
” Me, pohjoismaiset yhteistyöministerit, 
olemme vakuuttuneita siitä, että vahvempi 
ja keskitetty pohjoismainen yhteistyö on 

arvokasta aikana, jolloin globalisaatio, luonnon-
varojen hyödyntäminen ja talouskriisi haastavat 
Pohjoismaiden hyvinvointiyhteiskuntia ja alueel-
lisen yhteistyön merkitys kasvaa.

” Pohjoismaissa luottamukseen perustuvalla 
yhteistyöllä on pitkä perinne, joka pohjau-
tuu maiden yhteisen historiaan, kulttuuriin 

ja maantieteeseen. Lisäksi yhteiskuntamme poh-
jaavat samoihin perusarvoihin, kuten demokra-
tiaan, ihmisoikeuksiin ja kestävään kehitykseen. 
Pohjoismaisessa yhteistyössä on läpi vuosien 
hyödynnetty näitä yhteisiä vahvuuksia synergian 
luomiseen ja kokemusten vaihtamiseen, joiden 
avulla voidaan kehittää tehokkaita ratkaisuja mo-
nilla aloilla Pohjoismaiden kansalaisten hyväksi. 
Säännöllinen panostus kansalaisten, tavaroiden 
ja palvelujen vapaaseen liikkuvuuteen Pohjois-
maiden välillä on osaltaan vahvistanut maiden 
kilpailukykyä. Yhteistyö on lisäksi edistänyt 
Pohjoismaiden vaikutusmahdollisuuksia kan-
sainvälisesti. Yhdessä olemme vahvempia.

Pohjoismaiden 
ministerineuvoston 
visio
Pohjola – yhdessä olemme vahvempia  
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Tavoitteet

• Pohjoismaista yhteistyötä uudistetaan jatku- 
vasti, jotta yhteistyö toimisi myös pitkällä 
aikavälillä Pohjoismaiden hallituksille tehok-
kaana välineenä uusien poliittisten haasteiden 
käsittelyssä.  

• Yhteistyö on niin dynaamista, että sitä voidaan 
mukauttaa maiden tarpeisiin ja Pohjoismaiden 
hallitusten ajankohtaisiin kysymyksiin.  

• Yhteistyö kytketään kansalaisten tasolla keskit- 
tymällä konkreettisiin ongelmiin, jotka kosket-
tavat pohjoismaalaisten arkea.  

• Lisäksi yhteistyötä keskitetään panostuksiin, 
joilla saavutetaan näkyviä ja mitattavia tulok- 
sia. Yhteistyöllä tulee olla selkeä profiili, jotta 
pohjoismainen identiteetti pääsee täysin 
oikeuksiinsa.  

• Pohjoismainen yhteistyö on poliittisesti ajan-
kohtaista Pohjoismaiden kansalaisille, parla-
mentaarikoille ja hallituksille sekä maiden  
välillä että kansainvälisesti. Yhteistyö synnyt-
tää pohjoismaista hyötyä ja lisäarvoa kaikille 
ja johtaa konkreettisiin poliittisiin tuloksiin.
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Pilarit

Rajaton Pohjola
Yksi pohjoismaisen yhteistyön tärkeimmistä haasteista 
on luoda parhaat mahdolliset edellytykset kansalaisille ja 
yrityksille liikkua vapaasti Pohjoismaiden välillä. Aioimme 
vahvistaa tätä työtä muun muassa varmistamalla, että 
uusi kansallinen lainsäädäntö ja EU-lainsäädännön 
täytäntöönpano eivät johda uusiin rajaesteisiin.
 
Innovatiivinen Pohjola
Pohjola on innovatiivinen alue, ja työtä tehdään erityisesti 
hyvinvoinnin, koulutuksen, luovuuden, yrittäjyyden, kestä-
vän kehityksen ja tutkimuksen aloilla. Pyrimme jatkossakin 
läheiseen yhteistyöhön, jonka kautta saavutamme parem-
paa laatua ja tehokkuutta ratkaisemalla yhdessä Pohjois-
maiden kansalaisten kannalta konkreettisia haasteita.
 
Näkyvä Pohjola
Pohjoismailla on vahva profiili maailmalla sekä yhdessä 
että erikseen, ja pohjoismainen brändi on tunnettu. 
Yhä useampi haluaa kuulla Pohjoismaiden kokemuksia 
korkean tuottavuuden, sosiaaliturvan, tasa-arvon ja hyvän 
ympäristön sisältämän yhteiskunnan rakentamisesta 
ja kehittämisestä. Jatkamme aktiivisesti työtä Pohjois-
maiden profiloimiseksi kansainvälisesti Team Pohjola 
-hengessä. Pohjoismaisen yhteistyön tunnettuus Pohjois-
maiden kansalaisten keskuudessa on kuitenkin laskenut, 
ja aiommekin panostaa myös yhteistyöstä tiedottamiseen 
laajemmin.
 
Ulospäin suuntautunut Pohjola
Pohjoismaat ovat yksittäin pieniä, mutta kokonaisuutena 
Pohjola muodostaa 25 miljoonan väestöllään maailman 
kymmenenneksi suurimman talouden. Pohjoismaat toimi-
vat monilla kansainvälisillä foorumeilla. Aiomme jatkaa ja 
vahvistaa niiden kansainvälisten aihepiirien pohjoismais-
ta koordinointia, joista maille on yhteistä etua. Pyrimme 
varmistamaan, että pohjoismainen yhteistyö kansainvä-
lisissä kysymyksissä täydentää muissa organisaatioissa 
tehtävää yhteistyötä.
 

››



US  2014:411

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

›› Pohjoismaisen yhteistyön kehitys
Me pohjoismaiset yhteistyöministerit vastaamme 
Pohjoismaiden hallitusten välisestä yhteistyöstä 
Pohjoismaiden ministerineuvostossa pääministe-
rien puolesta. Tällä visio-julkilausumalla haluamme 
määrittää pohjoismaisen yhteistyön suunnan. 
Tehostamme pohjoismaisen yhteistyön koordi-
nointitehtäväämme muun muassa panostamalla 
visioiden, uudistustyön, viestinnän ja profiloinnin 
seurantaan. Otamme myös vastuun Pohjoismai-
den ministerineuvoston budjetin koordinoinnista. 
Julkilausuman visiot muodostavat pohjan myös 
Pohjoismaiden neuvoston kanssa tehtävälle yhteis-
työlle sekä kansalaisyhteiskunnan pohjoismaiselle 
yhteistyölle.
 
Poliittisesti dynaaminen yhteistyö edellyttää moder-
nia ja keskitettyä organisaatiota. Odotamme pää-
sihteerin panostavan organisaation uudistamiseen, 
jonka tuloksena on moderni, yksinkertainen ja 
tehokas organisaatio. Puheenjohtajamaan tulee 
yhdessä pääsihteerin ja Pohjoismaiden ministeri-
neuvoston sihteeristön kanssa tehdä uusia aloitteita 
ja viedä yhteistyötä aktiivisesti eteenpäin, jolloin 
saavutetaan poliittisesti ajankohtaista yhteistyö-
tä. Lisäksi tulee käyttää uusia keinoja poliittisen 
dynamiikan takaamiseksi.


