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Käsittelijä Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta 
 

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan mietintö, joka koskee 

ministerineuvoston ehdotusta Nordplus-ohjelmaksi 2018–2022 

Ehdotus 

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että Nordplus-ohjelman kautta pidennetään viidellä vuodella (2018–2022). 

Taustaa 

Pohjoismaiden neuvosto on saanut ministerineuvoston ehdotuksen, joka koskee 

Pohjoismaiden koulutus- ja tutkimusministereiden Nordplus-ohjelman jatkamista 

kaudeksi 2018–2022. 

 

Nordplus-tukea myönnetään hanke-, verkosto- ja liikkuvuustoimintaan Pohjoismais-

sa ja Baltian maissa. Vuonna 2015 suoritetussa ohjelman arvioinnissa ohjelman to-

dettiin toimivan pääasiallisesti tarkoituksenmukaisesti ja suositeltiin Pohjoismaiden 

ministerineuvostolle ohjelman jatkamista. Arvioinnissa esitettiin kuitenkin näkökan-

toja Nordplus pohjoismaiset kielet -osaohjelmasta. Arvioinnin mukaan osaohjelman 

tavoite on ollut epäselvä; vaatimus skandinaavisista kielistä työ- ja hakukielinä on es-

tänyt Baltian maiden osallistumista sekä ohjelman hallinnoinnin että hakemusten 

määrän osalta ja hankkeiden kolmea osallistujamaata koskeva vaatimus on vähentä-

nyt kiinnostusta käynnistää Pohjoismaiden ja Baltian maiden koulujen ja organisaati-

oiden välistä yhteistyötä. 

 

Tämän seurauksena Pohjoismaiden koulutus- ja tutkimusministerit ehdottavat, että 

osaohjelma kytketään entistä selkeämmin Pohjoismaiseen kielipoliittiseen julistuk-

seen, että ohjelman nimi muutetaan muotoon Nordplus Pohjoismaiden kielet tarkoi-

tuksena selventää ohjelman tavoitetta edistää Pohjoismaiden yhteiskunnan toimin-

taa ylläpitävien kielten (islanti, norja, ruotsi, suomi, tanska ja fääri, grönlanti ja saa-

me) sekä Pohjoismaiden viittomakielten kiinnostavuutta, osaamista ja ymmärtämis-

tä ja että työkieleksi tulee englanti ja se hyväksytään myös hakukieleksi muiden 

Nordplus-ohjelmien tapaan. Nordplus Pohjoismaiden kielet -osaohjelman kiinnosta-

vuuden lisäämiseksi ehdotetaan myös tuen sallimista kahdenvälisiin hankkeisiin sekä 

tuen enintään 75 prosentin osuutta (aiemmin 50 prosenttia). 

 

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokuntaa on tiedotettu ja se on saanut mahdol-
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lisuuden kertoa näkemyksiään Nordplusin suunnittelusta ja aikeista jatkaa ohjelma-

kautta viidellä vuodella (2018–2022) kahdessa kokouksessa: Helsingissä 

26. tammikuuta 2016 ja Trondheimissa 3. elokuuta 2016. 

Valiokunnan näkemykset 

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta arvioi, että Nordplus-ohjelman tavoite 

vastaa valiokunnan toivetta edistää Pohjoismaiden ja Baltian maiden välistä hanke-, 

liikkuvuus- ja verkostoyhteistyötä kaikilla koulutusaloilla. 

 

Valiokunta tukee Nordplus Pohjoismaiden kielet -osaohjelmaan ehdotettuja muu-

toksia ja on sitä mieltä, että vaikka englannista tulee hallinnollinen työkieli ja hyväk-

sytty hakukieli, siinä on kiitettävästi selvennetty, että Pohjoismaiden ja Baltian mai-

den organisaatioiden ja oppilaitosten tulee hakea varoja hankkeisiin, jotka edistävät 

kiinnostusta Pohjoismaiden yhteiskunnan toimintaa ylläpitäviä kieliä kohtaan. Valio-

kunta katsoo, että ehdotetut muutokset parantavat laajemman kiinnostuksen edelly-

tyksiä Pohjoismaiden kieliä kohtaan hanke-, liikkuvuus- ja verkostoyhteistyön kautta 

niin Pohjoismaissa kuin Baltian maissakin. 
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