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Selonteko Pohjoismaiden neuvostolle Pohjoismaiden ministerineuvoston 

sosiaali- ja terveysalan yhteistyöstä 2022 

 

Tiivistelmä  

 

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

Pohjoismaiden neuvostolle sosiaali- ja terveysalan yhteistyötä koskevan selonteon. 

Tämänvuotisessa selonteossa keskitytään aloitteisiin, jotka tukevat sektorin 

yhteistyöohjelman 2022–2024 ja Visio 2030:n sekä sitä koskevan 

toimintasuunnitelman toteutusta sekä siihen, miten sektori edistää 

ministerineuvoston monialaisia näkökulmia – kestävä kehitys, tasa-arvo sekä lapset 

ja nuoret – sekä vuoropuhelun vahvistamista kansalaisyhteiskunnan kanssa. Myös 

Pohjoismaiden ministerineuvoston uudella vammaisalan strategisella 

yhteistyöasiakirjalla Vammaisalan pohjoismainen yhteistyöohjelma 2023–2027 on 

tärkeä asema toteutettaessa Visio 2030:n toimia ja sektorin priorisointeja 

sosiaalisesti kestävästä Pohjolasta, jossa esteetön suunnittelu ja osallisuus ovat 

keskeisiä näkökulmia. 

 

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

liittyvät vahvasti Visio 2030:n kolmeen pääpainopistealueeseen vihreästä, 

kilpailukykyisestä ja sosiaalisesti kestävästä Pohjolasta. Samanaikaisesti 

koronapandemia ja Ukrainan sota ovat johtaneet moniin uusiin aloitteisiin, jotka 

vahvistavat terveydenhuollon pohjoismaista valmiusyhteistyötä kriisinhallinnan 

osalta ja tehostavat keskinäistä avunantoa kriisitilanteissa. 

  

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

joita on käynnistetty Bo Könbergin laatiman Terveysalan pohjoismainen yhteistyö 

tulevaisuudessa -selvityksen 14 ehdotuksen sekä Árni Páll Árnasonin laatiman 

Sosiaalialan pohjoismaisen yhteistyön vahvistamista koskevan selvityksen 14 

ehdotuksen seurantana. 

 

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

Tuloksina viitataan tiedon- ja kokemustenvaihdon vahvistumiseen useilla eri alueilla, 

panostuksiin ja toimiin kuten hankkeisiin, julkaisuihin, konferensseihin ja 

seminaareihin. 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.norden.org/sv/publication/nordiska-ministerradets-samarbetsprogram-social-och-halsopolitik-2022-2024
https://www.norden.org/fi/julkilausuma/visio-2030
https://www.norden.org/fi/julkilausuma/visio-2030
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:723304/FULLTEXT01.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:723304/FULLTEXT01.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1255774&dswid=6730
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1. Johdanto 

 

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

kokemustenvaihtoa pohjoismaisten yhteiskuntien yhteisistä terveys- ja 

hyvinvointialan haasteista. Päätavoitteena on luoda toimenpiteitä ja ratkaisuja, jotka 

edistävät politiikan kehittämistä ja joiden avulla voidaan varmistaa Pohjoismaiden 

hyvinvointiyhteiskuntien kantokyky paikallisella, kansallisella ja pohjoismaisella 

tasolla tilanteessa, jossa resursseja on niukemmin. Perusedellytys sektorin 

yhteistyölle on pohjoismaisen hyödyn luominen. 

 

Pohjoismainen hyvinvointimalli on pitkään ollut paineen alla, globalisaation 

vaikutusten, demografisen kehityksen eli ikääntyneiden määrän kasvun ja viime 

vuosien kriisien koronapandemian ja nyt myös Ukrainan sodan seurauksena. Sektori 

pyrkii aktiivisesti toimimaan siten, että Pohjoismaat voivat kohdata haasteet 

tiiviimpänä rintamana. Osallistava sosiaali- ja terveyspolitiikka takaa sosiaalisen 

turvallisuuden ja yhdenvertaisen pääsyn terveys- ja hyvinvointipalveluihin ja antaa 

Pohjoismaille paremmat valmiudet tuleviin pandemioihin ja muihin terveysalan 

kriiseihin entistä parempien terveydenhuollon varautumistoimien avulla, minkä 

vuoksi se on vahvasti priorisoitu aihe MR-S:ssä. 

 

Pohjoismaiden ministerineuvoston Visio 2030 Pohjolasta maailman kestävimpänä ja 

integroituneimpana alueena ja sen kolme strategista painopistealuetta vihreästä, 

kilpailukykyisestä ja sosiaalisesti kestävästä Pohjolasta ovat MR-S:n pohjoismaisen 

yhteistyön perusta. 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 

strategista painopistealuetta edistämällä terveys- ja hoivapalveluiden teknologisia, 

digitalisoituja ja innovatiivisia ratkaisuja sekä vihreää Pohjolaa koskevaa strategista 

painopistealuetta tukemalla myös sosiaalisesti kestävää vihreää siirtymää. Erilaisilla 

konkreettisilla toimillaan MR-S edistää aktiivisesti Visiota koskevan 

toimintasuunnitelman toteuttamista sekä poikkihallinnollisten näkökulmien (kestävä 

kehitys, tasa-arvo sekä lapset ja nuoret) sisällyttämistä ministerineuvoston työhön. 

Lisäksi MR-S priorisoi vahvempaa vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa ja on 

tämän vuoksi perustanut uuden yhteistyöfoorumin sosiaalialan kansalaisjärjestöille. 

 

Sektorin toiminnassa otetaan huomioon kaksi strategiaselvitystä. Sosiaalipoliittisella 

osa-alueella yhteistyön tulee edistää kestävää ja turvallista hyvinvointia kaikille. 

Tärkeä osa tätä työtä on jatkaa Árni Páll Árnasonin laatiman sosiaalialan 

strategiaselvityksen Tiedolla tehoa käytännön toimiin – sosiaalialan pohjoismaisen 

yhteistyön vahvistaminen sisältämän 14 ehdotuksen toteuttamista. Árnasonin 

raportin 14 ehdotuksesta useita on käynnistetty, esimerkiksi sosiaali-alan toimia 

koskevia aloitteita, joissa keskitytään käyttäjiin, syrjäytymisvaarassa oleviin lapsiin ja 
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nuoriin, huono-osaisiin aikuisiin, haja-asutusalueisiin, organisaatioiden 

hallintorakenteiden tarkasteluun (NVC ja NOMESKO-NOSOSKO), tietoon 

perustuviin sosiaalialan toimiin ja yhteistyön lisäämiseen vapaaehtoissektorin 

kanssa. 

 

Samanaikaisesti jatkuvat terveysalan pohjoismaisen yhteistyön tärkeimmät 

panostukset Bo Könbergin laatiman Terveysalan pohjoismainen yhteistyö 

tulevaisuudessa -strategiaselvityksen pohjalta. Työhön kuuluu myös toimenpiteiden 

arviointi, jotta terveysalan tulevien päätösten ajankohtaisuus voidaan varmistaa ja 

jotta pystytään kohtaamaan tulevat haasteet. Sektori kehittää terveysalan 

politiikkaa tavoitteena varmistaa hyvä terveys kaikille tämänhetkisten haasteiden 

valossa. Haasteita ovat esimerkiksi ikääntyvä väestö, jolla on suurempi hoito- ja 

hoivatarve, mielenterveysongelmien lisääntyminen etenkin nuorten keskuudessa ja 

koronapandemian seuraukset erityisesti haavoittuvassa asemassa olevissa ryhmissä. 

Monialaiset panostukset terveystietoon, eTerveyteen ja digitalisaatioon sekä 

etähoitoon ja -hoivaan ja terveydenhuollon pohjoismaisen varautumisyhteistyön 

edistämiseen ovat keskeisellä sijalla tulevaisuudessa, ja sama koskee myös lääkealaa 

ja antibioottiresistenssin (AMR) torjumista. 

 

MR-S kokous pidettiin Stavangerissa maaliskuussa 2022, jolloin sosiaali- ja 

terveysministerit keskustelivat syrjäytyneiden nuorten osallistamisesta kouluun, 

työelämään ja yhteiskuntaan sektorin rahoittaman uuden tutkimuskoosteen pohjalta 

(ks. liite 2). Syrjäytyneiden nuorten osallistaminen on Pohjoismaiden painopisteessä, 

mutta monen vuoden ajan tehdyistä useista toimenpiteistä huolimatta liian moni on 

yhä ulkopuolella. Raportissa tarkastellaan, mitä pohjoismaiset tutkimukset kertovat 

tehokkaista menetelmistä ja toimenpiteistä. Samassa kokouksessa sosiaali- ja 

terveysministerit keskustelivat muun muassa terveydenhuollon varautumistoimista 

terveydestä ja elintarviketurvallisuudesta vastuullisen EU:n komissaarien kanssa ja 

antoivat ministerien yhteispohjoismaisen julkilausuman terveyshätätilanteisiin 

varautumisen vahvistamisesta Pohjoismaissa. Lue lisää terveydenhuollon 

varautumistoimista luvusta 3. 

 

 

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 

kilpailukyisempään Pohjolaan liittyviä panostuksia. Seuraavassa on joitakin 

esimerkkejä vision 2030 toimintasuunnitelmaan liittyvistä sektorikohtaisista 

panostuksista.  

 

http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1648529/FULLTEXT01.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1648529/FULLTEXT01.pdf


 
 

6/28 

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 

ratkaisuihin, joiden avulla saadaan lisää tietoa parhaista keinoista luoda parhaat 

edellytykset terveys- ja hyvinvointipalvelujen ylläpitämiseen harvaan asutuilla 

alueilla, joille on tunnusomaista ikääntyvä väestö, poismuutto ja pitkät 

maantieteelliset etäisyydet. Siinä keskitytään erityisesti integroituihin terveys- ja 

hoivapalveluihin, joissa hyödynnetään digitaalisia 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. Hankkeen päivitetyt verkkosivut ja uudet julkaisut löytyvät täältä. 

 

Koronapandemia on vaikuttanut Pohjoismaiden yhteiskuntiin ja aiheuttaa suuria 

haasteita pohjoismaiselle hyvinvointimallille. Ymmärtääkseen paremmin 

koronakriisin seurauksia 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 laajassa 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 Pohjoismainen hyvinvointikeskus (NVC).  

 

Vihreä Pohjola  

Sektori tukee 1,7 miljoonalla Tanskan kruunulla vuosina 2021–2024 sosiaalisesti 

kestävää vihreää siirtymää koskevaa hanketta Not «Just» a Green Transition – 

Examining the Path Towards a Socially Just, Green Transition in the Nordic Region  ja 

toimintasuunnitelman tavoitteita, jonka mukaan kaikki pohjoismaalaiset pyritään 

saamaan mukaan vihreään siirtymään ja digitaaliseen kehitykseen, hyödyntämään 

siirtymän potentiaalia sekä estämään sen mukanaan tuomien yhteiskunnallisten 

jakolinjojen lisääntymistä. Ilmastokriisi ja välttämätön siirtymä kestävämpiin 

yhteiskuntiin vaikuttavat myös yksilöihin. Monialaisten toimien kautta valotetaan 

ajankohtaisia ongelmia, analysoidaan vihreän siirtymän sosioekonomisia seurauksia, 

tehdään selkoa toimivista käytännöistä ja ratkaisuista ja laaditaan niiden pohjalta 

aloitteita ja linjausehdotuksia pohjoismaiseen yhteistyöhön ja Pohjoismaille. 

Hanketta hallinnoi Nordregio. Lisätietoja hankesivuilta, josta löytyy myös kaksi 

tuoretta raporttia The social impacts of climate mitigation policies on vulnerable groups 

in the Nordic Region’ ja ‘Just Green Transition - key concepts and implications in the 

Nordic Region’. 

 

  

https://integratedhealthandcare.com/
https://nordicwelfare.org/nb/projekt/sosial-isolasjon-og-ensomhet-under-covid-19-pandemien/
https://nordicwelfare.org/nb/projekt/sosial-isolasjon-og-ensomhet-under-covid-19-pandemien/
https://nordicwelfare.org/nb/projekt/nordisk-samarbeid-om-barn-og-unges-muligheter-for-deltakelse-og-utvikling-i-kjolvannet-av-covid-19-pandemien/
https://nordicwelfare.org/nb/projekt/nordisk-samarbeid-om-barn-og-unges-muligheter-for-deltakelse-og-utvikling-i-kjolvannet-av-covid-19-pandemien/
http://presscloud.com/csp/vocast/l.csp?A=410624548539130&B=1270269
http://presscloud.com/csp/vocast/l.csp?A=410624548539130&B=1357487
http://presscloud.com/csp/vocast/l.csp?A=410624548539130&B=1357487
http://presscloud.com/csp/vocast/l.csp?A=410624548539130&B=1357488
http://presscloud.com/csp/vocast/l.csp?A=410624548539130&B=1357488
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Kilpailukykyinen Pohjola  

Visio 2030 -toimintasuunnitelman erityisenä painopistealueena on mahdollistaa 

terveystietojen jakaminen Pohjoismaiden kesken turvallisesti ja tehokkaasti. Siitä on 

suurta hyötyä tutkimuksissa, innovoinnissa, terveys- ja hoiva-alalla sekä terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämisessä niin Pohjoismaissa kuin niiden ulkopuolellakin. 

Monialaisen The Nordic Commons – Pohjola terveystietojen pohjoismaisen ja 

turvallisen digitaalisen infrastruktuurin johtavana alueena -aloitteen kautta MR-S 

edistää uusia ratkaisuja Pohjoismaiden kilpailukyvyn edellytysten parantamiseksi. 

MR-S:llä on päävastuu tästä NordForskin koordinoimasta panostuksesta, jota 

tehdään yhteistyössä muun muassa Nordic Innovationin kanssa. Vuonna 2022 on 

hankkeeseen perustettu kolme Taskforces-alaryhmää, jotka tarkastelevat teknisiä 

ratkaisuja (infrastruktuuri), metadataa sekä juridisia ja eettisiä seikkoja. MR-SAM on 

myöntänyt Nordic Commonsille 20 miljoonaa Tanskan kruunua, ja MR-S tukee sitä 

itse 2 miljoonalla Tanskan kruunulla kaudella 2021–2024. Hankkeen verkkosivut 

löytyvät täältä. 

 

 

Poikkihallinnolliset näkökulmat 

Kestävää kehitystä, tasa-arvoa sekä lapsen oikeuksia ja nuoria koskevien 

näkökulmien tulee sisältyä Pohjoismaiden ministerineuvoston kaikkeen toimintaan. 

Näiden näkökulmien sisällyttäminen on edellytyksenä Pohjoismaiden 

ministerineuvoston vision saavuttamiselle. Sen mukaan Pohjolasta tulee maailman 

kestävin ja integroiduin 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 toimintojen toteutukseen ja arviointiin.  

 

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

toimien kautta, kuten käy ilmi jäljempänä olevasta katsauksesta. 

 

Kestävä kehitys 

Pohjolan kestävän kehityksen saavuttamiseksi on tärkeää analysoida vihreän 

siirtymän seurauksia, jotta saadaan lisää tietoa siitä, miten ympäristö- ja 

ilmastotoimet luovat tai vahvistavat sosioekonomisia, kulttuurisia ja maantieteellisiä 

eroja sekä siitä, miten sektorin toimet voivat edistää hiilineutraalimpaa ja tasa-

arvoisempaa Pohjolaa.  

 

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 

hankkeessa nimeltä iVOPD. Terveyttä edistävä ja kestävä ruoan kulutus on myös 

keskeisellä sijalla yhdessä elintarvikesektorin kanssa (ÄK-Livs) toteutettavassa 

https://www.nordforsk.org/nordic-commons
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projektissa, joka toimintasuunnitelmassa kuuluu kestävä elämäntapa Pohjoismaissa -

hankkeeseen. 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. 

 

Vuosittaisen ohjauskirjeen mukaan NVC:n tehtävänä on tehdä järjestelmällistä työtä 

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

sisällyttämiseksi kaikkeen toimintaansa. Syksyllä 2020 jokaiselle osa-alueelle 

nimettiin vastuuhenkilö, joka suunnittelee ja seuraa kyseisten näkökulmien parissa 

tehtävää työtä. Syksyllä 2021 ja keväällä 2022 heidän työnsä on koostunut erityisesti 

kestävien tapahtumien järjestämisestä, sekä ympäristön että sosiaalisen 

kestävyyden näkökulmasta. 

 

Tasa-arvo 

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

sukupuolinäkökulma aina työhön niin, että se heijastuu sosiaalialan käynnistämissä ja 

työstämissä konkreettisissa panostuksissa ja toimissa muun muassa Visio 2030  -

toimintasuunnitelman toteutuksessa. Vuonna 2022 MR-S ja MR-JÄM käynnistivät 

uuden aloitteen ikääntyneiden LGBTI-henkilöiden elinoloista ja elämänlaadusta 

Pohjoismaissa.  

 

Tasa-arvonäkökulman tulee sisältyä kaikkiin vammaisalan hankkeisiin. Teematyössä 

tulee ottaa esille oleellisia sukupuolten välisiä eroja ja keskustella niistä. Lisäksi 

asiantuntijaryhmien koostumuksessa pyritään tasaiseen sukupuolijakaumaan. 

 

Lapsen oikeudet ja nuoret 

Árnasonin raportti sisältää konkreettisia ehdotuksia, joissa keskitytään lapsen 

oikeuksiin sekä syrjäytymisvaarassa oleviin lapsiin ja nuoriin sektorin kohderyhmänä.  

 

Nuoret ovat suoraan edustettuina aiemmin mainitussa hankkeessa, joka koskee 

koronakriisin vaikutuksia Pohjoismaiden lapsiin ja nuoriin sekä Vammaisalan 

pohjoismaisessa yhteistyöneuvostossa. Lasten ja nuorten näkökulman 

vahvistamiseksi pohjoismaisessa vammaisalan yhteistyössä järjestetään joka vuosi 

asiantuntijakokous, jossa on vammaisten nuorten eturyhmien edustajia. Kokousten 

teeman ja sisällön tulee perustua lasten ja nuorten tarpeisiin ja toiveisiin. Uusia 

menetelmiä kehitetään myös lasten ja nuorten näkökulman nivomiseksi aikuispuolen 

päätöksiin ja sellaisiin rakenteisiin, joita useimmiten ylläpidetään 

aikuisnäkökulmasta. 

 

Vahvistettu yhteistyö kansalaisyhteiskunnan kanssa 

MR-S priorisoi vuoropuhelun vahvistamista kolmannen sektorin eri toimijoiden 

kanssa, muun muassa ministerineuvoston uuden kansalaisyhteiskuntaverkoston 
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kautta. Se on samoilla linjoilla Árni Páll Árnasonin raportin kanssa, jossa ehdotetaan 

tiiviimpää yhteistyötä pohjoismaisten vapaaehtoisjärjestöjen ja julkisen sektorin 

välille (ehdotus 7). Lisäksi sektori on vuonna 2022 myöntänyt määrärahoja uuden 

alustan perustamiseen sosiaalialan kansalaisjärjestöjen kanssa käytävälle 

vuoropuhelulle. Se toteutettiin vuoden 2021 aikana ja huipentui korkean tason 

keskusteluun Pohjoismaiden neuvoston istunnossa marraskuussa 2021. 

 

 

3. Terveydenhuollon varautumistoimet 
 

Sektorilla kiinnitetään suurta huomiota terveydenhuollon valmiusyhteistyöhön. 

Pohjoismaiden terveysministerit allekirjoittivat Pohjoismaiden ministerineuvoston 

kokouksessa Stavangerissa 25. maaliskuuta 2022 julkilausuman, jonka tavoitteena on 

vahvistaa terveyshätätilanteisiin varautumista Pohjolassa. Julkilausuman mukaan 

maiden tulee tehdä yhteistyötä Pohjoismaiden ja Euroopan terveyshätätilanteisiin 

varautumisen, muutosjoustavuuden ja kriisinhallinnan vahvistamiseksi.  

 

Julkilausuma perustuu seuraaviin priorisointialueisiin:  

 

o Kriisinhallinta  

o Avun tehostaminen hätätilanteissa ja kriiseissä  

o Pohjoismaiden rokotetuotannon kapasiteetin selvittäminen 

o Harjoitukset ja kokemusten vaihto 

o Yhteispohjoismainen aloite WHO:ssa selvityksestä, jossa tarkastellaan ei-

farmaseuttisten toimien tehoa pandemian aikana. 

 

Seuraavassa mainitaan esimerkkejä konkreettisista toimista, joita sektori on jo 

käynnistänyt julkilausuman seurantana. 

 

Kriisinhallinta  

Tilanteen ymmärtämisen mekanismi: Svalbard-ryhmän johdolla on käynnistetty 

hanke, jossa kehitetään yhteispohjoismaista järjestelmää (mekanismia) tilannekuvan 

jakamiseksi. Yhteispohjoismainen tilannekuva vahvistaa yksittäisten maiden 

tilanteen ymmärtämistä ja antaa paremmat mahdollisuudet vähentää tulevien 

terveydenhuollon ja hoiva-alan haasteiden seurauksia.  

 

Yhteistyö ja tutkimustietojen jakaminen (koronakriisin jälkeinen osaamisen 

kehittäminen): Pandemia on osoittanut, miten tärkeää osaaminen on kriisien 

kohtaamisessa. Hanke pohjautuu pohjoismaiseen terveysalan tutkimusyhteistyöhön 

Nordisk forskningssamarbeid for bedre helse -tutkimusyhteistyöhankkeen (2017–2019) 

kautta. NordForsk saa operatiivisen vastuun nyt alkuvaiheessa olevasta hankkeesta.  
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Avun tehostaminen hätätilanteissa ja kriiseissä 

Selvitetään sääntökäytännöt, jotka aiheuttavat esteitä akuutille lääketieteelliselle 

avulle rajojen yli: Hankkeessa selvitetään, onko sääntöjä ja sääntökäytäntöjä, jotka 

omalta osaltaan estävät rajat ylittävää avunantoa vakavissa kriiseissä ja 

onnettomuuksissa Pohjoismaissa ja EU:n/Etan alueella. Selvityksestä saadaan 

lähtökohta, jonka perusteella voidaan arvioida mahdollista tarvetta muutoksiin, jotka 

voivat parantaa tilannetta poistamalla terveydenhuollon pohjoismaiden 

valmiusyhteistyön esteitä yhteispohjoismaisen terveydenhuollon valmiussopimuksen 

mukaisesti. Selvityksen toteuttaa Svalbard-ryhmä.  

 

Harjoitukset ja kokemusten vaihto 

Ydinvoima-alan valmiusharjoitus on tarkoitus toteuttaa vuonna 2023: Kyseessä on 

säteilyvaaratilanteen ja ydinvoimaonnettomuuden pelastusharjoitus. Siinä 

harjoitellaan tiedon jakamista ja avunantoa, vrt. yhteispohjoismainen 

terveydenhuollon valmiussopimus sekä siihen sisältyvä pohjoismainen 

palovammojen hoitoyhteistyön hyödyntäminen.  
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Liite 1: Terveysalan pohjoismainen yhteistyö 
 

1.1 Bo Könbergin raportin seuranta 
Tässä luvussa esitellään kaikki Könbergin raportin ehdotukset ja käynnistettyjen 

toimenpiteiden tilanne syyskuussa 2022.  

 

MR-S on työskennellyt kaikkien 14 suosituksen parissa eri laajuudessa viime vuosina, 

ja ÄK-S on päättänyt, että tähänastisesta työstä laaditaan arviointi. Arvioinnin 

odotetaan käynnistyvän vuonna 2023. 

 

 

Vuonna 2015 annettu Yksi terveys -aloitteeseen liittyvä mikrobilääkeresistenssin 

(AMR) rajoittamista koskeva julkilausuma on saanut Pohjoismaat kiinnittämään 

entistä enemmän huomiota tähän tärkeään alueeseen, ja ministerineuvosto on 

asettanut mikrobilääkeresistenssin torjuntaan sekä pohjoismaisen strategiaryhmän 

että pohjoismaisen asiantuntijaryhmän. Vuonna 2019 molempien ryhmien 

toimeksiantoa jatkettiin uudella toimikaudella 31. joulukuuta 2022 asti. 

 

Pohjoismaiden neuvoston valkoinen kirja Pohjoismaat torjuvat yhdessä 

antibioottiresistenssiä on lisännyt kiinnostusta asiaan ja tehostanut edellä mainittujen 

kahden ryhmän työtä. Ministerineuvoston työn yhtenä perusedellytyksenä on 

keskittyä toimenpiteisiin, jotka tuottavat pohjoismaista lisäarvoa ja joissa 

Pohjoismaat voivat yhdessä vaikuttaa asioihin myös kansainvälisestä näkökulmasta. 

Kyseisen perusedellytyksen pohjalta myös arvioidaan, miten valkoisen kirjan 

ehdotusten käsittelyä jatketaan. Kumpikin ryhmä on valkoisen kirjan lisäksi käsitellyt 

etenkin kriittisen tärkeitä antibioottityyppejä, tiedonvälitystä 

antibioottiresistenssistä sekä antibioottiresistenssiä ympäristössä.  

 

Pohjoismaiden ministerineuvoston antibioottiresistenssiä koskeva yhteistyöohjelma 

Luoteis-Venäjän kanssa on pantu odottamaan Ukrainan sodan takia. ÄK-S on 

mukana arvioimassa uusia antibioottiresistenssin torjumistoimia, muun muassa 

Pohjoismaiden ja Baltian maiden mahdollista yhteistyötä kansallisten 

antibioottiresistenssin vastaisten toimintasuunnitelmien toteuttamiseksi esimerkiksi 

Ehdotus 1 

Käynnistetään tehotoimia mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi  

Vähennetään antibioottien kulutus viiden vuoden kuluessa Euroopan 

alimmalle tasolle. Tehokkaat taloudelliset kannustimet uusia antibiootteja 

koskevalle tutkimukselle. 
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NordForskin yhteiskuntaturvallisuusohjelman kautta, jossa antibioottiresistenssi on 

priorisoitu tutkimushanke. 

 

Ministerineuvosto antoi perusteellisen selonteon työstään antibioottiresistenssin 

torjumiseksi Pohjoismaiden neuvostolle maaliskuussa 20191. 

 

MR-S asetti vuonna 2016 pohjoismaisen valmisteluryhmän käsittelemään 

erityistason sairaanhoitoa. Päätavoitteena on tukea ja vahvistaa tämän alan 

pohjoismaista yhteistyötä. Ryhmä koostuu Pohjoismaiden terveysviranomaisten 

edustajista. ÄK-S hyväksyi helmikuussa 2021 ryhmälle uuden toimeksiannon 

31. joulukuuta 2022 asti. Toimikaudellaan ryhmä tekee töitä vuonna 2019 laaditun 

erityistason sairaanhoitoalan pohjoismaista yhteistyötä koskevan arvioinnin pohjalta 

laadittujen suositusten parissa. Norja toimii ryhmän puheenjohtajana vuonna  2022. 

  

Ehdotus 3 

Perustetaan harvinaisten sairauksien pohjoismainen verkosto 

Perustetaan verkosto tekemään harvinaisiin sairauksiin liittyvää kauaskantoista 

yhteistyötä. Tarkoituksena on vahvistaa nykyisiä ja edistää uusia yhteisiä toimia 

sekä koordinoida niitä.  

 

MR-S perusti vuonna 2016 harvinaisten sairauksien pohjoismaisen verkoston, jonka 

päätavoitteena on kehittää ja vahvistaa alan nykyisiä ja uusia pohjoismaisen 

yhteistyön muotoja sekä parantaa yhteisten aloitteiden koordinointia. ÄK-S on 

hyväksynyt harvinaisten sairauksien pohjoismaiselle verkostolle (NNRD, Nordic 

Network on Rare Diseases) uuden toimeksiannon vuosiksi 2022–2023. 

 

Norja toimii verkoston puheenjohtajana vuonna 2022. Verkoston kokousten 

suunnittelua varten on perustettu koordinointiryhmä (coordinating body). Siinä on 

edustajia sosiaali- ja terveysalan kansallisista viranomaisista, harvinaisten sairauksien 

osaamiskeskuksista sekä yksi edustaja potilasyhdistysten pohjoismaisesta 

verkostosta (SBONN). Vuonna 2022 verkosto jatkaa työtään vuonna 2019 

päätettyjen ammatillisten linjausten mukaisesti.  

  

 
1 Selonteko Pohjoismaiden ministerineuvoston työstä antibioottiresistenssin (AMR) 
torjumiseksi 

Ehdotus 2 

Vahvistetaan erityistason sairaanhoitoa Pohjoismaissa 

Perustetaan korkean tason valmisteluryhmä, jossa maat keskustelevat 

säännöllisesti tämän alan yhteistyön tarpeesta ja mahdollisuuksista. 

https://www.norden.org/fi/case/selonteko-pohjoismaiden-ministerineuvoston-tyosta-antibioottiresistenssin-amr-torjumiseksi
https://www.norden.org/fi/case/selonteko-pohjoismaiden-ministerineuvoston-tyosta-antibioottiresistenssin-amr-torjumiseksi
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Ehdotus 4 

Perustetaan virtuaalinen pohjoismainen rekisteritutkimuksen keskus  

Vahvistetaan tutkimusyhteistyötä rekisteritietojen, biopankkien ja kliinisten 

tutkimusten alalla. Pohjoismaisissa tutkimushankkeissa otetaan käyttöön eettisten 

arviointien vastavuoroisen hyväksymisen malli. 

 

Norja teki puheenjohtajakaudellaan vuonna 2017 aloitteen kolmivuotisesta terveyttä 

edistävästä pohjoismaisesta tutkimusyhteistyöhankkeesta Nordisk 

forskningssamarbeid for bedre helse 2017–2019. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena 

oli selvittää, ehdottaa ja mahdollisesti suunnitella uusia tehostamis- ja 

kehittämistoimia, joilla voidaan säästää resursseja ja helpottaa eri Pohjoismaiden 

tutkijoiden yhteistyötä terveysdatan ja kliinisten tutkimusten aloilla. Könbergin 

raportin ehdotukseen 4 perustuvassa hankkeessa oli kolme osaprojektia, joiden 

aiheina olivat eettisten arviointien hyväksymisjärjestelmät, pohjoismaiset ratkaisut 

terveysdatan saatavuuden parantamiseksi sekä kliinisiä tutkimuksia koskevan 

yhteistyön kehittäminen.  

ÄK-S rahoitti myös eettiseen arviointiin keskittyvän ensimmäisen osahankkeen 

seurannan. Tarkoituksena oli selvittää pohjoismaisen tietoportaalin edellytyksiä ja 

perustamista. 

 

NordForsk on vastannut muun muassa terveystietoja koskevasta osahankkeesta, 

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

Nordic Commons -raportti. Raportti julkaistiin 10. joulukuuta 2019, ja terveysdataa 

koskeva pohjoismainen yhteistyö on yksi uuden vision toimintasuunnitelman 

tulevista painopistealueista (kilpailukykyinen Pohjola). Lisäksi MR-S on myöntänyt 

varoja koronapandemian jälkeistä tiedonvaihtoa koskevaan hankkeeseen, josta 

puhutaan myös selonteon Terveydenhuollon varautumistoimet -kohdassa. 

 

Ehdotus 5 

Lisätään yhteistyötä kansanterveyttä parantavissa toimissa  

Lisätään kokemustenvaihtoa kansanterveyskysymyksissä, erityisesti tupakoinnin ja 

alkoholin väärinkäytön osalta. 

 

Ehdotus 6 

Pohjoismainen kansanterveyspolitiikan foorumi terveyden epätasaisen 

jakautumisen 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 

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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terveyden epätasaisen jakautumisen vähentämiseksi eri maissa. Yhtenä keinona ovat 

yhteiset kehityshankkeet, joilla tuetaan hyviä ennaltaehkäiseviä ja terveyttä 

edistäviä toimia. Kansanterveysfoorumin sihteeristönä toimii Pohjoismainen 

hyvinvointikeskus (NVC).  

 

Kansanterveysfoorumi on alkuvaiheessa keskittynyt terveyden epätasaiseen 

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

S ovat kohdentaneet yhteistyöhön vuosina 2016–2018 noin 11,5 miljoonaa Tanskan 

kruunua. NVC:n verkkosivuilla esitellään yhteistyön tuloksia, muun muassa useita 

raportteja2:  

 

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 

Pohjoismaiden ikääntyneiden ravitsemusta ja liikuntaa koskevasta ajankohtaisesta 

pohjoismaisesta tutkimuksesta julkaistiin vuoden 2022 alussa (NVC). 

 

Vuonna 2018 teetettiin ulkopuolinen arviointi, joka osoitti foorumin olevan erittäin 

tärkeä pohjoismaiselle kansanterveysyhteistyölle. ÄK-S on siksi pidentänyt 

kansanterveysfoorumin toimeksiantoa vuosina 2019 ja 2020. Uudistettu 

toimeksianto koskee vuosia 2021–2023. 

 

Ehdotus 7 

Potilasliikkuvuus Pohjoismaissa 

Arvioidaan, mitä vaikutuksia EU:n potilasdirektiivin täytäntöönpanolla on 

Pohjoismaissa ja pyritään edelleen laajentamaan potilaan oikeutta saada hoitoa 

jossain toisessa Pohjoismaassa. 

 

EU:n potilaiden oikeuksien direktiivistä päätettiin maaliskuussa 2011. Direktiivistä 

seuraavia rajat ylittäviä terveydenhuoltopalveluja koskevia määräyksiä hallinnoidaan 

sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamissäännöillä asetuksen 883/2004 

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

kansalaisille mahdollisuus hakeutua hoitoon toiseen EU-/Eta-maahan. EU-komissio 

kerää vuosittain tietoa potilaiden liikkuvuusdirektiivistä jäsenmaista, mukaan lukien 

Pohjoismaista. 

 

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

direktiivin täytäntöönpanoon tavoitteena laatia suosituksia alan pohjoismaisen 

yhteistyön kehittämiseksi. Siitä on tarkoitus tehdä ulkopuolinen selvitys.  

 

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

https://nordicwelfare.org/fi/publikationer/
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Ehdotus 8 

Lisätään yhteistyötä hyvinvointiteknologian alalla 

Hyvinvointiteknologialle laaditaan yhteinen pohjoismainen määritelmä ja yhteiset 

suuntaviivat, joiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa 

hyvinvointiteknologiatuotteiden standardeja. Käyttäjät osallistetaan 

kehitystyöhön. 

 

Ministerineuvosto keskusteli ehdotuksesta maaliskuussa 2018. Ruotsi teki 

puheenjohtajakaudellaan aloitteen kolmivuotisesta prioriteettihankkeesta, joka 

käsittelee etähoitoa ja -hoivaa sekä sähköisiä reseptejä (Vård och omsorg på distans, 

VOPD). Hankkeen budjetti oli 12 miljoonaa Tanskan kruunua. Pääpaino oli 

hyvinvointiteknologian kehittämisessä ja hyödyntämisessä, mutta projektiin sisältyi 

myös osahanke sähköisten reseptien käyttämisestä Pohjoismaiden välillä. 

Hyvinvointiteknologian pohjoismaisia ratkaisuja koskeneen kartoituksen jälkeen 43 

näistä ratkaisuista julkaistiin hankkeen verkkosivustossa.  

 

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

hyvinvointiteknologian pilottiratkaisujen toteuttamiseksi sekä sosiaali- että 

terveysalalla. Lisäksi State of the Nordic Region -julkaisusta on laadittu erikoisversio, 

jossa keskitytään hyvinvointiin harvaan asutuilla alueilla.  

 

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

etäterveyttä ja -hoivaa ympäristönäkökulmasta käsittelevään analyysiin ja 500  000 

Tanskan kruunua analyysiin siitä, miten hyvinvointiteknologia ja etäratkaisut 

vaikuttavat terveys- ja hoivapalveluiden järjestämiseen harvaan asutuilla alueilla. 

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

myös uuden vision toimintasuunnitelman painopistealueisiin. 

 

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 pidettiin poliittinen dialogi 

sähköisistä resepteistä 20. syyskuuta 2022. Tutustu myös ehdotukseen 9. 

 

Ehdotus 9 

Lisätään yhteistyötä eTerveyden alalla 

Jatketaan sähköisiä reseptejä koskevaa pohjoismaista yhteistyötä. Perustetaan 

verkossa toimiva pohjoismainen terveyskirjasto ja kehitetään potilastietojen 

hakutyökalu lääkäreitä varten. 

 

Ministerineuvosto keskusteli ehdotuksesta maaliskuussa 2018. Pohjoismaiden 

ministerineuvosto teki jo vuonna 2010 aloitteen pohjoismaisesta  

e-terveysfoorumista. Sen jälkeen pohjoismaisen e-terveystyöryhmän työ on edennyt 
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kaksivuotisten toimikausien muodossa, ja nykyinen toimeksianto jatkuu 

31. joulukuuta 2022 asti. E-terveystyöryhmä keskittyy tiedon jakamiseen ja 

kokemusten vaihtoon sekä strategisista ja poliittisista tavoitteista käytävään 

keskusteluun, johon kuuluu myös asemoinnin vahvistaminen EU:ssa erilaisten 

aloitteiden osalta ja henkilökohtaisten terveystietojen pohjoismaisiin standardeihin 

liittyvä yhteistyö keskittyen erityisesti liikkuvuuteen 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 

voidaan alkaa käyttää maiden rajojen yli kaikkialla Pohjoismaissa. Vuoden  2020 

alussa sähköiset reseptit alkoivat toimia Suomen ja Viron välillä. Lisäksi on laadittu 

konkreettisia suuntaa antavia (sähköisiä reseptejä koskevia) esimerkkejä 

terveystietojen vaihtamisesta rajojen yli. Niiden pohjalta voidaan myöhemmin laatia 

tiivistäviä potilaskertomuksia ja muita sähköisiä 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 

potilaskertomuksia Pohjoismaissa ja Baltian maissa.  

 

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 

työryhmän. Asiantuntijaryhmä vastaa jatkuvasta pohjoismaisesta yhteistyöstä, joka 

keskittyy mielenterveyden ongelmista kärsiville tarkoitettuihin toimenpiteisiin. 

Lisäksi se on sopinut ÄK-S:n kanssa pyrkimyksestä järjestää pohjoismainen 

huippukokous joka toinen vuosi. Työryhmän toimeksianto jatkuu vuoden  2023 

loppuun, ja työryhmä keskittyy työssään erityisesti lapsiin ja nuoriin, itsemurhien 

ehkäisyyn sekä sosiaaliseen eriarvoisuuteen mielenterveysasioissa. Työryhmä on 

tehnyt aloitteen Pohjoismaiden itsemurhien ehkäisyä koskevasta tilanneanalyysistä 

Tanskan itsemurhien ehkäisykeskuksen (DRISP) johtaman hankkeen kautta. Raportin 

odotetaan valmistuvan vuoden 2023 alussa. 

 

https://www.norden.org/en/publication/nordic-ehealth-benchmarking-1
https://www.norden.org/en/publication/nordic-ehealth-benchmarking-1
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ÄK-S:n rahoittama mielenterveyden huippukokous, jonka otsikkona oli Uusi alku: 

jälleenrakennuksen mielenterveysstrategiat pidettiin 18.–20. marraskuuta 2021 

Helsingissä. Uusi huippukokous on tarkoitus pitää Islannin puheenjohtajakaudella 

vuonna 2023. 

 

Ehdotus 11 

Laajennetaan terveydenhuollon valmiusyhteistyön toimeksiantoa 

Pohjoismaisesta terveydenhuoltoalan valmiusyhteistyöstä vastaava ryhmä 

(Svalbard-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 

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

2017. Svalbard-ryhmän tehtävänä on varmistaa tehokas kriisinhallinta Pohjoismaiden 

sosiaali- ja terveyssektoreilla. Yhteistyön lähtökohtina ovat tehokkuus, luottamus, 

joustavuus ja vastavuoroinen oppiminen. Svalbard-ryhmä tarkastelee alueita, joilla 

on yhteispohjoismaisia intressejä. Tarkoituksena on lisätä kansainvälisiä 

vaikutusmahdollisuuksia. Ryhmä myös varmistaa sosiaali- ja terveysalojen välisen 

toimivan vuorovaikutuksen kriisinhallinnassa.  

 

Vuosina 2021–2022 Svalbard-ryhmä on keskittynyt meneillään olevaan koronakriisiin 

ja pakolaistilanteeseen Ukrainan sodan seurauksena. Ryhmä on muun muassa 

selvittänyt mahdollisuuksia oppia muiden maiden eri toimista ja strategioista sekä 

tehdä tiiviimpää pohjoismaista yhteistyötä pandemioiden ja terveysalan kriisien 

aikana tulevaisuudessa. Svalbard-ryhmä kehittää mekanismia Pohjoismaiden 

sosiaali- ja terveysalan tilannekuvan jakamiseen. 

 

Svalbard-ryhmän puitteissa on jo kehitetty palovammojen hoidon pohjoismainen 

mekanismi. Pohjoismaiden yhteistä kapasiteettia voidaan sen avulla hyödyntää 

mahdollisimman hyvin, mikäli jossain Pohjoismaassa sattuisi vakava tulipalo. Uusi 

mekanismi tuli voimaan tammikuussa 2019.  
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Ehdotus 12 

Laajennetaan Pohjoismaista lääkealan yhteistyötä paremman 

kustannustehokkuuden ja turvallisuuden saamiseksi 

Perustetaan harvinaisten lääkkeiden yhteinen lääkevarasto ja lisätään näihin 

lääkkeisiin liittyvää yhteistyötä. Lisätään tiedonvaihtoa hankintasopimuksista ja 

uusien lääkkeiden käytöstä. 

 

MR-S päätti keväällä 2017 virallistaa pohjoismaisen työryhmän, jonka tehtävänä on 

vaihtaa tietoa ja kokemuksia lääkkeitä koskevista hinnoista ja subventioista. Ryhmä 

haluttiin virallistaa, jotta saataisiin kiinteät puitteet lääkkeiden 

hinnoittelukysymyksistä vastaavien Pohjoismaiden viranomaisten väliselle tiedon- ja 

kokemustenvaihdolle. Painopisteessä tulee olla koko ketjua koskevat aiheet, 

kartoituksesta (horizon scanning) jakeluun.  

 

Työryhmällä on kolme niin sanottua toimintalinjaa (price comparisons, risk-sharing 

agreements ja availability of medicinal products). Alaryhmän Security on 

supply/preparedness (Industrial and non-industrial production of critical medicines and 

collaboration in the Nordic Countries) perustamisesta käydään yhä keskustelua. 

Syksyllä 2020 ryhmälle annettiin vuosiksi 2021–2024 tarkistettu toimeksianto, johon 

sisältyvät huoltovarmuus, ympäristöasiat ja lääketuotanto.  

 

Tanskan ja Norjan terveysministerit allekirjoittivat Tanskan ja Norjan välisen 

aiesopimuksen syyskuussa 2018. Toiveena on tiettyjä lääkkeitä koskevat yhteiset 

hintaneuvottelut. Sopimukseen on tullut sittemmin mukaan myös Islanti, ja myös 

muiden Pohjoismaiden toivotaan liittyvän siihen. Tammikuussa 2022 toteutettiin 

toinen yhteispohjoismainen kilpailutus, johon oli sisällytetty myös 

ympäristövaatimus.  

 

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

erilaisiin merkintävaatimuksiin ja pakkausselosteiden kieliä koskeviin erilaisiin 

vaatimuksiin. Pohjoismaiden terveysministerit luovuttivat 10.  heinäkuuta 2019 EU-

komissiolle kirjeen, jossa he toivovat pakkausselosteita koskevien vaatimusten 

väljentämistä siten, että vastedes olisi mahdollista käyttää myös yksinomaan 

sähköisiä pakkausselosteita. Tämä voi yksinkertaistaa lääkkeiden markkinointia ja 

lääkkeitä koskevan tiedon jakamista pienillä kielialueilla. Ongelmasta keskusteltiin 

myös silloisen puheenjohtajamaan Islannin järjestämässä erityisseminaarissa 

lokakuussa 2019.  

  

https://amgros.dk/viden-og-analyser/artikler/andet-faelles-nordiske-udbud-paa-laegemidler-afsluttet/
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Ehdotus 13 

Uusi pohjoismainen virkamiesvaihto (pilottihanke) 

Vahvistetaan nykyistä virkamiesvaihtosopimusta tarjoamalla lyhyehköjä 

vaihtojaksoja virkamiehille, jotka työskentelevät terveyskysymyksien parissa eri 

ministeriöissä. 

 

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

virkamiehille tarjotaan lyhyitä vaihtojaksoja. Pilottihanke käynnistyi 

syyskuussa 2015, ja siitä tehtiin myönteinen arviointi syksyllä  2016. Hankekautta on 

siten jatkettu useita kertoja, viimeksi kesäkuussa 2022. Sihteeristö selvittää 

mahdollisuutta 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 

pohjoismaisten virkamiesten yhteystietoja. Päätavoitteena on helpottaa ja 

kannustaa ministeriöiden virkamiesten verkostoitumista Euroopan komission 

suuntaan. Lokakuussa 2022 ÄK-S järjestää Brysselissä kokouksen, jossa 

keskustellaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ajankohtaisista asioista ja EU-

yhteistyöstä. Myös sosiaali- ja terveysministeriöiden kansainvälisten asioiden 

johtajien epävirallinen pohjoismainen verkosto kokoontuu Brysseliin ÄK-S-

kokouksen yhteydessä.  

 

1.2 Potilasturvallisuus ja liikkuvuus: valvontatiedot ja Arjeplogin sopimus 
Ministerineuvosto päätti maaliskuussa 2017, että aiemmin tarkistettu sopimus 

eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden 

yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista eli niin sanottu Arjeplogin sopimus 

(hyväksytty MR-S:n kokouksessa 1/2015) tarkistetaan uudestaan. Tämä tarkoittaa 

sitä, että sopimukseen liitetään uusia määräyksiä valvontatietojen vaihtamisesta.  

 

Tarkistettu sopimus allekirjoitettiin 11. joulukuuta 2018 Tukholmassa, ja se astui 

voimaan 1. helmikuuta 2020. 
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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 pitää kehittää, koska se on yksi keskeinen toimi 

tartuntatautien leviämisen ennaltaehkäisemisessä ja antibioottiresistenssin 

torjumisessa. Maisteritason koulutuksen voi suorittaa kaksivuotisina osa-aikaisina 

opintoina.  

 

ÄK-S:n toimeksiannosta syyskuussa 2022 perustetaan tartuntasuojan ja hygienian 

verkosto, jota hallinnoi Göteborgin yliopisto. Sen tavoitteena on vahvistaa 

Pohjoismaissa tartuntasuojan ja hygienian parissa työskentelevien lääkäreiden, 

sairaanhoitajien, eläinlääkäreiden, bioanalyytikoiden, biologien jne. verkostoa.  

 

1.4 Huumausainealan pohjoismainen yhteistyö 
Pohjoismaiden terveysministeriöt ja muut huumausaineasioista vastaavat elimet 

tekevät epävirallista yhteistyötä pohjoismaisella huumausainefoorumilla. Osana 

Norjan puheenjohtajakautta järjestettiin pohjoismainen seminaari ehkäisevästä 

päihdetyöstä 28. syyskuuta 2022. 

 

NVC kokoaa yhteen ja välittää eteenpäin tärkeää tutkimustietoa Nordic Studies on 

Alcohol and Drugs (NAD) -julkaisun ja populaaritieteellisen PopNAD-sivuston kautta. 
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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 strategisen selvityksen. Selvitystyön 

tuloksena laadittiin Tiedolla tehoa käytännön toimiin – sosiaalialan pohjoismaisen 

yhteistyön vahvistaminen -raportti3, joka luovutettiin Ruotsin sosiaaliministerille 

Annika Strandhällille 16. lokakuuta 2018. MR-S on sittemmin ryhtynyt priorisoimaan 

tulevien toimenpiteiden teemoja, joista monet on jo käynnistetty. 

 

14 ehdotusta sosiaalialan pohjoismaisen yhteistyön vahvistamiseksi 

Tietoon perustuvampaa ja kysyntälähtöisempää sosiaalialan pohjoismaista 

yhteistyötä  

Osaamiseen ja tehokkaisiin toimiin liittyvä järjestelmällinen yhteistyö  

Entistä kysyntälähtöisempi yhteistyö  

Hallintorakenteiden kehittäminen  

 

Sosiaalialan pohjoismaisen yhteistyön keskeiset aiheet  

Sosiaalinen innovointi  

Sosiaaliset investoinnit ja ennaltaehkäisy  

Käyttäjälähtöiset sosiaalialan toimenpiteet  

Vapaaehtoisjärjestöt 

 

Lapsia ja nuoria, vanhuksia, vammaisia ja huono-osaisia aikuisia koskevan 

pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen 

Huono-osaiset lapset ja nuoret  

Huono-osaiset aikuiset  

Vanhukset  

Vammaiset ihmiset  

 

Sosiaalialan toimenpiteet laajemmasta näkökulmasta  

Asunto- ja sosiaalipolitiikka 

Haja-asutusalueet 

Kansainvälinen yhteistyö  

 

Tähän mennessä on päätetty alkaa työstää kahdeksaa ehdotusta Árnasonin 

kaikkiaan neljästätoista ehdotuksesta. Jäljempänä esitellään kyseisiä ehdotuksia 

koskeva tilannekatsaus. 

  

 
3 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 

sosiaalialalla 

 

ÄK-S on päättänyt priorisoida ehdotusta 1, joka koskee vahvistettua pohjoismaista 

yhteistyötä osaamisen ja tehokkaiden toimien osalta. Ehdotus toimii selvityksen 14 

ehdotuksen punaisena lankana, mikä käy ilmi myös Tiedolla tehoa käytännön toimiin -

otsikosta. Pohjoismaiden toiminnalla on yhä suuremmassa määrin sama 

lähestymistapa, ja haluamme enemmän tutkimustietoon perustuvaa 

sosiaalipolitiikkaa ja tehokkaita toimenpiteitä. 

 

Lisäksi voidaan mainita, että ÄK-S myönsi vuonna 2019 määrärahoja 

tutkimuskoosteen laatimiseksi syrjäytymisvaarassa olevista nuorista, syrjäytymisestä 

ja osallistamisesta. Tutkimuskooste antaa katsauksen tehokkaista 

osallistamistoimista ja toimenpiteistä, jotka auttavat pääsemään mukaan yhteisöön, 

ja niissä keskitytään 13–29-vuotiaisiin nuoriin ja nuoriin aikuisiin. Tutkimuskooste, 

jonka pohjalta käytiin marraskuussa 2022 MR-S:n ministerikeskustelu, löytyy tästä. 

Se oli myös Norjan puheenjohtajakauden webinaarin teemana 15. syyskuuta 2022. 

 

Ehdotus 3 

Hallintorakenteiden kehittäminen  

  

Raportin ehdotus 3 sisältää Pohjoismaiden hyvinvointikeskusta ja NOMESKOa sekä 

NOSOSKOa koskevia ehdotuksia. 

 

Pohjoismainen hyvinvointikeskus (NVC) 

Vuonna 2018 ÄK-S päätti perustaa työryhmän laatimaan NVC:n uutta strategista 

toimeksiantoa. Vuonna 2019 työryhmä toteutti kaksi työpajaa, joiden pohjalta 

laadittiin ehdotus NVC:n uudeksi strategiseksi toimeksiannoksi sekä 

muutosehdotuksia sääntöihin. Uusi strateginen toimeksianto vuosiksi 2021–2024 

hyväksyttiin vuonna 2020, ja se astui voimaan tammikuussa 2021. 

 

Pohjoismainen lääkintätilastokomitea (NOMESKO) ja Pohjoismainen 

sosiaalitilastokomitea (NOSOSKO) 

Vuonna 2019 ÄK-S päätti NOMESKOn ja NOSOSKOn strategisen toimeksiannon 

tarkistamisesta. Vuosina 2019–2020 tarkistustyöryhmässä pidettiin kaksi työpajaa, 

minkä tuloksena komiteoille laadittiin uusi toimeksianto. Toimeksianto hyväksyttiin 

syyskuussa 2020, ja se astui voimaan 1. tammikuuta 2021 ja on voimassa  

31. joulukuuta 2023 asti. Kehittämistyö jatkuu NOMESKOn ja NOSOSKOn 

arvioinnilla, joka tehdään vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla. Tavoitteena on 

tarkastella komiteoiden tuloksia toimeksiantoon ja puitesopimukseen verrattuna.  

file:///C:/Users/annhil/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/03T2GQCF/en%20nordisk%20kunnskapssammenstilling%20om%20inkludering%20av%20unge%20i%20skole,%20arbeid%20og%20samfunn
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Ehdotus 6 

Käyttäjälähtöiset sosiaalialan toimenpiteet 

 

Vuonna 2019 ÄK-S päätti jatkaa viiden priorisoidun teeman parissa tehtävää työtä, 

joissa kaikissa on kyse käyttäjien osallistamisesta: Tiedon- ja kokemustenvaihto 

käytännössä toimivasta käyttäjien osallistamisesta, vahvistettu vuoropuhelu huono-

osaisten aikuisten hyväksi toimivien vapaaehtoisjärjestöjen kanssa, enemmän 

huomiota lapsen oikeuksiin, vahvistettu vuoropuhelu syrjäytyneiden nuorten kanssa 

ja uusi pohjoismainen käyttäjien osallistamista edistävä verkosto. Kuten aiemmin 

mainittiin, ÄK-S on myös tukenut kansalaisyhteiskuntaa koskevan huippukokouksen 

järjestämistä vuonna 2021, jonka keskiössä olivat huono-osaiset aikuiset ja 

aikuiselämän kynnyksellä olevat nuoret.  

 

Ehdotus 8 huono-osaisista lapsista ja nuorista sekä ehdotus 9 huono-osaisista 

aikuisista keskittyvät myös käyttäjien osallistamiseen. 

 

Ehdotus 7 

Vapaaehtoisjärjestöt 

 

Työ vapaaehtoisjärjestöjen kanssa on yksi niistä monialaisista näkökulmista, joista 

MR-SAM on päättänyt ja joiden tulee yleisesti ottaen olla tunnusomaista 

ministerineuvoston työlle ja sisältyä toimintasuunnitelman moniin nykyisiin ja uusiin 

aloitteisiin. Kansalaisyhteiskuntaa koskeva huippukokous sosiaalialalla ja 

keskustelufoorumin luominen sosiaalialan vapaaehtoisjärjestöille sai alkunsa 

strategisen selvityksen ehdotuksesta 7 ja sosiaali- ja terveyspolitiikan 

ministerineuvoston teemakeskustelusta vuonna 2019 Islannin 

puheenjohtajakaudella. Ks. myös ehdotus 6.  

 

Ehdotus 8  

Huono-osaiset lapset ja nuoret 

  

Tammikuussa 2020 järjestettiin Kööpenhaminan YK-keskuksessa Pohjoismainen 

lasten foorumi YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 30-vuotisjuhlavuoden 

kunniaksi. Siihen osallistui 65 iältään 12–16-vuotiasta nuorta ja noin 60 aikuista 

edustajaa kaikista Pohjoismaista sekä Ahvenanmaalta, Färsaarilta ja Grönlannista. 

Lasten foorumin järjesti Unicef yhteistyössä Pohjoismaiden ministerineuvoston, 

Tanskan sosiaali- ja sisäasiainministeriön ja Tanskan lapsineuvoston kanssa.  

 

Yksi Lasten foorumin päätavoitteista oli kiinnittää enemmän huomiota YK:n lapsen 

oikeuksien yleissopimukseen erityisesti artiklaan 12, joka koskee lapsen oikeutta 

ilmaista mielipiteensä, ja tukea lasten aktiivista osallistamista Pohjoismaiden 

https://www.mm.dk/arena/nordisktopmoede/
https://www.mm.dk/arena/nordisktopmoede/
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ministerineuvoston toimintaan siten, että luodaan uusia kokoontumispaikkoja ja 

kanavia vuoropuhelua ja vaikutusmahdollisuuksia varten. 

 

Lasten foorumissa pohjoismaiset lasten edustajat esittivät yhteisen julkilausuman, 

josta käy ilmi konkreettisia täytäntöönpanoehdotuksia koulun, perheen, vapaa-ajan 

ja paikallisyhteisön osalta. Lapset ottavat muun muassa esiin sen, että on tarpeen 

saada lisää tietoa mielenterveysongelmista ja että koulussa ja paikallisyhteisössä on 

järjestettävä paremmin ja helpommin saataville mielenterveyspalvelut kaikille niitä 

tarvitseville lapsille, esimerkiksi terveydenhoitajan, koulupsykologin ja 

sosiaalityöntekijän kautta. Lisää paikallisia palveluja henkisen hyvinvoinnin 

edistämiseksi ja yksinäisyyttä vastaan oli myös heidän listansa kärjessä. Kuten 

aiemmin mainittiin, lapset ja nuoret ovat NVC:n uusi toimiala, ja lisäksi on 

käynnistetty Koronakriisin seuraukset Pohjoismaiden lapsille ja nuorille – lasten ja 

nuorten oikeus tulla kuulluiksi -hanke. 

 

Ehdotus 9 

Huono-osaiset aikuiset 

 

Ks. ehdotukset 6 ja 7.  

 

Ehdotus 13 

Haja-asutusalueet 

  

ÄK-S:n kokouksessa 1/21 päätettiin tarttua sosiaalialan strategisen selvityksen haja-

asutusalueita koskevaan ehdotukseen lähettämällä NVC:lle täydentävä ohjauskirje 

seuraavien pääpanostusten toiminnan toteuttamisesta: 

 

o Pohjoismaiden kunnallisten organisaatioiden tiiviimmän verkoston 

rakentaminen  

o WISPAn – Welfare Institutes in Sparsely Populated areas – kartoittaminen 

o NVC:n ja NBO:n hanke muuttotappioalueiden asuntotilanteesta 

 

Lisäksi jatketaan merkittävää panostusta etähoitoon ja -hoivaan Visio 2030  

-toimintasuunnitelman puitteissa aiemmin mainitun mukaisesti. 

 

Muu yhteistyö sosiaalialalla 

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

huono-osaisiin aikuisiin sekä pohjoismaiseen sosiaalipalvelusopimukseen liittyviä 

aloitteita. Jäljempänä kerrotaan valikoiduista aloitteista ja Pohjoismaisen 

hyvinvointikeskuksen toiminnasta. 

 

https://www.unicef.dk/wp-content/uploads/2020/01/06_børne_resolution-1.pdf
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2.2 Pohjoismainen vammaisalan yhteistyö 
Vammaisalan pohjoismaisen yhteistyön kolme pääasiallista osaa ovat Vammaisalan 

pohjoismainen yhteistyöneuvosto, vammaisalan pohjoismaisen yhteistyön 

toimintasuunnitelma ja Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen (NVC) vammaisalan työ. 

Vuosina 2018–2020 tehtyä pohjoismaista vammaisalan yhteistyötä arvioitiin 

keväällä 2021. Arvioinnin tulokset muodostavat perustan yhteistyön jatkamiselle 

nykyisen toimeksiannon lisäksi. Pohjoismaiden ministerineuvoston pohjoismaisen 

vammaisalan yhteistyön toimintasuunnitelma, joka on voimassa vuoden 2022 

loppuun asti, on ollut vammaisalan yhteistyön keskeinen osa. 

 

Arvioinnin suosituksen mukaisesti toimintasuunnitelma on korvattu vammaisalan 

yhteistyöohjelmalla, jonka tavoitteena on selkeyttää vammaisalan koko yhteistyötä. 

Arvioinnin suositusten mukaisesti ohjelma sisältää myös tukijärjestelmän 

vammaisalan järjestöjen pohjoismaista yhteistyötä ja kuurojen pohjoismaista 

toimintaa varten. Vammaisalan pohjoismainen yhteistyöohjelma vuosiksi 2023–2027 

sisältää kolme painopistealuetta: ihmisoikeudet, osallisuus ja vapaa liikkuvuus.  

 

Jokaisella painopistealueella on erilaista toimintaa. Ihmisoikeuksia koskeva työ tukee 

kansallista työtä, jossa toteutetaan ja valvotaan vammaisten henkilöiden oikeuksia 

koskevaa YK:n yleissopimusta. Osallisuutta koskeva työ tukee vammaisten 

henkilöiden mukaan ottamista kaikilla elämänaloilla keskittyen erityisesti 

työelämään ja koulutukseen. Vapaan liikkuvuuden osalta pohjoismainen 

vammaisalan yhteistyö edistää erityisesti vammaisiin henkilöihin vaikuttavien 

liikkumisen esteiden ja rajaesteiden poistamista. Viisivuotisohjelmaa arvioidaan 

vuonna 2024 ja 2026. NVC on vastuussa ohjelman toteutuksesta. 

 

Vammaisten pohjoismaisessa yhteistyöneuvostossa on sekä Pohjoismaiden 

hallitusten nimeämiä edustajia että vammaisalan kansallisten kattojärjestöjen 

edustajia. Yhteistyöneuvosto vastaa alan yhteistyöstä ja voi saada toimeksiantoja 

ministerineuvostolta, mutta se voi myös tehdä omia aloitteita. Yhteistyöneuvoston 

sihteeristönä toimii Pohjoismainen hyvinvointikeskus.  

 

Vuonna 2022 vammaisalan pohjoismaisessa yhteistyössä on järjestetty useita 

konferensseja. Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaa yleissopimusta (CRPD) 

käsittelevässä valtio-osapuolten kokouksessa kesäkuussa 2022 järjestettiin 

pohjoismainen oheistapahtuma Indigenous persons with disabilities – Challenges and 

opportunities posed by environmental change. Oheistapahtuma pidettiin New Yorkissa 

YK:n päämajassa. Valtio-osapuolten kokouksen yhteydessä Norja kutsui 

puheenjohtajamaana myös pohjoismaiseen vastaanottotilaisuuteen. 

 

Norja järjesti puheenjohtajamaana maaliskuussa 2022 asiantuntijaseminaarin 

CRPD:n täytäntöönpanosta.  
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Syyskuussa 2022 Pohjoismaiden kulttuuriministerineuvosto järjesti yhdessä sosiaali- 

ja terveyspolitiikan ministerineuvoston kanssa konferenssin esteettömästä taiteesta 

ja kulttuurista. Konferenssin toteutti NVC Tukholmassa. Siellä esiteltiin hyviä 

esimerkkejä mukautetusta kulttuuriopetuksesta, kulttuurielämyksistä ja taiteellisten 

ilmausten harjoittamisesta. 

 

Pohjoismainen kuurosokeusalan konferenssi Today’s knowledge for tomorrow’s 

actions – a Nordic perspective on Deafblindness järjestettiin syyskuussa 2022 

Tampereella. Konferenssin tarkoituksena oli kartuttaa ja jakaa tietoa, tarjota 

mahdollisuuksia verkostoitua ja vahvistaa pohjoismaista kuurosokeusalan 

yhteistyötä.  

 

Marraskuussa 2022 puheenjohtajamaa ja Norjan lasten, nuorten ja perheasiain 

virasto (Bufdir) järjestää yhteistyössä NVC:n kanssa pohjoismaisen konferenssin 

kestävyydestä ja esteettömästä suunnittelusta.  

 

2.3 Ikääntyneiden osa-alue 
Pohjoismaalaisten elinikä pitenee, ja vanhusten osuus väestöstä kasvaa. Tästä syystä 

MR-S päätti 1. tammikuuta 2018 valita vuosien 2019–2021 uudeksi priorisoiduksi 

poliittiseksi teemaksi hoito- ja hoivaketjujen yhtenäistämisen ja keskittyä siinä 

etenkin ikääntyneisiin käyttäjiin ja potilaisiin. Pandemian takia hanketta pidennettiin 

elokuuhun 2022. Vuonna 2022 julkaistiin raportti Pohjoismaiden työstä 

yhtenäisemmäksi hoivaksi ja hoidoksi (Temanord 2022:548).  

 

NVC pyrkii aktiivinen ja terve ikääntyminen Pohjoismaissa -hankkeella, jossa on 

keskeistä monialainen lähestymistapa, edistämään ikäystävällisten kaupunkien ja 

paikallisyhteisöjen kehittämistä ja lisäämään sosiaalisesti kestävän Pohjolan 

edellytyksiä. Tärkeitä teemoja tällä osa-alueella ovat sosiaalisen osallistumisen 

edistäminen ja ikääntyneiden aktiivinen osallistuminen kaupunki- ja 

yhteiskuntasuunnitteluun sekä terveellisten ruokailutottumusten ja liikunnan 

edistäminen. Vuonna 2022 NVC julkaisi raportin Indicators for Active and Healthy 

Ageing in the Nordic Region. Raportti on tulos yhteistyöstä NordRegion kanssa, ja 

siinä tutkitaan, mitä aktiivinen ja terveyttä edistävä ikääntyminen Pohjoismaissa 

pitää sisällään ja millä mittareilla tätä voidaan kuvata ja mitata. NVC jatkaa 

pohjoismaisen verkoston koordinoimista WHOn globaalin ikäystävällisten 

kaupunkien ja paikallisyhteisöjen verkoston (AFCC) puitteissa. 

 

NVC työskentelee myös ikäihmisten yksinäisyyteen ja sosiaaliseen eristyneisyyteen 

liittyvien aiheiden parissa, ja se koordinoi tämän osa-alueen pohjoismaista 

asiantuntijaryhmää. NVC on järjestänyt asiantuntijaryhmälle teemakokouksia ja 

yhden webinaarin/työpajan huhtikuussa 2021 ikääntyneille tarkoitettujen 
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interventioiden osalta yksinäisyyden ja sosiaalisen eristyneisyyden torjumiseksi. 

Suunnitteilla on webinaari 26. lokakuuta 2021 uudesta pohjoismaisesta 

tutkimuksesta, joka käsittelee koronapandemiasta johtuvaa yksinäisyyttä ja 

sosiaalista eristyneisyyttä. 

 

NVC:llä on ikääntyneiden hyvinvointiteknologiaa, dementiasairauksia, ravintoa ja 

liikuntaa käsittelevä tiimi. NVC koordinoi myös pohjoismaista dementiaverkostoa, 

joka pyrkii edistämään tätä osa-aluetta koskevaa parempaa laatua, turvallisuutta, 

innovaatioita ja tiedonhankkimista.  

 

2.4 Lapsuudessa koetun seksuaalisen hyväksikäytön pitkäaikaisvaikutuksia 

tarkasteleva verkosto 
ÄK-S perusti vuonna 2017 pohjoismaisen verkoston tarkastelemaan lapsuudessa 

koetun 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 seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneet aikuiset. Verkosto pyrkii 

tavoitteeseen muun muassa tarjoamalla Pohjoismaiden keskeisille toimijoille tiedon- 

ja kokemustenvaihtofoorumin 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 vapaaehtoisjärjestöt. 

 

2.5 Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen toiminta 
Pohjoismainen hyvinvointikeskus (NVC) edistää sosiaali- ja kansanterveysalan 

yhteistyöaloitteita. Lisäksi se ylläpitää MR-SAMin toimeksiannosta kotouttamisalan 

osaamiskeskusta (clearing central), jonka tavoitteena on tukea alan pohjoismaista 

yhteistyötä. NVC työskentelee seuraavilla päätoiminta-alueilla: Lapset ja nuoret, 

kansanterveys, vammaiset, hyvinvointiteknologia, ikääntyneet ja kotoutuminen. 

Vuoden 2021 toiminnasta kerrotaan lyhyesti laitoksen vuosikertomuksessa, jonka voi 

lukea tästä.  

 

NVC:llä on uusi strateginen toimeksianto kaudelle 2021–2024. Uudesta 

toimeksiannosta käy ilmi, että NVC:n ydintehtävänä on toimia yhteistyöareenana 

Pohjoismaiden sekä Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin välillä sosiaalialalla ja 

kansanterveyden alalla. Päätavoitteena on edistää maiden kansallista 

kehittämistyötä tukemalla maiden välistä tiedon- ja kokemustenvaihtoa ja 

kartuttamalla uutta pohjoismaista tietoa. Uudesta toimeksiannosta käy selville, että 

NVC:n ensisijaiseen kohderyhmään kuuluvat Pohjoismaiden ministeriöiden 

virkamiehet ja kansalliset viranomaiset. 

 

https://nordicwelfare.org/pub/Arsrapport_2021_NVC/
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Vuosina 2021 ja 2022 NVC on keskittynyt erityisesti siihen, miten pandemia on 

vaikuttanut haavoittuviin ryhmiin, kuten lapsiin ja nuoriin, ikääntyneisiin, vammaisiin 

sekä maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaisiin henkilöihin. Lisäksi NVC on jatkanut 

tiedon- ja kokemustenvaihtoa dementian, hyvinvointiteknologian ja alkoholi- ja 

päihdeongelmien osa-alueilla. 


