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Ministerineuvoston ehdotus pohjoismaisten yhteistyöelin-
ten suoran rahoituksen vaiheittaisesta lakkauttamisesta  
 
 

1. Tiivistelmä 
Pohjoismaiden ministerineuvosto ehdottaa neljän pohjoismaisen yhteistyöelimen 

suoran rahoituksen vaiheittaista lakkauttamista. Ehdotus koskee seuraavia yhteis-

työelimiä: Teoreettisen fysiikan pohjoismainen laitos (NORDITA), Pohjoismainen 

merioikeuden laitos (NIfS), Pohjoismainen Aasian-tutkimusinstituutti (NIAS) ja Poh-

joismainen vulkanologinen instituutti (NORDVULK). 

 

Ehdotuksessa esitetään yhteistyöelinten suoran rahoituksen vaiheittaista lakkautta-

mista vuosina 2020–2022. Vapautuvat varat käytetään pohjoismaisen tutkimusyh-

teistyön edistämiseen NordForskin rahoitusinstrumenttien kautta. Myös yhteis-

työelimet voivat hakea näitä varoja. 

 

Pohjoismaiden neuvostolle on jo tiedotettu suunnitelmista Helsingissä marraskuus-

sa 2017 pidetyssä istunnossa esitetyn tutkimuspoliittisen selonteon kautta sekä 

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan kokouksessa. Vuoden 2018 budjetti-

neuvotteluissa Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Pohjoismaiden neuvosto ovat so-

pineet, että ministerineuvoston tulee pikimmiten esitellä ehdotus yhteistyöelinten 

rahoituksesta. 

 

Ministerineuvosto on pyytänyt isäntäyliopistoilta/yhteistyöelimilta näkemyksiä  

MR-U:n/ÄK-U:n tekemistä päätöksistä ja arvioinneista. MR-U ja ÄK-U ovat tarkastel-

leet näitä näkemyksiä ennen ministerineuvoston ehdotuksen esittämistä. 

 

 

2. Taustaa 
Pohjoismaiden ministerineuvosto käynnisti vuonna 2011 pohjoismaista tutkimusyh-

teistyötä koskevan selvityksen. Tehtävään nimitetty korkean tason ryhmä laati selvi-

tyksestä Vilja till forskning? -raportin. Se sisälsi useita ehdotuksia pohjoismaisen tut-

kimusyhteistyön uudistamiseksi ja vahvistamiseksi. 

 

Raportissa peräänkuulutettiin myös viiden pohjoismaisen yhteistyöelimen täydellistä 

kansallistamista: Teoreettisen fysiikan pohjoismainen laitos (NORDITA), Pohjoismai-

nen merioikeuden laitos (NIfS), Pohjoismainen Aasian-tutkimusinstituutti (NIAS), 

Pohjoismainen vulkanologinen instituutti (NORDVULK) ja Pohjoismainen saame-
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laisinstituutti (NSI). Vuosien 2004–2005 suuressa muutosprosessissa yhteistyöelimis-

tä tehtiin kansallisia laitoksia, mutta Pohjoismaiden ministerineuvosto vastasi ja vas-

taa edelleen osaksi niiden perusrahoituksesta. Tiettyjen pysyvää rahoitusta saavien 

pohjoismaisten laitosten perustamiseen oli aikanaan hyviä syitä, mutta nyt niiden 

haasteiksi ovat muodostuneet tämänhetkinen tutkimuspolitiikka, tutkimuspoliittiset 

priorisoinnit ja huomattavasti suurempi vaihtelevuus tutkimusympäristöissä.  

 

Yhteistyöelimet saavat Pohjoismaiden ministerineuvostolta toimintansa perusrahoi-

tukseen nykyään 22,699 miljoonaa Tanskan kruunua (vuoden 2017 budjetti): 

NORDITA 9,320 miljoonaa Tanskan kruunua, NIfS 2,778 miljoonaa Tanskan kruunua, 

NIAS 4,403 miljoonaa Tanskan kruunua, NORDVULK 4,498 miljoonaa Tanskan kruu-

nua ja NSI 1,700 miljoonaa Tanskan kruunua. Vuonna 2017 rahoituksen osuus oli lä-

hes 19 prosenttia MR-U:n tutkimusalan budjetista. 

 

MR-U:n alaiset elimet ovat seuranneet Vilja till forskning? -raportin suositusta yhteis-

työelimistä. Vuoden 2014 alkupuolella NordForsk sai tehtäväksi arvioida yhteis-

työelimiä, analysoida ja arvioida tulevia priorisointeja ja suunnitella sen pohjalta yh-

teistyöelinten toiminnan rahoittamista ja tarvittavien rahoitusinstrumenttien kehit-

tämistä. Samalla tehtiin periaatepäätös suoran osarahoituksen lakkauttamisesta ja 

varojen siirtämisestä NordForskiin 1. tammikuuta 2017 lähtien.  

 

Uusien rahoitusinstrumenttien kehittäminen on vienyt suunniteltua enemmän aikaa 

NordForskilta. Lisäksi NordForskin uusi kilpailutukseen perustuva rahoitusjärjestelmä 

«University Hubs» ei vaikuta erityisen sopivalta yhteistyöelinten kannalta. Tämän 

vuoksi oli välttämätöntä siirtää päätöksen toteuttamista ja pidentää nykyisiä sopi-

muksia yhteistyöelinten kanssa. MR-U halusi myös antaa yhteistyöelimille ja niiden 

isäntälaitoksille pidemmän suunnitteluhorisontin ja varata lisäksi riittävästi aikaa pe-

rusteelliseen vuoropuheluun Pohjoismaiden neuvoston kanssa. Pohjoismainen saa-

melaisinstituutti on sittemmin vedetty pois tästä prosessista, koska laitoksella on eri-

tyisasema alkuperäiskansan osaamisympäristönä. 

 

Osana ministerineuvoston ehdotuksen laadintaprosessia isäntälaitokset ovat voineet 

esittää näkemyksiään yhteistyöelinten rahoituksen muuttamisesta. Kaikki neljä lai-

tosta toivovat rahoituksen säilyttämistä. Vakaan perusrahoituksen merkitystä paino-

tetaan toimintojen ja tutkimusvarojen houkuttelemiseksi. Lisäksi mainitaan, että 

elinten/laitosten pohjoismainen ulottuvuus on vaarassa, mikäli varat lakkautetaan. 

Myös NordForsk saa kritiikkiä. 

 

 

3. Ehdotus 
MR-U on käynnistänyt rahoitusperusteiden muuttamista koskevan arviointiproses-

sin, mutta sen syynä ei ole tyytymättömyys laitosten työhön. Arvioinnit osoittavat, 

että yhteistyöelinten työ on laadultaan hyvää ja tuottaa huomattavaa pohjoismaista 

lisäarvoa.  

 

Rahoituksen muuttamiseen on silti useita syitä.  



 
 

3 / 5 

 

Ensinnäkin pohjoismaisen tutkimusyhteistyön temaattisten priorisointien tulee poh-

jautua maiden tutkimuspolitiikkaan ja sitä kautta tutkimusneuvostojen priorisointei-

hin. Tutkimusneuvostojen ja NordForskin arviointien tulee puolestaan perustua tut-

kimusympäristöjen arviointeihin. 

 

Toiseksi nykyisessä rahoitusmallissa merkittävä osa erittäin rajallisista pohjoismaisis-

ta tutkimusvaroista käytetään laitosten tiettyjen alojen pysyvän perustutkimuksen 

rahoittamiseen. Siinä ei hyödynnetä tutkimuspoliittista tai tieteellistä arviointia –  

eikä kilpailutusta.  

 

Lisäksi tiedon tarve ja yhteiskunnan haasteet muuttuvat jatkuvasti, minkä vuoksi on 

tarpeellista uudistaa sekä rahoitusmuotoja että tutkimuslaitoksia. Tätä toteutetaan 

jatkuvasti kansallisella tasolla, ja se on tarpeellista myös pohjoismaisella tasolla. 

 

Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristöllä tai koulutus- ja tutkimusvirkamies-

komitealla (ÄK-U) ei ole kapasiteettia eikä niiden työnkuvaan myöskään kuulu tehdä 

temaattisia tutkimuspoliittisia arviointeja ja priorisointeja tai seurata tämäntyyppisiä 

elimiä tarvittavissa määrin. 

 

Kokonaisuutena tämä merkitsee sitä, ettei Pohjoismaiden ministerineuvoston pidä 

rahoittaa tiettyjä tutkimuslaitoksia. Suora rahoitus on myös ristiriidassa joustavan 

budjetoinnin periaatteen kanssa. 

 

Tämän perusteella ÄK-U on laatinut mallin yhteistyöelinten suoran rahoituksen vai-

heittaisesta lakkauttamisesta vuosina 2020–2022. Rahoitusta vähennetään 

25 prosenttiyksikköä vuosittain seuraavasti: 2019 (rahoitus 100 %), 2020 (75 %), 2021 

(50 %), 2022 (25 %), 2023 (0 %). ÄK-U on myös päättänyt käynnistää vuoropuhelun ja 

antaa NordForskille tehtäväksi valmistella ja toteuttaa isäntäyliopistojen/  

yhteistyöelinten toiminnan kannalta tärkeitä ohjelmia ja hakukierroksia. 

 

Vapautuneet varat käytetään pohjoismaisen tutkimusyhteistyön edistämiseen Nord-

Forskin rahoittaman yhden tai useamman rahoitusinstrumentin kautta. Myös yhteis-

työelimet voivat hakea näitä varoja.  

 

Tutkimuspoliittisessa selonteossaan tutkimusministerit totesivat, että tutkijatason 

yhteistyötä halutaan priorisoida enemmän ja suunnata toimia erityisesti tutkijakoulu-

tukseen, liikkuvuuteen ja nuorten tutkijoiden verkostoon. Näin varmistettaisiin, että 

pohjoismaisilla tutkijoilla on tulevaisuudessakin vahvat pohjoismaiset yhteistyöalus-

tat. Tällaisilla toimilla voidaan vahvistaa pohjoismaista tutkimusyhteistyötä, ja ne 

voivat olla ajankohtaisia myös yhteistyöelinten kannalta. Vaikkeivät yhteistyöelimet 

enää saakaan suoraa rahoitusta ministerineuvostolta, ne ovat ÄK-U:n arvion mukaan 

rakentaneet pohjoismaista lisäarvoa tuottavaa toimintaa, jota ei saa menettää, ja sen 

vuoksi yhteistyöelinten korkealaatuiseen toimintaan tulee voida saada tulevaisuu-

dessakin rahoitusta NordForskin avoimen hakukierroksen kautta. Varojen siirto 
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NordForskille mahdollistaa tällaisten toimien varhaisemman ja vahvemman käyt-

töönoton kuin mikä olisi mahdollista muuten. 

 

Isäntäyliopistojen lausuntovastauksista käy ilmi, että ehdotettu muutos merkitsisi 

haasteita elimille/laitoksille, eivätkä ne tue MR-U:n/ÄK-U:n päätöstä ja arviointeja. 

MR-U pitää sen vuoksi tärkeänä, että muutos tapahtuu yhteistyöelinten ja niiden 

isäntäyliopistojen osalta asianmukaisissa puitteissa. Sama koskee myös NordForskia, 

jonka odotetaan kehittävän avoimia, kilpailutukseen perustuvia rahoitusmahdolli-

suuksia yhteistyöelimille siten, että varoja jaetaan laadun ja pohjoismaisen lisäarvon 

perusteella. Tämän vuoksi tarvitaan pitkä siirtymäkausi.  

 

Vaikka pohjoismainen rahoitus päättyy, MR-U toivoo edistävänsä osaltaan selkeää 

prosessia. Ehdotettu malli antaa yhteistyöelimille ennustettavuutta ja samalla isän-

tämaille, yhteistyöelimille ja isäntälaitoksille (yliopistoille) aikaa ja mahdollisuuksia 

sopeutua tilanteeseen sekä löytää muita rahoituslähteitä ja mahdollisesti kehittää 

uusia kansallisen rahoituksen malleja. Sen myötä myös pohjoismaiset tahot, jotka 

tekevät yhteistyötä kyseisen yhteistyöelimen kanssa ja sen kautta, voivat rahoittaa 

toiminnan osia yhdessä. Näin myös NordForsk saa aikaa kehittää ja ottaa käyttöön 

tarvittavia kilpailutuksen välineitä. 

 

Se tarkoittaa, että Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö saa tehtäväksi laa-

tia puitesopimukset vuosiksi 2019–2022 NORDITAn, NIASin, NIfS:n ja NordVulkin 

isäntälaitosten kanssa tämän mallin mukaisesti.  

 

 

4. Vaikutusten arviointi: lapset ja nuoret, tasa-arvo ja kestävä kehitys 
Ehdotuksella ei ole olettavasti vaikutuksia seuraaville aloille: lapset ja nuoret, tasa-

arvo ja kestävä kehitys.  

 

 

5. Yhteistyö ja organisaatio 
2000-luvun uudistuksen seurauksena yhteistyöelimiä muutettiin organisatorisesti 

kansallisiksi. Nykyään kaikki elimet/laitokset toimivat juridisesti ja hallinnollisesti 

oman isäntäyliopistonsa alaisuudessa. Ministerineuvoston ja yhteistyöelinten välistä 

suhdetta säätelevät monivuotiset puitesopimukset ministerineuvoston ja hallin-

toelimenä toimivan isäntäyliopiston välillä. Nämä puitesopimukset raukeavat poh-

joismaisen rahoituksen päättyessä. 

 
Ministerineuvoston ehdotus antaa kansallisille tutkimusrahoitteisille elimille (tutki-
musneuvostoille ja vastaaville) ja NordForskille jatkossakin keskeisen roolin tutki-
musyhteistyössä. Ehdotus tekee pohjoismaisesta yhteistyöstä joustavampaa, ajan-
kohtaisempaa ja laadukkaampaa, koska priorisoinnit perustuvat entistä enemmän 
tutkimusneuvostojen (tai vastaavien tutkimusrahoitusta saavien elinten) ajankohtai-
siin priorisointeihin ja koska tutkimusrahoitus on väliaikaista ja pohjoismaisen lisäar-
von sekä tieteellisen laadun kriteereillä kilpailutettua. ÄK-U pyrkii myös kehittämään 
NordForskin laatuajattelua ja toimintaa tavoitteena lisätä NordForskin kapasiteettia 
entisestään tämän saavuttamiseksi.  
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6. Budjettiin/resursseihin liittyvät seuraukset 
Yhteistyöelimille jaettavat kokonaisvarat, poikkeuksena NSI, siirretään vuosittaisten 

budjettipäätösten pohjalta vaiheittain NordForskille, joka saa tehtäväksi luoda 

asianmukaisia kilpailutukseen perustuvia rahoitusmahdollisuuksia edellä esitetyn 

mukaisesti.  

 

 


