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Ehdotus B 343   

Käsittelijä Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta   

   

  

Mietintö ministerineuvoston ehdotuksesta Nordplus-ohjelmaksi 

2023–2027 

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto 
suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,   

 

että se toteuttaa ministerineuvoston ehdotuksen Nordplus-ohjelmaksi 2023–2027. 

 

Taustaa 

Pohjoismaiden ministerineuvosto on laatinut ministerineuvoston ehdotuksen Nordplus-

ohjelman uudesta ohjelmakaudesta 2023–2027.  

 

Nordplus on keskeinen Pohjoismaiden ministerineuvoston koulutusalan yhteistyötä, 

verkostoitumista ja liikkuvuutta edistävä ohjelma. Se perustuu tasavertaiseen yhteis-

työhön Baltian maiden kanssa. Valiokunnalle esiteltiin vuosiksi 2023–2027 laaditun uu-

den ohjelma-asiakirjan luonnosta teemaistunnon yhteydessä pidetyssä kokouksessa.  

 

Nordplus-ohjelma arvioitiin vuosina 2021–20221. Arvioinnissa annetaan yleisesti erittäin 

positiivinen kuva hyvin toimivasta ohjelmasta, johon hakeminen ja osallistuminen on 

helppoa ilman tarpeetonta byrokratiaa. Lisäksi Nordplus edistää 

• liikkuvuutta, Pohjoismaiden yhteenkuuluvuutta ja vahvempaa pohjoismaista 

identiteettiä 

• verkostojen kehittämistä 

• tiedonvaihtoa sekä innovatiivisen opetusmateriaalin ja pedagogisten käytäntö-

jen kehittämistä 

• Pohjoismaiden kulttuurien ja kielten ymmärrystä ja kiinnostusta niitä kohtaan. 

 

Arvioijat ovat laatineet kolme ehdotusta Nordplus-ohjelman mahdolliseksi kehitys-

suunnaksi: 

• Ohjelmaa jatketaan tähänastiseen tapaan. 

• Ohjelmaa mukautetaan niin, ettei siinä ole lainkaan päällekkäisyyksiä EU:n 

Erasmus-Iiikkuvuusohjelman kanssa. 

• Vahvistetaan kunkin osaohjelman temaattista painopistettä. 

 

 
1 https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1599172/FULLTEXT02.pdf  

https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1599172/FULLTEXT02.pdf
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Nordplusin positiivisen arvioinnin pohjalta Pohjoismaiden opetus- ja tutkimusministerit 

esittelevät nyt ministerineuvoston ehdotuksen Nordplusin uudeksi ohjelma-asiakirjaksi 

2023–2027. Baltian maiden opetusministeriöiden, Nordplusin hallinnon ja Nordplusin 

ohjelmakomitean edustajien sekä Pohjoismaiden neuvoston Osaaminen ja kulttuuri 

Pohjolassa -valiokunnan välillä käytyjen keskustelujen perusteella MR-U ja ÄK-U arvioi-

vat, että ohjelman jatkamiselle nykyisessä muodossaan on laaja tuki.  

 

Ohjelmaan on tehty muutamia tarkistuksia: 

• kytkentä Visio 2030 -toimintasuunnitelmaan ja enemmän huomiota kestävyys-

asioihin 

• digitaalisen yhteistyön lisääntynyt tarve 

• mahdollisuus Pohjoismaiden kansallisia vähemmistökieliä koskeviin yhteistyö-

hankkeisiin. 

 

Valiokunnan näkemykset 

Arvioinnin tulosten ja ÄK-U:n, Baltian maiden opetusministeriöiden, Nordplusin hallin-

non ja Nordplusin ohjelmakomitean edustajien sekä Pohjoismaiden neuvoston Osaa-

minen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan välillä käytyjen keskustelujen perusteella 

ohjelman jatkamista nykyisessä muodossaan tuetaan laajasti.  

 

Pohjoismaiden neuvoston Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta kiittää ÄK-

U:ta onnistuneesta Nordplus-vuoropuhelusta. Valiokunta suhtautuu myönteisesti myös 

ohjelmaan tehtyihin tarkistuksiin.  

 

Valiokunta on tuonut esiin, että yksittäisten kansanopisto-opiskelijoiden tulisi voida 

hakea liikkuvuustukea ohjelmasta. Tähän on viitattu myös suosituksessa 14/20192. Va-

liokunta pitää valitettavana, ettei toivetta ole otettu huomioon. Pohjoismaiden neuvos-

to laatii mahdollisesti uusia suosituksia aiheesta.   

 

Nordplus sai arvioinnista hyvät tulokset, ja se on hyvin toimiva ohjelma, joka tuottaa 

pohjoismaista hyötyä ja edistää opiskelijoiden ja oppilaiden liikkuvuutta Pohjoismaiden 

välillä. Tällä perusteella valiokunta ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto suosittaa 

Pohjoismaiden ministerineuvostolle, että se jatkaa Nordplus-ohjelmaa uudella ohjel-

makaudella 2023–2027.  

 

 

 

 

 

 

 
2 https://www.norden.org/sites/default/files/2019-11/Rek.%2014_2019_FI.pdf  

https://www.norden.org/sites/default/files/2019-11/Rek.%2014_2019_FI.pdf
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Pohjolassa 11. lokakuuta 2022 

 

Aron Emilsson (SD) 

Brigitte Klintskov Jerkel (KF) 

Camilla Gunell (ÅSD) 

Daniel Riazat (V) 

Edmund Joensen (sb) 

Heidi Viljanen (sd.) 

Helge André Njåstad (FrP) 

Helge Orten (H) 

Henrik Møller (S) 

Kathrine Kleveland (Sp) 

Lars Mejern Larsson (S) 

May Britt Lagesen (A) 

Mikko Kinnunen (kesk.) 

Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) 

Peter Seier Christensen (NB) 

Riikka Purra (ps.) 

Veronika Honkasalo (vas.) 

Ville Kaunisto (kok.) 

 


