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Kirjallinen kysymys Grönlannin väestötutkimuksesta vuodelta 2018              
(E 8/2019) 
 
Pohjoismaiden neuvoston Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta on esittänyt Pohjois-

maiden ministerineuvostolle seuraavat kysymykset 26. kesäkuuta 2019: 

 

• Millaisia konkreettisia toimia Pohjoismaiden ministerineuvosto aikoo tehdä 

niiden vakavien epäkohtien seuraamiseksi, jotka tulevat esille Grönlannin 

vuoden 2018 väestötutkimuksessa? 

 

• Miten aluetta ja tutkimuksen esiin tuomia asioita voitaisiin ja tulisi käsitellä 

pohjoismaisella tasolla alkuperäiskansojen näkemyksiä unohtamatta? 

 

Vastaus: 

Pohjoismaiden ministerineuvostossa tehdään jo nyt paljon työtä Grönlannin vuoden 

2018 väestötutkimuksen esiin tuomien vakavien ongelmien parissa. On kuitenkin 

huomattava, että pohjoismainen yhteistyö koskee koko Pohjolaa.  

 

Väestötutkimuksessa esiin nousseita epäkohtia ovat mm. alkoholiongelmat, lähisuh-

deväkivalta, seksuaalinen hyväksikäyttö ja itsemurha-ajatukset. 

 

Ministerineuvosto haluaa ensinnäkin viitata pohjoismaisen tasa-arvosektorin yhteis-

työohjelman 2019–2022 piirissä tehtävään työhön. Pohjoismaat ovat tällä hetkellä 

yksi maailman tasa-arvoisimpia alueita, vaikka haasteita vielä riittääkin. Ohjelmakau-

den painopistealueita ovat mm. hyvinvointi, terveys ja elämänlaatu. Tällä tarkoite-

taan esimerkiksi seuraavaa: 

• on torjuttava seksuaalista häirintää ja kaltoinkohtelua, kielteisiä kehoihan-

teita sekä naisten ja miesten stereotyyppistä esittämistä  

• on pyrittävä nollatoleranssiin sukupuoleen kohdistuvan väkivallan suhteen, ja 

kiinnitettävä tässä työssä erityistä huomiota alkuperäisväestön kokemaan 

sukupuolisidonnaiseen väkivaltaan ja painostukseen/alistamiseen  

• ohjelmakaudella on lisäksi tuotava esiin Pohjoismaiden alkuperäiskansojen 

erityisiä tasa-arvohaasteita ja kansojen oikeuksia, myös arktisesta näkökul-

masta. 
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Sosiaali- ja terveysalan virkamieskomitea (ÄK-S) on lisäksi perustanut seksuaalisen 

hyväksikäytön seurauksia käsittelevän pohjoismaisen verkoston. Verkoston tarkoi-

tuksena on vahvistaa lapsena seksuaalisesti hyväksikäytettyjen aikuisten autta-

miseksi tehtäviä toimia. Verkostoon voivat osallistua Pohjoismaiden, Ahvenanmaan, 

Färsaarten ja Grönlannin viranomaisten, julkisten laitosten ja vapaaehtoisjärjestöjen 

edustajat. Vuonna 2017 perustettu verkosto toimii ennen kaikkea vaihtamalla tietoa 

ja kokemuksia kansallisista ja paikallisista toimista. 

 

Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen (NVC) tehtävänä on kehittää ja vahvistaa poh-

joismaista hyvinvointimallia mm. kohdistamalla huomio ennaltaehkäiseviin toimiin. 

Näitä ovat elintapasairauksien ennaltaehkäiseminen, kokoontumispaikkojen tarjoa-

minen nuorille päihteidenkäytön ehkäisemiseksi, asiantuntijatiedon lisääminen, ver-

kostojen rakentaminen ja tiedon ja kokemusten jakaminen hyvien esimerkkien 

avulla. Muita panostusalueita ovat mielenterveyden edistäminen ja hyvinvoinnin ja 

terveyden välillä vallitsevien sosiaalisten erojen vähentäminen. NVC ylläpitää lisäksi 

populaaritieteellistä verkkosivustoa, josta löytyy esimerkiksi alkoholia, huumausai-

neita ja tupakkaa käsittelevää pohjoismaista yhteiskuntatieteellistä tutkimusta(Pop-

NAD). Pohjoismaisesta alhoholi- ja huumausainetutkimuksesta kerrotaan myös jul-

kaisussa Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD). 

 

Ministerineuvosto päätti vahvistaa pohjoismaista kansanterveystyötä perustamalla 

Pohjoismaisen kansanterveysfoorumin 2016. Foorumi on alkuvaiheessa keskittynyt 

työssään terveyden epätasa-arvoon, mielenterveyteen sekä alkoholi-, huumausaine- 

ja tupakkaan. Työn tulokset on julkaistu NVC:n verkkosivustolla https://nordicwel-

fare.org/publikationer/. NVC toimii kansanterveysfoorumin sihteeristönä.  

 

Pohjoismaista psykiatrian alan yhteistyötä on vahvistettu vuosittain järjestettävällä 

psykiatrian alan huippukokouksella ja lisäämällä pohjoismaista tiedonkeruuta ja ko-

kemustenvaihtoa parhaista käytännöistä. ÄK-S päätti 2015 asettaa pohjoismaisen 

psykiatrian alan työryhmän, joka kerää tietoa ja edistää kokemustenvaihtoa. Työ-

ryhmä saa uuden mandaatin vuodesta 2020 lähtien ja suunnittelee nyt lisäävänsa toi-

mia mielenterveyden edistämiseksi, erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa. 

 

Lisäksi voidaan mainita, että Árni Páll Árnasonin sosiaalialan selvityksessä ”Tiedolla 

tehoa käytännön toimiin – sosiaalialan pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen” 

vuodelta 2018 on ehdotus pohjoismaisen sosiaalipoliittisen yhteistyön vahvista-

miseksi haja-asutusalueilla (ehdotus 13), josta ÄK-S keskustelee kokouksessaan loka-

kuun alussa 2019. 

 

Lopuksi voidaan mainita Pohjoismaiden ministerineuvoston arktisen alueen yhteis-

työohjelma 2019–2021 ”Arktisen alueen pohjoismainen kumppanuus”, jossa keskity-

tään alkuperäiskansojen elinehtoihin ja kehitykseen, muun muassa lapsiin ja nuoriin, 

tasa-arvoon ja terveyteen sekä alkuperäiskansojen elinolosuhteisiin/yhteiskunnalli-

seen tilanteeseen. Alkuperäiskansojen näkökulma on tärkeä, ja se on ollut keskeinen 

osa arktisen alueen ohjelmaa aina sen käynnistämisestä lähtien vuonna 1996.  
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