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A 1881/kultur  

 

Käsittelijä Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta 
 

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan mietintö, joka koskee 

jäsenehdotusta 

pohjoismaisen kulttuuri- ja opetuskaanonin – ”Pohjolan kaanonin” – 
hyväksymisestä 

Ehdotus 

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto ei jatka pohjoismaista kulttuuri- ja opetuskaanonia – 

”Pohjolan kaanonia” – koskevan jäsenehdotuksen (A 1881/kultur) käsittelyä. 

 

Taustaa 

Pohjoismaat ylpeilevät yhteisillä perinteillään ja menneisyydellään. Mutta millaisena 

tavalliset kansalaiset näkevät pohjoismaisen yhteistyön? Onko heillä pohjoismaista 

identiteettiä, vaiko pelkästään kansallinen tai ”eurooppalainen”? Mikä on Pohjois-

maille tunnusomaista? Mitä voimme odottaa tietävämme rajan takana olevasta naa-

purimaasta? Mitä tiedämme toistemme kirjailijoista ja taiteilijoista? Mikä voi vahvis-

taa pohjoismaista identiteettiä yli rajojen?  

 

Kysymys on globalisaation vuoksi ajankohtainen myös pitkällä aikavälillä. Pohjois-

maat ovat yksinään pieniä ja suhteellisen heikkoja. Yhdessä Pohjoismaat muodosta-

vat vahvan alueen, jonka yhteiskuntamallit herättävät muissa maissa suurta kiinnos-

tusta. Taustalla on vahvojen hyvinvointiyhteiskuntiemme lisäksi myös se, ettei meillä 

esiinny poliittista sortoa ja että sivilisaatiomme juuret ovat Pohjolassa.  

 
Viime aikoina ongelmat ovat tulleet esille rajojen sulkeuduttua, ja Pohjoismaiden 
asukkaiden liikkumiseen kohdistuvat matkustusrajoitukset ovat käytännössä toimi-
neet integraation, työmatkaliikenteen ja muun matkustamisen esteenä – ja samalla 
ne ovat estäneet myös maiden välistä kulttuurivaihtoa. Tanskalaiset eivät ole voineet 
käydä näyttelyissä Tukholmassa, eivätkä ruotsalaiset ole voineet vierailla muiden 
Pohjoismaiden kulttuurilaitoksissa. Sama koskee eristykseen jääneitä suomalaisia, 
norjalaisia ja islantilaisia.  

 

Koronapandemia ja Pohjoismaiden erilaiset strategiat tartuntojen leviämisen estä-

miseksi maiden välillä ovat heikentäneet Pohjoismaiden yhteistyöilmapiiriä, ja nyt on 

havaittavissa, että rajatyöntekijät harkitsevat luopumista toisessa Pohjoismaassa 
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olevasta työpaikastaan. Toisen maan kulttuurin parempi ymmärtäminen korjaisi 

myös tämän epäkohdan. Mitä me oikeastaan tiedämme toisistamme?  

 

Tuntevatko tanskalaiset Selma Lagerlöfin, Vilhelm Mobergin ja Ingmar Bergmanin? 

Mitä ruotsalaiset tietävät Grundtvigistä, Steen Steensen Blicheristä tai Carl Th. 

Dreyeristä? Ovatko norjalaiset kuulleet Mika Waltarista, Aleksis Kivestä ja Tove Jans-

sonista? Kysymyksiä voisi jatkaa loputtomiin, ja Vapaan Pohjolan käsityksen mukaan 

naapurimaiden kulttuurintuntemus on Pohjoismaissa aivan liian vähäistä.   

 

Koska meillä on muutamia maailman arvostetuimpia teoksia mm. kirjallisuuden, mu-

siikin ja taiteen aloilla, mahdollisuudet pohjoismaisen kulttuurikaanonin perustami-

seen ovat erinomaiset. Pohjolan kulttuurikaanon toisi lisää näkyvyyttä pohjoismai-

sille teoksille ja edistäisi tutustumista naapurimaiden kulttuuriin sekä pohjoismaisten 

naapurikielten ymmärtämistä. 

 

Kaikkien Pohjoismaiden hallitukset tukivat pohjoismaisen kirjallisuuskaanonin perus-

tamista, ja hankkeen rahoitti Pohjoismaiden ministerineuvosto. Pohjoismainen kirjal-

lisuuskaanon esiteltiin 2008, ja se lisäsi keskustelua pohjoismaisesta kulttuurista ja 

kiinnostusta sitä kohtaan.  

 

Tämä merkitsee sitä, että Pohjolan kaanon otetaan soveltuvin osin mukaan perus-

koulujen opetussuunnitelmiin. Tämä merkitsee sitä, että Pohjolan kaanonin elokuva-

osiota päivitetään inspiroimaan Pohjoismaiden yleisradioyhtiöitä maiden väliseen 

tuotantojen vaihdon lisäämiseen unohtamatta pohjoismaisten elokuvaklassikkojen 

tarjonnan kasvattamista. 

 
Kyseessä on laaja mandaatti laajentaa Pohjolan kaanonia esimerkiksi näyttämötai-
teeseen, ruokaperinteisiin ja alueellisiin ja paikallisiin musiikkiperinteisiin.  

Tämä merkitsee sitä, että Pohjolan kaanonin tulee heijastua Pohjoismaiden neuvos-

ton palkintojenjaossa siten, että jokaisessa palkintojenjakotilaisuudessa nostetaan 

esille ”klassinen pohjoismainen teos” osoittamaan pohjoismaisen kehityksen ja poh-

joismaisten perinteiden jatkuvuus. Teosta kutsutaan nimellä ”Vuoden pohjoismainen 

klassikko”. Kyseessä voi olla myös uuden tulkinnan saanut klassinen teos.  

 

Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston tulee seurata poh-

joismaiseen kirjalliseen kaanoniin panostamista siten, että Tanskan mallin innoitta-

mana kehitetään uusi, laaja-alainen kulttuurikaanon, johon sisältyvät myös arkkiteh-

tuuri, kuvataide, musiikki, näyttämötaide, elokuva ja lasten kulttuuri.  

 

Meidän on tutustuttava naapurimaihimme. Voimme muodostaa kansallisen identi-

teettimme oheen yhteispohjoismaisen identiteetin vasta, kun tunnemme toisemme. 

Yhteispohjoismainen identiteetti vahvistaa Pohjoismaiden yhteistä ääntä naapuri-

maidemme suuntaan, EU:ssa ja maailmanlaajuisesti. 

 

Edellä mainitusta Tanskan mallista käytetään nimeä Kulturkanon, https://kulturka-

non.kum.dk/. Se perustettiin vuonna 2006 Tanskan silloisen kulttuuriministerin toi-

https://kulturkanon.kum.dk/
https://kulturkanon.kum.dk/
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meksiannosta. Tanskan kulttuurikaanon sisältää 108 teosta, ja mukana ovat seuraa-

vat taiteenalat: arkkitehtuuri, kuvataide, muotoilu ja taidekäsityö, elokuva, kirjalli-

suus, popmusiikki, partituurimusiikki, näyttämötaide ja lastenkulttuuri. Teosten va-

linnasta vastasi seitsemän kaanonkomiteaa (kanonudvalg), joissa oli mukana kunkin 

taiteenalan asiantuntijoita ja taiteilijoita. Kulttuurikaanonin perustamisella halutti in 

muun muassa virkistää elävää kulttuurikeskustelua laatutaiteesta, tuoda tanskalaista 

taidetta ja kulttuuria kansalaisten ulottuville, korostaa säilyttämisen arvoista tanska-

laista kulttuuriperintöä ja vahvistaa tanskalaisten yhteenkuuluvuutta. Kaanoniin vali-

tut teokset esiteltiin kirjassa, jota jaettiin ilmaiseksi Tanskan koululuokille. Lisäksi pe-

rustettiin verkkosivut.  

 

Kulttuurikaanon on toisin sanoen nähtävä johdantona tanskalaiseen kulttuuriperin-

töön. Se ei yritä kertoa, mikä on ”parasta” kulttuuria ja taidetta, vaan pohjustaa 

taide- ja kulttuurikeskustelua ja toimii sen lähtökohtana.  

 

Valiokunnan näkemykset 

Sihteeristö on lähettänyt ehdotuksen lausuntokierrokselle Pohjoismaiden taiteilija-

järjestöjen kattojärjestöille ja pyytänyt niiltä näkemyksiä ehdotuksesta. Vastaus on 

saatu valitettavasti vain Ruotsin taide- ja kirjallisuusalan ammatinharjoittajien yhteis-

työneuvostolta (KLYS). Se toimii Ruotsin ammattimaisten kulttuurintekijöiden yhtei-

senä äänitorvena, ja se edustaa 14 jäsenjärjestönsä kautta noin 30 000:ta luovan työn 

tekijää ja taiteilijaa taiteen kaikilla eri aloilla (musiikki, kuvataide/muotoilu, näyttä-

mötaide, elokuva, kirjallisuus ja journalismi). 

 

KLYS toteaa lausunnossaan, että se periaatteessa vastustaa Pohjolan kaanonia 

useista eri syistä: 

- Pohjoismaiden kulttuuriyhteistyölle on enemmän hyötyä panostuksista ny-

kyisiin verkostoihin, hankkeisiin ja toimintoihin, joissa tuodaan esiin nykytai-

detta ja -kulttuuria sekä pohjoismaista kulttuuriperintöä. 

- Kulttuurikaanonin vaikutus on rajallinen ja se heikentää kulttuuritarjonnan 

laajuutta, monimuotoisuutta ja kirjoa. 

- Taiteen ja kulttuurin tulee olla vapaata ja itsenäistä, ja se on luonnostaan ra-

jat ylittävää. KLYS kannattaa sen vuoksi politiikan ja kulttuurin riippumatto-

muuden periaatetta, ja kokee tällaisen ehdotuksen toteuttamiseen liittyvän 

suuren riskin siitä, että siihen sisältyisi pohjoismaisella tasolla esiin tuotavan 

taiteen ja kulttuurin poliittista ohjausta.  

- Mitä kulttuurintekijöitä ja teoksia pidetään tarpeeksi pohjoismaisina kaano-

niin? Kuka/mikä taho arvioi tätä? Viittaako ehdotus siihen, että kulttuurinte-

kijöiden tulee olla pohjoismaista alkuperää vai että teoksen tulee olla tuo-

tettu Pohjoismaissa? 

- KLYS pitää kaanonia hyvin yksinkertaistettuna kulttuurin määrittelytapana. 

Pohjoismaisen kulttuuriperinnön osalta KLYS toivoisi ennemmin poliittisia 

ehdotuksia, joiden tavoitteena on ymmärtää maidemme monitahoista kult-

tuuriperintöä ja kulttuurihistoriaa sekä luoda keinoja kulttuuriperinnön saata-

vuuden parantamiseksi suuremmalle yleisölle. 
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- Lopuksi KLYS toteaa, että koulun tehtävänä on pitää pohjoismainen kulttuu-

riperintö elävänä nuorten keskuudessa. Koska koulun tehtävänä on tasoittaa 

osaamisen eroja, opetussuunnitelman täytyy tulevaisuudessakin luoda ke-

hykset sille, mitä kirjallisuutta, elokuvia, taidetta, musiikkia jne. opetukseen 

sisältyy. Tällä tavalla opetus pysyy omalta osaltaan ajankohtaisena ja kohtaa 

oppilaat omassa yhteydessään. 

 

Valiokunta pyysi myös Tanskan kulttuuriministeriöltä kokouksessa suullisesti esitel-

täviä tietoja, jotka koskevat muun muassa Tanskan kulttuurikaanonin kustannuksia, 

sen saamaa vastaanottoa, jatkuvaa tarkistamista ja markkinointia esimerkiksi kou-

luille. Kulttuuriministeriön vastaus: 

 

1. Ovatko teosten valinnasta vastanneet toimikunnat edelleen aktiivisia ja 

päivitetäänkö kulttuurikaanonia säännöllisesti eli poistetaanko siitä teok-

sia ja lisätäänkö siihen uusia teoksia?  

Vastaus 

Toimikunnat eivät ole aktiivisia eikä kaanonia päivitetä säännöllisesti.  

 

2. Miten paljon rahaa kohdennettiin toimikuntien perustamiseen? 

Vastaus 

Kulttuuriministeriö on tutkinut asiaa taloushallintojärjestelmästä ja tunnistanut vuo-

silta 2006–2010 seuraavat kulttuurikaanoniin liittyvät menoerät:  

 

Kulttuurikaanonin kustannukset 

 

1. Toimikuntien työ 2 106 312 

2. Kaanonin julkaiseminen 10 941 886 

3. Erikoisnumerot 592 192 

4. Verkkosivut jne. 612 521 

YHTEENSÄ 14 252 911 

 

1. Toimikuntien työ 

Menoerä sisältää erilaisia kokoustarjoiluihin, materiaaleihin, tiloihin, matkoihin, valo-

kuvaukseen, kuvitukseen jne. liittyviä menoja. Valtaosa kustannuksista on vuodelta 

2006 ja pieni osa vuodelta 2007. 

 

2. Kaanonin julkaiseminen 

Politikens Forlag -kustantamo vastasi ilmaiskappaleiden toimittamisesta, myyntikap-

paleiden toimittamisesta jälleenmyyjille kiinteään hintaan, jakelusta jne. Menoerä on 

vuodelta 2006. 

 

3. Erikoisnumerot 

Erikoisnumerot sisältyivät lehtitalon tavanomaiseen budjettiin. Menoerä on pääosin 

vuodelta 2006.  
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4. Verkkosivut jne.  

Tähän menoerään sisältyvät lähinnä tekijänoikeudet, lisenssit jne., käännökset, teks-

tisisällön tuottaminen sekä verkkosivujen kehittäminen ja suunnittelu. Menoerä on 

vuosilta 2007–2010.  

 

3. Paljonko kulttuurikaanoniin kohdennetaan varoja vuosittain? 

Vastaus 

Kulttuurikaanon laadittiin vuonna 2006 tuolloisen kulttuuriministerin Brian Mikkelse-

nin aloitteesta. Alkuperäiseen kulttuurikaanoniin ei kohdenneta varoja vuosittain. 

Verkkosivujen uudelleenperustamiseen varattiin vuonna 2018 yhteensä 1,9 miljoonaa 

Tanskan kruunua.  

 

Alkuperäisen kulttuurikaanonin digitaaliseen päivitykseen varattiin valtion vuoden 

2018 talousarviossa 1,0 miljoonaa Tanskan kruunua vuonna 2018 ja vuosittain 0,3 

miljoonaa Tanskan kruunua vuosina 2019–2021.  Vuoden 2020 talousarvion yhtey-

dessä poistettiin vuoden 2022 loppuun myönnetty vuotuinen 0,3 miljoonan Tanskan 

kruunun määräraha, joka oli tarkoitettu alkuperäisen kulttuurikaanonin digitaaliseen 

päivitykseen. 

 

4. Tehdäänkö kulttuurikaanonia aktiivisesti tunnetuksi esimerkiksi Tanskan 

kouluissa? 

 

Vastaus 

Kulttuurikaanonin verkkosivut otettiin uudelleen käyttöön vuonna 2019. Verkkosi-

vuilla voi tutustua kulttuurikaanoniin ja siihen sisältyviin teoksiin.  

 

5. Miten kulttuuri- ja koulutussektori ovat ottaneet kulttuurikaanonin vas-

taan? 

Vastaus 

Taiteilijat ovat käyneet vilkasta keskustelua sekä kulttuurikaanonin perusajatuksesta 

että sen sisällöstä. Lisätietoja kulttuurikaanonin saamasta vastaanotosta opetussek-

torilla antaa Tanskan koulutus- ja tutkimusministeriö tai lapsi- ja opetusministeriö.  

---- 

 

Tanskan kulttuuriministeriöltä saatujen, kulttuurikaanonia koskevien tietojen sekä 

saamansa lausuntovastauksen pohjalta valiokunnan enemmistö päätti ehdottaa Poh-

joismaiden neuvostolle, että se merkitsee asian tiedoksi. Valiokunta piti valitetta-

vana, että vain yhdeltä lausunnonantajalta saatiin vastaus. 
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Pohjolassa 25. tammikuuta 2022 

Camilla Gunell (ÅSD) 

Aron Emilsson (SD) 

Even Eriksen 

Henrik Møller (S) 

Lars Mejern Larsson (S) 

May Britt Lagesen (A) 

Kathrine Kleveland (Sp) 

 

Mikko Kinnunen (kesk.) 

Brigitte Klintskov Jerkel (KF) 

Helge Orten (H) 

Ville Kaunisto (kok.) 

Daniel Riazat (V) 

Veronika Honkasalo (vas.) 

 

 

VARAUMA 

Vapaa Pohjola esitti päätökseen varauman ja ehdottaa, että  

 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että perustetaan komitea, johon valitaan kulttuuri- ja opetusalan asiantunti-
joita poliitikkojen, virkamiesten, opettajien ja kansalaisyhteiskunnan toimi-
joiden keskuudesta ja joka saa tehtäväksi keskustella yhteispohjoismaisen 
kulttuuri- ja opetuskaanonin perustamisesta ja tukeutua työssään monissa 
Pohjoismaissa, mm. Tanskassa, kulttuurikaanonista jo saatuihin kokemuk-
siin. Komitean on tarkoitus olla pysyvä, ja sen tulee ottaa säännöllisesti kan-
taa Pohjolan kaanonin sisältöön. 

 

Pohjolassa 25. tammikuuta 2022 

Sebastian Tynkkynen (ps.) 

Silje Hjemdal (FrP) 

 

Helge André Njåstad (FrP) 

 

 


