäristö
•	 Infrastruktuuri ja liikenne
•	 Viestintä
•	 Tietotekniikka
•	 Tutkimus
•	 Energia (yhteistyössä ympäristö- ja 

luonnonvaravaliokunnan kanssa)

Hyvinvointivaliokunta
•	 Hyvinvointia tukevat järjestelmät ja 

sosiaaliturvajärjestelmät
•	 Sosiaali- ja terveyspolitiikka
•	 Toimintarajoitteet
•	 Rakentaminen ja asuminen
•	 Perhe
•	 Lapset ja nuoret
•	 Alkoholi, huumeet ja muut päihteet

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

Kulttuuri:

•	 Uusmediaratkaisut
•	 Kieliyhteistyö
•	 Luovuuden kehittäminen kult-

tuuripolitiikan alalla, mukaan 
lukien tutkimus ja analyysitoi-
minnot 

Koulutus: 

•	 Pudokasongelmat
•	 Nuorisotyöttömyys
•	 Elinikäinen oppiminen
•	 Koulutusalan innovaatiot

Kansalais- ja kuluttajavalio-
kunta
•	 Demokratia
•	 Ihmisoikeudet
•	 Kansalaisten oikeudet
•	 Tasa-arvo
•	 Kuluttaja-asiat
•	 Elintarviketurvallisuus
•	 Rikollisuuden torjunta, mukaan 

lukien kansainvälinen rikolli-
suus ja terrorismi

•	 Oikeuspoliittiset asiat
•	 Maahanmuutto- ja pakolais-

asiat
•	 Yhteistyö rasismin torjumiseksi
•	 Alkuperäiskansojen oikeudet
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Tarkastuskomitea 
Tarkastuskomitean tehtäviin kuuluu 
pohjoismaisin varoin rahoitetta-
van toiminnan parlamentaarinen 
valvonta.

Vaalikomitea 
Vaalikomitea valmistelee istunnos-
sa toimitettavat vaalit. 
 

Pohjoismaiden neuvoston  
puolueryhmät
Vuodesta 1973 lähtien Pohjois-
maiden neuvoston jäsenet ovat 
voineet muodostaa puolueryhmiä. 
Puolueryhmässä tulee olla vähintään 
neljä jäsentä, joiden tulee edustaa 
vähintään kahta eri Pohjoismaata. 

Tästä säännöstä johtuen neuvos-
tossa on useita jäseniä, jotka eivät 
kuulu mihinkään rekisteröityyn 
pohjoismaiseen puolueryhmään. 
Pohjoismaiden neuvoston poliittinen 
johto eli puheenjohtajisto päättää 
puolueryhmien rekisteröintiä koske-
vista säännöistä.

Pohjoismaiden neuvostossa on 
viisi puolueryhmää:
•	 Sosiaalidemokraattinen ryhmä
•	 Keskiryhmä
•	 Konservatiivinen ryhmä
•	 Vasemmistososialistinen vih-

reä ryhmä
•	 Vapaa Pohjola
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Pohjoismaiden vahvat  

kulttuuriset, sosiaaliset ja  

demokraattiset arvot ovat olleet 

tärkeitä läpi koko Pohjoismaiden 

neuvoston historian.
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Pohjoismaiden 
neuvostosta

T IETOA TIETOA
Pohjoismaiden 
neuvoston  
istunnosta

•	 Istunnossa Pohjoismaiden 
neuvoston jäsenet keskustelevat 
poliittisista kysymyksistä Pohjois-
maiden, Ahvenanmaan, Färsaarten 
ja Grönlannin hallitusten edus-
tajien kanssa. Tämä on ainutlaa-
tuinen kansainvälisen yhteistyön 
muoto.

•	 Istunnossa parlamentaarikot päät-
tävät ehdotuksista, jotka lähete-
tään Pohjoismaiden hallituksille. 
Menettely on sama sekä kevään 
teemaistunnossa että syysistun-
nossa.

•	 Neuvoston parlamentaarikot 
voivat istunnon aikana esittää ky-
symyksiä suoraan Pohjoismaiden 
ministereille.

•	 Syysistunto järjestetään aina 
neuvoston senvuotisessa puheen-
johtajamaassa.

•	 Istunnossa valitaan myös seuraa-
van vuoden presidentti, varapre-
sidentti sekä puheenjohtajiston ja 
valiokuntien jäsenet.

•	 Pohjoismaiden neuvosto on Pohjoismaiden parlamentaarikkojen 
virallinen yhteistyöelin, joka perustettiin vuonna 1952.

•	 Pohjoismaiden neuvosto on yksi pohjoismaisen yhteistyön kolmesta 
peruspilarista. Kaksi muuta pilaria ovat kansalaistason yhteistyö ja 
virallinen hallitusyhteistyö.

•	 Pohjoismaiden neuvosto tekee suosituksia, ehdotuksia ja aloitteita 
Pohjoismaiden hallituksille ja Pohjoismaiden ministerineuvostolle.

•	 Pohjoismaiden neuvostoon kuuluu 87 jäsentä Islannista, Norjasta, 
Ruotsista, Suomesta ja Tanskasta sekä Ahvenanmaalta, Färsaarilta ja 
Grönlannista. Norjalla, Ruotsilla, Suomella ja Tanskalla on kullakin 20 
jäsentä. Tanskan jäsenistä kaksi on Färsaarilta ja kaksi Grönlannista 
ja Suomen jäsenistä kaksi on Ahvenanmaalta. Islannilla on seitsemän 
jäsentä.

•	 Kansalliset parlamentit valitsevat jäsenet puolueryhmiensä ehdotus-
ten pohjalta.

•	 Poliittisesta työstä vastaa puheenjohtajisto ja viisi alakohtaista valio-
kuntaa.

•	 Parlamentaarikot voivat vaikuttaa pohjoismaiseen yhteistyöhön muun 
muassa tekemällä Pohjoismaiden hallituksille ja Pohjoismaiden mi-
nisterineuvostolle jäsenehdotuksia, valiokuntaehdotuksia, suosituk-
sia, kirjallisia esityksiä, lausuntoja ja kirjallisia ja suullisia kysymyk-
siä. Kysymyskäytäntö on ainoa laatuaan koko maailmassa.

•	 Pohjoismaiden neuvosto kokoontuu istuntoon kaksi kertaa vuodessa. 
Valiokuntakokoukset järjestetään viisi kertaa vuodessa.

•	 Neuvoston puheenjohtajuus kiertää jäsenmaiden välillä ja kestää 
vuoden kerrallaan. 
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Pohjoismaiden neuvosto  

on Pohjoismaiden parlamen-

taarikkojen virallinen yhteis-

työelin, joka perustettiin  

vuonna 1952.



Ved Stranden 18
DK-1061 København K
www.norden.org

ISBN 978-92-893-2374-
http://dxdoi.org/10.6027/ANP2012-735
ANP 2012:735

Kokemus Pohjoismaiden neuvostosta omana neuvostoname  poh-
jautuu sen toiminnan ymmärtämiseen. Ymmärtäminen puolestaan 
edellyttää tietoa. Tietoa Pohjoismaiden neuvoston historiasta, 
Pohjoismaiden neuvoston kokoonpanosta ja etenkin siitä, minkä 
eteen Pohjoismaiden neuvosto tekee työtä sekä Pohjoismaissa 
että maailmalla. Pohjoismaiden neuvosto haluaa ja voi vaikuttaa 
Pohjoismaiden kansalaisten elämään ja toivottavasti myös muihin 
maihin ja niiden kansalaisiin. 

Tässä esitteessä kerrotaan tarkemmin Pohjoismaiden neuvostosta. 
Huomaat, että Pohjoismaiden neuvoston työ vaikuttaa sinunkin 
elämääsi. Ehkä sinäkin haluat olla mukana vaikuttamassa Pohjois-
maiden neuvostoon?


