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Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokuntan mietintö, joka koskee 

pohjoismaisen median tutkivan journalismin osaamisen vahvistamista – 
suositus 5/2021 

Ehdotus 

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto merkitsee tiedoksi ilmoituksen suosituksesta 5/2021 ja 

odottaa poliittista dialogia pohjoismaisen median tutkivan journalismin osaamisen 

vahvistamisesta. 

 

Pohjoismaiden neuvosto merkitsee tiedoksi ilmoituksen suosituksesta 5/2021, 

Pohjoismaisen median tutkivan journalismin osaamisen vahvistaminen, ja katsoo 

sen neuvoston osalta loppuun käsitellyksi. 

 

Taustaa 

Suosituksen sanamuoto on seuraava: 

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että Bergenin yliopiston tutkivan journalismin keskuksesta tehdään pohjois-

mainen tutkivan journalismin keskus, joka voi yhdessä muiden pohjoismais-

ten laitosten, kuten Århusin Pohjoismaisen lehtimieskeskuksen (NJC) ja Gö-

teborgin yliopiston journalistiohjelman kanssa yhteistyössä järjestää alueelli-

sia workshopeja, joissa teemana on tutkivan journalismin hankkeiden fea-

ture-toimituksen johtaminen, vaihto-ohjelmat ja tutkivan journalistiikan 

maisteriohjelmat. 
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Pohjoismaiden ministerineuvoston ilmoitus 

Pohjoismaiden ministerineuvosto pyrkii jatkuvasti vahvistamaan laatujournalismia 

Pohjoismaissa. Tähän on viime vuosina pyritty toisaalta erityisten hankkeiden ja 

aloitteiden avulla, toisaalta myöntämällä vuosittain määrärahoja muun muassa Poh-

joismaiselle lehtimieskeskukselle ja Viestintätutkimuksen pohjoismaiselle dokumen-

tointikeskukselle Nordicomille. 

 

Lehdistönvapaus ja vahva, riippumaton media ovat demokraattisten yhteiskun-

tiemme kulmakiviä. Panostamalla jatkossakin laatujournalistiikan vahvistamiseen 

Pohjoismaissa tuemme samalla Visio 2030:n tavoitteita kestävästä ja integroitu-

neesta Pohjolasta. Pohjoismaiden kulttuuriministerit (MR-K) toteavat vuosien 2021–

2024 kulttuuripoliittisessa yhteistyöohjelmassa, että riippumaton media ja sen tuot-

tama kriittinen ja ratkaisupainotteinen laatujournalistiikka ovat tärkeitä rakennetta-

essa sosiaalisesti kestävää Pohjolaa.  

 

Pohjoismaiden ministerineuvosto aikoo siksi myös tulevina vuosina käynnistää aloit-

teita, jotka voivat eri tavoin auttaa tukemaan laatujournalistiikkaa Pohjoismaissa ja 

saattaa yhteen relevantteja toimijoita eri puolilta Pohjolaa kehittämään alaa yh-

dessä. 

 

Pohjoismaiden ministerineuvosto ei kuitenkaan pidä tarpeellisena perustaa mainit-

tuun tarkoitukseen uutta organisaatiota (tutkivan journalismin keskusta), kuten suo-

situksessa 5/2021 ehdotetaan. Tämä johtuu etenkin taloudellisista syistä, mutta 

myös siitä, että Pohjoismaissa on jo useita relevantteja toimijoita, joiden välille voi-

daan tarpeen mukaan käynnistää konkreettista, määrätietoisia hankkeita. 

 

Siksi ministerineuvosto katsoo, ettei se voi noudattaa suositukseen sisältyvää konkreet-

tista ehdotusta pohjoismaisen tutkivan journalismin keskuksen perustamisesta. 

 

Valiokunnan näkemykset 

 


