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Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokuntavaliokunnan mietintö, joka kos-
kee 

suositusta 13/2019: Kansanopisto-opiskelijoiden liikkuvuuden ja 
pohjoismaisen kansanopistoyhteistyön edellytysten parantaminen  

Ehdotus 

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, 

 

että Pohjoismaiden neuvosto merkitsee ilmoituksen tiedoksi ja katsoo suosituk-

sen 13/2019: Kansanopisto-opiskelijoiden liikkuvuuden ja pohjoismaisen kansan-

opistoyhteistyön edellytysten parantaminen neuvoston osalta loppuun käsitellyk-

si. 

 

Tausta 

Suositus on muotoiltu seuraavasti: 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että se avaa Pohjoismaiden kansanopisto-opiskelijoille mahdollisuuden ha-

kea henkilökohtaista tukea Nordplus Vuxen -ohjelmasta kattamaan lisäkus-

tannuksia, joita kansanopiston kurssikokonaisuuden käyminen toisessa Poh-

joismaassa aiheuttaa. 

että se perustaa pohjoismaisten kansanopistojen tiedotustyötä varten 

Nordplusiin tukiohjelman, jossa kerrotaan opiskelijoiden mahdollisuudesta 

opiskella toisen Pohjoismaan kansanopistossa. 

että se perustaa Nordplusiin tukiohjelman, jonka avulla kansanopistot voivat 

vahvistaa pohjoismaista profiiliaan. 

Pohjoismaiden ministerineuvoston ilmoitus 

Nordplus on Pohjoismaiden ministerineuvoston suurin koulutusohjelma elinikäisen 

oppimisen alalla. Se koostuu viidestä osaohjelmasta: Nordplus Junior, Nordplus Kor-
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keakoulutus, Nordplus Aikuiskoulutus, Nordplus Horisontal ja Nordplus Pohjolan kie-

let. 

 

Nordplusia ohjaa koulutus- ja tutkimusministerineuvoston (MR-U) hyväksymä ohjel-

ma-asiakirja, joka toimii myös Baltian maiden kanssa solmittujen kahdenvälisten 

Nordplus-yhteistyösopimusten pohjana. Nordplusin nykyisen ohjelmakauden (2018–

2022) ohjelma-asiakirja esitettiin Pohjoismaiden neuvostolle ministerineuvoston eh-

dotuksena 31. lokakuuta 2017. 

 

Nordplusin tavoitteena on edistää ja tukea ohjelmaan osallistuvien maiden laitosyh-

teistyötä ja verkostoitumista, ja liikkuvuustoiminta voi sisältyä tähän. 

 

Kuten Nordplusin ohjelma-asiakirjasta käy ilmi, liikkuvuustoiminnan tukihakemuksia 

voivat jättää vain laitokset tai organisaatiot, eivät yksityishenkilöt. Liikkuvuustoimin-

nan tukea voi hakea yhteistyöhön, johon osallistuu aktiivisesti vähintään kaksi laitos-

ta, joista vähintään yksi on lähettäjälaitos/-organisaatio ja yksi isäntälaitos/-

organisaatio eri Nordplus-maissa. 

 

Nordplus-ohjelmassa ei ole erityisiä henkilökohtaisia tukijärjestelmiä lukuun otta-

matta mahdollisuutta hakea tukea toimintarajoitteisten oppilaiden ja opiskelijoiden 

lisäkulujen kattamiseen liikkuvuustoiminnassa. Nordplusin tavoitteen perusteella 

Pohjoismaiden ministerineuvosto ei halua tällä hetkellä muuttaa ohjelman peruspe-

riaatteita ja käynnistää uusien hakijaryhmien henkilökohtaista hakua. Tällainen muu-

tos kasvattaisi myös huomattavasti ohjelman hallinnollisia kuluja.  

 

Tiedotustoiminnan osalta Pohjoismaiden kansanopistot voivat jo nykyään hakea 

Nordplusista tukea verkostoitumiseen, liikkuvuustoimintaan ja erilaisiin hankkeisiin 

(niiden kehittämiseen tai viestintä- ja tiedotustoimintaan). 

 

Kansanopistojen pohjoismaisen profiilin vahvistamismahdollisuudet on jo otettu 

huomioon nykyisessä Nordplus-ohjelmassa. Kansanopistot ja niiden kansalliset yh-

distykset ovat hyvin aktiivisia Nordplus Aikuiskoulutus -ohjelmassa. Kansanopistot 

edustavat keskimäärin noin seitsemää prosenttia kaikista organisaatioista, jotka ovat 

saaneet tukea Nordplus Aikuiskoulutus -ohjelmasta kolmen viime vuoden aikana. Ne 

ovat saaneet tukea liikkuvuustoimintaan kahdenvälisten opettaja- ja oppilasvaihto-

jen muodossa sekä erilaisiin kehitys- ja verkostohankkeisiin. Kansanopistot ovat saa-

neet tukea myös Nordplus Horisontal -ohjelmasta konferensseihin, joita ei tueta 

Nordplus Aikuiskoulutus -ohjelmasta. Kansanopistot osallistuvat myös toisinaan ver-

kostokumppaneina Nordplus Junior -ohjelmaan oppilasvaihtojen yhteydessä. 

 

Pohjoismaiden ministerineuvosto katsoo suosituksen näin ollen osittain toteutuneeksi.  

 

Valiokunnan näkemykset 

Valiokunta toteaa, että Pohjoismaiden opetusministerit eivät halua muuttaa 

Nordplus-ohjelman hakujärjestelmän perusperiaatteita niin, että yksittäiset kansan-

opisto-opiskelijat voisivat hakea tukea kansanopisto-opintoihin toisessa Pohjois-
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maassa. Valiokunta pitää tätä valitettavana, mutta ymmärtää, että kriteereitä on 

hankala muuttaa kesken nykyisen ohjelmakauden, joka jatkuu vuoteen  2022 saakka. 

Valiokunta odottaa, että asiaa arvioidaan ennen päätöstä uudesta kaudesta samaan 

tapaan kuin vuonna 2015. Edellisessä arvioinnissa ei tarkasteltu kansanopisto-

opiskelijoiden liikkuvuusmahdollisuuksia, ja sen vuoksi valiokunta toivoo sitä tulevas-

sa arvioinnissa. 

 

Valiokunta kiittää tiedoista, jotka koskevat kansanopistoille ja kansanopisto-

organisaatioille annettuja tukia tiedotus- ja liikkuvuustoimintaan. Valiokunta katsoo 

kuitenkin, kuten valiokuntaehdotuksessakin todetaan, että kansanopisto eroaa mer-

kittävästi muista koulutuslaitoksista: se on vapaaehtoinen ja riippumaton, sillä ei ole 

yhteisesti sovittuja kurssiohjelmia ja sen vapaa sivistystyö on suunnattu nuorille ja ai-

kuisille. Tulevassa arvioinnissa tulee huomioida tämä ja pohtia mahdollisuutta ottaa 

käyttöön omat kriteerit kansanopistoille ja yksittäisille opiskelijoille.  

 

Tämän perusteella Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että asia 

merkitään tiedoksi ja katsotaan neuvoston osalta loppuun käsitellyksi. 

 

Pohjolassa 27. huhtikuuta 2020 
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