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Mietintö ehdotuksesta B 339/PRE Pohjoismaiden 

ministerineuvoston budjetti 2023                  

Puheenjohtajisto ehdottaa,  
 
Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

 

että se hyväksyy ministerineuvoston ehdotuksen Pohjoismaiden ministerineuvos-

ton vuoden 2023 budjetiksi, johon sisältyy Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismai-

den ministerineuvoston välinen budjettikompromissi, yhteensä 22,5 miljoonaa 

Tanskan kruunua  

 

että MR-SAM toteaa seuraavaa: 

 

• On sovittu, että Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden  

ministerineuvoston tulee käydä vuoropuhelua ja pyrkiä löytämään mahdolli-

simman hyvä yhteisymmärrys seuraavan budjettikauden budjettikehyksistä 

ja -periaatteista. 

 

• On sovittu neuvotteluiden jatkamisesta Pohjoismaiden neuvoston kanssa 

mahdollisen liikennepolitiikan ministerineuvoston perustamisesta.  

 

• On sovittu, että Pohjoismaiden ministerineuvoston nykyinen ja tuleva pu-

heenjohtajamaa tapaavat Pohjoismaiden neuvoston nykyisen ja tulevan pu-

heenjohtajamaan kanssa vuoden 2022 lopussa keskustellakseen Pohjois-

maiden budjettityöstä tulevaisuudessa. 

 

Taustaa 

Vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana käytiin Pohjoismaiden neuvoston ja 

Pohjoismaiden ministerineuvoston kesken poliittisia neuvotteluja ministerineuvoston 

vuoden 2023 budjettiehdotuksesta. Neuvottelujen tuloksena tehtiin seuraavat muutok-

set ja aloitteet, joiden kokonaissumma on 22,5 miljoonaa Tanskan kruunua. Nämä muu-

tokset ja aloitteet sisältyvät ministerineuvoston lopulliseen ehdotukseen Pohjoismai-

den ministerineuvoston vuoden 2023 budjetiksi.   

Budjettikompromissiin sisältyy kaksi verrattain suurta erillismäärärahaa: 3,75 miljoonaa 

Tanskan kruunua kulttuurialalle ja 6 miljoonaa Tanskan kruunua koulutus- ja 
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tutkimusalalle. Varat jaetaan Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan ja kult-

tuurialan sekä koulutus- ja tutkimusalan kesken yhteisesti. Erillismäärärahoja voidaan 

käyttää muun muassa joidenkin konkreettisten, budjettikompromississa mainittujen 

kulttuurialan ja koulutus- ja tutkimusalan määrärahojen korottamiseen. 

 

Kulttuurialan aloitteet (yhteensä 8 750 000 Tanskan kruunua):  

 

että MR-SAM varaa 3 750 000 Tanskan kruunua kulttuurialalle kohdennettuun panos-

tukseen, jolla vahvistetaan integroitunutta Pohjolaa koskevaa työtä. Panostuksen to-

teuttaa kulttuurisektori. MR-SAM jakaa varat vision painopistealueiden mukaan MR-

K:n ehdotusten perusteella käytyään vuoropuhelua kulttuurisektorin ja Pohjoismaiden 

neuvoston Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan kanssa. 

 

että MR-SAM varaa – budjetoitujen varojen lisäksi – 1 000 000 Tanskan kruunua Reykja-

vikin Pohjolan talolle (NOREY). 

 

että MR-SAM varaa – budjetoitujen varojen lisäksi – 1 000 000 Tanskan kruunua Fär-

saarten Pohjolan talolle (NLH). 

 

että MR-SAM varaa – budjetoitujen varojen lisäksi – 250 000 Tanskan kruunua Ahve-

nanmaan Pohjola-instituutille (NIPÅ). 

 

että MR-SAM varaa – budjetoitujen varojen lisäksi – 450 000 Tanskan kruunua kulttuuri-

tukiohjelmaan, jonka käyttöoikeus on Grönlannin Pohjola-instituutilla (NAPA). 

 

että MR-SAM varaa – budjetoitujen varojen lisäksi – 1 000 000 Tanskan kruunua Poh-

joismaiselle kulttuurirahastolle.  

 

että MR-SAM varaa 1 000 000 Tanskan kruunua Pohjoismaiselle lehtimieskeskukselle 

pohjoismaista laatujournalistiikkaa kehittäviin toimiin, joiden avulla torjutaan valeuuti-

sia ja disinformaatiota.  

 

että MR-SAM varaa 50 000 Tanskan kruunua Orkester Nordenille. 

 

että MR-SAM varaa 250 000 Tanskan kruunua pohjoismaiselle kirjallisuusviikolle. 

 

Koulutus- ja tutkimusalan aloitteet (yhteensä 6 500 000 Tanskan kruunua):  

 

että MR-SAM varaa 6 000 000 Tanskan kruunua MR-U:n aloitteisiin. MR-SAM jakaa va-

rat vision painopistealueiden mukaan MR-U:n ehdotusten perusteella käytyään 
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vuoropuhelua koulutus- ja tutkimussektorin sekä Pohjoismaiden neuvoston Osaaminen 

ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan kanssa. 

 

että MR-SAM varaa – budjetoitujen varojen lisäksi – 500 000 Tanskan kruunua pohjois-

maisen kieliyhteistyön vahvistamiseen koulutus- ja tutkimusalalla.  

 

Muiden alojen aloitteet (yhteensä 7 250 000 Tanskan kruunua): 

 

että ympäristö- ja ilmastoala varaa 3 000 000 Tanskan kruunua ns. nuorten pohjoismai-

seen ilmasto- ja biodiversiteettirahastoon, josta nuoret voivat hakea tukea pohjoismais-

ten tapahtumien järjestämistä tai niihin osallistumista varten. Tapahtumien on edistet-

tävä pohjoismaisten nuorten paneutumista ilmasto- ja biodiversiteettiasioihin. Nuoret 

haluavat olla itse keskeisessä asemassa rahoituksesta päätettäessä, ja haettavien varo-

jen on liityttävä olemassa oleviin pohjoismaisiin ohjelmiin, jotka toimivat jo nyt nuorten 

osallistamisen puolesta. Varat ovat käytettävissä vuoden 2025 loppuun asti.  

 

että MR-SAM varaa 500 000 Tanskan kruunua pohjoismaisen siviilivalmiusyhteistyön 

vahvistamista koskevan Jan-Erik Enestamin raportin seurantaan.  

 

että MR-SAM varaa 250 000 Tanskan kruunua Pohjoismaiden välisten rajaesteiden rat-

kaisemista koskevan työn vahvistamiseen.  

 

että MR-SAM varaa 250 000 Tanskan kruunua liikennealan yhteistyöhön. 

 

että MR-SAM varaa – budjetoitujen varojen lisäksi – 250 000 Tanskan kruunua Norden i 

skolan -opetusalustan rahoittamiseen Norden-yhdistysten toiminta-avustuksesta. Näin 

Norden i skolan saa korvamerkittyä rahaa yhteensä 1 050 000 Tanskan kruunua toi-

minta-avustukseensa. 

 

että MR-SAM varaa – budjetoitujen varojen lisäksi – 1 000 000 Tanskan kruunua antibi-

oottiresistenssiin liittyvän yhteistyön vahvistamiseen. 

 

että MR-SAM varaa 1 000 000 Tanskan kruunua pohjoismaisen sosiaali-, terveys- ja 

tasa-arvoalan kriisivalmiuden vahvistamiseen. 

 

että MR-SAM varaa – budjetoitujen varojen lisäksi – 500 000 Tanskan kruunua Nordjob-

bin vahvistamiseen. 

 

että MR-SAM varaa 500 000 Tanskan kruunua Pohjolan päivän viettämiseen Pohjois-

maiden kouluissa vuonna 2023. 
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Edellä mainittujen lisäksi seuraavat kohdat sisältyivät osana budjettikompromissiin:  

Että MR-SAM toteaa Pohjoismaiden neuvoston kanssa käymänsä dialogin jälkeen seu-

raavaa:  

 

On sovittu, että Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston tulee 

käydä vuoropuhelua ja pyrkiä löytämään mahdollisimman hyvä yhteisymmärrys seu-

raavan budjettikauden budjettikehyksistä ja -periaatteista. 

 

On sovittu neuvotteluiden jatkamisesta Pohjoismaiden neuvoston kanssa mahdollisen 

liikennepolitiikan ministerineuvoston perustamisesta.  

 

On sovittu, että Pohjoismaiden ministerineuvoston nykyinen ja tuleva puheenjohtaja-

maa tapaavat Pohjoismaiden neuvoston nykyisen ja tulevan puheenjohtajamaan 

kanssa vuoden 2022 lopussa keskustellakseen Pohjoismaiden budjettityöstä tulevaisuu-

dessa. 

 

Pohjoismaiden neuvosto on toimittanut konkreettiset ehdotuksensa budjettipriorisoin-

neista Pohjoismaiden ministerineuvostolle jo tammikuussa tänä vuonna. Tavoitteena 

on vahvistaa ja parantaa Pohjoismaiden ministerineuvoston budjettia koskevaa budjet-

tiyhteistyötä Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston välillä. Tä-

män jälkeen on pidetty useampia kokouksia ja käyty keskusteluja Pohjoismaiden neu-

voston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaiden välillä vuoden 2023 

budjetista.   

 

14. joulukuuta 2021 pidettiin kokous, johon osallistuivat Pohjoismaiden neuvoston ja 

Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajat vuosilta 2021 ja 2022 ja jossa käsi-

teltiin vuoden 2022 budjettikompromissia.  

Kokouksen tarkoituksena oli muun muassa rakentaa siltaa puheenjohtajakausien ja eri 

vuosina käytyjen neuvottelujen ja tehtyjen sopimusten välille budjettityön, poliittisen 

vuoropuhelun ja pohjoismaisen yhteistyön vahvistamiseksi. Osapuolet keskustelivat 

vuoden 2022 budjettia koskevasta budjettikompromissista, ehdotuksesta uudeksi bud-

jettiprosessiksi ja vuoden 2023 budjetista. 

 

21. joulukuuta 2021 Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2021 ja 2022 puheen-

johtajat lähettivät kirjeen Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2021 ja 2022 puheenjohta-

jille ja kiittivät hyvästä kokouksesta sekä lupasivat jatkaa uuden budjettiprosessin val-

mistelua yhdessä yhteistyöministerien kanssa. Samalla toivottiin, että Pohjoismaiden 

neuvosto lähettää vuoden 2023 budjettia koskevat priorisointiehdotuksensa mahdolli-

simman pian vuoden 2022 alussa, jotta ne voidaan huomioida mahdollisimman hyvin. 
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11. tammikuuta 2022 Pohjoismaiden neuvoston vuosien 2021 ja 2022 puheenjohtajat 

lähettivät Pohjoismaiden ministerineuvoston vuosien 2021 ja 2022 puheenjohtajille kir-

jeen, jossa esiteltiin Pohjoismaiden neuvoston ehdotukset priorisoinneista vuoden 2023 

budjettiin. Pohjoismaiden neuvosto perusti priorisointinsa Pohjoismaiden neuvoston 

valiokunnilta, puolueryhmiltä ja puheenjohtajistolta saatuihin ehdotuksiin.  

Ehdotusten toimittaminen verrattain varhaisessa vaiheessa oli Pohjoismaiden neuvos-

ton budjettiprosessia koskevien parannustoiveiden mukainen. Pohjoismaiden ministeri-

neuvosto oli myös toivonut, että Pohjoismaiden neuvosto lähettää priorisointiehdotuk-

sensa ennen kuin MR-SAM päättää sektoreiden budjettikehyksestä helmikuun kokouk-

sessaan.  

 

25. tammikuuta 2022 Norjan yhteistyöministeri osallistui Pohjoismaiden ministerineu-

voston puheenjohtajan ominaisuudessa puheenjohtajiston kokoukseen ja keskusteli 

vuoden 2023 budjetista ja uudesta budjettiprosessista puheenjohtajiston kanssa.  

Puheenjohtajisto antoi Pohjoismaiden neuvoston presidentille mandaatin jatkaa neu-

votteluita.  

Pohjoismaiden neuvoston budjettiryhmällä oli kokous, jossa käsiteltiin vuoden 2023 

budjettia koskevia Pohjoismaiden neuvoston priorisointeja ja ehdotusta uudeksi budjet-

tiprosessiksi. 

 

8. helmikuuta 2022 Pohjoismaiden neuvoston presidentti osallistui Pohjoismaiden mi-

nisterineuvoston MR-SAM:n kokoukseen, jossa presidentti esitteli yhteistyöministe-

reille Pohjoismaiden neuvoston priorisointitoiveet vuoden 2023 budjettiin sekä ehdo-

tuksen uudeksi budjettiprosessiksi. Tällaista kokousta ei ole ollut tapana järjestää, 

mutta tämä oli Pohjoismaiden neuvoston toive poliittisen vuoropuhelun vahvista-

miseksi, ja Pohjoismaiden ministerineuvosto oli asiassa samaa mieltä. 

Samassa kokouksessa MR-SAM päätti Pohjoismaiden ministerineuvoston sektoreiden 

budjettikehyksistä vuodelle 2023. MR-SAM päätti säilyttää alkuperäisen nelivuotisen 

budjettisuunnitelman vuosiksi 2021–2024. Näin Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjois-

maiden ministerineuvoston välistä budjettikompromissia vuoden 2022 budjetista (15,1 

miljoonaa Tanskan kruunua jne.) ei sisällytetty vuoden 2023 budjettikehyksiin. Vuoden 

2023 budjettikehyksissä ei myöskään huomioitu Pohjoismaiden neuvoston Pohjoismai-

den ministerineuvostolle esittämää toivetta olla tekemättä suhteellisen suuria säästöjä 

kulttuuri- ja koulutusalalla vuonna 2023.  

 

7. maaliskuuta 2022 Pohjoismaiden neuvoston presidentti ja Pohjoismaiden ministeri-

neuvoston puheenjohtaja tapasivat Oslossa neuvotellakseen vuoden 2023 pohjoismai-

sesta budjetista. Tapaamisessa keskusteltiin myös ehdotuksesta uudeksi budjettipro-

sessiksi. Kokouksessa Pohjoismaiden ministerineuvosto esitti ehdotuksen budjetti-

kompromissiksi, johon sisältyi 17 muutosehdotusta ja jonka loppusumma oli yhteensä 

15,0 miljoonaa Tanskan kruunua. 
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18. maaliskuuta 2022 Pohjoismaiden neuvoston presidentti ja Pohjoismaiden ministeri-

neuvoston puheenjohtaja pitivät etäkokouksen neuvotellakseen budjetista. Pohjoismai-

den neuvosto ilmoitti, että se saattoi hyväksyä 17 muutosehdotuksesta 15. Kaksi muu-

tosehdotusta, jotka olivat kulttuurialan ja koulutusalan yhdessä Osaaminen ja kulttuuri 

Pohjolassa -valiokunnan kanssa priorisoimia kohteita, olivat summiltaan liian pienet. 

19,4 miljoonaa Tanskan kruunua erotti osapuolet toisistaan. Ero selittyi erityisesti sillä, 

että Pohjoismaiden neuvoston lähtökohtana oli vuoden 2022 budjetti eikä se halunnut 

säästöjä pohjoismaisten kulttuuri- ja koulutusalojen vuoden 2023 budjettiin verrattuna 

vuoden 2022 budjettiin. Pohjoismaiden ministerineuvoston lähtökohtana oli nelivuoti-

nen budjettikehys vuosille 2021–2024, johon sisältyvät muun muassa suhteellisen suu-

ret pohjoismaisen kulttuuri- ja koulutusalan leikkaukset muiden pohjoismaisten hank-

keiden rahoittamiseksi. 

 

21. maaliskuuta 2022 budjettiryhmä ja puheenjohtajisto pitivät kokouksia Pohjoismai-

den neuvoston teemaistunnon yhteydessä. Kokouksissa informoitiin ja keskusteltiin 

budjettineuvottelujen senhetkisestä tilanteesta ja Pohjoismaiden ministerineuvoston 

esittämistä konkreettisista muutosehdotuksista sekä Pohjoismaiden neuvoston viimei-

simmästä kompromissiehdotuksesta. Budjettiryhmä ja puheenjohtajisto asettuivat tu-

kemaan ehdotusta. 

 

26. huhtikuuta 2022 MR-SAM piti kokouksen keskustellakseen muun muassa budjetti-

neuvotteluista.  

 

Toukokuussa 2022: MR-SAM:n kokouksen jälkeen Pohjoismaiden ministerineuvoston 

puheenjohtaja lähetti Pohjoismaiden neuvoston presidentille kirjeen, jossa ministeri-

neuvosto toivoi neuvottelujen jatkuvan mutta jossa todettiin, ettei ministerineuvosto 

voi tulla kaikissa toiveissa neuvostoa vastaan ja että MR-SAM pitää kiinni joistakin vuo-

den 2023 budjettia koskevista periaatteista. 

 

Pohjoismaiden neuvoston presidentti lähetti Pohjoismaiden ministerineuvoston pu-

heenjohtajalle vastauksen, jossa toivottiin neuvottelujen jatkamista samalla, kun todet-

tiin osapuolten olevan eri mieltä neuvottelujen lähtökohdista ym. Neuvottelujen edistä-

miseksi ehdotettiin, että erimielisyys periaatteista ja budjettineuvottelujen lähtökohta 

otetaan esille seuraavan monivuotisen talousarviokehyksen valmistelussa. 

 

2. kesäkuuta 2022 Pohjoismaiden neuvoston presidentti ja varapresidentti tapasivat 

Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajan, ja osapuolet sopivat Pohjoismai-

den ministerineuvoston vuoden 2023 budjettia koskevasta budjettikompromissiehdo-

tuksesta, joka tuli hyväksyä puheenjohtajistossa ja MR-SAM:ssa.  
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Budjettikompromissiehdotukseen sisältyi budjettimuutoksia 22,5 miljoonan Tanskan 

kruunun edestä, joista suurin osa kohdistui pohjoismaiseen kulttuuriin ja koulutukseen: 

8,75 miljoonaa Tanskan kruunua lisää MR-K:lle, 6,5 miljoonaa Tanskan kruunua lisää 

MR-U:lle, 3 miljoonaa Tanskan kruunua lisää nuorten pohjoismaiseen ilmasto- ja biodi-

versiteettityöhön sekä 4,25 miljoonaa Tanskan kruunua lisää muihin aloitteisiin. Osana 

vuoden 2023 budjettia koskevaa budjettikompromissia sovittiin, että Pohjoismaiden 

neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston tulee toimia sen puolesta, että löyde-

tään mahdollisimman hyvä yhteisymmärrys seuraavan budjettikauden budjettikehyk-

sistä ja -periaatteista. Lisäksi sovittiin, että jatketaan vuoropuhelua liikenneministeri-

neuvostosta ja että neuvoston ja ministerineuvoston nykyiset ja tulevat puheenjohtajat 

tapaavat keskustellakseen pohjoismaisesta tulevasta budjettiyhteistyöstä. 

Budjettikompromissi lähetettiin kirjallisessa menettelyssä puheenjohtajistolle, jotta 

Pohjoismaiden ministerineuvostolle voitiin lähettää vastaus mahdollisimman nopeasti, 

ennen kuin MR-SAM otti kesäkuussa kantaa pääsihteerin ehdotukseen Pohjoismaiden 

ministerineuvoston budjetiksi 2023. 

 

Sihteeristöt - puolueryhmät, valtuuskunnat, Nuorten Pohjoismaiden neuvosto ja Poh-

joismaiden neuvoston sihteeristö - käsittelivät budjettikompromissia sihteeristökolle-

gion kokouksessa 7. kesäkuuta 2022. 

Budjettikompromissi hyväksyttiin kirjallisessa menettelyssä siihen tehdyin muutoksin. 

 

23. kesäkuuta 2022 Pohjoismaiden neuvoston budjettiryhmä tapasi neuvoston presi-

dentin ja neuvoston johtajan keskustellakseen tarkemmin budjettikompromissista ja 

Pohjoismaiden ministerineuvoston budjettiehdotuksesta vuodelle 2023.  

 

29. kesäkuuta 2022 Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto käsitteli pääsihteerin 

ehdotusta Pohjoismaiden ministerineuvoston budjetiksi vuodelle 2023 mukaan lukien 

Pohjoismaiden neuvoston kanssa tehty budjettikompromissisopimus. 

Tämän jälkeen Pohjoismaiden neuvoston presidentti lähetti Pohjoismaiden ministeri-

neuvoston puheenjohtajalle kirjeen, jossa vahvistettiin, että Pohjoismaiden neuvoston 

puheenjohtajisto on hyväksynyt budjettikompromissin, ja Pohjoismaiden ministerineu-

voston puheenjohtaja lähetti Pohjoismaiden neuvoston presidentille kirjeen, jossa vah-

vistettiin, että yhteistyöministerit ovat hyväksyneet budjettikompromissin.  

 

Budjettikompromissista tuli täten osa ministerineuvoston lopullista ehdotusta Pohjois-

maiden ministerineuvoston vuoden 2023 budjetiksi. MR-SAM hyväksyi ministerineu-

voston lopullisen ehdotuksen syyskuussa. Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeris-

töltä saatujen tietojen mukaisesti ministerineuvoston ehdotus oli lukujen osalta identti-

nen pääsihteerin budjettiehdotuksen kanssa, jota sekä puheenjohtajisto että MR-SAM 

käsittelivät kesäkuussa 2022. 
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Kesän kuluessa Pohjoismaiden neuvoston puolueryhmillä oli mahdollisuus esittää huo-

mautuksia Pohjoismaiden ministerineuvoston vuosien 2023 ja 2024 budjettiin sekä tule-

vaan monivuotiseen budjettikehykseen. Pohjoismaiden neuvoston valiokunnat ja pu-

heenjohtajisto käsittelivät puolueryhmien ehdotuksia syyskuun kokouksissa.  

 

Pohjoismaiden neuvoston Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan on - budjetti-

kompromissin mukaisesti - yhteistyössä Pohjoismaiden ministerineuvoston kulttuuri- ja 

koulutusalojen kanssa priorisoitava kahta erillismäärärahapottia, 6 miljoonaa Tanskan 

kruunua opetukseen ja tutkimukseen ja 3,75 miljoonaa Tanskan kruunua kulttuuriin. Va-

liokunta käsitteli asiaa ja puolueryhmien ehdotuksia. 

 

 

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan näkemykset 

 

Pohjoismaiden neuvoston Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta piti kokouksen 

28. kesäkuuta ja 7. syyskuuta 2022. Valiokunta keskusteli kokouksissa Pohjoismaiden 

ministerineuvoston vuoden 2023 budjettiehdotuksesta ja ehdotetuista kulttuurialan 

sekä koulutus- ja tutkimusalan säästöistä.  

  

Yksimielinen valiokunta kehotti pohjoismaisia yhteistyöministereitä harkitsemaan pää-

töstä, joka koski vihreiden panostusten rahoitusta kulttuuri- ja koulutusalojen varoilla. 

   

Säästöjen tekeminen kyseisillä aloilla on harkitsematonta, kohtuutonta ja kestämä-

töntä. Kulttuurin, koulutuksen ja tutkimuksen aloilla tehtävien investointien tarve on 

ennemminkin kasvanut pandemian seurauksena.  

Muun muassa Orkester Nordenin, pohjoismaisen kirjallisuusviikon, Biskops Arnön poh-

joismaisen esikoiskirjailijaseminaarin ja Nordisk Panoraman määrärahojen täysimääräi-

sen poistamisen seuraukset ovat kohtalokkaat sekä toimijoille että pohjoismaiselle ylei-

sölle.  

 

Vuodelle 2024 on ilmoitettu lisäsäästöistä, mikä merkitsee muun muassa Rooman 

skandinaaviselle taiteilijatalolle Circolo Scandinavolle maksettavan kiinteän tuen lak-

kaamista täysin sekä Färsaarten ja Islannin Pohjolan talojen, Grönlannin ja Ahvenan-

maan Pohjola-instituuttien, Pohjoismaisen kulttuurirahaston, Pohjoismaisen kulttuuri-

pisteen ja kulttuuritukiohjelmien budjettien heikentymistä edelleen.  

 

Samoin pohjoismaiset koulutusministerit ovat mielestään olleet pakotettuja leikkaa-

maan muun muassa pohjoismaiseen kieliyhteistyöhön varattuja määrärahoja sekä va-

roja, jotka on tarkoitettu aikuisten oppimisen pohjoismaisen verkoston kautta toteutet-

tavaan elinikäisen oppimisen vahvistamiseen Pohjoismaissa.  
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Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta katsoo, että näillä ehdoilla on mahdo-

tonta harjoittaa pitkäjänteistä kulttuuri- ja koulutusyhteistyötä. Pohjoismaisen kult-

tuuri- ja koulutusyhteistyön toimijoiden tilanne muuttuu mahdottomaksi, jos nämä jou-

tuvat vuosittain odottamaan, onnistuuko Pohjoismaiden neuvosto palauttamaan bud-

jettineuvotteluissa budjetin kokonaan tai osittain ennalleen.  

 

Toimintojen ja hankkeiden purkamisen lisäksi häviää myös mahdollisuus tehdä yhteis-

työtä muiden rahoittajien kanssa, sillä pohjoismaisia varoja on aina täydennettävä jol-

lain tavoin kansallisin varoin. Toimijat, jotka haluavat käynnistää pohjoismaisen hank-

keen, ovat epävarmoja, onko pohjoismaista rahoitusta ylipäätään saatavissa, ja tämän 

takia ideaa joudutaan ehkä lykkäämään tai siitä joudutaan luopumaan kokonaan.  

 

Tämän perusteella valiokunta katsoo, että vuoden 2023 budjettia varten neuvoteltu 

budjettikompromissi on koulutus- ja kulttuurisektorien kannalta tyydyttävä, mutta va-

liokunnalla on seuraavat kommentit kustakin sektorista: 

 

Koulutus ja tutkimus 

Valiokunta katsoo, että pohjoismaiseen kieliyhteistyöhön neuvoteltu korvamerkintä on 

alakanttiin ottaen huomioon ne suuret säästöt, joita alalla on tehty kahden viimeksi ku-

luneen vuoden aikana.  

 

Valiokunta käy lokakuussa vuoropuhelua ÄK-U:n kanssa, jolle on delegoitu MR-U:n 

budjettivastuu. Keskustelun aiheena ovat käyttämättömät 6 miljoonaa Tanskan kruu-

nua, jotka jaetaan kompromissin mukaan valiokunnan ja ÄK-U:n käymän vuoropuhelun 

jälkeen. ÄK-U on lähettänyt ehdotuksen, josta keskusteltiin valiokunnan kokouksessa 7. 

syyskuuta. ÄK-U ehdottaa, että 3 miljoonaa kohdennetaan NordForskiin lasten ja nuor-

ten pandemian jälkeistä hyvinvointia koskevan tutkimusohjelman vahvistamiseen. Ai-

kuisten oppimisen pohjoismaiselle verkostolle myönnetään 2 miljoonaa, ja 1 miljoona 

annetaan uuteen panostukseen, jonka tarkoituksena on lisätä tietoa ammattikoulutuk-

sen lisäämisestä nuorten keskuudessa. 

 

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta asettui tukemaan varojen jakoehdotusta, 

mutta valiokunta tulee esittämään huolensa pohjoismaisen kieliyhteistyön rahoituksen 

heikentämisestä. 

 

Kulttuuriyhteistyö 

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta katsoo, että varojen korvamerkintää kos-

keva neuvottelutulos on tyydyttävä lukuun ottamatta Orkester Nordenille kohdennet-

tua 50 000 Tanskan kruunua. Orkester Nordenia tullaan priorisoimaan, kun istunnon yh-

teydessä keskustellaan Pohjoismaiden kulttuuriministerien kanssa käyttämättömistä 

3,75 miljoonasta Tanskan kruunusta. Lisäksi valiokunta priorisoi toimintoja ja hankkeita, 
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jotka jäävät ilman tukea kulttuuriministerien vuoden 2023 budjettia koskevan ehdotuk-

sen mukaan eli Biskops Arnön pohjoismaista esikoiskirjailijaseminaaria ja Nordisk Pano-

ramaa. Valiokunta ilmaisi myös toiveensa saamelaisen kulttuuriyhteistyön ja varoja 

suoraan pohjoismaisille kulttuuritoimijoille jakavien ohjelmien eli kulttuuri- ja taideoh-

jelman ja Pohjoismaiden ja Baltian maiden liikkuvuusohjelmien vahvistamisesta. Valio-

kunta haluaa priorisoida pohjoismaista kieliyhteistyötä vahvistavia panostuksia ja toi-

voo siksi kulttuuri- ja kieliohjelma Voltin vahvistamista. 

 

Valiokunta katsoo myös, että budjettikompromississa Norden i skolan -opetusalustalle 

korvamerkityt varat ovat riittämättömät ja niitä pitäisi lisätä.  

 

Puheenjohtajiston näkemykset 
Puheenjohtajisto toteaa, että Pohjoismaiden neuvosto on pystynyt sisällyttämään 

useita priorisointitoiveita vuoden 2023 budjettia koskevaan budjettikompromissiin. 

Pohjoismaiden neuvosto ei kuitenkaan ole saanut kaikkia toiveita mukaan kompromis-

siin kahden osapuolen yksimielisyyttä vaativien neuvottelujen jälkeen. Suurin erimieli-

syys koski neuvottelujen lähtökohtaa ja kiinteän nelivuotisen vuosien 2021–2024 bud-

jettikehyksen periaatteita, joihin liittyi verrattain suuria säästöjä kulttuuri- ja koulutus-

alalla.  

 

Budjettikompromissin loppusumma on 22,5 miljoonaa Tanskan kruunua. Suurin osa 

summasta menee pohjoismaisen kulttuurin, koulutuksen ja tutkimuksen vahvistami-

seen, mutta siitä kohdennetaan huomattavia summia myös muihin aloitteisiin.  

 

Puheenjohtajistosta on erittäin tärkeää, että on myös sovittu - osana vuoden 2023 bud-

jettia koskevaa budjettikompromissia -, että Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismai-

den ministerineuvoston tulee toimia mahdollisimman hyvän yhteisymmärryksen saa-

vuttamiseksi seuraavan budjettikauden budjettikehyksistä ja -periaatteista. Lisäksi on 

myös sovittu, että jatketaan vuoropuhelua liikenneministerineuvostosta ja että neuvos-

ton ja ministerineuvoston nykyiset ja tulevat puheenjohtajat tapaavat keskustellakseen 

pohjoismaisesta tulevasta budjettiyhteistyöstä. 

 

Puheenjohtajiston näkemyksen mukaan on myönteistä, että myös budjettikompromis-

sissa on suhteellisen suuria summia, joiden kohdentamisesta Pohjoismaiden neuvoston 

valiokunnat ovat päättämässä, mitä konkreettisia toimintoja ne haluavat priorisoida. 

Tämä tehdään vuoropuhelussa ja yhteistyössä sektorin ja Pohjoismaiden neuvoston va-

liokuntajäsenten kesken. Tämä on hyvä tapa vahvistaa Pohjoismaiden neuvoston ja 

Pohjoismaiden ministerineuvoston välistä poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä, ja se 

edistää budjetin laajempaa jalkauttamista Pohjoismaiden neuvoston parlamentaarikko-

jen parissa. 
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Puheenjohtajisto asettuu tukemaan Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan 

näkemyksiä, kuten esimerkiksi kehotusta Pohjoismaiden ministerineuvostolle arvioida 

koulutuksen, tutkimuksen ja kulttuurin alalla tehtävät säästöt uudelleen sekä niiden 

erillismäärärahojen priorisointia, jotka on kohdennettu Pohjoismaiden neuvoston ja 

Pohjoismaiden ministerineuvoston välisessä budjettikompromississa kulttuurin, koulu-

tuksen ja tutkimuksen aloille. 

 

Yleisesti ottaen puheenjohtajiston mukaan Pohjoismaiden ministerineuvoston budjetti-

kehykseen tehtävät säästösuunnitelmat MR-K:n ja MR-U:n sektoreilla perustuvat yh-

teistyöministerien päätökseen helmikuulta 2020, muutamaa päivää ennen kuin pande-

mia levisi Pohjolaan ja aiheutti yhteiskuntien sulkemisia ja rajoituksia. Tämä aika on ol-

lut monille raskasta, erityisesti kulttuurielämälle, nuorille ja koulutusalalle. Koska 

olemme Pohjolassa kohdanneet yhden uuden ajan suurimmista pandemioista, sen tu-

lee myös näkyä Pohjoismaiden ministerineuvoston budjetissa. 

 

Pohjoismaiden neuvosto on toivonut, että ennen pandemiaa sovituista säästöistä luo-

vutaan, kunnes Pohjoismaiden ministerineuvosto on laatinut ilmoittamansa arvion ja 

vaikutusten arvioinnin ja verrannut suunniteltuja leikkauksia uuteen normaaliin, jonka 

osana pohjoismainen yhteistyö – mukaan lukien kulttuurielämä ja koulutukset – toimi-

vat. 

 

Puheenjohtajisto katsoo, että nuorten osallistuminen poliittisiin päätöksentekoproses-

seihin ja YK:n kestävyystavoitteiden, Pariisin sopimuksen ja YK:n biodiversiteettisopi-

muksen täytäntöönpano on tärkeää, jotta yhteiskuntamme voivat toteuttaa vihreän 

siirtymän. Pohjoismaat tukevat ja niiden tulee vastedeskin tukea nuorten halua osallis-

tua. Tästä syystä on jatkettava työtä hyvän ratkaisun löytämiseksi, niin että voidaan 

luoda taloudellinen perusta, jotta monet pohjoismaisten nuorten tekemät hyvät aloit-

teet ja ehdotukset voitaisiin toteuttaa. Tämä sopii hyvin yhteen myös pohjoismaisen Vi-

sio 2030:n kanssa, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein 

alue. 

 

Puheenjohtajisto toteaa, että Pohjoismaiden neuvosto on jo vuosien ajan esittänyt Poh-

joismaiden ministerineuvostolle liikennepolitiikan ministerineuvoston perustamista uu-

delleen. Asia on tuotu esiin Pohjoismaiden neuvoston suosituksina, toimintasuunnitel-

maan tehtyinä ehdotuksina ja muutosehdotuksina budjetin painopistealueisiin. Uudel-

leen perustettu liikennepolitiikan ministerineuvosto tukee hyvin Visio 2030:tä sekä in-

tegraation että vihreän siirtymän toteuttamisessa kuin myös kriisivalmiuden ja turvalli-

suuspolitiikan ym. kannalta. Puheenjohtajisto korostaa, että neuvosto toivoo edelleen 

liikennepolitiikan ja infrastruktuurialan ministerineuvoston perustamista. 
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Puheenjohtajisto voi todeta, että Pohjoismaiden ministerineuvostolla on ollut käyttä-

mättömiä varoja ja ylijäämää viime vuosina. Puheenjohtajiston näkemyksen mukaan 

Pohjoismaiden ministerineuvoston pitäisi kohdentaa osia ylijäämästä priorisointien ra-

hoittamiseen, joita toivotaan vihreän siirtymän toteuttamiseen toimintasuunnitelmassa 

ja vuosien 2021–2024 budjettikehyskaudella. Näin voitaisiin välttää pohjoismaiseen yh-

teistyöhön tehtävät säästöt kulttuurin, koulutuksen ja tutkimuksen aloilla, ja samaan 

aikaan Pohjoismaiden ministerineuvosto voisi kohdentaa lisävaroja ympäristö- ja ilmas-

tohankkeisiin. Puheenjohtajiston mukaan olisi lisäksi luonnollista, että Pohjoismaiden 

neuvosto saa mahdollisuuden vaikuttaa mahdollisten käyttämättömien varojen käyttä-

miseen. 

 

Puheenjohtajisto katsoo, että Pohjoismaiden ministerineuvoston vuosien 2022 ja 2023 

budjettineuvottelujen yhteydessä on otettu askel oikeaan suuntaan yhteistyön vahvis-

tamiseksi, mutta haluaa muistuttaa, että tiiviimpi yhteistyö – poliittinen ja hallinnolli-

nen – Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Pohjoismaiden neuvoston välillä on yhä tar-

peen tulevaisuuden budjettiprosesseissa. Puheenjohtajisto on tyytyväinen siihen, että 

nykyinen ja tuleva Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa tapaavat Poh-

joismaiden neuvoston kanssa joulukuussa 2022 lopulla käynnistääkseen keskustelun tu-

levaisuuden budjettityöstä. 
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