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Pohjoismaiden neuvostolle 

23. toukokuuta 2022 

Vastaus kirjalliseen kysymykseen E8/2022 pohjoismaisen 
kulttuuritoiminnan tuen asteittaisesta lakkauttamisesta 
 
Pohjoismaiden neuvoston jäsenet Kathrine Kleveland (Sp) ja Mikko Kinnunen (kesk.) 

esittivät 11. huhtikuuta 2022 Pohjoismaiden ministerineuvostolle seuraavan kysy-

myksen: 

 

Saako Pohjoismaiden neuvosto katsauksen kulttuuri- ja koulutusalaan kohdistuvien eri-

laisten säästöjen vaikutuksista ennen päätöksentekoa vuoden 2023 budjetista? Mitkä 

Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamat toiminnot loppuvat täysin kuluvan neli-

vuotiskauden jälkeen? 

 

Vastaus 

Ensinnäkin haluan kiittää ajankohtaisesta ja tärkeästä kysymyksestä. Pidän erittäin 

tärkeänä Pohjoismaiden neuvoston kanssa käytävää hyvää vuoropuhelua visiotyöstä 

ja Pohjoismaiden ministerineuvoston budjetista. Visio 2030, josta Pohjoismaiden 

pääministerit päättivät vuonna 2019, on edellyttänyt painopisteiden uudelleenkoh-

dentamista budjetin sisällä ja toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kaikessa työssä 

tavoitteena on kolmen strategisen painopisteen tukeminen: vihreä Pohjola, kilpailu-

kykyinen Pohjola ja sosiaalisesti kestävä Pohjola. Pääministerien mukaan uudelleen-

kohdennuksilla halutaan erityisesti varmistaa vihreään Pohjolaan liittyvä työ.  

 

Jotta visiotyön pitkäkestoisuus ja jatkuvuus voidaan varmistaa, yhteistyöministerit 

hyväksyivät helmikuussa 2020 nelivuotisen toimintasuunnitelman ja alustavat bud-

jettikehykset Pohjoismaiden ministerineuvostolle 2021–2024. Päätökset uudelleen-

kohdentamisesta kehysten sisällä perustuivat sektoreiden omiin visiotyötä koskeviin 

ehdotuksiin, ja ne toteutettiin Pohjoismaiden neuvoston kanssa käydyn vuoropuhe-

lun jälkeen.  

 

Ministerineuvostojen kesken tehdyn kattavan budjettivarojen uudelleenkohdentami-

sen ohella tehtiin myös päätös 40 miljoonan Tanskan kruunun vuosittaisesta erillis-

määrärahasta. Kaikki ministerineuvostot, koulutus- ja kulttuurisektori mukaan lu-

kien, voivat hakea rahoitusta tästä erillismäärärahasta omiin erityisiin sektorienväli-

siin panostuksiinsa.  Näin ollen pitää vain osittain paikkansa, että Pohjoismaiden mi-

nisterineuvoston budjetista jaetaan vuosittain 40 miljoonaa Tanskan kruunua.  
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Jollei budjetin sisällä tehdä uudelleenkohdentamisia, niitä uusia pohjoismaisia panos-

tuksia ei voida toteuttaa, joilla torjutaan ilmastonmuutosta ja vahvistetaan vihreää 

siirtymää tukevaa pohjoismaista yhteistyötä. Pohjoismaiden ministerineuvoston 

budjettikehyksessä olevat uudet panostukset vuoteen 2024 asti ovat kunnianhimoi-

sia nimenomaan siksi, että niiden avulla voimme kohdata edessämme olevat haas-

teet. 

 

Seuraavaan taulukkoon on koottu budjettiin tehdyt muutokset. Kuten taulukosta nä-

kyy, koulutus- ja kulttuurisektori ovat budjettinsa puolesta edelleen suurimmat ala-

kohtaiset ministerineuvostot.  

 
Taulukko 1: kehykset 2021-2024  

(MDKK, vuoden 2020 
taso) 2020 2021 2022 2023 2024 

MR-SAM 251,625 227,445 220,320 215,195 203,070 
MR-Digital 15,458 15,926 17,051 18,176 19,301 
MR-U 224,723 211,666 204,416 197,166 189,916 
MR-S 42,331 40,737 40,237 39,737 39,237 
MR-K 180,255 161,858 154,608 147,358 140,108 
MR-FJLS 43,926 44,841 46,591 47,341 49,091 
MR-JÄM 11,671 11,369 11,369 11,369 11,369 
MR-TILLVÄXT, elinkei-
nopolitiikka 86,241 88,313 91,313 94,313 98,313 
MR-TILLVÄXT, energia 12,832 16,000 19,000 22,000 26,000 
MR-TILLVÄXT, aluepo-
litiikka 32,848 32,499 32,999 33,499 33,999 
MR-MK 47,555 59,776 73,026 85,276 101,526 
MR-A 15,223 14,330 13,830 13,330 12,830 
MR-Finans 1,634 1,592 1,592 1,592 1,592 
MR-Lag 1,225 1,193 1,193 1,193 1,193 
Varatut määrärahat   40,000 40,000 40,000 40,000 

Yhteensä 967,547 967,547 967,547 967,547 967,547 

 

Visiotyön puoliväliarviointi ja tilanneraportti esitetään Pohjoismaiden neuvoston is-

tunnossa Helsingissä syksyllä. Tarkoituksena on luoda tilanne- ja kokonaiskuva siitä, 

kuinka pitkälle Pohjoismaiden ministerineuvoston työ on edennyt kohti vision tavoit-

teita, ja tunnistaa alueet, joihin on panostettava lisää tai joiden kohdalla tilannetta on 

tarkistettava Pohjolan edessä olevien suurimpien haasteiden perusteella. 

 

Puoliväliarvioinnin perustaksi on tehty tutkimus visiotyön ohjauksesta ja siinä käytet-

tävistä välineistä. Sekä vision 12 tavoitteen saavuttamisesta että vuoteen 2024 asti 

tehtävien budjetin uudelleenkohdentamisten vaikutuksista tullaan laatimaan kat-

saus.   
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Jälkimmäinen katsaus sisältää sekä ministerineuvoston uudet panostukset että sek-

toreiden valinnat, joilla ne edistävät panostusten toteuttamista. Katsaus on osa Poh-

joismaiden neuvostolle toimitettavaa aineistoa. 

 

Pohjoismaiden neuvosto saa ennen kesää ensimmäisen luonnoksen puoliväliarvioin-

nista ja mahdollisuuden antaa siitä lausuntonsa, joka sisällytetään lopulliseen raport-

tiin. Yhteistyöministerit keskustelevat myös sisällöstä kesäkuun kokouksessaan. Lo-

pullinen puoliväliarviointi annetaan siis selontekona Pohjoismaiden neuvoston istun-

nossa Helsingissä. 

 

Haluan vielä kerran kiittää Pohjoismaiden neuvostoa visiotyöhön ja Pohjoismaiden 

ministerineuvoston budjettiin tekemistä hyvistä ehdotuksista ja odotan vuoropuhe-

lun jatkuvan samassa rakentavassa hengessä.  

 

 

 

 

 

Anne Beathe Tvinnereim 

Yhteistyöministerien puheenjohtaja 

 


