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Käsittelijä Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta 
 

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan mietintö, joka koskee 

ministerineuvoston ehdotusta pohjoismaisten yhteistyöelinten suoran 

rahoituksen vaiheittaisesta lakkauttamisesta 

Ehdotus 

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että se lakkauttaa pohjoismaisten yhteistyöelinten suoran rahoituksen vai-

heittain. 

Taustaa 
Pohjoismaiden koulutus- ja tutkimusministerien (MR-U) alaisuuteen kuuluvan neljän 
yhteistyöelimen tulevaisuudesta on keskusteltu valiokunnassa samalla kun valiokun-
taehdotus tutkimuspoliittisesta selonteosta hyväksyttiin vuoden 2017 tammikuun 
kokouksessa. Valiokuntaehdotuksessaan valiokunta pyysi MR-U:ta esittelemään pit-
kän aikavälin suunnitelmiaan, jotka koskevat viittä pohjoismaista yhteistyöelintä: 
Teoreettisen fysiikan pohjoismainen laitos (NORDITA), Pohjoismainen merioikeuden 
laitos (NIfS), Pohjoismainen Aasian-tutkimusinstituutti (NIAS), Pohjoismainen vul-
kanologinen instituutti (NORDVULK) ja Pohjoismainen saamelaisinstituutti (NSI).  
 
Pohjoismaiden neuvosto päätti Helsingin istunnossa budjettia koskevassa suosituk-
sessaan: ”että Pohjoismaiden neuvosto saa pikaisesti käsiteltäväkseen ministerineu-
voston ehdotuksen koulutussektorin viiden yhteistyöelimen tulevasta pitkäaikaisesta 
rahoituksesta”. Ennen ehdotuksen loppuun käsittelyä neuvosto haluaa kuitenkin pi-
tää Pohjoismaisen saamelaisinstituutin (NSI) rahoituksen samalla tasolla kuin vuonna 
2017. 
 
Pohjoismaiden koulutus- ja tutkimusministerit esittelivät tutkimuspoliittisen selon-
tekonsa Helsingin istunnossa. Siitä käy ilmi, että koulutus- ja tutkimusvirkamiesko-
mitea (ÄK-U) on päättänyt neljän pohjoismaisen yhteistyöelimen suoran rahoituksen 
vaiheittaisesta lakkauttamisesta. Budjettisuositusten mukaisesti Pohjoismaisen 
saamelaisinstituutin kohdalla tehdään poikkeus rahoituksen vaiheittaisesta lakkaut-
tamisesta, ja sen rahoitus pysyy muuttumattomana vuonna 2019. Muiden rahoitusta 
vähennetään 25 prosenttiyksikköä neljän vuoden ajan vuodesta 2020 lähtien. Vapau-
tetut varat siirretään NordForskille, joka saa tehtäväksi laatia isäntäyliopistoja ja yh-
teistyöelimiä kiinnostavia ohjelmia ja hakukierroksia, joihin ne voivat osallistua yh-
dessä muiden kanssa.  
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Pohjoismaiden ministerineuvosto on budjettisuosituksen mukaisesti antanut minis-
terineuvoston ehdotuksen pohjoismaisten yhteistyöelinten suoran rahoituksen vai-
heittaisesta lakkauttamisesta.  
 
Edellä mainitun rahoituksen vaiheittaisen lakkauttamisen ja NordForskille siirrettävi-
en vapautuvien varojen lisäksi siitä käy ilmi, ettei MR-U ole tyytymätön yhteistyöelin-
ten toimintaan. Riippumattomien arvioiden mukaan kaikki neljä yhteistyöelintä har-
joittavat laadukasta tutkimusta, josta on pohjoismaista hyötyä. Päätöksen perustelut 
lyhyesti: 
 

 Pohjoismaisen tutkimuspolitiikan tulee pohjautua kansallisiin tutkimuspoliit-
tisiin priorisointeihin. 

 Aivan liian suuri osuus pohjoismaisista tutkimusvaroista menee neljän yhteis-
työelimen perusrahoitukseen, mikä estää kilpailua. 

 Tavoitteena on pystyä entistä joustavammin kohtaamaan uusia osaamistar-
peita ja yhteiskunnan haasteita. 

 Koulutus- ja tutkimusvirkamieskomitealla tai Pohjoismaiden ministerineu-
voston sihteeristöllä ei ole kapasiteettia tutkimuspoliittisiin arviointeihin, 
priorisointeihin tai neljän yhteistyöelimen seurantaan. 

 
Ehdotuksen mukaan MR-U:n toiveena on, että rahoituksen vaiheittainen lakkautta-
minen antaa yhteistyöelimille tarpeeksi aikaa sopeutumiseen, muiden rahoitusläh-
teiden etsimiseen ja mahdollisesti uusien kansallisten rahoitusmallien kehittämiseen.  
 
Isäntäyliopistot (Kööpenhaminan yliopisto (NIAS), Tukholman yliopisto (NORDITA), 
Oslon yliopisto (NIfs) ja Islannin yliopisto (NordVulk)) ovat antaneet lausuntonsa mi-
nisterineuvoston ehdotuksesta. Isäntäyliopistojen vastauksissa kritisoidaan yhteis-
työelinten mahdollisuuksia jatkaa pohjoismaista tutkimusyhteistyötä isäntäyliopis-
ton puitteissa. Kööpenhaminan yliopisto toteaa myös, että ilman pohjoismaista ra-
hoitusta NIAS joudutaan lakkauttamaan vuonna 2020.  Tukholman yliopiston vasta-
uksessa korostetaan lisäksi, että yhteistyöelinten harjoittamassa tutkimuksessa tar-
vitaan pitkäjänteisyyttä tutkimusstrategisten päätösten tekemiseksi sekä kansainvä-
listen tutkijoiden rekrytoimiseksi. Siinä pidetään myös tärkeänä, etteivät yhteis-
työelimet keskity lyhyen aikavälin tutkimushankkeisiin, vaan tarjoavat tutkimusinfra-
struktuurin, josta on hyötyä Pohjoismaiden ja muilla kansainvälisille yliopistoille. Li-
säksi tuodaan esiin, että jos MR-U etenee rahoituksen vaiheittaisessa lopettamisessa, 
kenelläkään ei ole mahdollisuutta hakea ehdotettuja varoja NordForskilta.  
 
Pohjoismaiden neuvosto on saanut neljältä yhteistyöelimeltä myös kirjeen, jossa kri-
tisoidaan ministerineuvoston ehdotuksen laadintaprosessia, jonka kompromissirat-
kaisuiden löytämiseen tähtäävää vuoropuhelua pidetään puutteellisena. Vuon-
na 2013 käynnistetyn prosessin pitkittyminen on lisäksi aiheuttanut suurta epävar-
muutta sekä henkilökunnan että yhteistyökumppaneiden keskuudessa.  
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Valiokunnan näkemykset 

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta on keskustellut Pohjoismaiden koulu-

tus- ja tutkimusministerien alaisuuteen kuuluvien yhteistyöelinten rahoituksesta laa-

tiessaan valiokuntaehdotusta tutkimuspoliittisesta selonteosta. Se on myös keskus-

tellut koulutus- ja tutkimusvirkamieskomitean (ÄK-U) puheenjohtajan kanssa valio-

kunnan kokouksen yhteydessä Helsingin istunnossa.  

 

Sekä ÄK-U:n puheenjohtajan kanssa pidetyssä kokouksessa sekä täysistunnossa vas-

tauksena Norjan koulutusministerin esittelemään tutkimuspoliittiseen selontekoon 

valiokunta ilmaisi olevansa samaa mieltä siitä, että muutokset pohjoismaisen tutki-

musyhteistyön rahoitukseen ovat välttämättömiä joustavuuden lisäämiseksi. Valio-

kunta totesi myös, että tällaisessa prosessissa on otettava huomioon sekä henkilö-

kunta että asiaa koskevien laitosten vakiintuneet tutkimusympäristöt.  

 

Tämän perusteella Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että Poh-

joismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, että se lakkaut-

taa pohjoismaisten yhteistyöelinten suoran rahoituksen vaiheittain. 

 

Tukholmassa 24. tammikuuta 2018 

Anna Kólbrun Árnadóttir (Mifl) 

Annette Lind (S) 

Cassandra Sundin (SD) 

Claus Larsen-Jensen (S) 

Eva Biaudet (r.) 

Eva Sonidsson (S) 

Johanna Karimäki (vihr.) 

Kelly Berthelsen (IA) 

Lars-Arne Staxäng (M) 

Lars Mejern Larsson (S) 

Maarit Feldt-Ranta (sd.) 

Marianne Synnes (H) 

Norunn Tveiten Benestad (H) 

Peter Johnsson (S) 

 

 

 

Muutosehdotus 

Pohjoismaiden neuvoston Islannin valtuuskunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että se lykkää pohjoismaisten yhteistyöelinten NIASin, NORDITAn, NiFSin ja 

NORDVULKin suoran rahoituksen lakkauttamissuunnitelmia. Asiaa tulee lykä-

tä vähintään vuodella, ja suunnitelmia ja seurauksia tulee arvioida uudelleen 

tässä ehdotuksessa esitetyn kannanoton perusteella. 

 

 

Reykjavikissa 26. maaliskuuta 2018 

Anna Kólbrun Árnadóttir (Mifl) 

Kolbeinn Óttarsson Proppé (VG) 

Oddný G. Harðardóttir (A) 

Ólafur Ísleifsson (Flf) 

Silja Dögg Gunnarsdóttir (Frfl) 

Steinunn Þóra Árnadóttir (VG) 

Vilhjálmur Árnason (Sj.) 

 


