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Jäsenehdotus 
pohjoismaisesta yliopistosta 

Ehdotus 

Keskiryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että luodaan yhteistyössä yliopistojen sekä kansallisten ja pohjoismaisten 

tutkimuslaitosten kanssa pohjoismainen visio tieteen ja tutkimuksen sekä 

korkeakoulutuksen alalla tehtävästä yhteistyöstä. 

että visioon tulee sisältyä sellaisen pohjoismaisen verkostoyliopiston perus-

taminen, joka voisi kytkeä Pohjoismaiden akateemiset ympäristöt toisiinsa 

sekä lisätä entisestään opiskelijoiden ja nuorten tutkijoiden liikkuvuutta Poh-

joismaissa. 

että toteutetaan kokeilu pohjoismaisista tutkijakoulutuksista tietyillä aloilla.  

Taustaa 

Pohjoismaat tunnetaan maina, jotka tarjoavat kaikkien saatavilla olevaa, uu-
simpaan tutkimustietoon perustuvaa korkealaatuista koulutusta. Pohjoismais-
sa tehdyt tutkimusinvestoinnit ovat lisääntyneet merkittävästi vuosina 2007–
2015[1]. Tämä yhdessä yhteisen pohjoismaisen tutkimusbudjetin kanssa osoit-
taa, että tiede ja tutkimus on pohjoismaisen yhteistyön tärkeä painopistealue.  
 
Keskiryhmä katsoo, että tutkimuksella on – jos mahdollista – tulevaisuudessa 
entistäkin tärkeämpi rooli, kun muun muassa ilmastonmuutos, siirtyminen vih-
reään talouteen ja digitalisaatio tuovat mukanaan sekä haasteita että mahdol-
lisuuksia. Nämä muutokset tulevat tapahtumaan kaikissa Pohjoismaissa. Maat 
eivät voi ratkaista kaikkia niitä yksin, vaan ne on ratkaistava yhdessä.  
 
Pohjoismaiden ministerineuvoston tutkimuspoliittisessa selonteossa, joka jul-
kistettiin Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Helsingissä lokakuussa 2017, 
huomautetaan, että pohjoismaisessa tutkimusyhteistyössä pääpaino on viime 
vuosina ollut tutkimusrahoituksessa. Tämä painotus on tehty tutkijoiden väli-
sen yhteistyön sekä tutkijakoulutuksen, liikkuvuuden ja verkostojen kustan-
nuksella. Raportissa mainitaan tähän liittyen seuraavaa: ”Tutkijatason yhteis-
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työtä on ehkä tarpeellista priorisoida enemmän ja kohdentaa toimia erityisesti 
tutkijakoulutukseen, liikkuvuuteen ja nuorten tutkijoiden verkostoon. Näin voi-
taisiin varmistaa, että pohjoismaisilla tutkijoilla on tulevaisuudessakin vahvat 
pohjoismaiset yhteistyöalustat”. 
 
Keskiryhmä on samoilla linjoilla ministerineuvoston selonteon kanssa ja kat-
soo, että pohjoismaisessa tutkimusyhteistyössä tulee entistä suuremmassa 
määrin keskittyä tutkimuspolitiikkaan ja tutkimuslaitosten väliseen yhteistyö-
hön. Jos Pohjoismaissa tällä hetkellä harjoitettavaa tutkimusta koordinoitaisiin 
esimerkiksi yhteisen tohtoriohjelman kautta, Pohjolan vahvuuksia – integraa-
tiota, luottamusta ja työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta – voitaisiin hyö-
dyntää entistä paremmin. Yhteistyötä tekemällä olisi myös helpompi harjoittaa 
poikkitieteellistä toimintaa sekä hyödyntää pohjoismaisten laitosten laajaa 
osaamista. 
 
Pohjoismaiden ministerineuvoston Jorma Ollilalta tilaamassa pohjoismaista 
energiayhteistyötä käsittelevässä raportissa, joka julkaistiin kesäkuussa 2017, 
ehdotetaan, että Pohjoismaat perustavat yhteisen energia-alan tohtoriohjel-
man. Esimerkki alalla jo tehtävästä pohjoismaisesta tutkimusyhteistyöstä on 
NordForskin, Nordic Innovationin ja Pohjoismaisen energiantutkimuksen 
vuonna 2016 käynnistämä ”Pohjoismaisen vihreän kasvun tutkimus- ja inno-
vointi” -ohjelma (The Nordic Green Growth Research and Innovation Prog-
ramme). 
 
Poliittisella tasolla on myös kiinnostusta koota yhteen pohjoismaista osaamista 
tietyltä osa-alueelta ja katsoa, millaisia etuja tästä voisi olla. Samaa poliittista 
tahtoa ilmentää myös Pohjoismaiden neuvoston Helsingin-istunnossa 2017 hy-
väksymä suositus, jossa suositetaan perustamaan rauhanneuvotteluihin keskit-
tyvä yhteinen pohjoismainen korkea-asteen tutkinto. 
 
Keskiryhmän mielestä tieteen ja tutkimuksen alalla harjoitettavaa pohjoismais-
ta yhteistyötä tulee vahvistaa asteittain, ja tämä tulee tehdä yhteisen, tulevai-
suuteen suuntautuvan vision pohjalta. Lisäksi Jorma Ollilan raportin ehdotus 
pohjoismaisen energiayhteistyön yhteisestä visiosta tulee toteuttaa mitä pi-
kimmin. Visio pohjoismaisesta tieteen ja tutkimuksen sekä korkea-asteen kou-
lutuksen alalla tehtävästä yhteistyöstä voi pitkällä aikavälillä johtaa pohjois-
maisen verkostoyliopiston syntyyn, mikä puolestaan vahvistaisi Pohjoismaiden 
asemaa Euroopassa ja kansainvälisesti. 
 
Tukholmassa, Oslossa, Kööpenhaminassa, Helsingissä, Reykjavikissa,  

Maarianhaminassa ja Tórshavnissa 9. maaliskuuta 2018 
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