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A 1889/kultur  

 

Käsittelijä Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta 
 

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan mietintö, joka koskee 

jäsenehdotusta 

musiikillisten lahjakkuuksien pohjoismaisesta keskuksesta  

Ehdotus 

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että perustetaan musiikillisten lahjakkuuksien pohjoismainen keskus. 

 

Taustaa 
Koronapandemia toi kovia paineita pohjoismaiselle yhteistyölle, ja siksi nyt tarvitaan-
kin uusia kohtaamispaikkoja pohjoismaisiin tapaamisiin. Pandemian aikana olemme 
oppineet käyttämään tähän tarkoitukseen entistä enemmän digitaalisia ratkaisuja. 
Lapset ja nuoret ovat muiden tavoin tavanneet toisiaan digitaalisesti kouluopetuksen 
siirryttyä verkkoon. Näitä kokemuksia on syytä hyödyntää, kun kehitetään pohjois-
maista yhteistyötä muita lapsille ja nuorille tarkoitettuja opetusmenetelmiä varten.             
 
Ruotsissa on perustettu musiikillisten lahjakkuuksien keskus NCM (Nationellt cent-
rum för musiktalanger), joka tarjoaa 10–18-vuotiaille mahdollisuuden osallistua eri-
laisille musiikkikursseille. Keskuksen kursseille voi osallistua joko fyysisesti tai virtu-
aalisesti, ja opetusta voi saada eri instrumenttien soittamiseen. Kursseja tarjotaan 
kolmella tasolla: avoimet kurssit, avoimet ohjelmat ja lahjakkaiden ohjelmat. Avoi-
met kurssit on tarkoitettu kaikille muutaman vuoden soittaneille. Avoimiin ohjelmiin 
osallistuminen edellyttää, että valintalautakunta on hyväksynyt hakijan toimittamat 
nauhoitteet. Lahjakkaiden ohjelmaan pääsee hyväksyntämenettelyn kautta. Kaikille 
kolmelle tasolle on mahdollista osallistua virtuaalisesti, ja näin ollen osallistuminen 
on mahdollista kotoa käsin. Opetus on lapsille ja nuorille ilmaista. Professoreja ja lah-
jakkuuksien opettajia on tarjolla kaikille ikäryhmille monista Pohjoismaista ja Euroo-
pasta.  
 
Ruotsiin perustettua musiikillisten lahjakkuuksien keskusta kehitetään ja sen toimin-
taa laajennetaan, jotta aiempaa useammat pohjoismaalaiset lapset ja nuoret voivat 
hyötyä opetuksesta. Tämä voi lisätä lasten ja nuorten tapaamisia musiikin merkeissä 
kaikkialla Pohjolassa, ja näin pohjoismainen verkostoituminen tiivistyy.     
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Tavoite 
Ruotsin kansallinen musiikillisten lahjakkuuksien keskus perustaa pohjoismaisten yh-
teistyökumppaneiden kanssa 10–18-vuotiaita nuoria varten musiikillisten lahjakkuuk-
sien pohjoismaisen keskuksen, joka keskittyy orkesterisoittimiin, orkesterin johtami-
seen ja säveltämiseen.  

 
Pohjoismainen hyöty 
Pohjoismaiden nuoret muusikot kohtaavat armotonta kansainvälistä kilpailua, mikäli 
he valitsevat ammattimuusikon uran. Pärjätäkseen tässä kilpailussa heidän on voi-
tava pienestä pitäen kehittää koko potentiaaliaan, ja siksi Pohjoismaiden on syytä 
käyttää lahjakkaiden nuorten valmentamiseen tarkoitettuja opettajaresurssejaan yh-
dessä ja tehokkaasti. Samalla lupaavat nuoret soittajat saavat tilaisuuden tavata 
muita samanhenkisiä nuoria yhteisellä foorumilla ja ympäristössä, jossa opettajat ja 
muut osallistujat tukevat heidän motivaatiotaan kaikin tavoin. Tämä koskee etenkin 
niitä, joiden ensisijaisen soittimen opetuksessa Pohjoismaat eivät pysty pienuutensa 
takia tarjoamaan tällaista myönteistä mutta samalla riittävän haastavaa ympäristöä.  
 

Yhteistyörakenne 
Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta ehdottaa kolmivuotista kokeiluhan-
ketta, jonka lähtökohtana ovat kaksivuotisesta pohjoismaisesta pilottihankkeesta 
saadut kokemukset. Pilotissa ovat mukana Nationellt centrum för musiktalanger 
(NCM) Ruotsista, Musikalisk Grundkursus Aarhus Tanskasta, Harpa International Mu-
sic Academy Islannista sekä Valdres Sommersymfoni ja Barratt Due Musikkinstitutt 
Norjasta. Sibelius-Akatemia on ilmaissut halukkuutensa yhteistyöhön. Ålands musi-
kinsitut ja färsaarelainen Musikkskúlin on kutsuttu mukaan, ja ne ovat kiinnostuneita 
osallistumaan. Kyseiset organisaatiot tarjoavat tätä nykyä kansallisen ja/tai kansain-
välisen tason opetusta joko jatkuvana toimintana tai kesäkursseina.  
   
Lisäksi on oltu yhteydessä Pohjoismaiden kulttuurikoulujen verkostoon, joka voisi 
toimia musiikillisten lahjakkuuksien pohjoismaisen keskuksen yhteistyökumppanina 
ja rekrytointipohjana, niin että laajuus ja huippuosaaminen pysyisivät tasapainossa.  
 

Toiminta / Toiminnan kehittäminen 
Ruotsin NCM-keskusta esikuvana käyttäen perustetaan ilmastoystävällinen pohjois-
mainen hybridialusta, joka tarjoaa samanaikaisesti sekä lähi- että etäopetusta. Ope-
tusalusta yhdistää avoimessa kurssijärjestelmässään eri Pohjoismaiden nykyistä toi-
mintaa ja omaa toimintaansa. Toimintaa on vuoden kaikkina kuukausina. Toimintaan 
voivat osallistua Pohjoismaiden lupaavien muusikoiden lisäksi myös musiikista erityi-
sen kiinnostuneet nuoret, jotka eivät ole edenneet opinnoissaan yhtä pitkälle, sekä 
auskultoivat soitonopettajat, jotka haluavat kehittää omaa pedagogista osaamis-
taan.  
 
Opetusta tarjotaan neljällä tasolla: soittamisen hiljattain aloittaneille tarkoitetut 
avoimet kurssit, yksinkertaistettuun valintamenettelyyn perustuva avoin ohjelma, 
pääsykokeen läpäisseille lahjakkaille soittajille tarkoitettu ohjelma sekä Pohjoismai-
den parhaille nuorille solisteille suunnattu solistiohjelma. Ohjelmassa kiinnitetään 
erityistä huomiota harvinaisempiin pääsoittimiin, erityisesti puhallinsoittimiin.  
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Kunkin Pohjoismaan eturivin kykyvalmentajista ja korkea-asteen opettajista luodaan 
kurssitiimi, jolla on sekä nuorempien osallistujien että kansainvälisen huipputason 
osallistujien opettamiseen tarvittavaa huippuosaamista. Tiimiä täydennetään Euroo-
pan parhaiden korkeakoulujen professoreilla.  
 
Keskuksen yhtenä tärkeänä tehtävänä on välittää ohjelmiston temaattisten paino-
tusten avulla Pohjoismaiden musiikkia sekä osallistujille että konserttiyleisölle.  
      

Odotetut tulokset  
Keskus kokoaa Pohjoismaiden ja muiden maiden eturivin opettajat yhteiselle opetus-
alustalle kustannustehokkaalla ja hallinnollisesti kevyellä tavalla, jollaiseen yksittäi-
set maat eivät kykene omin voimin. 
  
Maidemme etevimmät nuoret soittajat, säveltäjät ja kapellimestarit saavat uuden 
foorumin, joka on riittävän suuri tarjotakseen innostavan ja kehittävän oppimisympä-
ristön.      
Nuoret lupaukset pääsevät osaksi suurempaa ja motivoivampaa yhteisöä, vaikka sa-
man pääsoittimen soittajia olisi kotimaassa vain muutamia, mikä puolestaan kannus-
taa useampia valitsemaan kyseisen soittimen. 
   
Osallistujien taidot karttuvat pohjoismaisella foorumilla nykyistä nopeammin. Soitta-
jat voivat toimia esikuvina omissa maissaan, ja he saavat entistä paremmat edelly-
tykset akateemisille musiikkiopinnoille. 
 
Osallistujien omat opettajat saavat mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan 
maksutta keskuksen välityksellä. Myös syrjäseutujen asukkaat voivat etäopetuksen 
ansiosta osallistua kursseille ja päästä osaksi suurta ja korkeatasoista oppimisympä-
ristöä. 
 
Klassinen musiikki / länsimainen taidemusiikki ja pohjoismaiset säveltäjät tavoittavat 
uuden ja entistä nuoremman ja suuremman yleisön. 
 
Orkesteri Norden tekee tiivistä yhteistyötä keskuksen kanssa ja saa sen kautta ri-
veihinsä uusia soittajia. 
 

Budjettikehys 
Kustannusluokka (SEK) 2023 2024 2025 

Tekniset laitteet ja osaaminen 200 000 250 000 300 000 

Kurssikustannukset 500 000 500 000 500 000 

Markkinointi 200 000 150 000 100 000 

Yhteensä 900 000 900 000 900 000 

 

Valiokunnan näkemykset 

Valiokunnan enemmistö kannattaa keskiryhmän ehdotusta, jossa Pohjoismaiden mi-

nisterineuvostoa suositetaan perustamaan musiikillisten lahjakkuuksien pohjoismai-

nen keskus. Ruotsin Vänersborgissa sijaitsevalle musiikillisten lahjakkuuksien kansal-
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liselle keskukselle voitaisiin valiokunnan enemmistön mielestä antaa tehtäväksi toi-

mia musiikillisten lahjakkuuksien pohjoismaisena keskuksena kolmen vuoden ajan. 

Valiokunta toivoo, että keskuksen toimintaan otettaisiin mukaan myös Pohjoismai-

den musiikki- ja kulttuurikoulut. Siksi se on pyytänyt näkemyksiä Pohjoismaiden mu-

siikki- ja kulttuurikoulujen liitolta (NMKU), joka on Pohjoismaiden kansallisten kult-

tuurikouluneuvostojen ja vastaavien yhteistyöelin. NMKU:n mielestä kykyjen kehittä-

miseen on välttämätöntä panostaa pohjoismaisella tasolla nykyistä enemmän, ja se 

pitää ehdotusta mielenkiintoisena. NMKU haluaa osallistua keskusteluun ja hank-

keen kehittämiseen. Jotta hanke olisi kestävällä pohjalla, pohjoismaisen keskuksen 

on tärkeää solmia kumppanuuksia kansallisten kulttuurikoulujärjestöjen kanssa.  

NMKU:n mukaan keskuksen on tärkeää keskittyä muuhunkin kuin esimerkiksi vain 

klassiseen musiikkiin, jottei siitä tule liian kapea-alainen, ja ajan mittaan kykyjen ke-

hittämistoimintaan olisi hyvä ottaa mukaan myös muita taiteenaloja.  

 

Valiokunnan enemmistö kannatti NMKU:n näkemyksiä. Lisäksi keskuksen toimintaa 

tulisi valiokunnan mielestä arvioida kolmen vuoden kuluttua.  

 

 

Malmössä 21. maaliskuuta 2022 

Ann-Sofie Alm (M) 

Aron Emilsson (SD) 

Camilla Gunell (ÅSD) 

Edmund Joensen (sb) 

Heidi Viljanen (sd.) 

Helge André Njåstad (FrP) 

Helge Orten (H) 

Henrik Møller (S) 

 

Himanshu Gulati (FrP) 

Kathrine Kleveland (Sp) 

Lars Mejern Larsson (S) 

May Britt Lagesen (A) 

Mikko Kinnunen (kesk.) 

Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) 

Riikka Purra (ps.) 

Ville Kaunisto (kok.) 

 

 

VARAUMA 

Pohjoismaiden vihreä vasemmisto esitti varauman päätökseen, jonka mukaan Poh-

joismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle musiikillisten lah-

jakkuuksien pohjoismaisen keskuksen perustamista. Pohjoismaiden vihreä vasem-

misto katsoo, että vain harvat voisivat hyötyä suositetun kaltaisesta keskuksesta ja 

että neuvoston tulisi mieluummin edistää taiteen, kulttuurin ja niiden harjoittamis-

mahdollisuuksien tuomista kaikkien lasten ja nuorten ulottuville. 

 

Malmössä 21. maaliskuuta 2022 

 

Daniel Riazat (V) 

Veronika Honkasalo (vas.) 

 


