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Selonteko Pohjoismaiden neuvostolle Pohjoismaiden ministe-
rineuvoston sosiaali- ja terveysalan yhteistyöstä vuonna 2021 

Tiivistelmä 
Sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvosto (MR-S) antaa vuosittain Pohjoismai-

den neuvostolle sosiaali- ja terveysalan yhteistyötä koskevan selonteon. Tämänvuo-

tisen selonteon ensimmäisessä osassa keskitytään sektorin aloitteisiin, jotka tukevat 

Visio 2030:n ja sitä koskevan toimintasuunnitelman toteutusta sekä siihen, miten 

sektori edistää ministerineuvoston poikkihallinnollisia näkökulmia – kestävä kehitys, 

tasa-arvo sekä lapset ja nuoret – sekä vuoropuhelun vahvistamista kansalaisyhteis-

kunnan kanssa.  

 

Selonteosta käy ilmi, että sosiaali- ja terveysala on mukana useissa uusissa toimissa, 

jotka liittyvät vahvasti Visio 2030:n kolmeen pääpainopistealueeseen vihreästä, kil-

pailukykyisestä ja sosiaalisesti kestävästä Pohjolasta. Meneillään olevan koronapan-

demian vanavedessä on puolestaan kiinnitetty huomiota terveydenhuollon varautu-

mistoimiin sekä hankkeisiin, joissa keskitytään koronakriisiin liittyvään tiedon- ja ko-

kemustenvaihtoon. 

 

Selonteon jälkipuolella liitteissä 1 ja 2 keskitytään pääasiassa toimiin ja panostuksiin, 

joita on käynnistetty Bo Könbergin laatiman terveysalan pohjoismaista yhteistyötä 

koskevan selvityksen1 14 ehdotuksen sekä Árni Páll Árnasonin laatiman sosiaalialan 

pohjoismaisen yhteistyön vahvistamista koskevan selvityksen2 14 ehdotuksen seu-

rantana.  

 

Lisäksi selonteossa on lyhyt katsaus sosiaali- ja terveysalan muusta yhteistyöstä. Tu-

loksina viitataan tiedon- ja kokemustenvaihdon vahvistumiseen useilla eri alueilla, 

panostuksiin ja toimiin kuten hankkeisiin, julkaisuihin, konferensseihin ja seminaa-

reihin. 

 
  

                                                                                                                                                                                        
1 Terveysalan pohjoismainen yhteistyö tulevaisuudessa  

2 Tiedolla tehoa käytännön toimiin  

https://www.norden.org/fi/julkilausuma/visio-2030
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1508288
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A723304&dswid=-9101
https://www.norden.org/fi/publication/tiedolla-tehoa-kaytannon-toimiin
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1. Johdanto 
 

MR-S:n pohjoismaisen yhteistyön tavoitteena on kehittää ja edistää pohjoismaisten 

hyvinvointiyhteiskuntien kestävyyttä. MR-S:n pohjoismainen yhteistyö perustuu 

Pohjoismaiden ministerineuvoston laatiman Visio 2030:n tavoitteeseen, jonka mu-

kaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue, sekä vision kolmeen 

strategiseen painopistealueeseen vihreästä, kilpailukykyisestä ja sosiaalisesti kestä-

västä Pohjolasta. Tämä koskee erityisesti strategista painopistealuetta sosiaalisesti 

kestävästä Pohjolasta, jonka tavoitteena on hyvä, tasa-arvoinen ja turvallinen terveys 

ja hyvinvointi kaikille. Sektori tukee myös kilpailukykyistä Pohjolaa koskevaa strate-

gista painopistealuetta edistämällä terveys- ja hoivapalveluiden teknologisia, digita-

lisoituja ja innovatiivisia ratkaisuja sekä vihreää Pohjolaa koskevaa strategista paino-

pistealuetta tukemalla sosiaalisesti kestävää vihreää siirtymää. Erilaisilla konkreetti-

silla toimillaan MR-S edistää aktiivisesti visiota koskevan toimintasuunnitelman to-

teuttamista sekä poikkihallinnollisten näkökulmien (kestävä kehitys, tasa-arvo sekä 

lapset ja nuoret) sisällyttämistä ministerineuvoston työhön. Lisäksi MR-S edistää 

vahvempaa vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa.  

 

MR-S:n strategiset tavoitteet perustuvat sosiaalipolitiikan alan pohjoismaiseen yh-

teistyöhön, joka edistää kestävää ja turvallista hyvinvointia kaikkia ihmisiä osallista-

vissa pohjoismaisissa yhteiskunnissa. Tärkeä osa tätä työtä on jatkaa Árni Páll Árna-

sonin laatiman sosiaalialan strategiaselvityksen Tiedolla tehoa käytännön toimiin –  

sosiaalialan pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen  sisältämän 14 ehdotuksen to-

teuttamista. Árnasonin raportin 14 ehdotuksesta on käynnistetty seitsemän. Niissä 

keskitytään käyttäjiin, huono-osaisiin lapsiin ja nuoriin, huono-osaisiin aikuisiin, haja-

asutusalueisiin, organisaatioiden hallintorakenteiden tarkasteluun (NVC ja 

NOMESKO-NOSOSKO), tietoon perustuvien sosiaalialan toimien tarkasteluun ja yh-

teistyön lisäämiseen vapaaehtoissektorin kanssa.  

 

Lisäksi vahvistetaan pohjoismaista terveysalan yhteistyötä tavoitteena ylläpitää ja 

kehittää universaaleja terveydenhuollon järjestelmiä, jotka ovat vapaasti ja yhtäläi-

sesti kaikkien saatavilla sekä tarkastella pohjoismaalaisten terveyden eriarvoisuutta. 

Pohjoismaisen terveysalan yhteistyön tärkeimpiä panostuksia jatketaan Bo Könber-

gin laatiman Terveysalan pohjoismainen yhteistyö tulevaisuudessa   

-strategiaselvityksen pohjalta, mutta sektorilla myös kehitetään terveysalan politiik-

kaa tavoitteena varmistaa hyvä terveys kaikille tämänhetkisten haasteiden valossa. 

Haasteita ovat esimerkiksi ikääntyvä väestö, mielenterveysongelmien lisääntyminen 

etenkin lapsien keskuudessa ja koronapandemian seuraukset erityisesti haavoittu-

vien ryhmien kannalta. Monialaiset panostukset terveystietoon, eTerveyteen ja digi-

talisaatioon sekä etähoitoon ja -hoivaan sekä pohjoismaiseen yhteistyöhön tervey-

denhuollon varautumistoimien edistämiseksi ovat keskeisellä sijalla tulevaisuudessa, 

ja sama koskee myös lääkealaa ja antibioottiresistenssin (AMR) torjumista.  
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Vuonna 2020 Pohjoismaiden neuvostolle annetun edellisen selonteon jälkeen koro-

napandemia on vaikuttanut suuresti ministerineuvoston työhön, minkä seurauksena 

ministerit ovat vaihtaneet tiiviisti kokemuksia koronatoimista. Koronan takia sekto-

rin toimia on myös peruutettu, muokattu tai siirretty myöhemmäksi. Poikkeukselli-

sesta tilanteesta huolimatta pohjoismaisten verkostojen ja työryhmien, yhteis-

työelinten ja muiden kumppanien työ jatkuu. Nämä ovat tärkeitä työkaluja sektorin 

tavoitteiden ja Visio 2030 -työhön sisältyvien monialaisten toimien toteuttamisessa. 

 

MR-S-kokous pidettiin etäkokouksena 4. syyskuuta 2020. Terveysministerit keskus-

telivat etenkin koronan jälkeisten yhteiskunnan avaamistoimien tilanteesta ja poh-

joismaisesta yhteistyöstä pandemioiden ja muiden terveydenhuollon kriisien aikana 

muun muassa huoltovarmuuden ja lääkkeiden osalta. Pandemian seurauksena on 

luonnollisesti keskitytty entistä enemmän terveydenhuollon varautumistoimiin. 

 

MR-S kokoontui etäkokoukseen myös maaliskuussa 2021. Terveysministerit keskus-

telivat silloin koronatilanteesta ja sosiaaliministerit puolestaan hyvinvointitaloudes-

ta. MR-S pyysi ÄK-S:ää konkretisoimaan, miten sektori voi osaltaan vahvistaa poh-

joismaista yhteistyötä hyvinvointitaloudellisten ratkaisujen edistämiseksi.  

 

Pohjoismaiden neuvosto on kaiken aikaa osoittanut olevansa hyvin kiinnostunut so-

siaali- ja terveysalan yhteistyöstä ja erityisesti Könbergin ja Árnasonin raporttien seu-

rannasta. Se on näkynyt viime vuosien budjettisopimuksissa ja Pohjoismaiden minis-

terineuvostolle osoitetuissa suosituksissa. Pohjoismaiden neuvosto on toivonut 

muun muassa, että ministerineuvosto priorisoisi antibioottiresistenssin torjuntaa, 

terveyspalveluiden digitalisaatiota, uusiin ennaltaehkäiseviin toimiin ja kansanter-

veyteen panostamista sekä Könbergin raportin seurantaa. Lisäksi se on toivonut so-

siaalialan sisällyttämistä sosiaali- ja terveysalan vuotuiseen selontekoon vuodesta 

2018 alkaen.  

 
Ministerineuvosto on viime vuosina käsitellyt useita Pohjoismaiden neuvoston laati-

mia kirjallisia kysymyksiä ja suosituksia, viimeksi suositusta Pohjoismaiden rajojen yli 

toimivista sähköisistä resepteistä (suositus 16/2019) ja itsemurhien ehkäisemisestä 

Pohjoismaissa (suositus 12/2020). Pohjoismaiden neuvoston ja MR-S:n on tarkoitus 

pitää poliittinen dialogi sähköisistä resepteistä vuonna  2021.  

MR-S laatii sektorin uuden yhteistyöohjelman vuosiksi 2022–2024, koska nykyinen 

yhteistyöohjelma päättyy 31. joulukuuta 2021. Pohjoismaiden neuvoston Hyvinvointi 

Pohjolassa -valiokuntaa kuullaan prosessin aikana, minkä lisäksi konsultoidaan muita 

toimijoita, kuten kansalaisjärjestöjä.  
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2. Visio 2030 – Sosiaali- ja terveysalan osuus toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanossa  
 

Sosiaali- ja terveysala osallistuu erityisesti sosiaalisesti kestävää Pohjolaa koskevien 

vision tavoitteiden toteuttamiseen, mutta sillä on myös laajoja vihreään ja kilpailu-

kyisempään Pohjolaan liittyviä panostuksia.  

 

Sosiaalisesti kestävä Pohjola  

 Yksi toimintasuunnitelman painopistealueista on vuosina 2018–2020(21) toteutetun 

Ruotsin VOPD-prioriteettihankkeen jälkeen käynnissä oleva Etähoito ja -hoiva –  

sosiaalisesti kestävän Pohjolan rakennuskivi -seurantahanke. Työssä panostetaan rat-

kaisuihin, joiden avulla saadaan lisää tietoa parhaista keinoista luoda terveyttä ja hy-

vinvointia ylläpitäviä edellytyksiä harvaan asutuilla alueilla, joille on tunnusomaista 

väestön ikääntyminen, poismuutto ja pitkät maantieteelliset etäisyydet. Siinä keski-

tytään erityisesti integroituihin terveys- ja hoivapalveluihin, joissa hyödynnetään di-

gitaalisia ja hyvinvointiteknologian välineitä. MR-SAM on myöntänyt hankkeeseen 

6 miljoonaa Tanskan kruunua niin kutsutusta 4x40-erillismäärärahasta ja MR-S tukee 

sitä 2 miljoonalla Tanskan kruunulla kaudella 2021–2024.  

 

Koronakriisi on vaikuttanut Pohjoismaiden yhteiskuntiin ja aiheuttaa suuria haasteita 

pohjoismaiselle hyvinvointimallille. Ymmärtääkseen paremmin koronakriisin seu-

rauksia MR-S on käynnistänyt useita aloitteita, joissa kootaan tietoa siitä, miten kriisi 

vaikuttaa eri yhteiskuntaryhmiin, ja samalla pyritään löytämään parhaita käytäntöjä 

ja ratkaisuja vastaavanlaisten kriisien hoitamiseksi tulevaisuudessa. Kahdessa laajas-

sa hankkeessa tarkastellaan koronan aiheuttamaa yksinäisyyttä ja eristyneisyyttä sekä 

koronakriisin seurauksia lapsille ja nuorille Pohjoismaissa  ja lasten ja nuorten oikeutta 

tulla kuulluiksi. Viimeksi mainittu on monialainen hanke, johon osallistuu myös lapsi- 

ja nuorisoyhteistyön komitea NORDBUK. Molempia hankkeita hallinnoi Pohjoismai-

nen hyvinvointikeskus (NVC). 

 

Vihreä Pohjola  

Sektori tukee 1,7 miljoonalla Tanskan kruunulla sosiaalisesti kestävää vihreää siirty-

mää koskevaa hanketta Not «Just» a Green Transition – Examining the Path Towards a 

Socially Just, Green Transition in the Nordic Region ja toimintasuunnitelman tavoitetta 

10, jonka mukaan kaikki pohjoismaalaiset pyritään saamaan mukaan vihreään siirty-

mään ja digitaaliseen kehitykseen, hyödyntämään siirtymän potentiaalia sekä estä-

mään sen mukanaan tuomien yhteiskunnallisten jakolinjojen lisääntymistä. Ilmasto-

kriisi ja välttämätön siirtymä kestävämpiin yhteiskuntiin vaikuttavat myös yksilöihin. 

Monialaisten toimien kautta valotetaan ajankohtaisia ongelmia, analysoidaan vihre-

än siirtymän sosioekonomisia seurauksia, tehdään selkoa toimivista käytännöistä ja 

ratkaisuista ja laaditaan niiden pohjalta aloitteita ja linjausehdotuksia pohjoismai-

seen yhteistyöhön ja Pohjoismaille. Hanketta hallinnoi Nordregio.  

 

Kilpailukykyinen Pohjola  

Visio 2030 -toimintasuunnitelman erityisenä painopistealueena on mahdollistaa ter-

veystietojen jakaminen Pohjoismaiden kesken turvallisesti ja tehokkaasti. Siitä on 
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suurta hyötyä tutkimuksissa, innovoinnissa, terveys- ja hoiva-alalla sekä terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämisessä niin Pohjoismaissa kuin niiden ulkopuolellakin. Monialai-

sen The Nordic Commons – Pohjola terveystietojen pohjoismaisen ja turvallisen digitaa-

lisen infrastruktuurin johtavana alueena -aloitteen kautta MR-S edistää uusia ratkaisu-

ja Pohjoismaiden kilpailukyvyn edellytysten parantamiseksi. MR-S:llä on päävastuu 

panostuksesta, ja se tekee yhteistyötä muun muassa NordForskin kanssa. MR-SAM 

on myöntänyt Nordic Commons -panostukseen 20 miljoonaa Tanskan kruunua niin 

kutsutusta 4x40-erillismäärärahasta ja MR-S tukee sitä itse 2 miljoonalla Tanskan 

kruunulla kaudella 2021–2024. 

 

Terveydenhuollon varautumistoimet 

Sektorin yhteistyö terveydenhuollon varautumistoimien edistämiseksi on saanut 

enemmän huomiota vuosina 2020–2021. Yhteistyöministerit (MR-SAM) ovat varan-

neet työhön 2 miljoonaa Tanskan kruunua ja MR-S puolestaan miljoona Tanskan 

kruunua. Terveydenhuollon pohjoismaisesta valmiusyhteistyöstä vastaava ryhmä 

(Svalbard-ryhmä) on toiminut tärkeänä tiedonvaihdon foorumina Pohjoismaiden ter-

veydenhuollon varautumistoimista ennen koronapandemiaa ja sen jälkeen. Se on pi-

tänyt useita virallisia ja epävirallisia kokouksia. On käynyt selväksi, että ryhmä tarvit-

see systemaattisempaa tietopohjaa työnsä tehostamiseksi. Sen vuoksi on päätetty, 

että Svalbard-ryhmä kehittää Pohjoismaiden sosiaali- ja terveysalan tilannekuvien 

jakomekanismin.  

 

Konkreettista kriisivalmiutta koskevan kokemuksen saamiseksi vuonna  2022 on 

myös päätetty toteuttaa pohjoismainen ydinvoima-alan valmiusharjoitus, jossa kes-

kitytään muun muassa monialaiseen valmiusyhteistyöhön. Aloitteesta vastaa Norja 

ja se on osa EU:n Arctic Reihn -hanketta.  

 

Sektori on vuosina 2020–2021 keskustellut myös Pohjoismaiden rokotetuotantoa ja 

huoltovarmuutta koskevasta aloitteesta. Ruotsin aloitteesta Pohjoismaat ovat kes-

kustelleet rokotteen kehittämistä ja rokotetuotantoa koskevasta pohjoismaisesta yh-

teistyöstä. Keskusteluiden odotetaan jatkuvan vuonna 2021.  

 

 

3. Poikkihallinnolliset näkökulmat 
Kestävää kehitystä, tasa-arvoa sekä lapsen oikeuksia ja nuoria koskevien näkökul-

mien tulee sisältyä Pohjoismaiden ministerineuvoston kaikkeen toimintaan. Näiden 

näkökulmien sisällyttäminen on edellytyksenä Pohjoismaiden ministerineuvoston vi-

sion saavuttamiselle. Sen mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitu-

nein alue vuoteen 2030 mennessä. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että edellä 

mainitut näkökulmat tulee sisällyttää Pohjoismaiden ministerineuvoston kaikkeen 

toimintaan, kuten suunnitteluun, päätöksentekoon sekä hankkeiden ja eri toiminto-

jen toteutukseen ja arviointiin. 

 

MR-S työstää mainittuja näkökulmia yleisellä tasolla, mutta myös konkreettisten 

toimien kautta, kuten käy ilmi jäljempänä olevasta katsauksesta. Sektorin uutta yh-
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teistyöohjelmaa ollaan laatimassa, ja siihen sisällytetään kyseiset kolme poikkihallin-

nollista näkökulmaa. 

 

Vuosittaisen ohjauskirjeen mukaan NVC:n tehtävänä on tehdä järjestelmällistä työtä 

kestävän kehityksen, tasa-arvon sekä lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulmien si-

sällyttämiseksi kaikkeen toimintaansa. Syksyllä 2020 jokaiselle alalle nimettiin vas-

tuuhenkilö, joka esittelee työsuunnitelman vuosiksi 2021–2022. Suunnitelmaan tulee 

sisältyä sisäisiä ja ulkoisia toimia. 

 

Kestävä kehitys 

Pohjolan kestävän kehityksen saavuttamiseksi on tärkeää analysoida vihreän siirty-

män seurauksia, jotta saadaan lisää tietoa siitä, miten ympäristö- ja ilmastotoimet 

luovat tai vahvistavat sosioekonomisia, kulttuurisia ja maantieteellisiä eroja sekä sii-

tä, miten sektorin toimet voivat edistää hiilineutraalimpaa ja tasa-arvoisempaa Poh-

jolaa.  

 

Sektorilla on muun muassa laadittu ilmastovaikutusanalyysi terveys- ja hoiva-alan 

etäratkaisuista ja työtä jatketaan samasta näkökulmasta Visio 2030  

-toimintasuunnitelmaan kuuluvassa uudessa etähoitoa ja -hoivaa koskevassa hank-

keessa. Terveyttä edistävät ja kestävät elintarvikejärjestelmät ovat olleet keskeisellä 

sijalla myös Sukupolvi 2030 -ohjelmassa yhdessä ÄK-FJLS (elintarvikkeet)  

-virkamieskomitean kanssa toteutetussa monialaisessa hankkeessa. Kuten aiemmin 

mainittiin, sektori osallistuu myös vuosina 2021–2024 monialaiseen hankkeeseen Not 

Just a Green Transition – Examining the Path Towards a Socially Just, Green Transition 

in the Nordic Region.  

 

Tasa-arvo 

ÄK-S on päättänyt, että sektorin tasa-arvotyötä toteutetaan sisällyttämällä sukupuo-

linäkökulma aina työhön niin, että se heijastuu sosiaalialan käynnistämissä ja työs-

tämissä konkreettisissa panostuksissa ja toimissa muun muassa Visio 2030  

-toimintasuunnitelman toteutuksessa.  

 

Tasa-arvonäkökulman tulee sisältyä myös kaikkiin vammaisalan hankkeisiin. Teema-

työssä tulee ottaa esille oleellisia sukupuolten välisiä eroja ja keskustella niistä. Lisäk-

si pyritään tasaiseen sukupuolijakaumaan asiantuntijaryhmissä.  

 

Vuoden 2021 aikana sosiaalialan on tarkoitus edistää aktiivisesti uuden aloitteen 

käynnistämistä yhdessä tasa-arvo- ja LGBTI-asiain ministerineuvoston kanssa ikään-

tyneiden LGBTI-henkilöiden elinoloista ja elämänlaadusta Pohjoismaissa.  

 

Lapsen oikeudet ja nuoret 

Árnasonin raportti sisältää konkreettisia ehdotuksia, joissa keskitytään lapsen oi-

keuksiin sekä huono-osaisiin lapsiin ja nuoriin sektorin kohderyhmänä. Raportin seu-

rantana NVC sai vuonna 2020 tehtäväksi toteuttaa panostuksen, jossa kartutetaan 

pohjoismaista tietoa käyttäjien osallistumisesta hyvinvointialalla. Yhteistyössä keski-

tytään käytännössä toimivaa käyttäjien osallistumista koskevan pohjoismaisen tie-
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don kartuttamiseen sekä työn vahvistamista ja kehittämistä koskeviin ehdotuksiin. 

Hankkeessa käsitellään maiden työtapoja lasten ja nuorten sekä huono-osaisten ai-

kuisten käyttäjien osallistamiseksi. 

 

Lapset ja nuoret ovat myös NVC:n uusi toimiala vuodesta 2021 lähtien. NVC:n  

ohjauskirjeessä todetaan, että NVC:n tulee edistää kansallisten toimijoiden ja kansa-

laisjärjestöjen välistä yhteistyötä, luoda hyviä kehittymis- ja osallistumismahdolli-

suuksia lapsille ja nuorille paikallisella, kansallisella ja pohjoismaisella tasolla. Erityis-

tä huomiota tulee kiinnittää huono-osaisiin ryhmiin. Vuodesta 2021 (vuoteen 2024 

asti) työssä keskitytään koronakriisin seurauksiin. 

 

Lapset ja nuoret ovat lisäksi priorisoitu kohderyhmä käynnissä olevissa puheenjohta-

jakauden hankkeissa: Pohjoismaalaisten nuorten kestävät yhteisöt 2020–2022 (Tans-

ka), Pohjoismaiden nuoret 2019–2021 (Islanti), johon liittyvät osahankkeet ovat sekto-

rin vastuulla, sekä Selvitys nuorten henkisen pahoinvoinnin lisääntymisen syistä (Tans-

ka) ja Lapsen 1 000 ensimmäistä päivää (Islanti).  

 

Nuoret ovat suoraan edustettuina aiemmin mainitussa Koronakriisin seuraukset Poh-

joismaiden lapsille ja nuorille -hankkeessa sekä Vammaisalan pohjoismaisessa yhteis-

työneuvostossa. Lisäksi lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulma sisällytetään vam-

maisalan yhteistyöhön, jossa kehitetään uutta mallia vammaisten nuorten osallista-

miseen.  

 

 

Liite 1: Terveysalan pohjoismainen yhteistyö  

1.1 Könbergin laatiman Terveysalan pohjoismainen yhteistyö tulevaisuudessa   

-raportin seuranta 

 

Tässä luvussa esitellään kaikki Könbergin raportin ehdotukset ja käynnistettyjen toi-

menpiteiden tilanne syyskuussa 2021. 

 

Vuonna 2015 annettu Yksi terveys -aloitteeseen liittyvä mikrobilääkeresistenssin 
(AMR) rajoittamista koskeva julkilausuma on saanut Pohjoismaiden ministerineuvos-
ton kiinnittämään entistä enemmän huomiota tähän tärkeään alueeseen, ja ministe-
rineuvosto on asettanut mikrobilääkeresistenssiä varten sekä pohjoismaisen strate-

Ehdotus 1 

Käynnistetään tehotoimia mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi  

Vähennetään antibioottien kulutus viiden vuoden kuluessa Euroopan alim-

malle tasolle. Tehokkaat taloudelliset kannustimet uusia antibiootteja koske-

valle tutkimukselle. 
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giaryhmän että pohjoismaisen asiantuntijaryhmän. Vuonna 2019 molempien ryh-
mien toimeksiantoa jatkettiin 31. joulukuuta 2022 asti. 

Pohjoismaiden neuvoston valkoinen kirja Pohjoismaat torjuvat yhdessä antibiootti-
resistenssiä on lisännyt kiinnostusta asiaan ja tehostanut mainittujen kahden ryhmän 
työtä. Ryhmät ovat työskennelleet valkoisen kirjan kahdentoista ehdotuksen parissa 
edellisellä ja kuluvalla puheenjohtajakaudella. Ministerineuvoston työn yhtenä pe-
rusedellytyksenä on keskittyä toimenpiteisiin, jotka tuottavat pohjoismaista lisäar-
voa ja joissa Pohjoismaat voivat yhdessä vaikuttaa asioihin kansainvälisestä näkö-
kulmasta. Se on ratkaisevan tärkeää myös arvioitaessa, miten valkoisen kirjan ehdo-
tusten käsittelyä jatketaan. Kumpikin ryhmä on valkoisen kirjan ohella käsitellyt 
etenkin kriittisen tärkeitä antibiootteja, tiedonvälitystä antibioottiresistenssistä sekä 
antibioottiresistenssiä ympäristössä.  

MR-S on vuonna 2019 myöntänyt 500 000 Tanskan kruunua ympäristössä esiintyvää 
antibioottiresistenssiä tarkastelevaan hankkeeseen. Tavoitteena oli selvittää, millai-
sin systemaattisin tavoin Pohjoismaissa valvotaan antibioottien ja antibiooteille vas-
tustuskykyisten bakteerien esiintymistä ympäristössä. Antibioottiresistenssi ympä-
ristössä on tärkeä osa-alue, joka tulee ottaa huomioon Yksi terveys -näkökulman 
varmistamiseksi. Hankkeen loppuraportti julkaistiin kesäkuussa  2021. 

Pohjoismaiden ministerineuvostolla on lisäksi antibioottiresistenssiä koskeva yhteis-

työohjelma Luoteis-Venäjän kanssa. Ministerineuvosto antoi maaliskuussa 2019 Poh-

joismaiden neuvostolle perusteellisen tilannekatsauksen ministerineuvostossa me-

neillään olevasta antibioottiresistenssiin liittyvästä työstä3. 

 

 
MR-S asetti vuonna 2016 pohjoismaisen valmisteluryhmän käsittelemään erityista-
son sairaanhoitoa. Päätavoitteena on tukea ja vahvistaa tämän alan pohjoismaista 
yhteistyötä. Ryhmä koostuu Pohjoismaiden terveysviranomaisten edustajista. ÄK-S 
pidensi helmikuussa 2021 ryhmän toimeksiantoa 31. joulukuuta asti. Toimikaudellaan 
ryhmä tekee töitä vuonna 2019 laaditun erityistason sairaanhoitoalan pohjoismaista 
yhteistyötä koskevan arvioinnin suositusten parissa. Tanska toimii ryhmän puheen-
johtajana vuonna 2021. 
  

Ehdotus 3 

Perustetaan harvinaisten sairauksien pohjoismainen verkosto 
Perustetaan verkosto tekemään harvinaisiin sairauksiin liittyvää kauaskantoista yh-
teistyötä. Tarkoituksena on vahvistaa nykyisiä ja edistää uusia yhteisiä toimia sekä 
koordinoida niitä.  

                                                                                                                                                                                        
3 Selonteko Pohjoismaiden ministerineuvoston työstä antibioottiresistenssin torjumiseksi  

Ehdotus 2 

Vahvistetaan erityistason sairaanhoitoa Pohjoismaissa 

Perustetaan korkean tason valmisteluryhmä, jossa maat keskustelevat säännölli-

sesti tämän alan yhteistyön tarpeesta ja mahdollisuuksista. 

www.norden.org/fi/case/selonteko-pohjoismaiden-ministerineuvoston-tyosta-antibioottiresistenssin-amr-torjumiseksi
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MR-S perusti vuonna 2016 harvinaisten sairauksien pohjoismaisen verkoston, jonka 

päätavoitteena on kehittää ja vahvistaa alan nykyisiä ja uusia pohjoismaisen yhteis-

työn muotoja sekä parantaa yhteisten aloitteiden koordinointia. ÄK-S hyväksyi 

tammikuussa 2020 harvinaisten sairauksien pohjoismaiselle verkostolle (NNRD, Nor-

dic Network on Rare Diseases) uuden toimeksiannon, joka jatkuu 31.  joulukuuta 2021 

asti. 

 

Suomi toimii verkoston puheenjohtajana vuonna 2021. Verkoston tapaamisten suun-

nittelua varten on perustettu koordinointiryhmä (coordinating body). Siinä on edus-

tajia sosiaali- ja terveysalan kansallisista viranomaisista, harvinaisten sairauksien 

osaamiskeskuksista sekä yksi edustaja potilasyhdistysten pohjoismaisesta verkostos-

ta (SBONN). Vuonna 2021 verkosto jatkaa työtään vuonna 2019 päätettyjen aiheiden 

parissa.  

 

 

Ehdotus 4 

Perustetaan virtuaalinen pohjoismainen rekisteritutkimuksen keskus  
Vahvistetaan tutkimusyhteistyötä rekisteritietojen, biopankkien ja kliinisten tutki-
musten alalla. Tutkimushankkeissa otetaan käyttöön eettisten arviointien keskinäi-
sen hyväksymisen malli. 
 

 

Norja teki puheenjohtajakaudellaan vuonna 2017 aloitteen kolmivuotisesta terveyttä 

edistävästä pohjoismaisesta tutkimusyhteistyöhankkeesta Nordisk forskningssamar-

beid for bedre helse 2017–2019. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on selvittää, eh-

dottaa ja mahdollisesti suunnitella uusia tehostamis- ja kehittämistoimia, joilla voi-

daan säästää resursseja ja helpottaa eri Pohjoismaiden tutkijoiden yhteistyötä ter-

veysrekisteritietojen ja kliinisten tutkimusten aloilla. Könbergin raportin ehdotuk-

seen 4 perustuvassa hankkeessa on kolme osaprojektia, joiden aiheina ovat eettisten 

arviointien hyväksymisjärjestelmät, pohjoismaiset ratkaisut terveysalan rekisteritie-

tojen saatavuuden parantamiseksi sekä kliinisiä tutkimuksia koskevan yhteistyön ke-

hittäminen. Hankkeen kokonaisbudjetti on ollut 7,3 miljoonaa Tanskan kruunua 

(2017–2019). Lisäksi huhtikuussa 2018 asetettiin haettavaksi 38 miljoonaa Norjan 

kruunua lasten syöpäsairauksia koskevaan kliiniseen tutkimukseen. Rahat ovat peräi-

sin priorisointibudjetista, Norjan syöpäyhdistykseltä ja Norjan tutkimusneuvostolta.  

 

ÄK-S on myös päättänyt myöntää 500 000 Tanskan kruunua eettiseen arviointiin 

keskittyvään osahankkeeseen. Tarkoituksena on selvittää pohjoismaisen tietoportaa-

lin edellytyksiä ja perustamista. 

 

NordForsk on vastannut muun muassa terveystietoja koskevasta osahankkeesta, jos-

ta laadittiin A vision of a Nordic secure digital infrastructure for health data: The Nordic 

Commons -raportti. Raportti julkaistiin 10. joulukuuta 2019, ja terveystietoja koskeva 

pohjoismainen yhteistyö on yksi uuden vision toimintasuunnitelman tulevista paino-

pistealueista. 
  

https://www.nordforsk.org/2020/vision-nordic-secure-digital-infrastructure-health-data-nordic-commons
https://www.nordforsk.org/2020/vision-nordic-secure-digital-infrastructure-health-data-nordic-commons
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Ehdotus 5 
Lisätään yhteistyötä kansanterveyttä parantavissa toimissa  
Lisätään kokemustenvaihtoa kansanterveyskysymyksissä, erityisesti tupakoinnin ja 
alkoholin väärinkäytön osalta. 
 
Ehdotus 6 
Pohjoismainen kansanterveyspolitiikan foorumi terveyden epätasaisen jakautu-
misen vähentämiseksi 
Perustetaan foorumi tekemään ehdotuksia pohjoismaisiksi hankkeiksi ja toimiksi, 
joiden tarkoituksena on vähentää terveyden epätasaista jakautumista. 
 

 

MR-S antoi vuonna 2016 julkilausuman Pohjoismaiden kansanterveysyhteistyöstä. 

Sittemmin on perustettu pohjoismainen kansanterveysfoorumi, joka tukee politiikan 

kehittämistä ja toimenpiteiden käynnistämistä kansanterveyden parantamiseksi ja 

terveyden epätasaisen jakautumisen vähentämiseksi eri maissa. Yhtenä keinona ovat 

yhteiset kehityshankkeet, joilla tuetaan hyviä ennaltaehkäiseviä ja terveyttä edistä-

viä toimia. Kansanterveysfoorumin sihteeristönä toimii Pohjoismainen hyvinvointi-

keskus (NVC).  

 

Kansanterveysfoorumi on alkuvaiheessa keskittynyt terveyden epätasaiseen jakautu-

miseen, mielenterveyteen sekä alkoholiin, huumeisiin ja tupakkaan. MR-S ja ÄK-S ovat 

kohdentaneet yhteistyöhön vuosina 2016–2018 noin 11,5 miljoonaa Tanskan kruu-

nua. NVC:n verkkosivuilla esitellään yhteistyön tuloksia, muun muassa useita raport-

teja4:  

 

Vuodesta 2020 lähtien käynnissä on lisäksi ikääntyneiden ravitsemusta ja liikuntaa 

koskeva uusi hanke. Analyysi ikääntyneiden terveyttä koskevista ravitsemuksen ja 

liikunnan pohjoismaisista terveysindikaattoreista ja tilastoista sekä tiivistelmä ikään-

tyneiden ravitsemusta ja liikuntaa koskevasta ajankohtaisesta pohjoismaisesta tut-

kimuksesta julkaistaan vuoden 2022 alussa (NVC). 

 

Vuonna 2018 teetettiin ulkopuolinen arviointi, joka osoitti foorumin olevan erittäin 

tärkeä pohjoismaiselle kansanterveysyhteistyölle. ÄK-S on siksi pidentänyt kansan-

terveysfoorumin toimeksiantoa vuosina 2019 ja 2020. Uudistettu toimeksianto kos-

kee vuosia 2021–2023. 

 

 

Ehdotus 7 
Potilasliikkuvuus Pohjoismaissa 
Arvioidaan, mitä vaikutuksia EU:n potilasdirektiivin täytäntöönpanolla on Pohjois-
maissa ja pyritään edelleen laajentamaan potilaan oikeutta saada hoitoa jossain toi-
sessa Pohjoismaassa. 
  

 

                                                                                                                                                                                        

https://nordicwelfare.org/fi/publikationer/  

https://nordicwelfare.org/fi/publikationer/
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EU:n potilaiden oikeuksien direktiivistä päätettiin maaliskuussa 2011. Direktiivistä 

seuraavia rajatylittäviä terveydenhuoltopalveluja koskevia määräyksiä hallinnoidaan 

sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamissäännöillä asetuksen 883/2004 mukaises-

ti, joka on myös osa Eta-sopimusta. Direktiivin tavoitteena on antaa kansalaisille 

mahdollisuus hakeutua hoitoon toiseen EU-/Eta-maahan. EU-komissio kerää vuosit-

tain tietoa potilaiden liikkuvuusdirektiivistä jäsenmaista, mukaan lukien Pohjoismais-

ta. 

 

ÄK-S on kohdentanut 500 000 Tanskan kruunua potilaiden liikkuvuutta koskevan EU-

direktiivin täytäntöönpanoon tavoitteena laatia suosituksia alan pohjoismaisen yh-

teistyön kehittämiseksi. Aiheesta on tarkoitus tehdä ulkopuolinen selvitys vuon-

na 2022. 

 

 

Ehdotus 8 
Lisätään yhteistyötä hyvinvointiteknologian alalla 
Hyvinvointiteknologialle laaditaan yhteinen pohjoismainen määritelmä ja yhteiset 
suuntaviivat, joiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa hyvinvointiteknologiatuot-
teiden standardeja. Käyttäjät osallistetaan kehitystyöhön. 
 

 

Ministerineuvosto keskusteli ehdotuksesta maaliskuussa 2018. Ruotsi teki puheen-

johtajakaudellaan aloitteen kolmivuotisesta prioriteettihankkeesta, joka käsittelee 

etähoitoa ja -hoivaa sekä sähköisiä reseptejä (Vård och omsorg på distans, VOPD). 

Hankkeen budjetti on 12 miljoonaa Tanskan kruunua. Pääpaino on hyvinvointitekno-

logian kehittämisessä ja hyödyntämisessä, mutta projektiin sisältyy myös osahanke, 

jossa tarkastellaan sähköisten reseptien käyttöä Pohjoismaiden välillä. Hyvinvointi-

teknologian pohjoismaisia ratkaisuja koskeneen selvityksen läpikäynnin jälkeen jul-

kaistiin 24 ratkaisua syksyllä 20195 ja niiden lisäksi 19 ratkaisua hankkeen verkkosi-

vustossa tammikuussa 20206.  

 

Kunnat ja alueet ovat myös voineet hakea rahoitusta asiantuntija-apua varten hyvin-

vointiteknologian pilottiratkaisujen täytäntöönpanoon sekä sosiaali- että terveysalal-

la. Lisäksi State of the Nordic Region -julkaisusta on laadittu erikoisversio, jossa keski-

tytään hyvinvointiin harvaan asutuilla alueilla.  

 

ÄK-S on myös myöntänyt 500 000 Tanskan kruunua hyvinvointiteknologiaa sekä etä-

terveyttä ja -hoivaa ympäristönäkökulmasta käsittelevään analyysiin ja 500  000 

Tanskan kruunua analyysiin siitä, miten hyvinvointiteknologia ja etäratkaisut vaikut-

tavat terveys- ja hoivapalveluiden järjestämiseen harvaan asutuilla alueilla. ”Etähoito 

ja -hoiva – sosiaalisesti kestävän Pohjolan rakennuskivi” (VOPD 2.0) sisältyy myös 

uuden vision toimintasuunnitelman painopistealueisiin. 

 

                                                                                                                                                                                        
5 https://www.healthcareatdistance.com/publications/  

6 https://www.healthcareatdistance.com/ 
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Maiden rajojen yli käytettävien sähköisten reseptien täytäntöönpano on edennyt eri 

tavoin eri Pohjoismaissa. Ratkaisuja juridisiin ja teknisiin esteisiin etsitään edelleen. 

Kuten aluksi mainittiin, Pohjoismaiden neuvoston kanssa on tarkoitus pitää poliitti-

nen dialogi sähköisistä resepteistä. Tutustu myös ehdotukseen 9. 

 

 

Ehdotus 9 

Lisätään yhteistyötä eTerveyden alalla 
Jatketaan sähköisiä reseptejä koskevaa pohjoismaista yhteistyötä. Perustetaan ver-
kossa toimiva pohjoismainen terveyskirjasto ja kehitetään potilastietojen hakutyöka-
lu lääkäreitä varten. 
 

 

Ministerineuvosto keskusteli ehdotuksesta maaliskuussa 2018. Pohjoismaiden minis-

terineuvosto teki jo vuonna 2010 aloitteen pohjoismaisesta e-terveysfoorumista. Sen 

jälkeen pohjoismaisen e-terveystyöryhmän työ on edennyt kaksivuotisten toimikau-

sien muodossa, ja nykyinen toimeksianto jatkuu 31. joulukuuta 2022 asti. E-

terveystyöryhmä keskittyy tiedon jakamiseen ja kokemusten vaihtoon sekä strategi-

sista ja poliittisista tavoitteista käytävään keskusteluun, johon kuuluu myös ase-

moinnin vahvistaminen EU:ssa erilaisten aloitteiden osalta, esimerkiksi Verkkojen 

Eurooppa -välineen avulla toteutettavat sähköiset reseptit sekä OECD:hen, 

WHO:hon ja EU:hun kytkeytyvä indikaattoriyhteistyö ja henkilökohtaisten terveys-

tietojen pohjoismaisiin standardeihin liittyvä yhteistyö keskittyen erityisesti liikku-

vuuteen maiden välillä. Nordic eHealth Research Network (NeRN) -alaryhmä julkaisi 

vuonna 2020 vertailuanalyysia koskevan raportin ja standardisointiryhmä pyrkii 

muun muassa edistämään maiden rajat ylittävän tiedonjaon yhteentoimivuutta.  

 

Pohjoismaat ovat edelläkävijöitä sähköisten reseptien kansallisessa käytössä, mutta 

kehitystyö ja juridiset pohdinnat ovat tarpeen, ennen kuin sähköisiä reseptejä voi-

daan alkaa käyttää maiden rajojen yli. Vuoden  2020 alussa sähköiset reseptit alkoivat 

toimia Suomen ja Viron välillä. Lisäksi on laadittu konkreettisia suuntaa antavia (säh-

köisiä reseptejä koskevia) esimerkkejä terveystietojen vaihtamisesta rajojen yli. Nii-

den pohjalta voidaan myöhemmin laatia tiivistäviä potilaskertomuksia ja muita säh-

köisiä terveystietoja. 

 
Työtä tulee tarkastella yhdessä edellä mainittuun ehdotukseen  8 liittyvän VOPD-
hankkeen sähköisiä reseptejä koskevan osaprojektin sekä Suomen Achieving the 
World’s Smoothest Cross-Border Mobility and Daily Life Through Digitalisation -
prioriteettihankkeen kanssa. Hankkeessa halutaan edistää rajat ylittäviä digitaalisia 
terveys- ja hoivapalveluita, kuten sähköisiä reseptejä ja digitaalisia potilaskertomuk-
sia Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Sen puitteissa tehdään myös yhteistyötä aiem-
min mainitun VOPD 2.0 -hankkeen kanssa.  
  

https://www.norden.org/en/publication/nordic-ehealth-benchmarking-1
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Ehdotus 10 

Vahvistetaan pohjoismaista psykiatrian alan yhteistyötä  
Järjestetään vuotuinen pohjoismainen psykiatrian alan huippukokous sekä lisätään 
pohjoismaista tiedonkeruuta ja kokemustenvaihtoa alan parhaista käytännöistä.   

 

 

Ministerineuvosto on asettanut mielenterveyttä käsittelevän pohjoismaisen työryh-

män. Asiantuntijaryhmä vastaa jatkuvasta pohjoismaisesta yhteistyöstä, joka keskit-

tyy mielenterveyden ongelmista kärsiville tarkoitettuihin toimenpiteisiin. Lisäksi se 

on sopinut ÄK-S:n kanssa pyrkimyksestä järjestää pohjoismainen huippukokous joka 

toinen vuosi. Työryhmän toimeksianto jatkuu vuoden  2021 loppuun, ja työryhmä 

keskittyy työssään erityisesti lapsiin ja nuoriin, itsemurhien ehkäisyyn sekä sosiaali-

seen eriarvoisuuteen mielenterveysasioissa.  

 
ÄK-S on kohdentanut 800 000 Tanskan kruunua vuonna 2021 pidettävään pohjois-
maiseen mielenterveyden huippukokoukseen, jonka otsikkona on Uusi alku: jälleen-
rakennuksen mielenterveysstrategiat. Huippukokouksen järjestää MIELI Suomen Mie-
lenterveys ry hybridikokouksena, johon on mahdollista osallistua paikan päällä Hel-
singissä ja verkon välityksellä 18.–19. marraskuuta 2021. 
 
Konferenssisivustosta www.nordicsummit2021.com näet viimeisimmät ohjelmapäivi-
tykset ja voit rekisteröityä tapahtumaan. 

 

 

Ehdotus 11 

Laajennetaan terveydenhuollon valmiusyhteistyön toimeksiantoa  
Pohjoismaisesta terveydenhuoltoalan valmiusyhteistyöstä vastaava ryhmä (Sval-
bard-ryhmä) saa aikaisempaa laajemman toimeksiannon, johon sisällytetään kaikki 
pohjoismaisen terveydenhuollon valmiusyhteistyön osa-alueet. 
 

 

MR-S on hyväksynyt Svalbard-ryhmän laajennetun toimeksiannon, joka tuli voimaan 

1. tammikuuta 2017. Toimeksiannon laajentamisen yhteydessä Svalbard-ryhmä on 

laatinut strategiset kehykset, jotka määrittävät ryhmän työskentelypuitteet seuraa-

vien viiden–kymmenen vuoden ajaksi. ÄK-S hyväksyi kehykset syyskuussa 2017. 

Svalbard-ryhmän tehtävänä on varmistaa tehokas kriisinhallinta Pohjoismaiden sosi-

aali- ja terveyssektoreilla. Yhteistyön lähtökohtina ovat tehokkuus, luottamus, jous-

tavuus ja vastavuoroinen oppiminen. Svalbard-ryhmä tarkastelee alueita, joilla on yh-

teispohjoismaisia intressejä. Tarkoituksena on lisätä kansainvälisiä vaikutusmahdolli-

suuksia. Ryhmä myös varmistaa sosiaali- ja terveysalojen välisen toimivan vuorovai-

kutuksen kriisinhallinnassa.  

 

Vuosina 2020–2021 Svalbard-ryhmä on keskittynyt meneillään olevaan koronakrii-

siin. Se on muun muassa selvittänyt mahdollisuuksia oppia muiden maiden eri toi-

mista ja strategioista sekä tehdä tiiviimpää pohjoismaista yhteistyötä pandemioiden 

ja terveysalan kriisien aikana tulevaisuudessa. Se on pitänyt useita virallisia ja epävi-

rallisia kokouksia. On käynyt selväksi, että ryhmä tarvitsee systemaattisempaa tieto-

http://www.nordicsummit2021.com/
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pohjaa työnsä tehostamiseksi. Sen vuoksi on päätetty, että Svalbard-ryhmä kehittää 

Pohjoismaiden sosiaali- ja terveysalan tilannekuvien jakomekanismin. 

 

Svalbard-ryhmän puitteissa on jo kehitetty pohjoismainen mekanismi vakavien palo-

vammatilanteiden varalta. Pohjoismaiden yhteistä kapasiteettia voidaan sen avulla 

hyödyntää mahdollisimman hyvin, mikäli jossain Pohjoismaassa sattuisi vakava tuli-

palo. Uusi mekanismi tuli voimaan tammikuussa 2019. 

 

Terveydenhuollon 30. marraskuuta–1. joulukuuta 2021 pidettävän vuotuisen  

valmiuskonferenssin teemana on Situation awareness in Nordic health and social ser-

vices. 

 

 

Ehdotus 12 

Laajennetaan Pohjoismaista lääkealan yhteistyötä paremman kustannustehok-

kuuden ja turvallisuuden saamiseksi 
Perustetaan harvinaisten lääkkeiden yhteinen lääkevarasto ja lisätään näihin lääk-
keisiin liittyvää yhteistyötä. Lisätään tiedonvaihtoa hankintasopimuksista ja uusien 
lääkkeiden käytöstä. 
 

 

MR-S on käsitellyt ehdotusta selvittämällä alkajaisiksi maiden kokemuksia lääkealal-

ta. Selvityksen pohjalta MR-S päätti keväällä 2017 vakinaistaa pohjoismaisen työ-

ryhmän, jonka tehtävänä on vaihtaa tietoa ja kokemuksia lääkealan hinnoista ja sub-

ventioista. Epävirallinen työryhmä on toiminut useita vuosia keskittyen lähinnä hin-

toja ja subventioita koskevaan tiedonvaihtoon. Ryhmä halutaan vakinaistaa, jotta 

saataisiin puitteet lääkkeiden hinnoittelukysymyksistä vastaavien kansallisten viran-

omaisten väliselle tiedon- ja kokemustenvaihdolle. Aiheeseen keskitytään läpi koko 

ketjun, kartoituksesta (horizon scanning) jakeluun.  
 
Työryhmällä on kolme niin sanottua toimintalinjaa (price comparisons, risk-sharing ag-
reements ja availability of medicinal products). Lisäksi syksyllä 2021 perustetaan ala-
ryhmä Security on supply/preparedness (Industrial and non-industrial production of cri-
tical medicines and collaboration in the Nordic Countries). Syksyllä 2020 ryhmälle an-
nettiin vuosiksi 2021–2024 tarkistettu toimeksianto, johon sisältyvät huoltovarmuus, 
ympäristöasiat ja lääketuotanto.  

 

Tanskan ja Norjan terveysministerit allekirjoittivat Tanskan ja Norjan välisen aieso-

pimuksen syyskuussa 2018. Toiveena on tiettyjä lääkkeitä koskevat yhteiset hinta-

neuvottelut. Sopimukseen on tullut sittemmin mukaan myös Islanti, ja myös muiden 

Pohjoismaiden toivotaan liittyvän siihen. Toukokuussa 2019 järjestettiin ensimmäi-

nen yhteinen hakukierros, jossa keskityttiin markkinoilla pitkään olleiden ja tiukkaan 

kilpailuun joutuneiden elintärkeiden lääkkeiden huoltovarmuuden parantamiseen. 

 

ÄK-S on lisäksi useaan otteeseen keskustellut ongelmista, jotka liittyvät lääkkeiden 

erilaisiin merkintävaatimuksiin ja pakkausselosteiden kieliä koskeviin erilaisiin vaati-

muksiin. Pohjoismaiden terveysministerit luovuttivat 10. heinäkuuta 2019  
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EU-komissiolle kirjeen, jossa he toivovat pakkausselosteita koskevien vaatimusten 

väljentämistä siten, että vastedes olisi mahdollista käyttää yksinomaan sähköisiä 

pakkausselosteita. Tämä voisi yksinkertaistaa lääkkeiden markkinointia ja lääkkeitä 

koskevan tiedon jakamista pienillä kielialueilla. Ongelmasta keskusteltiin myös silloi-

sen puheenjohtajamaan Islannin järjestämässä erityisseminaarissa lokakuussa  2019.  

  

 

Ehdotus 13 

Uusi pohjoismainen virkamiesvaihto (pilottihanke) 
Vahvistetaan nykyistä virkamiesvaihtosopimusta tarjoamalla lyhyehköjä vaihtojak-
soja virkamiehille, jotka työskentelevät terveyskysymyksien parissa eri ministeriöis-
sä. 
 

 

MR-S on päättänyt jatkaa virkamiesvaihdon pilottihanketta, jossa eri ministeriöiden 

virkamiehille tarjotaan lyhyitä vaihtojaksoja. Pilottihanke käynnistyi syyskuus-

sa 2015, ja siitä tehtiin myönteinen arviointi syksyllä 2016. Hankekautta on siten jat-

kettu useita kertoja, viimeksi vuoden 2021 alussa. Sihteeristö selvittää mahdollisuut-

ta pysyvämpään ratkaisuun.  

 

 

Ehdotus 14 

Pohjoismaista yhteistyötä kansallisten asiantuntijoiden sijoittamisessa Euroopan 

komissioon 
Käynnistetään uutta epävirallista yhteistyötä kansallisten sosiaali- ja terveysalan 
asiantuntijoiden sijoittamiseksi Euroopan komissioon, niin että maiden resursseja 
voitaisiin hyödyntää paremmin. 
 

 

MR-S päätti maaliskuussa 2017 pyytää Pohjoismaiden asianomaisia ministeriöitä 

vaihtamaan keskenään alan kansallisten asiantuntijoiden ja EU-komission pohjois-

maisten virkamiesten yhteystietoja. Päätavoitteena on helpottaa ja kannustaa minis-

teriöiden virkamiesten verkostoitumista Euroopan komission suuntaan. Brysselissä 

pidettiin 9.–10. lokakuuta 2019 kokous, jossa ÄK-S tapasi kansallisia asiantuntijoita ja 

pohjoismaisia virkamiehiä Brysselin eri päävirastoista sekä Pohjoismaiden EU-

lähetystöjen sosiaali- ja terveysasioista vastaavia virkamiehiä. ÄK-S pitää uuden ko-

kouksen Brysselissä luultavasti syksyllä 2022. Sen lisäksi maiden sosiaali- ja terveys-

ministeriöiden kansainvälisten sihteeristöjen päälliköistä koostuva epävirallinen ver-

kosto kokoontuu kerran tai kaksi vuodessa keskustelemaan ajankohtaisista asioista. 

 

1.2 Potilasturvallisuus ja liikkuvuus: valvontatiedot ja Arjeplogin sopimus  

Ministerineuvosto päätti maaliskuussa 2017, että aiemmin tarkistettu sopimus eräi-

den terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä 

pohjoismaisista työmarkkinoista eli niin sanottu Arjeplogin sopimus (hyväksytty MR-
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S:n kokouksessa 1/2015) tarkistetaan uudestaan. Tämä tarkoittaa sitä, että sopimuk-

seen liitetään uusia määräyksiä valvontatiedon vaihtamisesta.  

 

Tarkistettu sopimus allekirjoitettiin 11. joulukuuta 2018 Tukholmassa ja astui voi-

maan 1. helmikuuta 2020. 

1.3 Pohjoismaiden yhteinen tartuntasuoja- ja sairaalahygieniakoulutus 

MR-S on perustanut pohjoismaisen tartuntasuoja- ja sairaalahygieniakoulutuksen, 

joka käynnistyi vuonna 2019. Koulutuksen järjestäjäksi valittiin Göteborgin yliopisto. 

Tartuntasuoja-alan osaamista on tärkeää kehittää, jotta pystytään ennaltaehkäise-

mään tartuntatautien leviämistä ja antibioottiresistenssiä. Noin 25 opiskelijaa aloitti 

koulutuksen syyskuussa 2019 ja 12 opiskelijaa aloitti vuonna 2020. Maisteritason 

koulutuksen voi suorittaa kaksi vuotta kestävinä osa-aikaisina opintoina. 

1.4 Huumausainealan pohjoismainen yhteistyö 

Pohjoismaiden terveysministeriöt ja muut huumausaineasioista vastaavat elimet te-

kevät epävirallista yhteistyötä pohjoismaisella huumausainefoorumilla.  

 

Marraskuussa 2020 Tanska isännöi pohjoismaisen huumausainefoorumin kokousta, 

joka pidettiin etäkokouksena koronapandemian takia. Kokouksessa käsiteltiin muun 

muassa huumausaineisiin liittyviä kuolemia. Vuonna 2018 laaditusta eurooppalaises-

ta raportista käy ilmi, että joissakin Pohjoismaissa on paljon huumausaineisiin liitty-

viä kuolemia, ja sen vuoksi keskusteltiinkin, pitääkö/voidaanko tehdä enem-

män/parempaa pohjoismaista yhteistyötä tämän suuntauksen ehkäisemiseksi.  

 

Huumausainealan pohjoismaista yhteistyötä tehdään myös Pohjoismaisessa hyvin-

vointikeskuksessa (NVC), joka välittää alaa koskevaa pohjoismaista tietoa. NVC ko-

koaa yhteen ja välittää eteenpäin tärkeää tutkimustietoa esimerkiksi Nordic Studies 

on Alcohol and Drugs (NAD) -julkaisun ja populaaritieteellisen PopNAD-sivuston kaut-

ta. 

 

Kesäkuussa 2020 NVC järjesti The effects of the corona pandemic on alcohol con-

sumption, smoking and drug treatment services -webinaarin. Siinä käsiteltiin muun 

muassa sitä, miten koronapandemia on vaikuttanut opioidiriippuvaisten hoitoon ja 

miten hoitojen toteutusta on muutettu koronarajoitusten seurauksena. 
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Liite 2: Sosiaalialan pohjoismainen yhteistyö 
 

2.1 Sosiaalialan strateginen selvitys 

 

MR-S antoi Islannin entiselle sosiaaliministerille ja valtiovarainministerille Árni Páll 

Árnasonille tehtäväksi laatia sosiaalialan strategiaselvityksen. Selvitystyön tuloksena 

laadittiin Tiedolla tehoa käytännön toimiin – sosiaalialan pohjoismaisen yhteistyön 

vahvistaminen -raportti7, joka luovutettiin Ruotsin sosiaaliministerille Annika Strand-

hällille 16. lokakuuta 2018. MR-S on sittemmin ryhtynyt priorisoimaan tulevien toi-

menpiteiden teemoja.  
 

14 ehdotusta sosiaalialan pohjoismaisen yhteistyön vahvistamiseksi  

Tietoon perustuvampaa ja kysyntälähtöisempää sosiaalialan pohjoismaista yh-
teistyötä  

1. Osaamiseen ja tehokkaisiin toimiin liittyvä järjestelmällinen yhteistyö  
2. Entistä kysyntälähtöisempi yhteistyö  
3. Hallintorakenteiden kehittäminen  

 

Sosiaalialan pohjoismaisen yhteistyön keskeiset aiheet   

4. Sosiaalinen innovointi  
5. Sosiaaliset investoinnit ja ennaltaehkäisy  
6. Käyttäjälähtöiset sosiaalialan toimenpiteet  
7. Vapaaehtoisjärjestöt 

 

Lapsia ja nuoria, vanhuksia, vammaisia ja huono-osaisia aikuisia koskevan poh-
joismaisen yhteistyön vahvistaminen 

8. Huono-osaiset lapset ja nuoret  
9. Huono-osaiset aikuiset  
10. Vanhukset  
11. Vammaiset  

 

Sosiaalialan toimenpiteet laajemmasta näkökulmasta  

12. Asunto- ja sosiaalipolitiikka 
13. Haja-asutusalueet 
14. Kansainvälinen yhteistyö  

 

Toistaiseksi on päätetty käynnistää työ seitsemän ehdotuksen edistämiseksi Árnaso-

nin kaikkiaan 14 ehdotuksesta. Seuraavassa kuvataan näiden ehdotusten parissa teh-

tävän työn tilannetta. 
  

                                                                                                                                                                                        
7 Tiedolla tehoa käytännön toimiin  

https://www.norden.org/fi/publication/tiedolla-tehoa-kaytannon-toimiin
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Ehdotus 1 
Osaamiseen ja tehokkaisiin toimiin liittyvä järjestelmällinen yhteistyö 
 

 

ÄK-S päätti priorisoida ehdotusta 1 osaamiseen ja tehokkaisiin toimiin liittyvästä jär-

jestelmällisestä yhteistyöstä. Ehdotus toimii selvityksen 14 ehdotuksen punaisena 

lankana, mikä käy ilmi myös Tiedolla tehoa käytännön toimiin -otsikosta. Pohjoismai-

den työssä hyödynnetään entistä enemmän samaa lähestymistapaa, ja toiveena on 

suuremmalta osalta tietoon perustuva sosiaalipolitiikka ja tehokkaat toimet.  

 

Lisäksi voidaan mainita, että ÄK-S myönsi vuonna 2019 varoja tietokoosteeseen 

huono-osaisista nuorista, syrjäytymisestä ja osallistamisesta. Tietokoosteen tarkoi-

tuksena on antaa katsaus toimista, jotka ovat osoittautuneet tehokkaiksi osallistami-

sessa ja yhteenkuuluvuuden edistämisessä etenkin 13–29-vuotiaiden nuorten ja nuor-

ten aikuisten osalta. Tietokoosteen odotetaan valmistuvan marraskuussa 2021. 

 

Ehdotus 3 
Hallintorakenteiden kehittäminen  
 

  
Selvityksen ehdotus 3 sisältää Pohjoismaista hyvinvointikeskusta (NVC) sekä 
NOMESKO/NOSOSKOa koskevia ehdotuksia. 

 

Pohjoismainen hyvinvointikeskus 

Vuonna 2018 ÄK-S päätti perustaa työryhmän laatimaan uuden strategisen toimek-

siannon NVC:lle. Vuonna 2019 työryhmä piti kaksi työpajaa, joiden pohjalta laadittiin 

ehdotus NVC:n uudeksi strategiseksi toimeksiannoksi sekä sääntöjen muuttamiseksi. 

Uusi strateginen toimeksianto vuosiksi 2021–2024 hyväksyttiin vuonna 2020 ja se as-

tui voimaan tammikuussa 2021. 

 

Pohjoismainen lääkintätilastokomitea (NOMESKO) / Pohjoismainen sosiaalitilastokomi-

tea (NOSOSKO)  

Vuonna 2019 ÄK-S hyväksyi toimeksiannon viiteryhmälle, jonka tehtävänä oli tarkis-

taa NOMESKO-NOSOSKOn uutta strategista toimeksiantoa. Tarkistustyöryhmä jär-

jesti vuosina 2019–2020 kaksi työpajaa, joiden pohjalta komitealle laadittiin uusi toi-

meksianto. Se hyväksyttiin syyskuussa 2020 ja astui voimaan 1. tammikuuta 2021. 

 

Ehdotus 6 
Käyttäjälähtöiset sosiaalialan toimenpiteet 
 

 

Vuonna 2019 ÄK-S päätti jatkaa työtä 5 priorisoidun teeman parissa. Ne kaikki kos-

kevat käyttäjien osallistamista: tiedon- ja kokemustenvaihto käytännössä toimivasta 

käyttäjien osallistamisesta, huono-osaisia aikuisia koskeva entistä vahvempi vuoro-

puhelu vapaaehtoisjärjestöjen kanssa, suurempi huomio lapsen oikeuksiin, vahvempi 

vuoropuhelu huono-osaisten nuorten kanssa ja uusi pohjoismainen verkosto käyttä-

jien osallistamisesta. Suunnitelmana on pitää muun muassa kansalaisyhteiskunnan 

https://www.mm.dk/arena/nordisktopmoede/
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edustajien huippukokous 2021, jossa keskitytään huono-osaisiin aikuisiin ja aikuisuu-

den kynnyksellä oleviin nuoriin. Lisäksi aiotaan perustaa uusi käyttäjien osallistamis-

ta koskeva verkosto, jonka sihteeristönä toimii NVC.  

 

Koronakriisin takia kaikkia suunniteltuja toimia ei ole voitu toteuttaa vuosina 2020–

2021. 

 

Myös aloitteissa, jotka liittyvät ehdotukseen 8 huono-osaisista lapsista ja nuorista se-

kä ehdotukseen 9 huono-osaisista aikuisista, keskitytään käyttäjien osallistamiseen. 

 

 

Ehdotus 7 
Vapaaehtoisjärjestöt 
 

 

 

Vapaaehtoisjärjestöjen kanssa tehtävä työ kuuluu poikkihallinnollisiin näkökulmiin, 

joiden tulee MR-SAMin päätöksen mukaan olla olennainen osa Pohjoismaiden minis-

terineuvoston työtä. Se myös sisältyy toimintasuunnitelman useisiin käynnissä ole-

viin ja uusiin aloitteisiin. Ehdotukseen liittyvän työn jatkoa suunnitellaan vuo-

den 2021 aikana. Kansalaisyhteiskunnan pohjoismainen huippukokous on tarkoitus 

pitää 3. marraskuuta Kööpenhaminassa. Huippukokous perustuu sosiaalialan selvi-

tyksen ehdotukseen 13, ja ministereiden teemakeskusteluun MR-S:n kokouksessa 

vuonna 2019 Islannin puheenjohtajakaudella. Tutustu myös yllä olevaan ehdotuk-

seen 6.  

 

 

Ehdotus 8  

Huono-osaiset lapset ja nuoret 
 

  

Pohjoismainen lapsifoorumi järjestettiin tammikuussa  2020 YK:n lapsen oikeuksien 

sopimuksen 30-vuotisjuhlan kunniaksi. Foorumi pidettiin Kööpenhaminan YK-

kylässä, ja siihen osallistui 65 (12–16-vuotiasta) lasta ja noin 60 aikuista eri Pohjois-

maista, Ahvenanmaalta, Färsaarilta ja Grönlannista. Järjestäjänä toimi Unicef yhteis-

työssä Pohjoismaiden ministerineuvoston, Tanskan sosiaali- ja sisäasiainministeriön 

ja Tanskan lapsineuvoston kanssa.  

 

Yksi Lapsifoorumin päätavoitteista oli kiinnittää enemmän huomiota YK:n lapsen oi-

keuksien sopimukseen, etenkin artiklaan 12, joka koskee lapsen oikeutta ilmaista va-

paasti näkemyksensä kaikissa häntä koskevissa asioissa, ja tukea lasten aktiivista osal-

listumista Pohjoismaiden ministerineuvoston työhön muodostamalla uusia kohtaa-

mispaikkoja sekä vuoropuhelun ja vaikuttamisen kanavia. 

 

Pohjoismaiden lapsiasiavaltuutetut laativat Lapsifoorumissa yhteisen julkilausuman, 

joka sisältää konkreettisia toimeenpanoehdotuksia koulussa, kotona, vapaa-ajalla ja 

paikallisyhteisössä. Lasten mukaan tarvitaan muun muassa enemmän tietoa mielen-

https://www.mm.dk/arena/nordisktopmoede/
https://www.unicef.dk/wp-content/uploads/2020/01/06_børne_resolution-1.pdf
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terveyden ongelmista sekä niihin annettavan avun parempaa suunnittelua ja saata-

vuutta kaikille lapsille kouluissa ja paikallisyhteisöissä esimerkiksi terveydenhoitajien, 

koulupsykologien ja sosiaaliohjaajien kautta. Foorumissa painotettiin myös paikallis-

ten toimien tarvetta pahoinvoinnin ja yksinäisyyden torjumiseksi. Kuten aiemmin 

mainittiin, lapset ja nuoret ovat NVC:n uusi toimiala, ja lisäksi on käynnistetty Ko-

ronakriisin seuraukset Pohjoismaiden lapsille ja nuorille – lasten ja nuorten oikeus tulla 

kuulluiksi -hanke. 

 

 

Ehdotus 9 
Huono-osaiset aikuiset 
 

  

Kansalaisyhteiskunnan pohjoismainen huippukokous on suunnitteilla. Tutustu myös 

ehdotuksiin 6 ja 7 yllä.  

 

 

Ehdotus 13 
Haja-asutusalueet 
 

  

ÄK-S:n kokouksessa 1/2021 päätettiin sosiaalialan selvityksen haja-asutusalueita 

koskevan ehdotuksen 13 toimeenpanosta laatimalla NVC:lle täydentävä ohjauskirje, 

joka koskee kolmeen painopistealueeseen liittyvien toimien toteuttamista: 

 

• Pohjoismaiden kunnallisten organisaatioiden tiiviimmän verkoston rakenta-

minen  

• WISPA-selvitys – Welfare Institutes in Sparsely Populated areas 

• NVC:n ja NBO:n hanke muuttotappioalueiden asuntotilanteesta. 

 

Tämän lisäksi jatketaan merkittävää panostusta etähoitoon ja -hoivaan Visio 2030  

-toimintasuunnitelman puitteissa aiemmin mainitun mukaisesti. 

 

Sosiaalialan muu yhteistyö 

 

Sosiaalialalla on jo vuosien ajan toteutettu muun muassa vanhuksiin, vammaisiin, 

huono-osaisiin aikuisiin sekä pohjoismaiseen sosiaalipalvelusopimukseen liittyviä 

aloitteita. Seuraavassa tehdään selkoa muutamista aloitteista ja Pohjoismaisen hy-

vinvointikeskuksen toiminnasta. 

2.2 Vammaisalan pohjoismainen yhteistyö 

Vammaisalan pohjoismaisen yhteistyön kolme päävälinettä ovat Vammaisalan poh-

joismainen yhteistyöneuvosto, vammaisalan pohjoismaisen yhteistyön toiminta-

suunnitelma ja Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen (NVC) vammaisalan työ.  
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Vammaisalan pohjoismaisen yhteistyöneuvoston toimeksianto on voimassa vuosina 

2018–2022. Yhteistyöneuvostossa on sekä Pohjoismaiden hallitusten nimeämiä 

edustajia että vammaisalan kansallisten kattojärjestöjen edustajia. Yhteistyöneuvos-

to vastaa alan yhteistyöstä ja voi saada toimeksiantoja ministerineuvostolta, mutta 

se voi myös tehdä omia aloitteita. Yhteistyöneuvoston sihteeristönä toimii Pohjois-

mainen hyvinvointikeskus.  

 

Vammaisalan pohjoismaisen yhteistyön toimintasuunnitelma kattaa vuodet 2018–

2022, ja sen kolme painopistealuetta ovat ihmisoikeudet, kestävä kehitys ja vapaa 

liikkuvuus. Yhteistyön lähtökohtina ovat YK:n ihmisoikeussopimukset ja etenkin 

vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva YK:n yleissopimus (CRPD), Agenda 2030 

ja hyvinvointipolitiikka. 

 

NVC kokoaa ja välittää tietoa ja vastaa vammaisalan verkostoista, muun muassa 

vammaisista lapsista ja nuorista, tilastoista ja kuurosokeista. Lisäksi se hallinnoi 

vammaisalan järjestöjen pohjoismaisen yhteistyön tukijärjestelmää.  

 

CRPD 2021:n osapuolikokouksen yhteydessä järjestettiin pohjoismainen oheistapah-

tuma Building Back Better by Strengthening the Implementation of Article 19 of the 

UNCRPD. Tilaisuudessa keskityttiin itsenäiseen elämään ja yhteiskuntaan osallistu-

miseen. 

 

Ministerineuvoston puheenjohtajamaa Suomi järjesti Indigenous peoples: language, 

culture, and life cycle -webinaarin 31. elokuuta–1. syyskuuta 2021. Webinaarissa käsi-

teltiin ihmisoikeuksia Pohjoismaiden alkuperäiskansoihin kuuluvien vammaisten nä-

kökulmasta. Syyskuussa NVC järjesti lisäksi seminaarin liikkuvuudesta ja viittomakie-

lestä Pohjoismaissa. 

 

Vammaisalan yhteistyöstä laadittiin ulkopuolinen arviointi vuonna  2021. Arvioinnin 

tulokset ja suositukset muodostavat pohjan uudelle vuosiksi 2023–2027 laadittavalle 

vammaisalan pohjoismaisen toimintasuunnitelmalle. 

2.3 Vanhukset  

Pohjoismaalaisten elinikä pitenee, ja vanhusten osuus väestöstä kasvaa. Tästä syystä 

MR-S päätti vuonna 2018 valita vuosien 2019–2021 uudeksi priorisoiduksi poliittiseksi 

teemaksi hoito- ja hoivaketjujen yhtenäistämisen ja keskittyä siinä etenkin ikäänty-

neisiin käyttäjiin ja potilaisiin (hanketta on jatkettu elokuuhun  2022 asti pandemian 

takia). 

 

NVC:ssä on meneillään aktiivista ja tervettä ikääntymistä Pohjoismaissa koskeva 

hanke, jossa monialainen näkökulma on keskeisellä sijalla ikäystävällisten kaupun-

kien ja paikallisyhteisöjen kehittämiseksi ja sosiaalisesti kestävän Pohjolan edellytys-

ten parantamiseksi. Alan tärkeisiin teemoihin kuuluu edistää sosiaalista osallisuutta 

ja ikääntyneiden aktiivista osallistumista kaupunki- ja yhteiskuntasuunnitteluun sekä 

edistää ikääntyneiden terveellisiä ruokailutottumuksia ja liikuntaa. 
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NVC jatkaa pohjoismaisen verkoston koordinointia WHO:n maailmanlaajuisen ikäys-

tävällisten kaupunkien verkoston puitteissa, ja se on muun muassa järjestänyt poh-

joismaisten ikäystävällisten kaupunkien ja paikallisyhteisöjen verkoston teemako-

kouksia. Lisäksi se piti kesäkuussa 2021 webinaarin ikäystävällisistä kaupungeista ko-

ronapandemian aikana sekä niitä koskevista haasteista ja uusista ratkaisuista. 

 

NVC työskentelee myös ikäihmisten yksinäisyyteen ja sosiaaliseen eristyneisyyteen 

liittyvien aiheiden parissa ja koordinoi alan pohjoismaista asiantuntijaryhmää. NVC 

on järjestänyt asiantuntijaryhmälle teemakokouksia sekä huhtikuussa  2021 webinaa-

rin/työpajan toimenpiteistä yksinäisyyden ja sosiaalisen eristyneisyyden torjumiseksi 

ikäihmisten keskuudessa. Suunnitteilla on järjestää 26.  lokakuuta 2021 webinaari uu-

desta pohjoismaisesta tutkimuksesta, joka koskee yksinäisyyttä ja sosiaalista eristy-

neisyyttä koronapandemian valossa. 

 
NVC:ssä on ikäihmisiin keskittyvä tiimi, joka tekee yhteistyötä hyvinvointiteknologi-
an, dementian sekä ikääntyneiden ravitsemuksen ja liikunnan parissa. Ryhmä järjes-
tää ikääntyneitä koskevan webinaarin 10. marraskuuta 2021. 

2.3 Lapsuudessa koetun seksuaalisen hyväksikäytön pitkäaikaisvaikutuksia tar-

kasteleva verkosto 

ÄK-S perusti vuonna 2017 pohjoismaisen verkoston tarkastelemaan lapsuudessa koe-

tun seksuaalisen hyväksikäytön pitkäaikaisvaikutuksia. Verkosto sai alkunsa MR-S:n 

käsitellessä Pohjoismaiden neuvoston suositusta 13/2015: Lapsuuden seksuaalisen 

hyväksikäytön jälkiseuraukset aikuisilla (A 1645/välfärd). Verkoston tavoitteena on 

vahvistaa erityyppisiä toimenpiteitä, joiden kohderyhmänä ovat lapsuudessa seksu-

aalista hyväksikäyttöä kokeneet aikuiset. Verkosto pyrkii tavoitteeseensa muun mu-

assa tarjoamalla Pohjoismaiden keskeisille toimijoille tiedon- ja kokemustenvaihto-

foorumin sekä luomalla puitteet uudelle pohjoismaiselle yhteistyölle silloin, kun se on 

tarkoituksenmukaista. ÄK-S on päättänyt pidentää verkoston toimikautta vuoden 

2022 loppuun. Verkostoon voivat osallistua viranomaiset, julkiset laitokset ja vapaa-

ehtoisjärjestöt. 

2.4 Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen toiminta  

Pohjoismainen hyvinvointikeskus (NVC) edistää sosiaali- ja kansanterveysalan yhteis-

työaloitteita. Lisäksi se ylläpitää MR-SAMin toimeksiannosta kotouttamisalan osaa-

miskeskusta (clearing central), jonka tavoitteena on tukea alan pohjoismaista yhteis-

työtä. NVC:llä on neljä pääasiallista toiminta-alaa: hyvinvointipolitiikka, vammaisky-

symykset, kansanterveys ja maahanmuuttajien kotoutuminen. Vuoden 2020 toimin-

nasta kerrotaan lyhyesti vuosikertomuksessa, jonka voi ladata täältä.  

 

NVC on saanut uuden strategisen toimeksiannon vuosiksi 2021–2024. Uudesta toi-

meksiannosta käy ilmi, että NVC:n ydintehtävänä on toimia Pohjoismaiden, Ahve-

nanmaan, Färsaarten ja Grönlannin yhteistyöfoorumina sosiaali- kansanterveysalalla. 

https://nordicwelfare.org/wp-content/uploads/2021/03/Årsrapport-2020_V4_20210210_final_KLAR_Till-ganglig.pdf
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Päätavoitteena on edistää maiden kansallista kehitystyötä tukemalla maiden välistä 

tiedon- ja kokemustenvaihtoa ja kartuttamalla uutta pohjoismaista osaamista. Uu-

dessa toimeksiannossa selvennetään, että Pohjoismaiden ministeriöiden virkamiehet 

ja kansalliset viranomaiset ovat NVC:n pääasiallinen kohderyhmä. 

 

Vuoden aikana pandemia pakotti NVC:n muuttamaan fyysiset kokoukset digitaalisik-

si, millä on ollut monia myönteisiä seurauksia. Muutoksen myötä NVC on tavoittanut 

huomattavasti suuremman yleisön. Vuonna 2020 NVC järjesti yli 40 digitaalista tilai-

suutta, ja osallistujamäärät kasvoivat 400 prosentilla vuoteen 2019 verrattuna. NVC:n 

verkkosivuston käyttäjämäärät ovat myös kasvaneet merkittävästi pandemian aika-

na. 

 

Vuosina 2020–2021 NVC on keskittynyt erityisesti siihen, miten pandemia on vaikut-

tanut haavoittuviin ryhmiin, kuten lapsiin ja nuoriin, ikäihmisiin, vammaisiin sekä 

maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaisiin ihmisiin. Sen lisäksi NVC on jatkanut työtään 

muun muassa dementiaan, hyvinvointiteknologiaan sekä alkoholi- ja päihdeongel-

miin liittyvän tiedon- ja kokemustenvaihdon edistämiseksi.  


