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Valiokuntaehdotus tutkimuspoliittisesta selonteosta  

Ehdotus 

 

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että se antaa tutkimuspoliittisen selonteon pohjoismaisesta tutkimusyhteistyöstä 

Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Helsingissä 2017. 

Taustaa 

Koulutus- ja tutkimusministerineuvoston (MR-U) tutkimusministerien tavoitteena on vuonna 

2015 laaditun koulutus- ja tutkimusalan yhteistyöohjelman mukaan, että Pohjoismaista tulee 

maailman johtava osaamisalue. Ministerien valitsemat yhteistyöaiheet ovat lyhyesti seuraa-

vat: monitieteellisen ja sektorienvälisen tutkimusyhteistyön tukeminen kansallisten ja poh-

joismaisten tutkimus- ja rahoituselinten välillä, tutkimusyhteistyön edistäminen mahdollisilla 

huippututkimusalueilla ja yhteistyön ja -käytön edistäminen pohjoismaisen tutkimusinfra-

struktuurin saralla. MR-U:lla on päätavoitteeseen pyrkiessään tukenaan NordForsk, Teoreet-

tisen fysiikan pohjoismainen laitos (NORDITA), Pohjoismainen merioikeuden laitos (NIfS), 

Pohjoismainen Aasian-tutkimusinstituutti (NIAS), Pohjoismainen vulganologinen instituutti 

(NORDVULK) ja Pohjoismainen saamelaisinstituutti (NSI).  

 

NordForskin toiminta edistää pohjoismaista tutkimusyhteistyötä, ja se perustuu Pohjoismai-

den ministerineuvoston rahoitukseen sekä kansallisilta tutkimusneuvostoilta tai muilta tu t-

kimusalan toimijoilta saataviin varoihin. Vuonna 2017 Pohjoismaiden ministerineuvoston r a-

hoitus on runsaat 99 miljoonaa Tanskan kruunua. NordForskin vuoden 2017 strategisen toi-

meksiannon mukaisesti, josta koulutus- ja tutkimusvirkamieskomitea päätti joulukuussa 

2016, NordForskin tulee varmistaa, että kansallisilta toimijoilta saatava rahoitus on yhteensä 

vähintään kaksinkertaisesti se summa, joka tulee NordForskin budjetista (1/3 NordForskilta, 

2/3 kansallista rahoitusta).  

 

NordForskin päätehtävänä on toimeksiannon mukaisesti toimia yhteistyöelimenä kansalli s-

ten tutkimusta rahoittavien elinten välillä. Lisäksi NordForskin tulee suunn itella tutkimus-

aloitteita kansallisten tutkimusta rahoittavien elinten priorisointien pohjalta . Kuten Pohjois-

maiden neuvoston tarkastuskomitea on maininnut NordForskia koskevassa raportissaan, tä-

mä voi johtaa siihen, että vaikka merkittävä osa NordForskin budjetista tuleekin Pohjoismai-
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den ministerineuvostolta, on sekä Pohjoismaiden neuvostolla että Pohjoismaiden minister i-

neuvostolla vain rajallinen mahdollisuus vaikuttaa tutkimusalueisiin, joihin varat käytetään. 

Tarkastuskomitea katsoo kuitenkin myös, että vaarana on, etteivät ministerineuvoston ja 

neuvoston yleiset priorisoinnit saa aikaan tutkimusohjelmien perustamista, elleivät tutkimus-

neuvostot tue niitä kansallisesti.  

 

Pohjoismaiden tutkimusministerit antoivat viimeisimmän tutkimuspoliittisen selontek onsa 

vuonna 2011. Sen jälkeen tutkimusyhteistyö on ollut mukana vain osana niissä selonteoissa, 

joissa kuvataan MR-U:n strategiatyötä ja yhteistyöohjelmia.  

 

Pohjoismaiden neuvosto toivoo Pohjoismaiden tutkimusministereiltä uutta tutkimuspoliitti s-

ta selontekoa saadakseen vastauksia kysymyksiin siitä, miten pitkän aikavälin tavoitteisiin 

pyrkivää työtä tehdään, miten pohjoismaisia tutkimusvaroja käytetään ja tulisiko politiikan 

voida vaikuttaa tutkimuspoliittisiin priorisointeihin, ja jos näin on, niin miten. Selonteossa tu-

lee vastata myös seuraaviin kysymyksiin: 

 

 Mitä esteitä ja mahdollisuuksia on edellä mainittujen Pohjoismaiden koulutus- ja tut-

kimusministerineuvoston (MR-U) päättämien pääteemojen parissa tehtävälle työlle? 

 Miten voidaan yhdistää tutkimuksen, innovaatioiden ja elinkeinoelämän saralla teh-

tävää pohjoismaista yhteistyötä? Kuvaukseen voidaan ottaa esimerkiksi NordFors-

kin, Nordic Innovationin ja Pohjoismaisen energiantutkimuksen tekemä yhteistyö.  

 Miten pohjoismainen tutkimusyhteistyö on Pohjoismaiden ministerineuvoston mui-

den sektorien saatavilla? 

 Saavuttaako NordForsk Pohjoismaiden koulutus- ja tutkimusministerineuvoston 

asettaman tavoitteen siitä, että kaksi kolmasosaa rahoituksesta tulee kansallisilta 

tutkimusneuvostoilta? 

 Sääntöjen ja toimeksiannon mukaisesti NordForskin tulee olla koulutus- ja tutki-

musministerineuvoston poliittisia linjauksia luova ja poliittista neuvontaa antavaa 

elin. Miten tehtävä määritellään ja miten se ilmenee?  

 Millaisia pitkän aikavälin suunnitelmia koulutus- ja tutkimusministerineuvostolla on 

viiden seuraavan yhteistyöelimen kanssa: NORDITA, NIfS, NIAS, NORDVULK ja NSI?  

 Miten pohjoismaisen tutkimusyhteistyön tuloksia välitetään parhaiten päättäjille ja 

laajalle yleisölle? 

Valiokunnan näkemykset 

Tarkastuskomitean tavoin myös Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta toivoo lisätie-

toa siitä, miten pohjoismaiset tutkimusvarat käytetään, ja pitäisikö politiikan vaikuttaa oh-

jaamalla pohjoismaista tutkimustyötä johonkin tiettyyn suuntaan, ja jos pitäisi, niin miten. 

Valiokunta pyytää lisäksi vastauksia edellä esitettyihin kysymyksiin.  

 

Edellä mainitun perusteella valiokunta pyytää koulutus- ja tutkimusministerineuvostoa anta-

maan tutkimuspoliittisen selonteon Pohjoismaiden neuvoston istunnossa 2017. 

 

Oslossa 25. tammikuuta 2017  
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Eva Biaudet (r.) 

Eva Sonidsson (S) 

Iddimanngiiu Bianco (IA) 
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