
Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta on 26. kesäkuuta 2019 esittänyt Tanskan hallitukselle kirjallisen 
kysymyksen, johon nyt vastaa Tanskan sosiaali- ja sisäministeri. 
 
 
Kysymys: 
Millaisia konkreettisia toimia Tanskan hallitus aikoo tehdä niiden vakavien epäkohtien seuraamiseksi, jotka 
tulevat esille Grönlannin vuoden 2018 väestötutkimuksessa? 
 
Vastaus: 
Grönlannissa toteutettu väestötutkimus tuo esiin merkittäviä, monisyisiä kansanterveydellisiä ja 
yhteiskunnallisia haasteita, joita Grönlannilla on edessään. On syytä huomata, että vuodelta 2018 peräisin 
oleva raportti osoittaa, että hankalissa kotioloissa elävien lasten ja nuorten määrä on laskenut merkittävästi. 
Silti määrä on edelleen korkea. 
 
Tanskan hallitukselle on erittäin tärkeää auttaa Grönlantia parantamaan heikossa asemassa olevien lasten ja 
nuorten oloja. 
 
Sosiaaliala siirtyi Grönlannin silloisen itsehallinnon alaisuuteen, kun osittaisesta itsehallinnosta päätettiin 
vuonna 1978 (laki tuli voimaan vuoden 1980 alusta). Grönlannilla on siis alalla lainsäädäntö- ja 
toimeenpanovalta. 
 
Tanska ja Grönlanti tekevät kuitenkin tiivistä yhteistyötä sosiaalialan monimutkaisissa kysymyksissä, ja ne 
ovatkin solmineet yhteistyösopimuksen alan tiedon- ja kokemustenvaihdosta. Sekä Tanskan sosiaali- ja 
sisäministeriö että sosiaalihallitus antavat säännöllisesti ammatillista ja oikeudellista tukea grönlantilaisille 
kollegoilleen. 
 
Vuonna 2017 vuosiksi 2017–2020 tehdyssä budjettisopimuksessa on lisäksi varattu 10 miljoonaa Tanskan 
kruunua itsehallinnon kanssa tehtävän ammatillisen yhteistyön kehittämiseen ja itsehallinnon työn 
tukemiseen lapsia koskevissa kysymyksissä. 
 
Kesäkuussa 2019 Grönlannin hallitus Naalakkersuisut otti yhteyttä Tanskan hallitukseen ja pyysi sitä 
vahvistamaan Grönlannin lastensuojelu- ja sosiaalialan tukea ja yhteistyötä alan kehittämiseksi.  
 
Grönlannin terveys-, sosiaali- ja oikeusministerin kanssa aiheesta pitämäni kokouksen jälkeen Tanskan 
pääministeri ja Naalakkersuisutin puheenjohtaja päättivät heinäkuussa 2019 perustaa yhteisen monialaisen 
työryhmän, jonka tarkoituksena on pohtia pitkän aikavälin ratkaisuja heikossa asemassa olevien 
grönlantilaisten lasten ja nuorten haasteiden ratkaisemiseksi. Työryhmä tulee Grönlannin terveys-, sosiaali- 
ja oikeusministeriön ja Tanskan sosiaali- ja sisäministeriön alaisuuteen. Työryhmä julkaisee suosituksia ja 
ratkaisuehdotuksia sisältävän raporttinsa vuoden 2020 alkupuoliskolla.  
 
Tanskan sosiaali- ja sisäministeriö käy tiivistä vuoropuhelua Grönlannin terveys-, sosiaali- ja 
oikeusministeriön kanssa siitä, minkä muotoista ja sisältöistä Tanskan antaman tuen ja tanskalais-
grönlantilaisen yhteistyön tulisi olla niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Lyhyen aikavälin toimenpiteet 
pyritään käynnistämään nopeasti. 
 
Lopuksi voidaan todeta, että lokakuussa 2018 julkaistun Tiedolla tehoa käytännön toimiin: sosiaalialan 
pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen -raportin yksi 14:stä ehdotuksesta on vahvistaa pohjoismaista 
sosiaalipoliittista yhteistyötä haja-asutusalueilla (ehdotus 13). Sosiaali- ja terveyspolitiikan 
ministerineuvoston (MR-S) Reykjavikissa 27. maaliskuuta 2019 pitämässä kokouksessa ministerit päättivät 
aluksi priorisoida viittä raportin 14:stä ehdotuksesta. Näiden joukossa on yhteistyö haja-asutusalueilla. 
Syksyllä 2019 sekä alkuvuodesta 2020 järjestettävissä sosiaali- ja terveyspolitiikan virkamieskomitean (ÄK-
S) kokouksissa pohditaan, miten Pohjoismaiden sosiaalipoliittista yhteistyötä voitaisiin vahvistaa niin, että 
siitä olisi kiistatonta hyötyä Pohjolan haja-asutusalueille ominaisten haasteiden kohtaamisessa. Tavoitteet 
konkretisoituvat toimenpiteiksi vuonna 2020, kun Tanskalla on yhdessä Grönlannin ja Färsaarten kanssa 
Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuus. 
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