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VALIOKUNTAEHDOTUS 

 

 

Valiokuntaehdotus vahvistetusta pohjoismai-
sesta koulutusyhteistyöstä 

 

1. Valiokunnan ehdotus 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se tutkii, missä määrin vahvistettua pohjoismaista koulu-
tusyhteistyötä voidaan toteuttaa; voisivatko esimerkiksi alan toi-
mijat ja tiedeympäristöt tehdä tiiviimpää yhteistyötä ja koordinoi-
da uusia koulutusalaa koskevia analyyseja ja tutkimuksia. 
 
että se tutkii, missä määrin vahvistettuun koulutusyhteistyöhön 
voitaisiin osallistaa toimijoita, jotka tasapuolisesti edustaisivat poli-
tiikan, käytännön ja tutkimuksen aloja, sekä miten eri alueiden 
toimijat voisivat toimia vuorovaikutuksessa keskenään. 

 
että se laatii ja hyväksyy – yhteistyössä maiden koulutuksesta 
vastaavien toimijoiden, esimeriksi ministeriöiden, kanssa – poh-
joismaiselle koulutusyhteistyölle vuoteen 2025 ulottuvan strategi-
an yhteistyön yhteisten, kestävien ja pitkäaikaisten tavoitteiden 
varmistamiseksi. 
 
että se tutkii, olisiko vahvistetun koulutusyhteistyön puitteissa 
mahdollista perustaa pohjoismainen välitystoimi, joka voisi varmis-
taa pohjoismaista koulutusta koskevien tutkimustulosten ja tieto-
jen paremman levittämisen alan toimijoille – sekä Pohjoismaissa 
että kansainvälisissä yhteyksissä. 

 
että opetusministerit syksyn 2014 istunnossa antavat suullisen se-
lonteon, jossa he kertovat edellä mainittuihin että-lauseisiin liitty-
vistä ajatuksistaan ja näkemyksistään ottaen huomioon mietinnös-
sä esitetyt näkökohdat. 
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2. Taustaa 

I det nordiske samarbejde findes der på forskningssiden én samlende ak-
tør og institution nemlig NordForsk - som er placeret i Oslo. Omvendt fin-
des der på uddannelsessiden ikke en lignende organisering eller samar-
bejdsform. Grundene til dette kan være mange. Men en af årsagerne kun-
ne være, at uddannelse i høj grad er et nationalt anliggende som landene 
selv varetager, og hvor politiske initiativer udvikles primært i national 
sammenhæng. Samtidig mener stort set alle politikere og beslutningsta-
gere, at uddannelse er et meget vigtigt velfærdspolitisk indsatsområde i 
de nordiske lande. Der er mange ligheder i de enkelte uddannelsessyste-
mer i Norden og derfor nyder området godt af store komparative fordele. 
Det betyder, at der alt andet lige er potentiale for et tættere og mere sy-
nergi-givende samarbejde inden for uddannelsesområdet. Derudover har 
målstyring, globaliseringsprocesser, hurtigere informationsspredning, 
transnationalt samarbejde og tættere integration de sidste 10-15 år med-
ført, at reformerne i landenes uddannelsessektorer ligner hinanden mere i 
dag end tidligere i historien. 
  
Spørgsmålet er, om vi samlet set i Norden på trods af det nationale fokus 
ville kunne opnå et forstærket, nordisk uddannelsessamarbejde? Der fin-
des allerede flere gode initiativer og indsatser, f.eks. NordForsk, der sam-
ordner og finansierer uddannelsesforskning i form af programmet 'Educa-
tion For Tomorrow'.  
 
Nordisk Velfærdscenter i Stockholm kortlægger studier om drop-outs og 
indsamler viden om udsatte unge og deres uddannelsesmuligheder. Mini-
sterrådets sekretariat gennemfører analyser inden for områder som ”An-
erkendelse af professionelle kvalifikationer i Norden” og planlægger tillige 
nye studier inden for lærlingeuddannelser i Norden. Endelig findes der 
mange andre fælles-nordiske undersøgelser, der er gennemført rundt i 
landene, ofte på sporadisk vis. Der er således mange gode tiltag og sam-
arbejder i det nordiske samarbejde.  
 
Imidlertid findes der ikke megen koordinering mellem de enkelte instituti-
oner og vidensmiljøer. Den ene ved ikke nødvendigvis, hvad den anden 
laver. Konsekvensen af dette kan være, at der udføres meget dobbeltar-
bejde landene imellem og aktørerne imellem. Mange af de samme kort-
lægninger og analyser laves næsten samtidigt, parallelt og uden nævne-
værdig koordinering i landene. Der er tale om undersøgelser, som minder 
meget om hinanden og som har enslydende målsætninger og emnevalg. 
Emner som drop-out/frafald, mangel på praktikpladser og strategier for 
inklusion i grundskolen er problemstillinger, som beslutningstagere og ud-
dannelsesaktører i Norden kan nikke genkendende til. 
  
Der er mange potentielle emne- og samarbejdsområder, og følgende for-
slag kunne være emner, der er relevante at belyse i fællesnordisk sam-
menhæng, ikke mindst hvis landene i Norden kunne opnå et forstærket 
uddannelsessamarbejde, f.eks.: 
  
1) Hvordan skal ungdomsuddannelser, herunder erhvervsuddannelserne 
indrettes for at sikre, at fremtidens arbejdskraft opfylder erhvervslivets 
behov for medarbejdere på alle uddannelsesniveauer, herunder virksom-
heders behov for flere faglærte frem mod 2020? Under dette tema kan 
også "Key Competences" nævnes – altså kompetancespørgsmålet som 
gælder både for elever og studenter under uddannelse og for arbejdslivet. 
 
 
2) Implementering af reforminitiativ opleves som en udfordring i de fleste 
lande. Kompleksiteten i uddannelsessystemerne øger i de moderne sam-
fund. Derfor er det interessant at få mere viden om spørgsmål om ledelse, 
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arbejdsdeling, organisering og koordinering av implementering af reform-
initiativer. 
 
3) Forventningene om at ansatte i offentlig sektor skal arbeide 
kunnskapsbasert øker hurtig og i takt med den teknologiske utviklingen 
som bidrar til rask informasjonsspredning. Mange steder mangler imidler-
tid kompetanse i hvordan man skal ta forskning i bruk. Dette må læres. 
Her åpner det seg store muligheter for prosjektsamarbeid og erfaringsut-
veksling på tvers av landegrensene. 
 
4) Læring i arbeidslivet 
 
5) Ledelse og organisering av utdanning – kvalitet i undervisningen på alle 
nivåer 
 
6) Lærerutdanning og induksjonsprogram for nyansatte lærere 
 
7) Barnehavelærerutdanning og kvalitet i barnehavene' 
 
8) Digital literacy – hvordan lære å "lese" en ny digital hverdag og tilpasse 
utdanningene til elever som kommer til skolen med høy digital kompetan-
se 
 
9) MOOCs, massive open online course - Et nordisk samarbeid om IKT-
støttet undervisning i verdensklasse.  

3. Valiokunnan näkemykset 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mielestä Pohjoismaat voisivat tehdä pal-
jon nykyistä tiiviimpää strategista ja poliittista yhteistyötä koulutusalan 
analyysien ja tutkimusten toteuttamisessa. Näin voitaisiin välttää päällek-
käisiä tutkimuksia. Yksi maa voi päästä hyvin pitkälle yksinkin. Mikäli Poh-
joismaat kuitenkin pystyvät tiiviimpään yhteistyöhön, Pohjola voisi koko-
naisuutena päästä koulutusalalla pidemmälle – ja jopa pienemmällä re-
surssimäärällä. Kun yksittäiset ministeriöt ja hallitukset sekä opettajajär-
jestöt ja maiden muut tiedeympäristöt tilaavat tai laativat uusia koulu-
tusalan raportteja ja analyyseja, tavoitteena on oltava pystyä koordinoi-
maan työtä pohjoismaisella tasolla nykyistä paremmin jo työn alkuvai-
heessa. Maiden politiikkaa on koordinoitava ja mietittävä yhtenäisenä ko-
konaisuutena jo varhaisessa vaiheessa. Suunnittelemalla tutkimuksia ja 
valikoimalla kaikkia maita kiinnostavia aiheita voidaan saavuttaa huomat-
tavasti suurempaa synergiaetua ja Pohjoismaat voivat tehdä yhteistyötä 
yhä useampien maita yhteisesti kiinnostavien analyysien toteuttamiseksi. 
  
Tutkimuksen ja koulutuksen välille tarvitaan myös parempaa yhteyttä. 
Oma panostus koulutukseen voi selkeyttää, mitkä tekijät vaikuttavat ko-
konaisuuteen. Kokonaisvaltainen panostus edellyttää monesti useiden alo-
jen aloitteiden koordinoimista. Sen vuoksi on tärkeää määritellä alueet, 
joilla kannattaa luoda strategioita. Tässä pohjoismaista työnjakoa voisi 
ajatella paremman järjestelmällisyyden luomiseksi yksittäisten maiden 
työhön. Oma panostus koulutukseen herättäisi myös uusia kysymyksiä tu-
levista tutkimushankkeista. Työn parempi koordinoiminen Nordforskin ja 
vahvistetun pohjoismaisen koulutusyhteistyön toimien välillä voisi sen 
vuoksi myös edesauttaa sekä tutkimuksen että koulutuksen vahvistamista 
Pohjoismaissa. 
  
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta kysyy sen vuoksi ministerineuvostolta: 
missä määrin katsotaan olevan mahdollista pyrkiä vahvistamaan pohjois-
maista koulutusyhteistyötä, jonka avulla koordinoidaan maiden politiikkaa 
sekä alan tiedeympäristöjen toimia ja hankkeita? Yhteistyöhön voisi osal-
listua NordForskin ja Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen kaltaisia toimi-
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joita. Lisäksi yhteistyöhön sisältyisi maiden alasta vastaavat ministeriöt ja 
muita kansallisia ja pohjoismaisia toimijoita, joilla on vastuullaan pohjois-
maisia hankkeita. Kyseinen koordinointi voisi osaltaan auttaa takaamaan, 
että uusia aloitteita koordinoidaan ennen niiden käynnistämistä. Työn uu-
delleenjärjestely tarkoittaisi resurssien huomattavasti onnistuneempaa 
hyödyntämistä.  
 
Konkreettinen esimerkki aihealueesta voisi olla massiivinen avoin verkko-
kurssi (massive open online course, MOOC). Tämä on uusi ja kiintoisa ala 
ja ministerineuvosto todennäköisesti käynnistämässä uutta tutkimusta täl-
lä alalla, mikä jo sinänsä on mielenkiintoista. Samaan aikaan Pohjoismais-
sa on tehty aiheesta useita tutkimuksia jo aiemminkin. Voisiko tämän kal-
taisia tutkimuksia koordinoida paremmin yhteispohjoismaisen näkökulman 
takaamiseksi?  
 
Valiokunta korostaa kuitenkin, että välityksen näkökulma on asiassa rat-
kaiseva ja keskeinen; uutta tietoa on välitettävä oikeille vastaanottajille ja 
toimijoille ja Unknown Public Knowledge -tilanne on vältettävä. Tämä 
haaste voitaisiin ratkaista luomalla yhteispohjoismainen koulutusalan väli-
tystoimi. 
  
Toinen esimerkki pohjoismaisesta yhteistyöstä voisi olla tanskalainen 
Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning -osaamiskeskus, joka on 
kartoittanut ja tehnyt laadunvarmennustyötä koskien skandinaavista ja 
kansainvälistä tutkimusta 0–6-vuotiaille suunnatuista päiväkodeista. Tätä 
uutta tukimusta koskevan selvityksen tilasivat yhdessä Norjan, Ruotsin ja 
Tanskan toimijat. Näin kustannukset jaettiin näiden kolmen osapuolen 
kesken, minkä seurauksena jokaisen maksettavaksi tuli vain kolmasosa 
kokonaiskustannuksista. Tätä kartoitusta käyttävät nykyään myös esimer-
kiksi kasvatustieteen opiskelijat hyödyllisenä tietopohjana opinnoissaan.  
 
Myös Norjassa on vastikään perustettu vastaava osaamiskeskus (Kunns-
kapssenter for utdanning), ja Ruotsi on varannut budjetistaan varoja 
oman osaamiskeskuksen perustamiseksi. Valiokunta haluaa painottaa, et-
tä tämänkaltaista yhteistyötä voitaisiin käyttää huomattavasti useammis-
sa hankkeissa.  
 
Jotta koulutusyhteistyöhön saataisiin strategisempi ja kauaskantoisempi 
näkökulma, valiokunta haluaa kehottaa Pohjoismaiden opetusministereitä 
laatimaan ja hyväksymään pohjoismaisen koulutusyhteistyön 2025-
strategian. Valiokunta toteaa, että myös Pohjoismaiden kulttuuriministerit 
ovat laatineet pitkän aikavälin kulttuurialan strategian, joka on johtanut 
avoimempaan ja rakentavampaan vuoropuheluun ja yhteistyöhön. Strate-
gia on jalkautettu kaikkien maiden kansallisiin kulttuurineuvostoihin. Va-
liokunnan mielestä 2025-strategia voisi osaltaan varmistaa, että alan toi-
mijat ja tiedeympäristöt voisivat helpommin tehdä yhteistyötä samojen 
poliittisten yleiskehysten puitteissa.  
 
Valiokunta toivoo, että tämä ehdotus voitaisiin kytkeä Pohjoismaiden mi-
nisterineuvoston jo käynnissä olevaan hankkeeseen (yhteispohjoismainen 
kehityshanke: pohjoismainen tie osallistaviin peruskoulutuksiin, jotka ta-
kaavat hyvän ammattitaidon ja vahvat valmiudet kaikille) tavoitteena taa-
ta kehitys ja varmistaa, että pohjoismaisesta koulutusyhteistyöstä on hyö-
tyä Pohjoismaiden koulutuksille.  
 
Jotta yhteisten hankkeiden toteuttaminen olisi helpompaa, on selvitettävä 
myös, miten erityisesti kvantitatiivisissa tutkimuksissa käytettävät perus-
tietokannat ja tilastolliset menetelmät voitaisiin laatia yhdenmukaisella ja 
vertailukelpoisella tavalla Pohjoismaissa. Tämä helpottaisi yhteisten ver-
tailevien tutkimusten tekemistä. Yleisesti Pohjoismaiden koulutustutki-
muksessa tehdään melko vähän kvantitatiivisia tutkimuksia. Tämä on 
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yleinen ongelma, jonka valiokunta haluaa tuoda Pohjoismaiden ministeri-
neuvoston ja Pohjoismaiden hallitusten tietoon. Alalla on suuri tarve lisätä 
kvantitatiivista tutkimusta. 

4. Päätelmät 

Edellä esitetyn perusteella kulttuuri- ja koulutusvaliokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se tutkii, missä määrin vahvistettua pohjoismaista koulu-
tusyhteistyötä voidaan toteuttaa; voisivatko esimerkiksi alan toi-
mijat ja tiedeympäristöt tehdä tiiviimpää yhteistyötä ja koordinoi-
da uusia koulutusalaa koskevia analyyseja ja tutkimuksia. 
 
että se tutkii, missä määrin vahvistettuun koulutusyhteistyöhön 
voitaisiin osallistaa toimijoita, jotka tasapuolisesti edustaisivat poli-
tiikan, käytännön ja tutkimuksen aloja, sekä miten eri alueiden 
toimijat voisivat toimia vuorovaikutuksessa keskenään. 

 
että se laatii ja hyväksyy – yhteistyössä maiden koulutuksesta 
vastaavien toimijoiden, esimeriksi ministeriöiden, kanssa – poh-
joismaiselle koulutusyhteistyölle vuoteen 2025 ulottuvan strategi-
an yhteistyön yhteisten, kestävien ja pitkäaikaisten tavoitteiden 
varmistamiseksi. 
 
että se tutkii, olisiko vahvistetun koulutusyhteistyön puitteissa 
mahdollista perustaa pohjoismainen välitystoimi, joka voisi varmis-
taa pohjoismaista koulutusta koskevien tutkimustulosten ja tieto-
jen paremman levittämisen alan toimijoille – sekä Pohjoismaissa 
että kansainvälisissä yhteyksissä. 

 
että opetusministerit syksyn 2014 istunnossa antavat suullisen se-
lonteon, jossa he kertovat edellä mainittuihin että-lauseisiin liitty-
vistä ajatuksistaan ja näkemyksistään ottaen huomioon mietinnös-
sä esitetyt näkökohdat. 
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