
Pohjoismaiden neuvoston toiminnan alkuvaiheet ja Suomi 

 

Tanskan pääministeri esitti vuonna 1951 Pohjoismaiden kansanedustuslaitosten ja 
hallitusten välisen pysyvän yhteistyöelimen perustamista. Tällä kertaa päämääränä ei ollut 
puolustusliiton vaan yleisen yhteistyöfoorumin perustaminen. Aloite eteni nopeasti, sillä 
Skandinavian maiden ulkoministerit päättivät maaliskuussa 1952 perustaa Pohjoismaiden 
neuvoston. Siihen sisältyivät parlamenttien väliset tapaamiset ja hallituksia edustaneen 
ministerineuvoston kokoukset. Lisäksi perustettiin toimisto Kööpenhaminaan. 

Suomi ilmoitti, että jäsenyys uudessa neuvostossa ei sopinut yhteen ulkopoliittisen 
aseman kanssa, joten Suomi jäi toistaiseksi ulkopuolelle. Suomi oli kuitenkin osallistunut jo 
pitkään kansalaistason yhteistyöhön Pohjola-Norden -yhdistysten puitteissa. Myös monella 
muulla alalla, esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeessä, yhteistyö oli vilkasta. Suomessa 
pidettiin silti tarpeellisena päästä mahdollisimman pian mukaan myös poliittiseen 
yhteistyöhön, jonka tuloksena jo vuonna 1952 muodostettiin avoin työvoiman ja 
passittoman kulun vyöhyke. Ongelmana oli, että Neuvostoliitto karsasti vastaperustettua 
Pohjoismaiden neuvostoa. 

Presidentti Paasikivi vastusti Suomen hakeutumista Pohjoismaiden neuvostoon niin 
kauan, kuin Neuvostoliitto piti sitä vihamielisenä hankkeena ja lähinnä yrityksenä laajentaa 
Natoa Pohjolassa. Suomi ei ollut silloin mukana skandinaavisessa yhteistyössä myöskään 
talouden alalla, esimerkiksi vuonna 1946 perustetussa skandinaavisessa lentoyhtiössä. 

Paasikiven ja Kekkosen pyrkimyksenä oli vaikuttaa siihen, että pohjoismainen yhteistyö 
irtautuisi suurvaltablokkien välisestä konfliktista, jolloin Suomellekin tarjoutuisi tilaisuus 
osallistumiseen. Kekkonen Paasikiven tukemana oli ryhtynyt jo vuoden 1951 lopulla 
tunnustelemaan Pohjolan “puolueettomuusliiton” aikaansaamista. Seuraavan vuoden 
alussa Kekkonen esitti ajatuksen “pyjamantaskupuheessa”, eikä hän yllättynyt 
pohjoismaiden pääkaupunkien välttelevistä vastauksista. Idea oli joka tapauksessa 
saatettu julkisuuteen. 

Suomen ruotsinkielisissä piireissä hakeutumista pohjoismaiseen yhteistyöhön pidettiin 
erittäin tärkeänä. Tätä linjaa ajoi aktiivisesti K.-A. Fagerholm, joten presidentinvaalin 
lähestyessä myös Kekkonen katsoi taas tarpeelliseksi aktivoitua yhteistyöasiassa. Hän 
tunnusteli Moskovan kantaa syksyllä 1955 ja sai myönteissävyisen joskin epäilevän 
vastauksen. 

Eduskunnan hyväksyttyä liittymisen Suomi osallistui tammikuussa Pohjoismaiden 
neuvoston kokoukseen. Samalla sovittiin, ettei kokouksissa käsiteltäisi sotilaspoliittisia tai 
suurvaltojen kiistoihin liittyviä kysymyksiä. Käytännön hyödyksi suomalaisille koitui ennen 
kaikkea passiton matkustaminen, avoimet pohjoismaiset työmarkkinat ja yhteinen 
sosiaaliturva. 
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