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Kuinkas siinä kävikään - Nordek 1968-70:
Muisto menneiltä ajoilta vai reaalinen
vaihtoehto?1
VISA HEINONEN

1. Johdanto
Pohjoismainen yhteistyö on jokapäiväistä todellisuutta tai toteutumaton toive - arvioitsijan
näkökulmasta riippuen. Kieli, historia ja kulttuuri ovat yhdistäneet Pohjoismaita toisiinsa ja
muovanneet niiden yhteiskuntien kehitystä samansuuntaiseksi. Vaikka Suomi tuli vasta toisen maailmansodan jälkeen toden teolla mukaan pohjoismaiseen yhteistyöhön, muut Pohjoismaat harjoittivat tiivistä yhteistyötä jo
1800-luvulla. Skandinavismi oli aatesuunta,
joka kukoisti 1800-luvun puolivälissä. Silloin
Saksa uhkasi Tanskaa - Holsteinin sodat vuosina 1848-50 ja 1863-64 - jota liitossa olevat
Ruotsi ja Norja tukivat. Rauhanomaista pohjoismaista yhteistyötä olivat vuoden 1869 postiliitto, rahaliitto vuodesta 1873 alkaen sekä tiivis lainsäädännöllinen yhteistyö 1800-loppuvuosikymmeninä. Vuosisadan vaihteessa yhteistyö jäi taka-alalle. Norjan ja Ruotsin liitto
hajosi vuonna 1905. (Kleppe 1970, s. 82-84.)
Maailmansotien välisenä aikana viriteltiin
puolustusliittoa Pohjoismaiden välille. Hanke
1 Kiitän Erik Törnqvistiä ja Riitta Merikoskea yhteistyöstä sekä mahdollisuudesta perehtyä Erik Törnqvistin kokoelmaan valtiovarainministeriön kansantalousosastolla.

ei toteutunut. Pohjoismaiden ulkoministerit ottivat yhteistyön esille toisen maailmansodan
jälkeen vuosina 1947-48. Yhteisessä pohjoismaisessa talousvaliokunnassa olivat edustettuina Tanska, Islanti, Norja sekä Ruotsi. Tähtäimessä oli tulliliitto. Komitea julkisti raportin
vuonna 1950, mutta hanke kaatui Norjan epäilyyn: Norjassa pelättiin, ettei sen teollisuus
kykenisi valvomaan etujaan kilpailukykyisen
ruotsalaisen ja tanskalaisen teollisuuden rinnalla (Kleppe 1970, s. 87). 1940-luvun lopulla viriteltiin myös pohjoismaista puolustusliittohanketta tuloksetta. Vuonna 1949 Norja ja Tanska liittyivät Natoon. Ruotsi oli puolueettomuuspolitiikan linjalla, ja Suomea velvoitti
vuonna 1948 Neuvostoliiton kanssa solmittu
YYA-sopimus.
1950-luvulla Pohjoismaiden yhteistyö sai
kuitenkin uutta tuulta siipiensä alle. Tanskan
aloitteesta perustettiin Pohjoismaiden neuvosto vuonna 1952, joka asetti komitean selvittämään pohjoismaista yhteistyötä. Pohjoismaiden
neuvosto kokoontuu vuosittain. Myös hallitustasolla on yhteistyötä: Pohjoismaiden ulkoministerit tapaavat toisensa kahdesti vuodessa, ja
niin ikään oikeus-, kauppa-, sosiaali-, opetusja liikenneministerit tapaavat toisensa säännöllisesti.
Vuonna 1954 toteutettiin yhteispohjoismai27
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set työmarkkinat sekä solmittiin sopimus, jonka
perusteella Pohjoismaiden kansalaiset saattoivat liikkua maissa ilman passia, ja seuraavana
vuonna solmittiin Pohjoismaiden välille sosiaaliturvasopimus. Suomi liittyi Pohjoismaiden
neuvostoon vuonna 1956 ja tuli saman vuoden
elokuussa mukaan pohjoismaiseen yhteistyökomiteaan.
Pohjoismainen tulliliittohanke tuli ajankohtaiseksi uudelleen vuonna 1954. Vuosina
1956-58 hanke oli vakavasti otettava yhteistyön malli. Tulliliittoa koskevat suunnitelmat
esitettiin Pohjoismaiden neuvostolle vuosina
1957 ja 1959, mutta Norjan teollisuuspiirit vastustivat hanketta (Kleppe 1970, s. 88). EEC perustettiin Rooman sopimuksella vuonna 1957,
ja sen ulkopuolelle jääneet maat alkoivat suunnitella Euroopan vapaakauppaliiton perustamista. Kun Suomi vuoden 1959 heinäkuussa ilmaisi halukkuutensa Pohjoismaiden tulliliiton perustavan sopimuksen allekirjoittamiseen, muiden Pohjoimaiden mielenkiinto oli suuntautunut Eftaan. Näin ollen hanke raukesi, ja Suomi joutui pikaisesti ratkaisemaan suhteensa
syntyvään vapaakauppaliittoon. Suomi assosioitui vuoden 1960 Tukholman sopimuksella
perustettuun Eftaan vuonna 1961.
Pohjoismainen yhteistyö jäi kuitenkin kytemään ja toteutui pitkälti Eftan puitteissa. Vuonna 1962 solmittiin Pohjoismaiden välillä yhteistyösopimus, ns. Helsingin sopimus, joka
käsitti 40 artiklaa. Yksittäisistä yhteistyöprojekteista voidaan mainita vuodesta 1947 alkaen toiminut teknisen ja luonnontieteellisen tutkimuksen yhteistyöelin Nordforsk sekä vuonna 1963 aloitettu yhteispohjoismainen energiayhteistyö, Nordel.
Efta-maista Englanti ja Tanska anoivat
EEC:n jäsenyyttä samoihin aikoihin vuonna
1961, kun Suomi assosioitui Efta-järjestöön2 •
Seuraavana vuonna myös Norja anoi jäsenyyttä, minkä lisäksi Itävalta, Sveitsi, Ruotsi ja Portugali anoivat EEC:ltä assosiaatiosuhdetta.
Ranskan presidentti de Gaulle vastusti Englannin jäsenanomusta. Englanti uudisti kuitenkin
2 Suomen Efta-vapaakaupparatkaisusta ja siitä
käydystä asiantuntijakeskustelusta ks. Heinonen

(1992).
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sinnikkäästi jäsenanomuksensa vuonna 1967,
ja Norja sekä Tanska seurasivat esimerkkiä.
Jälleen Ranska kuitenkin kaatoi Englannin jäsenyystoiveet. Vuoden 1968 Nordek-aloitteen
taustalla oli siis Ranskan veto EEC:n laajentumiselle joulukuussa 1967 (Korpinen 1975, s.
44). 1960-luvun lopulla Euroopan integraatioprosessin suuri linja ei edennyt. Pohjoismaissa
syntyi paineita tehdä jotain.
Tässä tilanteessa vuoden 1968 alkupuolella
käynnistetty Nordek-hanke sai huomiota rauettuaan, ja hankkeen vaiheita arvioitiin 1970luvun mittaan. Kaikkea ei varmastikaan vielä
ole sanottu. Näin ollen voi yhtyä Antero Jyrängin (Jyränki 1990, s. 100) arvioon, jonka mukaan monien kysymysten avoimuuden vuoksi
Nordekin kohtalo on edelleen huomion arvoinen. Pohjoismainen yhteistyö jatkuu, ja sen tiivistämisen tarve näyttää nousevan esiin yhä
uudelleen yleiseurooppalaisen integraatiokehityksen joutuessa vaikeuksiin tai edetessä hitaasti.
Tarkastelen tässä artikkelissa Nordek-suunnitelman syntymistä, kehittymistä ja kaatumista, hankkeen taloudellis-poliittisia aspekteja
sekä esitän arvioita pohjoismaisen yhteistyön
ja sen mahdollisen tiivistämisen relevanssista
nykypäivänä. Koska N ordek-suunnitelmaan
liittyneet poliittiset käänteet ovat Suomessa
jääneet melko vähäiselle julkiselle huomiolle
(Korpinen 1975, s. 44), kiinnitän erityisesti
huomiota Nordekin kaatumiseen. Tarkastelen
myös allekirjoittamatta jätetyn Nordek-sopimuksen instituutioita, sen taloudellista merkitystä ja eri yhteiskuntaryhmien reaktioita Nordekiin Suomessa.

2. Nordek-suunnitelma syntyy
Pohjoismaiden yhteistyöministerit ehdottivat
joulukuussa 1965 kokonaissuunnitelman laatimista Pohjoismaiden taloudellista yhteistyötä
varten (Apunen 1977, s. 319, Hakovirta 1976,
s. 241). Seuraavana vuonna Pohjoismaiden
neuvosto teki hallituksille samansuuntaisen esityksen. Syksyllä 1967 Tanskan sosiaalidemokraattinen Jens Otto Kragin hallitus alkoi kiin-
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nostua pohjoismaisesta vaihtoehdosta (Kleppe
1970, s. 90).
Tanskassa hallitus vaihtui tammikuun 1968
vaalitappion jälkeen, ja uusi Hilmar Baunsgaardin porvarillinen hallitus tuli valtaan.
Baunsgaard teki aloitteen Nordekista Pohjoismaiden neuvoston kokouksessa Oslossa helmikuussa 1968. Hän kutsui Pohjoismaiden pääministerit ja ulkoministerit sekä Pohjoismaiden
neuvoston puhemiehistön ja talousvaliokunnan
koolle huhtikuussa 1968 Kööpenhaminassa pidettävään kokoukseen. Baunsgaardin aloite oli
melko selvästi tulkittavissa siten, että hänen
päämääränään oli pohjoismainen liitto pikemmin laajemman markkinapolitiikan välineenä
kuin päämääränä sinänsä (Apunen 1977, s. 320,
Hakovirta 1976, s. 242, 246). Myös 5. 4. 1968
päivätyssä Pohjoismaisen virkamiestyöryhmän
raportissa »Eurooppa-tähtäys» oli selvä (Korpinen 1975, s. 45). Baunsgaardin koolle kutsuma kokous järjestettiin Marienborgin linnassa 22.-23.4. 1968. Kokouksen yhteydessä
Tanskan televisiossa esitettiin paneelikeskustelu, johon osallistuivat kaikki pääministerit
Suomen pääministeriä lukuunottamatta.
Kesäkuussa 1968 asetettiin pohjoismainen
virkamieskomitea, jonka oli määrä laatia alustava raportti tammikuuhun 1969 mennessä. Yhteistyöinnon kasvuun olivat syynä ainakin
usko, ettei EEC:hen liittyminen olisi tullut pitkään aikaan mahdolliseksi Pohjoismaille, käsitys, jonka mukaan Efta-yhteistyön mittava
laajentaminen ei olisi enää mahdollista, ja se,
että Gattn Kennedyn kierroksen loppuvaihe
osoitti pohjoismaisen kauppapoliittisen blokin
muodostamisen mahdolliseksi ja edulliseksi
siihen osallistuville maille (Kleppe 1970, s. 90).
Virkamieskomitean maakohtaisia neuvottelukuntia johtivat ulkoministeriöneuvos Jens
Christensen Tanskasta, valtiosihteeri Gunnar
von Sydow Ruotsista, valtiosihteeri Emil Vindsetmo Norjasta sekä valtiovarainministeriön
kansantalousosaston ylijohtaja Erik Törnqvist
Suomesta.

3. Virkamieskomitean työskentely
Alustavan virkamieskomitean raportti ilmestyi

tammikuussa 1969. Raportissa todettiin mm.,
että Pohjoismaiden talouspoliittiset tavoitteet
ovat »suunnilleen samat»: pyrkimys täystyöllisyyteen, vakaaseen ja korkeaan tuotannon
sekä elintason kasvu vauhtiin, kohtuullisen tasapainoiseen hintakehitykseen sekä ulkoiseen
tasapainoon yhdistivät sopimusmaita (Pohjoismainen virkamiesvaliokunta 1969, s. 12). Yhteistyön oli määrä olla laaja-alaista. Sen tuli
kattaa talouspolitiikka, tutkimus- ja energiapolitiikka, pääomanliikkeet, kauppa- ja tullipolitiikka, teollisuuspolitiikka sekä maatalous- ja
kalastuspolitiikka. Edelleen yhteistyöhön tuli
sisältyä rahoitusyhteistyö, elinkeino- ja kilpailulainsäädäntö, tutkimus ja koulutus sekä kehitysyhteistyö (Apunen 1977, s. 320). Raportin sanavalinnat ja muotoilut antoivat jälkeenpäin kuitenkin Mauno Koivistolle aihetta kritiikkiin. Hän on korostanut raportin voimakasta
»Eurooppa-tähtäystä» ja Pohjoismaiden välisen
yhteistyön itseisarvon väheksyntää (Koivisto
1978a, s. 57).
Monet keskeiset ongelmat olivat alustavan
virkamiesraportin tullessa julkisuuteen vielä
ratkaisua vailla. Tullitaksoista vain osa oli ratkaistu, maatalouspolitiikassa ja rahoitusjärjestelyjen muodosta sekä suuruudesta oli erimielisyyksiä. Tanska piti kiinni yhteisen pohjoismaisen maatalouspolitiikan linjasta. Norjalla
oli kalastuspolitiikkaa koskevia erityisvaatimuksia. Instituutioista oltiin eri mieltä: Tanska kannatti EEC:n mallia kun taas muut kolme maata Eftan mallia lähellä olevaa ratkaisua.
Ruotsi vaati täydellistä tulliliittoa, josta muut
maat esittivät varauksia. (Kleppe 1970, s. 94,
Hakovirta 1976, s. 249.) Raportti käsiteltiin
18.-19. 1. ja 18.-19.2. 1969 Pohjoismaiden
pääministerien kokouksissa, pääministerien,
Pohjoismaiden neuvoston puhemiehistön ja
talousvaliokunnan yhteisessä kokouksessa 1.2.2. 1969 sekä Pohjoismaiden neuvoston kokouksessa 1.-6. 3. 1969.
Keväällä 1969 eri Pohjoismaiden teollisuusliitot ilmoittivat kantansa virkamiesraporttiin.
Ruotsin teollisuusliitto suhtautui raporttiin positiivisesti ja kannatti pohjoismaista tulliliittoa.
Tanskan teollisuusliitto vastusti lausunnossaan
14 tammikuuta 1969 voimakkaasti tulliliittoa
vaikka kannattikin laajennettua pohjoismaista
29
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yhteistyötä sillä varauksella, ettei se vaikeuttaisi Tanskan liittymistä laajempaan eurooppalaiseen talousliittoon. Norjan teollisuusliitto antoi täyden tukensa laajennetulle talousyhteistyölle mutta ei pitänyt tulliliittoa välttämättömänä. Suomen, Norjan ja Ruotsin maatalousjärjestöt suhtautuivat yhteiseen maatalouspolitiikkaan kielteisesti. Myös Tanskan maatalousneuvosto suhtautui negatiivisesti Nordek-suunnitelmaan ja epäili sen vaarantavan Tanskan
mahdollisuudet EEC:n jäseneksi pääsyyn.
(Kleppe 1970, s. 96-98.)
Maaliskuun 10 ja 11 päivänä 1969 käytiin
Moskovassa mielenkiintoinen keskustelu neuvostoliittolaisen A. E. Nesterenkon kohtaaman
asiantuntijaryhmän ja Suomen ulkoministeriön
virkamiehistä koostuvan ministeri Tankmar
Hornin johtaman valtuuskunnan välillä. Keskustelu koski Nordek-virkamieskomitean tuoretta raporttia ja Suomen suunnitelmia Nordekin suhteen. Neuvostoliittolaiset halusivat täsmennyksiä ehtoihin, joita Suomi oli asettanut
Nordek-sunnitelmaan osallistumiselle. Ehdot
olivat Hornin mukaan: puolueettomuuden säilyttäminen, mahdollisuus kolmansien maiden
ja erityisesti Itä-Euroopan maiden kanssa käytävän kaupan kehittämiseen sekä se, että suunnitelman etujen on oltava haittoja suuremmat
kaikkien siihen osallistuvien maiden kannalta.
Neuvostoliiton asiantuntijaryhmän johtaja
Nesterenko kiinnitti huomiota erityisesti ulkopoliittisen linjan eroon Pohjoismaiden välillä:
olivathan Tanska ja Norja Naton jäseniä, kun
taas Suomi ja Ruotsi olivat puolueettomia.
Horn vastasi, etteivät nämä erot ole haitanneet
Suomen ja Neuvostoliiton suhteita. Myös Nordekin suhde EEC:hen kiinnosti neuvostoliittolaisia. Ministeri Hornin mukaan Suomi »ei
ole koskaan ollut kiinnostunut EEC:hen liittymisestä» talousyhteisön poliittisen luonteen
vuoksi mutta ei myöskään ole halunnut estää
halukkaita EEC:hen liittymästä. Kysymykseen
Suomen puolueettomuuden säilymisestä Horn
vastasi viittaamalla siihen, että ulko- ja turvallisuuspolitiikka eivät kuulu Nordekiin. Horn
korosti sitä, ettei tärkeimmistä asioista kuten
maatalous-, tulli- ja rahoituskysymyksistä ollut vielä lopullisesti sovittu, joten Nordekin
kohtalo ei ollut selvillä.
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Horn ilmoitti, ettei Nordek ole Suomelle
elintärkeä mutta että sen avulla Suomi voisi
mahdollisesti nopeammin saada maatalouden
rakenteeseen sekä liikatuotantoon liittyvät ongelmansa ratkaistuiksi. Hän totesi myös, että
Nordek pikemmin vaikeuttaisi kuin helpottaisi halukkaiden liittymistä EEC:hen. Sen lisäksi Horn korosti suomalais-neuvostoliittolaisen
yhteistyön tärkeyttä Suomelle ja sitä, ettei yhteistyön etuja tultaisi Nordekin takia uhraamaan. (Suomen valtuuskunta 1969.)
Ennen virkamieskomitean tärkeää kokousta
Tanskassa pääministeri Mauno Koivisto (SDP)
vieraili 6.-7. 7. 1969 Ruotsissa. Pääministeri
Tage Erlander järjesti tuolloin Koivistolle tapaamisen Englannin pääministerin Harold Wilsonin kanssa Harpsundissa pohjoismaisen pääministerikokouksen yhteydessä. Wilson tiedusteli Koivistolta Suomen asennetta EEC:hen.
Koivisto ilmoitti, ettei Suomen tarkoituksena
ollut hakea EEC:n jäsenyyttä. Silloinen ulkoministeri Ahti Karjalainen (keskustapuolue) on
muistelmissaan (Karjalainen ja Tarkka 1989,
s. 167) todennut yrittäneensä »jarrutella Koiviston intoa, jotta emme suotta herättäisi Neuvostoliiton epäluuloja emmekä aiheuttaisi väärinkäsityksiä».
14.-17.7.1969 virkamieskomitea kokoontui Tanskassa Vedbrekissa. Suomen neuvottelukunnan johtaja Erik Törnqvist kävi ennen
neuvotteluja presidentti Kekkosen kanssa läpi
kaikki sopimusluonnoksen avoimet kohdat ja
sai ohjeet, joista Suomen delegaatiota kiellettiin poikkeamasta. Suomen tuolloinen pääministeri ja nykyinen presidentti Mauno Koivisto kehoitti Törnqvistiä pysymään substanssikysymyksissä lähellä Ruotsin linjaa. Koivisto on
todennut, että Törnqvist soitti hänelle kesken
neuvotteluja yöllä Tanskasta ja ilmoitti »laivan
nyt menevän pohjaan, jos ei joltakin taholta
myönnytyksiä tehdä» (Koivisto 1978b, s. 89).
Asiasta on esitetty tulkinta, jonka mukaan
Ruotsilta puuttui tuolloin poliittista tahtoa.
Ruotsin tuolloinen valtiovarainministeri Gunnar Sträng oli asettanut Ruotsin rahoitusosuudelle Nordek-rahastoihin 1 000 miljoonan
kruunun katon ensimmäiselle viisivuotiskaudelle. Sträng ei ollut kovin innostunut hankkeesta ja viittasi siihen, että Pohjoismailla oli
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jo vapaakauppa Eftan puitteissa. Lisäksi Ruotsin virkamieskomitea ei hyväksynyt viisivuosperiodia pitempiä rahoitus sitoumuksia.
Varauksia Nordek-hankkeen suhteen oli toki
muillakin mailla kuin Ruotsilla. Tanska ei halunnut ottaa kantaa tulliliittoon kokonaisuudessaan ja sen voimaansaattamisen aikatauluun.
Norjan delegaation varaukset koskivat muun
muassa kalastusta. Suomella oli vähiten huomauttamista yksityiskohtiin. Esitys virkamieskomitean lopulliseksi raportiksi saatiin kuitenkin valmiiksi 17.7.1969.

4. Ratkaisu lähestyy
Ranskan presidentin de Gaullen ero ja presidentin vaalit keväällä 1969 asettivat j äsenyyspyrkimykset EEC:hen uuteen valoon. Erityisesti Tanskassa esitettiin loppukeväällä ja alkukesällä 1969 skeptisiä lausuntoja Nordekista.
Kun frangi devalvoitiin elokuussa 1969, reagoi EEC kuitenkin jäädyttämällä yhteisön maatalousjärjestelmän Ranskan osalta. Vaikeudet
EEC:n maatalouspolitiikassa antoivat aihetta
epäilyyn Tanskassa, joka oli erityisen kiinnostunut juuri maatalouskysymyksistä.
Alkusyksystä 1969 Nordek-asian käsittely
siirrettiin ulkoministeriöön. Pääministerien kokouksessa 31. 10. 1969 Tukholmassa pääministeri Koivisto esitti keskustelujen siirtämistä hallitusvaltuuskuntien välisiksi ja sen selvittämistä, miten pysyväksi eri Pohjoismaat katsoivat
N ordek-hankkeen tulevaisuudessa. Koiviston
ensimmäinen esitys hyväksyttiin mutta toinen
hylättiin. Koiviston mukaan tehtiin »herrasmiessopimus», jonka mukaan avoimet substanssikysymykset jätettäisiin ratkaisematta siten, että asia siirtyisi myöhäisempään ajankohtaan, jos pääministerien kokouksessa päädyttäisiin siihen, ettei N ordekia ole syytä saattaa
loppuun (Hakovirta 1976, s. 263-264, Koivisto 1978a, s. 58).
Nordekin virkamieskomitean raportti lähetettiin syksyllä 1969 kierrokselle asiasta kiinnostuneisiin järjestöihin. 3.-4. 11. 1969 Nordekista keskusteltiin Tukholmassa pääministerien, Pohjoismaiden neuvoston puhemiehistön ja
talousvaliokunnan yhteiskokouksessa. Kokouk-

sessa päästiin yksimielisyyteen siitä, että neuvotteluita jatkettaisiin virkamiesraportin pohjalta pääministerien johdolla eli vastuu asian
etenemisestä olisi korkeimmalla poliittisella
tasolla. Oslon kokouksessa 25.-26. 11. 1969
neuvottelut etenivät, kun Ruotsin aloitteesta
käsiteltiin pohjoismaista ydinreaktoriyhtiötä.
Ruotsalaiset tekivät myönnytyksiä myös maatalous- sekä rahoituskysymyksissä.
Kolmannen ministerikokouksen ajankohdaksi oli sovittu 16. ja 17. joulukuuta 1969 ja paikaksi Suomen Turku. Sitä ennen jännitettiin
kuitenkin EEC:n Haagin huippukokouksen 1.2. 12. 1969 tuloksia. Kokouksen positiivinen
lopputulema vahvisti Tanskassa ja Norjassa
Nordekin vastustajien toiveita, mutta hallitukset päättivät jatkaa neuvotteluja suunnitelmien
mukaan. Antero Jyränki on muistelmakirjassaan (Jyränki 1990, s. 99) arvellut, että juuri
Haagin kokouksen EEC:n laajentamispäätös
tappoi Tanskassa aidon Nordek-kiinnostuksen.
Suomen hallitus kävi asiasta keskustelua
3. 12. 1969. Turun kokous peruuntui Suomen
hallituksen esitettyä joulukuun 5 päivänä sen
siirtämistä. 3 Suomen hallituskoalition sisäiset
riidat maaliskuun 1970 eduskuntavaalien edellä
olivat pitkälti syynä kokouksen peruuntumiseen. Keskustapuolue vaati ulkoministeri Ahti
Karjalaisen johdolla neuvottelujen siirtämistä
kevääseen ja myöskin SKDL:n kulkulaitosten
ja yleisten töiden ministeri Paavo Aitio sekä
oikeusministeri Aarre Simonen (TPSL) oli samoilla linjoilla. Max Jakobson (1983, s. 252)
on tulkinnut tämän ristiriidan presidenttipelin
alkamiseksi, jossa vastakkain olivat presidentti
Kekkosen potentiaaliset haastajat pääministeri
Mauno Koivisto ja ulkoministeri Ahti Karjalainen.
Nordek-hankkeeseen selvästikin varautuneesti suhtautunut Karjalainen on jälkeenpäin
todennut Suomen tällä tavalla irrottautuneen
Nordekista. Karjalaisen mukaan hankkeen
»poliittinen arkaluontoisuus johtui siitä, että
3 Tanska esitti jopa Nordekin muuttamista ilman
Suomea toteutettavaksi »Skandekiksi» saamatta kuitenkaan Ruotsin ja Norjan tukea. Skandinavian maiden lehdistössä arvosteltiin Suomen hallituksen politiikkaa. (Hakovirta 1976, s. 253-254.)
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Neuvostoliitto tulkitsi Nordekin kiertotieksi
EEC:hen» (Karjalainen ja Tarkka 1989, s.
168).
Turun kokouksen jälkeen oli ehdotettu pidettäväksi pääministerien kokous, ja se järjestettiinkin Königstedtin kartanossa Helsingissä
12.-13. 12. 1969.
Pääministeritapaamiseen
osallistuivat pääministerit Hilmar Baunsgaard
Tanskasta, Mauno Koivisto Suomesta, Per Borten Norjasta sekä Olof Palme Ruotsista. Helsingin kokouksessa luovuttiin Tanskan vastustuksesta huolimatta Nordek-neuvottelujen päätökseen viemisestä ennen Pohjoismaiden neuvoston Reykjavikin kokousta helmikuussa
1970. Suomen hallitus halusi osallistua Nordekiin, muttei voinut olla mukana tekemässä ratkaisevia päätöksiä ennen maaliskuun 1970
eduskuntavaaleja.
Pääministeri Koivisto totesi Helsingin kokouksen jälkeisissä tunnelmissa seuraavaa:
Siitä, etteikö pohjoismaisen yhteistyön
kehittäminen olisi itseisarvo tai arvo sinänsä tai arvokasta sinänsä, ei vallitse mitään
erimielisyyttä. Sen sijaan kysymykseen,
onko hankkeella myös välinearvoa, ei voida vastata aivan yhtä yksinkertaisesti. Me
olemme korostaneet toistuvasti, ettei tämä
hanke ole meille mikään väline, ei mikään
keino, ei mikään instrumentti, jonka avulla
tai kautta me tähtäämme EEC:n jäsenyyteen.
Mutta meillekin se voi olla väline, jonka
avulla me voimme paremmin sovittautua
sellaisiin markkinatilanteen muutoksiin, joihin meidän on joka tapauksessa sovittauduttava. (Koivisto 1978a, s. 49.)

Koivisto siis korosti Nordek-hankkeen itseisarvoa ja halusi leikata siivet epäilyiltä, joiden
mukaan kyseessä olisi väliaikainen ratkaisu pyrittäessä EEC:n jäsenyyteen.

5. Loppuratkaisu
Vuoden 1970 alussa elettiin kriittisiä aikoja
Nordek-hankkeen kohtalon suhteen. Suomessa eduskuntavaalit olivat edessä 15.-16. maaliskuuta. Tammikuun 7. presidentti Urho Kekkonen lähetti pääministeri Koivistolle kirjeen,
jossa hän korosti Suomen pysymistä EEC:n
ulkopuolella. Kirjeessä todettiin myös, että
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Suomen tulisi esittää varaus Nordek-neuvottelujen keskeyttämiseksi, mikäli jokin Nordekin
suunnitelluista jäsenmaista aloittaa neuvottelut
liittymisestä EEC:hen. Nordekin jäsenmaan
liittyminen EEC:hen merkitsisi Kekkosen mukaan Nordek-hankkeen kaatumista. (Kekkonen
1976, s. 57.)
Presidentin kirjeen nojalla hallitus määritteli
Kööpenhaminan 12.-13. 1. käytäviä virkamiesneuvotteluja varten uudet neuvotteluohjeet, joihin liittyi seuraava varaus: »Suomi ilmoittaa,
että jos jokin Pohjoismaa ryhtyy varsinaisiin
virallisiin Euroopan yhteisöihin liittymistä tarkoittaviin neuvotteluihin Nordek-neuvottelujen
aikana tai yleensä ennen Nordek-sopimuksen
voimaantuloa, Suomi pidättää oikeuden olla
omalta osaltaan jatkamatta Nordek-neuvotteluja tai voimaansaattamistoimenpiteitä» (Valtioneuvosto 1970a). Tämän EEC-varauksen julkitulo valtioneuvoston tiedonantona 12. 1.
vauhditti Koiviston (1978b, s. 92) mukaan asian selvittelyn aikataulua.
Tammikuussa 1970 käytiin joitakin kiinnostavia keskusteluja. Tammikuun 9. käytiin
SKP:n ja SKDL:n edustajien sekä virkamiesten välillä mielenkiintoinen N ordekiin liittyvä
keskustelu. Ylijohtaja Erik Törnqvist sihteereineen ja pääministerin sihteeri Seppo Lindblom
keskustelivat puheenjohtaja Saarisen, pääsihteeri Aallon sekä pääsihteeri Haapasen johtaman edustajiston kanssa. Saarinen ilmaisi
SKP:n huolestumisen N ordek-suunnitelmaan
liittyvästä ns. Eurooppa-tähtäyksestä. Ylijohtaja Törnqvist pyrki puheenvuorossaan selventämään sopimus ehdotuksen mukaan päätöksenteon olevan Pohjoismaiden hallitusten ja parlamenttien käsissä. Lisäksi Törnqvist korosti
pohjoismaisesta yhteistyöstä kaikille koituvia
talouspoliittisia hyötyjä. Suomen ja sosialisten
maiden kauppa säilyisi Törnqvistin mukaan bilateraalipohjalla. (Nordek-muistio 1970.)
15. 1. 1970 presidentti Kekkonen otti vastaan
Ranskan suurlähettillään Gerard Andren ja keskusteli hänen kanssaan Nordek-hankkeesta.
Kekkonen selvitti Suomen suhtautumista Nordekiin ja korosti Nordekin itseisarvoista merkitystä Suomelle. Kekkonen mainitsi, ettei Suomi missään tapauksessa pyri EEC:n täysjäseneksi eikä myöskään liitännäisjäseneksi vaan
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pyrkii saamaan »omakohtaiset erityisjärjestelyt» suoraan EEC:n kanssa käytävien neuvottelujen kautta. Kekkonen täsmensi myös valtioneuvoston 12. 1. antaman EEC-varauman merkitystä: siinä oli ilmaistu olosuhteet, joissa Suomi lopettaa jatkoneuvottelut Nordekista. Kekkonen esitti toivomuksen, että mahdolliset neuvottelut Tanskan ja Norjan sekä EEC:n välillä
tulisivat mahdollisimman nopeasti virallisiksi.
Näin Suomi voisi tehdä johtopäätöksensä, keskeyttää Nordek-neuvottelutja ryhtyä sopimaan
erityisjärjestelyistä EEC:n kanssa. Kysymykseen Nordekin ja EEC:n edullisemmuudesta
Suomelle Kekkonen vastasi, että Suomi on saanut tahtonsa läpi Nordek-neuvotteluissa, mutta ei pystynyt arvioimaan EEC:n mahdollisesti Suomelle tarjoamia etuja tilanteen ollessa
avoin. (Muistio 15. 1. 1970.)
Tukholman virkamiesneuvotteluissa helmikuussa 1970 törmättiin huomattaviin vaikeuksiin. Ruotsin ulkoministeri Palme otti puhelimitse yhteyttä pääministeri Mauno Koivistoon
ja yritti selvittää avoinna olevia kysymyksiä.
Palme korosti sitä, että käsillä oli otollinen ja
ehkä ohi menevä hetki yhteistyön vahvistamiseksi Pohjoismaiden välillä (Koivisto 1978a, s.
59). Koivisto esitti kuitenkin Nordekin lopullisen selvittämisen lykkäämistä yli Pohjoismaiden neuvoston Reykjavikin kokouksen ja Suomen kevätvaalien.
Reykjavikin kokouksessa 6.-12. 2. 1970
pääneuvottelijoina olivat Tanskasta pääministeri Baunsgaard, ulkoministeri Hartling, talousministeri Nyboe Andersen sekä kauppaministeri Thomsen. Suomea edustivat pääministeri
Koivisto, kauppa- ja teollisuusministeri Leskinen sekä ulkomaakauppaministeri Teir. Norjan
neuvottelijoina olivat pääministeri Borten sekä
kauppaministeri Willoch ja Ruotsin pääministeri Palme ja kauppaministeri Lange. Islantia
neuvotteluissa edusti kauppaministeri Gislason.
Suomi ilmoitti neuvotteluiden aluksi, ettei se
voinut hyväksyä Nordekin rahastojen suuruuteen ja jakoon liittyviä tarjouksia. Ministerit
pääsivät neuvotteluissa asioista kuitenkin sopimukseen. Avoimeksi jäi tuolloin ainoastaan
kysymys sopimuksen voimaansaattamisesta.
Pääministeri Koivisto totesi Reykjavikin kokouksen yleisistunnossa 7. 2. pitämässään puhees-

sa mm. seuraavaa:
Kun Nordek-ajatus herätettiin, esitettiin
Suomen taholta täysin selvästi, että me kannatamme lämpimästi taloudellisen yhteistyön laajentamista pohjolassa. Meitä ilahdutti se, että neljä Pohjoismaata olivat valmiit
jälleen tekemään vakavan yrityksen tähän
suuntaan. Niiden kahden vuoden aikana, jotka ovat kuluneet, ei Suomen osalta suhtautuminen tässä asiassa ole millään muotoa
muuttunut. Omalta osaltamme emme ole
nähneet tätä hanketta laajemman integraation edesauttajana. Olemme alun alkaen pitäneet Nordekia nimenomaan Pohjoismaiden
keskeisenä järjestelynä, kuitenkin niin, että,
Pohjoismaiden yhteistyön laajentuminen saa
olla esteenä Pohjoismaille, joiden intressit
suuntautuvat myös muualle.
Pääministerit antoivat 9. 2. 1970 lehdistötilaisuudessa tiedonanannon, jonka mukaan virkamieskomitea sai tehtäväkseen laatia maaliskuun 7 päivään 1970 mennessä Nordek-sopimusluonnoksen valmiiksi, neljän maan hallitukset mahdollisimman nopeasti allekirjoittaisivat sopimuksen, huhtikuun alussa sopimus
annettaisiin kansanedustuslaitoksille ja se tulisi voimaan viimeisen maan talletettua ratifiointiasiakirjat. 6. 3. 1970 virkamieskomitea
luovuttikin Nordek-sopimuksen lopullisen version4 Pohjoismaiden pääministereille osoitetun
kirjeen ohella.
24.-25. 2. 1970 presidentti Kekkonen matkusti Neuvostoliittoon Moskovasta satakunta
kilometriä koillisessa sijaitsevaan Zavidovoon
kuuluisalle epäviralliselle matkalle, josta Max
Jakobson on kirjoittanut seuraavasti:
Tuskin kukaan Suomessa tietää tarkkaan,
mitä kaikkea Zavidovossa helmikuussa 1970
puhuttiin. Tapansa mukaan Kekkonen nousi kehään ilman avustajia: hän keskusteli
isäntiensä kanssa yksin neuvostoliittolaisen
tulkin välityksellä. Presidentin omassa arkistossa saattaa olla hänen omia muistiinpanojaan, mutta niitä ei ole vielä kukaan nähnyt.
(Jakobson 1983, s. 260.)
Zavidovon matkan aikana oli käynyt selväk4 Sopimusluonnos julkaistu sarjassa Nordiska utredningar 1969: 11: »Utvidet nordisk ökonomisk samarbejde. Rapport lra det nordiske embedsmandsudvalg». Ks. myös Kleppe (1970, s. 216-262).
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si, että Neuvostoliiton ylin johto torjui Kekkosen perustelut Nordek-hankkeen puolesta (Jyränki 1990, s. 103). Saarisen (1984, s. 180)
mukaan Kekkonen keskusteli Brezhnevin, Kosyginin ja Podgornyin kanssa Zavidovossa pääasiassa Nordekiin liittyvistä asioista. Neuvostoliiton johto vastusti jyrkästi Nordek-hanketta muun muassa sillä perusteella, että suljetut
liitot estävät kaupan vapautumista ja syrjivät
muita maita. Jälkeenpäin Kekkonen paljasti
hallitukselle, että Brezhnev otti juuri tuolloin
esille Yya-sopimuksen jatkamisen (Jakobson
1983, s. 262).
Maaliskuun 15.-16. päivän eduskuntavaalien
tulos oli yllättävä. SMP:n vaalivoitto oli yllätys monille eikä vähiten presidentti Kekkoselle, joka oli olettanut Koiviston kansanrintamahallituksen jatkavan vaalien jälkeen (Jakobson
1983, s. 261). Alkavat hallitusneuvottelut monimutkaistivat tilannetta. Poliittinen kriisi johti
lopulta siihen, että Kekkonen nimitti epäpoliittisen Teuvo Auran virkamieshallituksen, ja vasta heinäkuussa onnistui uuden viiden puolueen
hallituksen kokoaminen (Krosby 1978, s. 272).
Lopullinen ratkaisu tapahtui ilmeisesti presidentin, pääministerin ja ulkoministerin keskusteluissa. 23. 3. 1970 pääministeri Koivisto
tapasi Tamminiemessä presidentti Kekkosen.
Keskusteluissa Koivisto oli sitä mieltä, että
Nordek-sopimus olisi jätettävä allekirjoittamatta. Kekkonen ilmoitti olevansa eri mieltä.
Hänen kantansa oli se, että sopimus olisi allekirjoitettava strategisista syistä: Kekkonen arveli Tanskan pyrkivän EEC:n jäseneksi5 heti
sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Koivisto
perusteli kantaansa sopimuksen kirjoittamatta
jättämisestä sillä, että »se on rehellisempää».
(Kekkonen 1976, s. 121-122.) Jyrängin (1990,
s. 101-102) mukaan Kekkonen oli jälkeenpäin
marraskuussa 1970 selittänyt Nordek-hankkeen
kaatuneen kahdesta syystä: ensiksikin siitä, että
se oli ollut Tanskalle ja Norjalle välikappale
EEC:n jäseneksi pääsemistä silmällä pitäen, ja
toiseksi, koska toteutuessaan sopimus olisi
vapauttanut Pohjoismaiden pääomamarkkinat,
jotka Kekkosen näkemyksen mukaan piti säi-

Suomen hallitus sanoutui siis julkisesti irti
Nordek-hankkeesta. Kevään 1970 tapahtumat
jäivät kuitenkin hiertämään muita Pohjoismaita, joskin Suomen ratkaisua kohtaan tunnettiin ymmärtämystäkin6 • Suomen ratkaisun katsottiin yleensä johtuneen sisäpoliittisista tekijöistä - vaaleista ja hallituksen sisäisistä erimielisyyksistä - tai Suomen ja Neuvostoliiton
suhteista. Jonkin verran esiintyi myös syyttelyä, että Suomi oli toiminut epärehellisesti ja
kaatanut Nordek-hankkeen (Hakovirta 1976, s.
267). Kaiken kaikkiaan eri Pohjoismaat syyttelivät toisiaan Nordekin kaatamisesta. Sopimuksen julkista hautaamista seurasi jälkinäytös.
25. 3. 1970 ylijohtaja Erik Törnqvist antoi
Ruotsin televisiolle haastattelun. Haastattelija
kysyi, oliko Reykjavikin kokouksen jälkeen tapahtunut Suomen näkökulmasta jotain merkittävää muiden Pohjoismaiden suhteissa
EEC:hen. Törnqvist vastasi, että muiden Pohjoismaiden tunnustelut on Suomessa tulkittu
aktivoitumiseksi ja valmistautumiseksi neuvotteluihin EEC:n kanssa. Törnqvistin lausunto ei
miellyttänyt Ruotsin pääministeri Olof Palmea.
Jälkeenpäin vuonna 1972 pääministeri Pal-

5 Neuvostoliiton asenne EEC:tä kohtaan tiukkeni
vuosina 1969-1970 (Hakovirta 1976, s. 253).

6 Tanskan lehdistössä käydystä keskustelusta, ks.
Krosby (1978, s. 269-270).
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lyttää kansallisissa käsissä. Kekkonen tähtäsi
tammikuussa 1970 siihen, ettei Suomea voitaisi
syyttää Nordekin kaatumisesta vaan vastuu olisi ollut Tanskan, Ruotsin tai Norjan.
Seuraavana päivänä 24.3. 1970 valtioneuvosto julkisti tiedonannon, jonka mukaan Nordek-sopimusta ei tule allekirjoittaa »tässä vaiheessa», koska »muut Pohjoismaat parhaillaan
valmistautuvat neuvottelemaan liittymisestä
Euroopan Talousyhteisöön, Nordekin syntyminen ja sopimuksen jatkuva soveltaminen Suomen tekemien varaustenkin valossa on epävarmaa ja koska sopimus hallituksen mielestä ei
näytä vallitsevissa olosuhteissa täyttävän sopimuksen vakavuudelle ja pysyvyydelle asetettavia vaatimuksia» (Valtioneuvosto 1970b, s. 79).

6. Jälkinäytös
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me pahoitteli Nordek-hankkeen raukeamista.
Myös presidentti Urho Kekkonen arveli jälkeenpäin, että Suomen kannalta Nordek-sopimuksen allekirjoittaminen olisi sittenkin ollut
parempi ratkaisu kuin kirjoittamatta jättäminen
oli (Kekkonen 1976, s. 121, Jakobson 1983,
s. 255).
Huhtikuun 6 päivänä 1970 presidentti Kekkonen puuttui vielä Nordek-kysymykseen valtiopäivien avajaisissa pitämässään puheessa.
Kekkonen selvitti hallituksen 24.3. julkistaman
Nordek-päätöksen perusteita. Hän totesi seuraavaa:
Tilanne integraatiopyrkimysten osalta Euroopassa oli muuttunut sellaiseksi, että aikaisemmin arvioimamme edellytykset puolueettomuuslinjamme säilyttämisen mahdollisuuksista integraationeuvottelujen aikana ja niiden päätyttyä olivat menettämässä
pohjan jalkojensa alta ... Selvittääkseni vielä
hallituksen ratkaisun perusteita haluan sanoa, että kansainvälispoliittisia päätöksiä ei
mielestäni pidä rakentaa yksinomaan niiden
seikkojen varaan, jotka voidaan konkreettisesti todistaa olevan olemassa. Huomiota
on kiinnitettävä myös siihen, miltä asiat
näyttävät; tämäkin on osa todellisuutta.
Puolueettomuus edellyttää uskottavuutta ...
Se, että Nordek-sopimusta ei allekirjoitettu,
selittyy edellä esittämieni näkökohtien pohjalta. Huomiota ei sen sijaan ole kiinnitetty
valtioneuvoston päätöksen positiiviseen
osaan, nimittäin siihen, että vaikka Nordekjärjestö suunnitellulla tavalla ylärakenteena
nyt jäi toteutumatta, valtioneuvosto hyväksyi Nordek-sopimuksen sisällön. Kyseessä
on asian kaupallinen puoli ... Tässä yhteydessä voidaan ajatella pohjoismaisen taloudellisen yhteistyön tehostamista sektori sektorilta sen arvokkaan selvitystyön pohjalta,
joka sopimusta laadittaessa on tehty.
Kekkonen siis kytki kysymyksen Nordekista puolueettomuuteen. Hän korosti lisäksi sopimuksen kauppayhteistyötä koskevan osan
merkitystä. Tosiasiassa Nordekin taloudellinen
yhteistyö onkin käytännössä toteutunut lähes
täysin pohjoismaista investointipankkia myöten kuten Jakobson (1983, s. 257) on todennut.
Pohjoismaiden neuvoston rinnalle perustettu
yhteistyöelin ministerineuvosto aloitti työnsä
1971 ja Pohjoismainen investointipankki 1970luvun puolivälissä. Lisäksi Suomen ja Ruotsin

välinen kauppa kasvoi huomattavasti 1970-luvulla (Apunen 1977, s. 322).
Samana päivänä 6. 4., jolloin presidentti
Kekkonen piti puheensa valtiopäivien avajaisissa, suurlähettiläs Reino Honkaranta ojensi
puheen jäljennöksen EEC:n komission puheenjohtajalle Brysselissä ja ilmoitti Suomen halusta keskustella EEC:n kanssa kaupallisesta sopimuksesta (Krosby 1978, s. 274). Suomi aloitti alustavat neuvottelut EEC:n kanssa vuoden
1970 marraskuussa Brysselissä, ja päätös EECsopimuksen allekirjoittamisesta tehtiin lopullisesti lokakuussa 1973 (Apunen 1977, s. 329333).
Pääministeri Mauno Koivistolla oli keskeinen rooli Nordek-hankkeessa. Nordek-hanke
oli kaikissa Pohjoismaissa jo alunperin pääministerien hoidossa. Jonkin verran on pohdittu
sitä, syntyikö tuolloin ulkopolitiikan hoitajien
välille kilpailutilanne »ainakin presidentin ja!
tai ulkoministerin tajunnassa» (Jyränki 1990,
s. 105, Korpinen 1975, s. 49). Mielipidetiedusteluissa pääministeri Koivisto ohitti kansansuosiossa jopa presidentti Kekkosenkin. Sisäpoliittinen Nordek-kamppailu päättyi kuitenkin
keskustapuolueen sekä SKDL:n voittoon ja
SDP:n tappioon mutta merkitsi sosiaalidemokraattien työntymistä tilapäisesti keskustapuolueen rinnalle ulkopolitiikan johtoon (Hakovirta 1976, s. 269). Sisäpolitiikassa vallan painopiste siirtyi, kun ensin Teuvo Auran virkamieshallitus ja sitten Ahti Karjalaisen keskustan ja
vasemmiston yhteishallitus tulivat valtaan.
Suomen poliittisista puolueista erityisesti
RKP oli selvästi pahoillaan hankkeen kariutumisesta. SDP ja keskustapuolue puolustivat
hallituksen politiikkaa, vaikkakin sosiaalidemokraatit saattoivat olla osittain myös pettyneitä Nordekin kaatumisesta. SKP, SKDL ja
TPSL suhtautuivat Nordekiin torjuvasti tai
epäillen. Liberaalit ja kokoomus olivat varovaisia mahdollisesti Suomen EEC-intressien vuoksi. (Hakovirta 1976, s. 265-268.)
Paljon huomiota herättänyt Zavidovo-vuoto
lokakuussa 1972 tuli julkisuuteen ruotsalaisen
Dagens Nyheter -lehden toimittajan Tor Högnäsin Suomea koskevassa artikkelissa, jossa oli
presidentti Kekkosen itsensä laatimaan muistioon liittyviä autenttisia sitaatteja Kekkosen ja
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Neuvostoliiton korkeimman johdon elokuussa
1972 Zavidovossa käymästä keskustelusta.
Neuvostojohto oli huolestunut tekeillä olevan
EEC-vapaakauppasopimuksen poliittisista vaikutuksista Suomessa ja pelkäsi sen nostattavan
Suomessa» Yya-sopimuksen vastaista toimintaa». Neuvostojohto piti sopimusta poliittisena kysymyksenä ja epäili sen vaikuttavan
mahdollisesti myös Suomen ja Neuvostoliiton
kauppasuhteisiin. Neuvostojohdon näkemykset
muistuttivat Apusen (1977, s. 330-331) mukaan Kekkosen Nordek-päätöksen yhteydessä
julkituomaa tarkastelutapaa. Näin Nordekiin
liittyvät pohdinnat heijastuivat Suomen tärkeimpiin kuuluvaan ulko- ja kauppapoliittiseen
linjavalintaan.

7. Nordekin sisältö
Mitä kaikkea allekirjoittamatta jätetty Nordeksopimus piti sisällään? Mitä taloudellisia vaikutuksia Nordekilla olisi Suomen kannalta ollut toteutuessaan täydellisesti? Asiasisällöltään
lopullinen Nordek-sopimus perustui olennaisilta osin virkamieskomitean tammikuussa 1969
valmistuneeseen alustavaan raporttiin. Sopimuksen oli määrä astua voimaan 1. 1. 1972.
Tavoitteena oli yhteistyön ja integraation avulla
vahvistaa pohjolan asemaa maailmantaloudessa
ja taata mahdollisuudet työnjaon sekä erikoistumisen toteutumiseen Pohjoismaiden välillä.
Näin ajateltiin päästävän suurempaan tehokkuuteen ja hyvinvoinnin kasvuun. Laajennetulla yhteistyöllä ajateltiin myös voitavan pienentää investointien epävarmuutta sekä saatavan
tuotannon ja markkinoinnin mittakaavaetuja.
(Kleppe 1970, s. 202.) Taloudelliset perustelut
olivat siis talousteorian perinteisiä perusteluja
integraatiolle.
Sopimusluonnoksen mukaan pohjoismaista
yhteistyötä toteuttamaan oli asetettava seuraavia elimiä?: Pohjoismaiden ministerineuvosto,
pysyvä virkamieskomitea, yhteistyökomiteat,
sihteeristö ja neuvoa-antava komitea. Yhteistyökomiteoita oli tarkoitus perustaa talous- ja
7 Ks. liite, kaavio: Nordekin instituutiot ja niiden
väliset suhteet.
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aluepolitiikan, työmarkkina- ja sosiaalipolitiikan, tulli- ja kauppapolitiikan, teollisuus- ja
energiapolitiikan, maatalouspolitiikan ja kalastuspolitiikan alalle sekä myös elinkeino- ja
kilpailulainsäädännön, koulutus- ja tutkimuspolitiikan ja kuljetuspolitiikan alalle (Kleppe
1970, s. 218,254).
Sopimusluonnos edellytti seuraavien rahastojen perustamista: yleinen rahasto, maatalousrahasto ja kalastusrahasto. Rahastot oli tarkoitus rahoittaa siten, että osuus rahastojen pää- .
omasta olisi perustunut kunkin maan tuotannontekijähintaiseen bruttokansantuotteeseen.
Vuoden 1968 alustavien lukujen mukaan osuudet rahastojen kokonaisrahoituksesta olisivat
jakautuneet seuraavasti: Tanska 24 %, Suomi
14 %, Norja 16 % ja Ruotsi 46 %. Ruotsin delegaatio asetti maansa osuudelle virkamiesneuvotteluissa katon eikä halunnut sitoutua ensimmäistä viittä vuotta pitemmäksi ajaksi. Ruotsin asettaman rahoituskaton huomioonottaen
ensimmäisellä viisivuotiskaudella rahastojen
kokonaisrahoitus olisi ollut 2 200 miljoonaa
ruotsin kruunua, josta Tanskan osuus olisi ollut 530 miljoonaa kruunua, Suomen 310 miljoonaa, Norjan 350 miljoonaa ja Ruotsin 1 010
miljoonaa kruunua. Sopimusluonnoksen mukaan ministerineuvoston olisi tarkoitus laatia
päätös toisen viisivuotiskauden rahoituksen
pohjaksi. Pohjoismaiden investointipankin oli
tarkoitus toimia rahastoja pankkimaisemmilla
periaatteilla. Investointipankin peruspääoman
oli määrä olla 1 000 miljoonaa Ruotsin kruunua ja lainauskapasiteetin yli 2500 miljoonaa
kruunua. (Kleppe 1970, s. 150-151.)
Jo 1950-luvun tulliliittosuunnitelman kritiikissä, mutta myös Nordek-keskusteluissa usein
esitetty kritiikki oli se, että Pohjoismaiden taloudet eivät olleet toisiaan täydentäviä ja että
vain rajatussa määrin pohjolassa voitiin löytää
markkinoita Tanskan maataloustuotteille, Suomen, Norjan ja Ruotsin puunjalostustuotteille,
Norjan kalalle ja metalleille tietenkin öljyä lukuunottamatta ja Ruotsin malmille (Kleppe
1970, s. 187). Efta-kaudella 1959-1967 Pohjoismaiden keskinäinen kauppa kuitenkin kasvoi rajusti, mikä antaa aihetta vastaväitteisiin
esitetylle kritiikille. Esimerkiksi Tanskan erilaisten valmistavaroiden vienti Suomeen ja
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Norjaan viisinkertaistui. Ruotsin saman tavararyhmän vienti Tanskaan seitsenkertaistui,
Norjaan viisinkertaistui ja Suomeen kasvoi yli
viisinkertaiseksi. Suomen vienti Ruotsiin yksitoistakertaistui ja Norjan kuusinkertaistui
(Kleppe 1970, s. 189).
Pohjoismaiden keskinäisessä tavarakaupassa vienti kasvoi vuoden 1961 18.2 prosentista
vuoden 1969 23.8 prosenttiin. Samana aikana
keskinäinen tuonti kasvoi vielä rajummin eli
15.2 prosentista vuonna 1961 21.8 prosenttiin
vuonna 1969. Suomelle pohjoismaisen kaupan
kasvu oli erityisen merkittävää: prosentteina
Suomen kokonaisviennistä kasvua tapahtui
vuoden 1961 8.9 prosentista vuoden 1969 19.7
prosenttiin. Vertailukohdaksi voidaan todeta,
että EEC-kaudella 1970-luvulla Pohjoismaiden
keskinäinen kauppa kuitenkin taantui lievästi.
Viennissä tämä merkitsi laskua 24.5 prosentista
21.2 prosenttiin vuosina 1973-1980. Vastaava
lasku Pohjoismaiden keskinäisessä tuonnissa
oli 23.3 prosentista 20.3 prosenttiin. (Fagerberg 1984, s. 32-33.) 1980-luvun alussa Pohjoismaiden tuotantorakenne oli monipuolistunut: maiden teknologinen riippuvuus muista
OECD-maista oli vähentynyt.
Sektoreittainen merkitys Suomen talouselämälle kuvastui eri ryhmien reaktioissa. Puunjalostusteollisuudelle Nordekilla ei olisi ollut
mainittavaa merkitystä. Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliitto olikin hankkeesta
melko hiljaa. Kun teollisuustuotteiden tullit
Pohjoismaiden väliltä oli Eftan myötä ja Suomen assosioiduttua siihen jo poistettu, ei Suomen teollisuudella yleisesti ottaen ollut sinänsä kovin paljon voitettavaa Nordekissa. Jotkin
yksittäiset työvoimavaltaiset teollisuudenalat
olisivat saattaneet kyetä Nordekin myötä parantamaan kilpailuasemaansa Skandinaviassa Nordekiin liittyneen ulkotullien tarkistuksen avulla.
Suomen teollisuuspiirit olivat kuitenkin kiinnostuneempia EEC:stä. Nordekiin liittyvät rahoitusjärjestelyt olisivat saattaneet hyödyttää
Suomen teollisuutta. Maatalouspolitiikassa
Nordek olisi merkinnyt preferenssijärjestelmää,
jossa Pohjoismaat hankkisivat oman tuotantonsa lisäksi tarvitsemansa maataloustuotteet toisiltaan. Suomen MTK mukautui vastahakoisesti Nordek-hankkeen etenemiseen (Hakovirta

1976, s. 258-259). Ammattiyhdistysliikkeelle
tai ainakin sen sosiaalidemokraattiselle siivelle pohjoismainen yhteistyö oli tuttua. Voidaan
ajatella, että yhteispohjoismainen ammattiyhdistyspolitiikka olisi vahvistanut työntekijäpuolen asemaa.

8. Johtopäätöksiä
Pohjoismaat jakavat yhteisen historian, samankaltaisen kulttuurin ja monia institutionaalisia
yhtäläisyyksiä sekä niiden yhteiskunnat, poliittiset järjestelmät ja taloudet muistuttavat paljon toisiaan. Näin ollen on luontevaa, että maiden välillä on toteutettu koko maailmassa ainutlaatuisen tiiviistä yhteistyötä. Aika ajoin on
ollut painetta yhteistyön tiivistämiseen entisestään, eikä syyttä: näin erityisesti toisen maailmansodan jälkeisinä aikoina, jolloin Euroopassa liikkeelle lähtenyt integraatiokehitys on polkenut paikoillaan. Pohjoismaiden välillä on
toki eroja. 1980-luvulla käyty keskustelu pohjoismaisista yhteiskunta- ja talouspolitiikan
malleista sekä niiden tulevaisuudesta (ks. mm.
Esping-Andersen, G. 1985, Kosonen P. ja
Pekkarinen, J. 1985, Kosonen 1987, Mjöset,
red. 1986, Pekkarinen 1989 sekä Pekkarinen,
J. ja Vartiainen, J. 1983) on yksi tärkeimmistä
ja kiinnostavimmista yhteiskuntatieteellisistä
keskusteluista, jota on syytä jatkaa.
Jos halutaan korostaa maiden välisiä yhtäläisyyksiä, voidaan jopa puhua pohjoismaisesta
mallista jota voidaan verrata muihin malleihin
tai kehitystyyppeihin saksalaista yhteiskuntatieteilijää Dieter Senghaasia seuraten. Senghaas
(1982) on ehdottanut uuslistiläisittäin tuonninkorvaamisstrategiaa kehitysmaille sopivaksi taloudellisen kehityksen strategiaksi. Hän on nimittänyt Pohjoismaiden taloudellisen kehityksen tyyppiä melko osuvasti yhdentyväksi ja
eriytyväksi kehitykseksi8 (Assoziativ-dissoziative Entwicklung). Tanskan, Ruotsin, Norjan ja
Suomen lisäksi tällaista kehitystyyppiä ovat
edustaneet Kanada, Australia ja Uusi-Seelan8 Muita kehitystyyppejä ja niitä edustavia maita
ovat kolmen viime vuosisadan historiassa olleet 1)
eriytyvä ja sisäisdynaaminen kehitys (Belgia, Rans-
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ti. Kehitystyypille on ollut ominaista siirtyminen vientijohteisesta kehityksestä tuonninkorvaamiseen (Senghaas 1982, s. 48).
Kävipä Euroopassa niin tai näin, voisi perustellusti väittää, että Pohjoismaat yhteisenä
ryhmänä kykenisivät valvomaan etujaan paremmin kuin yksin. Mikäli integraatio etenee
odotetusti, samankaltaisilla Pohjoismailla, joilla on melko samanlaisia etuja puolustettavanaan, olisi enemmän neuvotteluvoimaa ja vaikutusvaltaa. Vastaavasti integraatiokehityksen
seisahtuessa voitaisiin Pohjoismaiden kesken
taloudelliset edut turvata parhaiten yhteistyöllä. Pohjoismainen hyvinvointivaltio on asia,
josta voidaan olla ylpeitä ja jota Pohjoismaat
yhtenäisenä blokkina voisivat paremmin puolustaa. Myös pohjoismainen demokratia ja laajaa kansalaisluottamusta nauttiva suhteellisen
vakaa poliittinen järjestelmä ovat tunnettuja
maailmalla.
1980-luvun puolivälissä Jan Fagerberg
(1984, s. 36-37) arvioi Pohjoismaiden keskinäisen kaupan kasvupotentiaaleja. Hän oletti
laskelmissaan, että kunkin Pohjoismaan tavaroiden viennin ja tuonnin rakenne pysyy
muuttumattomana mutta että kauppavirrat
muuttuvat siten, että Pohjoismaat lisäävät keskinäistä kauppaansa niin paljon kuin se
teknisesti on mahdollista (Fagerberg 1984, s.
35). Erityisen suureksi Fagerberg arvioi öljyn
ja kaasun kaupan kasvupotentiaalin (peräti
84 %). Myös arviot kuljetusvälineiden (60 %),
koneiden (48 %), muiden teollisuustuotteiden
kuten tekstiili- ja valmisvaateteollisuuden, huonekalujen ja metalliteollisuustuotteiden (42 %)
ja kemianteollisuuden tuotteiden (35 %) kaupan kasvupotentiaaleista ovat kiinnostavia.
Tanskan Maastricht-kansanäänestyksen tulos
ja epävakaa tilanne Euroopassa sekä muilla läka, Saksa, Itävalta-Unkari sekä vuosisadan vaihteen
Yhdysvallat), 2) yhdentyvä ja vientiin suuntautunut
kehitys (Sveitsi 1700-luvullaja Hollanti 1800-luvulla), 3) eriytyvä valtiokapitalistinen kehitys (Japani
Meiji-kumouksenjälkeenja tsaarin Venäjä sekä Italia 1890-luvulta alkaen), 4) eriytyvä valtiososialistinen kehitys (entiset reaalisosialismin maat) sekä 5)
NIC-maiden viivästynyt kehitys (Taiwan, Etelä-Korea, Brasilia ja Meksiko). (Senghaas 1982, s. 4354.).
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hialueilla voisivat olla hyviä perusteluja Pohjoismaiden välisen yhteistyön tiivistämistarpeelle. Tanska antoi sysäyksen Nordek-hankkeelle keväällä 1968. Olisiko pohjoismaisen
yhteistyön tiivistäminen nykytilanteessa harkitsemisen arvoinen ja vakavasti otettava poliittisen avauksen mahdollisuus?
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Liite.
Kaavio: Nordkin instituutiot ja niiden väliset suhteet. (Lähde: KIeppe 1970, s. 110)

Pohjoismaiden Neuvosto

Neuvoa antava komitea
28 edustajaa teollisuudesta,
kaupasta, maataloudesta, kalastuksesta, kuluttajien ja työmarkkinaosapuolten edustajat

I
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Ministerineuvosto
4 yhteistyöminiteriä
Joka maalla veto-oikeus
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Kiinteä virkamieskomitea
Ministerineuvoston
edustaja
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~----~I-----~
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Talous- ja aluepolitiikka
Työmarkkina- ja sosiaalipolitikka
Tulli- ja kauppapolitiikka
Teollisuus- ja energiapolitiikka
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Kuljetuspolitiikka
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Pysyvät pohjoismaiset yhteistyöelimet kuten
NORDFORSK,
NORDEL, jne.
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