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MIETINTÖ JÄSENEHDOTUKSESTA 

mietintö koskien 

 

Jäsenehdotusta 
pohjoismaisesta korvausjärjestelmästä, joka 
antaisi ikäihmisille oikeuden laitoshoitopaikan 
valintaan  

1. Valiokunnan ehdotus 

Hyvinvointivaliokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se antaa rajaesteneuvoston tehtäväksi laatia ehdotuksen 
säännöstöstä ja korvausjärjestelmästä, joka antaisi ikäihmisille 
mahdollisuuden valita asuinmaansa Pohjoismaissa myös laitoshoi-
toa tarvitsevana. 
 

Hyvinvointivaliokunta ehdottaa myös, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että ne kannustavat omassa maassaan kehittämään eri pohjois-
maisia kieliä tarjoavia asumismuotoja ikäihmisten tarpeisiin vas-
taamiseksi. 
 
että ne kannustavat omassa maassaan vapaaseen asuinpaikan va-
lintaan myös kuntarajojen yli, jotta ikäihmisillä olisi paremmat 
mahdollisuudet valita laitoshoitopaikka esimerkiksi kielen perus-
teella. 

2. Taustaa 

Hyvinvointivaliokunta on vastaanottanut kaksi jäsenehdotusta:  
 

- A 1596/välfärd: Jäsenehdotus pohjoismaisesta korvausjärjestel-
mästä, joka antaisi ikäihmisille oikeuden laitoshoitopaikan valin-
taan  

- A 1598/välfärd: Jäsenehdotus rajattomasta pohjoismaisesta sai-
raanhoidosta 
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Hyvinvointivaliokunta on käsitellyt jäsenehdotuksia useita kertoja ja tun-
nustellut mahdollisuutta päästä yksimielisyyteen poliittisten ryhmittymien 
välillä.  Ehdotuksilla on yhtymäkohtia ja hyvinvointivaliokunnan näkemyk-
set ovat suurelta osin yhtenevät molemmista ehdotuksista, mutta valio-
kunta on päättänyt käsitellä ehdotukset erillään. 
 
Molemmat jäsenehdotukset ovat poliittisia ja aiheuttavat erimielisyyttä, ja 
näkemykset ehdotuksesta perustuvat ideologisiin näkökohtiin ja vaihtele-
vat siten hyvinvointivaliokunnan jäsenten poliittisten kantojen mukaisesti. 
Hyvinvointivaliokunta huomauttaa, että Könbergin raportti – riippumaton 
raportti pohjoismaisen terveydenhuoltoalan yhteistyön vahvistamisesta 
seuraavien 5–10 vuoden aikana – käsittelee jäsenehdotuksessa ilmeneviä 
kohtia. 

3. Lausunnot 

Hyvinvointivaliokunnan jäsenet pääsivät 4. helmikuuta 2014 yksimielisyy-
teen sanamuodosta ja päättivät lähettää kysymyksen kaikilta valiokunnan 
jäseniltä Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan sekä Ahvenan-
maan, Färsaarten ja Grönlannin hallituksille. Hyvinvointivaliokunta lähetti 
4. helmikuuta 2014 kahta jäsenehdotusta koskevan kattavan kirjallisen 
kysymyksen E 1/2014 Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan sekä 
Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin hallituksille (liitteenä).  Vastaus 
saatiin 28. maaliskuuta 2014 Islannin sosiaali- ja asuntoministeriltä Eygló 
Harðardóttirilta (joka on myös pohjoismainen yhteistyöministeri) sekä ter-
veysministeriltä Kristján Þór Júlíussonilta. Kyseessä on 
 

- A 1596/välfärd: Jäsenehdotus pohjoismaisesta korvausjärjestel-
mästä, joka antaisi ikäihmisille oikeuden laitoshoitopaikan valin-
taan 

- A 1598/välfärd: Jäsenehdotus rajattomasta pohjoismaisesta sai-
raanhoidosta 

 
Hyvinvointivaliokunta sai vastauksen 28. maaliskuuta 2014 Islannilta, joka 
Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana koordinoi maiden 
vastaukset. Vastauksen mukaan yhteistyöministerien mielestä nyt ei ole 
oikea ajankohta ehdottaa uusia aloitteita kirjeessä mainittujen toimien li-
säksi. 

4. Valiokunnan näkemykset 

Hyvinvointivaliokunta viittaa ehdotuksiin pohjoismaisesta korvausjärjes-
telmästä, joka antaisi ikäihmisille oikeuden laitoshoitopaikan valintaan 
mistä tahansa Pohjoismaasta tai itsehallintoalueelta.  Hyvinvointivaliokun-
ta huomioi, että terveys- ja hyvinvointialalla on käynnistetty useita toimia 
Pohjoismaiden neuvostossa ja Pohjoismaiden ministerineuvostossa; ala 
huomioidaan esimerkiksi budjettipriorisoinneissa vuodelle 2015 ja eteen-
päin; sekä yhteistyöministerit että terveys- ja sosiaaliministerit käsittele-
vät asiaa ja lisäksi kansallisesti tehdään paljon työtä. Käynnissä on useita 
toimintaohjelmia, joihin sisältyy kattavia toimia Pohjoismaiden hyvinvoin-
tipoliittisten haasteiden huomioimiseksi ja ratkaisemiseksi. Hyvinvointiva-
liokunta haluaa mainita muun muassa Pohjoismaiden ministerineuvoston 
kolmevuotisen Kestävä pohjoismainen hyvinvointi -ohjelman, jossa keski-
tytään uusien hyvinvointiratkaisujen kehittämiseen. Ohjelman tavoitteena 
on löytää ratkaisuja pohjoismaisen hyvinvointimallin kehittämiseksi ja uu-
distamiseksi. Erityisesti seuraavilla kolmella aihealueella on käynnistetty 
aloitteita innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseksi: 
  

- koulutus, työ ja hyvinvointi 
- tutkimus ja hyvinvointi 
- infrastruktuuri ja hyvinvointi. 
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Muihin tärkeisiin toimiin kuuluvat ministerineuvoston ehdotus sosiaali- ja 
terveydenhuoltoalan pohjoismaisen yhteistyön uudeksi strategiaksi 
(B 294/välfärd) ja ministerineuvoston ehdotus toimintarajoitteita koske-
van pohjoismaisen yhteistyön uudesta rakenteesta (B 295/välfärd). 
  
Tämän lisäksi hyvinvointivaliokunta haluaa kaikille Pohjoismaiden ikäänty-
ville oikeuden valita hoitopaikan haluamastaan Pohjoismaasta sisältäen 
Pohjoismaiden välisen korvausjärjestelmän. Lisäksi hyvinvointivaliokunta 
haluaa kehottaa Pohjoismaita kannustamaan asumismuotoihin, joissa 
huomioidaan Pohjoismaiden kielet ikäihmisten tarpeiden mukaisesti. Mo-
nessa Pohjoismaassa on vähemmistöjä, joiden äidinkieli on toisen Poh-
joismaan kieli. Tämän vuoksi hyvinvointivaliokunta pitää tärkeänä, että 
jokainen Pohjoismaa kannustaa vapaaseen asuinmuodon valintaan myös 
oman kunnan rajojen ulkopuolelta, jotta ikääntyvät saavat mahdollisuu-
den soveltuvaan hoitokotiin myös kielitarpeidensa osalta. 
  
Uusi rajaesteneuvosto, joka aloitti toimikautensa 1. tammikuuta 2014, 
keskittyy erityisesti terveys- ja sosiaalialan rajaesteisiin ja aikoo ottaa kä-
siteltäväkseen ehdotuksessa mainittuja kysymyksiä. Hyvinvointivaliokunta 
ehdottaa, että uusi rajaesteneuvosto laatii ehdotuksen siitä, että kaikille 
Pohjoismaiden ikääntyville suodaan oikeus valita hoitopaikka haluamas-
taan Pohjoismaasta ja Pohjoismaiden välille perustetaan korvausjärjes-
telmä. 
  
Hyvinvointivaliokunta huomauttaa, että käynnissä on useita rakennemuu-
toksia, muun muassa Pohjoismaisen kansanterveystieteen korkeakoulun 
NHV:n lakkauttaminen, Pohjoismaisen vammaispoliittisen neuvoston 
(NHR) muuttaminen yhteistyöneuvostoksi sekä hyvinvointialan pohjois-
maisten laitosten keskittäminen Pohjoismaiden hyvinvointikeskuksen 
(NVC) alle. NVC on laatinut suuren määrän raportteja ja järjestänyt kor-
kean tason konferensseja Pohjoismaiden ajankohtaisista haasteista, joihin 
kuuluvat esimerkiksi hyvinvointiteknologia (ikääntyville, työmarkkinatoi-
mena toimintarajoitteisille), Pohjoismaiden ikääntyvä väestö, mielenterve-
ys, nuorten syrjäytyminen, pohjoismainen hyvinvointimalli, lapsiköyhyys, 
apuvälineet sekä pohjoismaiset tutkimukset alkoholista ja päihteistä. Ta-
voitteena on ollut pohjoismaisten toimijoiden kannustaminen oppimaan 
toistensa parhaista käytännöistä ja pohtimaan yhdessä innovatiivisia rat-
kaisuja. 
  
Viimeisin panostus konkreettisten ratkaisujen löytämiseksi hyvinvointipo-
liittisiin haasteisiin Pohjoismaiden terveyssektorilla on Ruotsin entisen ter-
veys- ja sosiaaliministerin Bo Könbergin laatima raportti Pohjoismaiden 
terveysalan yhteistyöstä tulevien 5–10 vuoden aikana. Raportti sisältää 
14 ehdotusta, joilla yhteistyötä voitaisiin syventää huomattavasti. 
  
Raportissa käsitellään muun muassa seuraavia aihepiirejä: erityistason 
hoito, harvinaiset diagnoosit, pohjoismaiden tutkimusyhteistyö kansallis-
ten rekisterien pohjalta, hyvinvointiteknologia, kansanterveysyhteistyö 
(jossa alkoholi- ja tupakkapolitiikka on keskeinen), lääkealan yhteistyö, 
potilaiden liikkuvuus Pohjoismaissa, mikrobiresistenssin vastainen työ se-
kä terveyden kasvava eriarvoisuus. 
  
Hyvinvointivaliokunta on tyytyväinen siihen, että useampia valiokunnan 
ydinasioita aina vuodesta 2008 lähtien sisältyy Könbergin raportin ehdo-
tuksiin. 
  
Hyvinvointivaliokunta haluaa mainita kolme terveys- ja sosiaalialan sopi-
musta, jotka ovat alan pohjoismaisen työn perusta: 
 

- pohjoismainen sosiaaliturvasopimus 
- pohjoismainen sosiaalipalvelusopimus 
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- sopimus eräiden terveyden- ja sairaudenhoidon henkilöstöryhmien 
ja eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista. 

5. Päätelmät 

Edellä esitetyn perusteella hyvinvointivaliokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se antaa rajaesteneuvoston tehtäväksi laatia ehdotuksen 
säännöstöstä ja korvausjärjestelmästä, joka antaisi ikäihmisille 
mahdollisuuden valita asuinmaansa Pohjoismaissa myös laitoshoi-
toa tarvitsevana. 
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Edellä esitetyn perusteella Hyvinvointivaliokunta ehdottaa myös, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että ne kannustavat omassa maassaan kehittämään eri pohjois-
maisia kieliä tarjoavia asumismuotoja ikäihmisten tarpeisiin vas-
taamiseksi. 
 
että ne kannustavat omassa maassaan vapaaseen asuinpaikan va-
lintaan myös kuntarajojen yli, jotta ikäihmisillä olisi paremmat 
mahdollisuudet valita laitoshoitopaikka esimerkiksi kielen perus-
teella. 

 

Kööpenhaminassa 27. kesäkuuta 2014 

Anders Andersson (kd), puheen-
johtaja 
Bente Stein Mathisen (H) 
Birgitte Josefsen (V) 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) 
 

Helgi Abrahamsen (sb) 
Jóhanna María Sigmundsdóttir (F) 
Kent Ekeroth (SD) 
Per Stig Møller (KF)      

 

Varauma 

Sosiaalidemokraattinen ryhmä ja vasemmistososialistinen vihreä ryhmä 
ovat pohjimmiltaan eri mieltä jäsenehdotuksen poliittisista periaatteista, 
muun muassa siitä, että rahoitus seuraa potilasta. Tämä talousnäkemys 
heikentäisi muun muassa kuntien, aluehallinnon ja valtion mahdollisuuksia 
suunnitella laadukkaita ja turvallisia palveluja niitä käyttäjäryhmiä varten, 
joilla on paljon rinnakkaisia tarpeita, ja vaatisi taloudellisia takuita siitä, 
että käyttäjäryhmät voisivat saada aina tarpeeseen perustuvat parhaat 
mahdolliset palvelut ja hoidon. 
 
Edellä esitetyn perusteella valiokunnan sosiaalidemokraattisen ryhmän ja 
vasemmistososialistisen vihreän ryhmän jäsenet suosittavat Pohjoismai-
den neuvostolle 
 

että se ei ryhdy lisätoimiin koskien jäsenehdotusta A 1596/välfärd 
pohjoismaisesta korvausjärjestelmästä, joka antaisi ikäihmisille oi-
keuden laitoshoitopaikan valintaan  

 
Kööpenhaminassa 27. kesäkuuta 2014 

Christer Adelsbo (S), varapuheen-
johtaja 
Christian Beijar (ÅSD) 
Finn Sørensen (EL) 
 

Karen J. Klint (S)  
Mikael Jungner (sd)               
Sonja Mandt (A) 
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JÄSENEHDOTUS 

 

 

Jäsenehdotus pohjoismaisesta korvausjärjes-
telmästä, joka antaisi ikäihmisille oikeuden 
laitoshoitopaikan valintaan  

Pohjoismaissa tulee ottaa käyttöön järjestelmä, joka antaisi ikäihmisille 
mahdollisuuden valita itse laitoshoitopaikan toisesta Pohjoismaasta. Monet 
pohjoismaalaiset ovat elämänsä aikana työskennelleet ja asuneet eri Poh-
joismaissa. Osa on jäänyt pysyvästi toiseen maahan. Moni ikääntyvä voi 
hoivatarpeen kasvaessa toivoa lähempää yhteyttä vanhaan kotimaahan ja 
tahtoa muuttaa lähemmäksi sukulaisiaan. 
 
On jo pitkään tiedetty, että äidinkielenään muuta kuin asuinmaansa kieltä 
puhuvat usein unohtavat oppimansa toisen kielen ikääntyessään tai hal-
vauksen tai dementian seurauksena. Dementiasta kärsivät ikäihmiset voi-
vat siksi joutua erityisen haavoittuvaan asemaan. Tämän vuoksi heille tu-
lisi taata oikeus valita vanhainkoti vapaasti Pohjoismaiden välillä. 
 
Jo nykyään esimerkiksi Ruotsissa on vanhainkoteja, joiden pääkieli on 
suomi ja Suomessa on ruotsinkielisiä vanhainkoteja. Samanlainen malli 
voitaisiin hyvin ottaa käyttöön myös muissa maissa. Se ei kuitenkaan vie-
lä riitä, eikä vanhainkoteja ole riittävästi tarpeeseen nähden. 
 
Nykyään muuttoa Pohjoismaiden vanhainkotien välillä säädellään poh-
joismaisessa sosiaalipalvelusopimuksessa. On kuitenkin epäselvää, miten 
sopimuksen artiklaa 9 sovelletaan käytännössä. Epäselvää on esimerkiksi 
se, miten paljon yksilön elämänlaadun voidaan katsoa parantuvan, mikä 
nykyisellään on edellytys muuttoluvan saamiseksi maasta toiseen. Nykyi-
sellään ei ole kuitenkaan sallittua muuttaa paremman hoidon tai hoivan 
perässä. Suurin ongelma on kuitenkin sosiaaliviranomaisten puutteelliset 
tiedot sosiaalipalvelusopimuksen hyödyntämisestä. Viranomaisten välisten 
sopimusten laatimisesta ei ole sääntöjä, kuten ei myöskään kustannusten 
jakaantumista kansallisesti. 
 
Nykyisten Pohjoismaiden välisten muuttovirtojen seurauksena monelle 
ikäihmiselle saattaa tulla tarve viettää vanhuutensa päivät entisessä koti-
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maassaan. Pohjoismaiden neuvoston konservatiivinen ryhmä on esittänyt, 
että Pohjoismaissa tulisi ottaa käyttöön vanhainkodin vapaa valintamah-
dollisuus. Rajaesteiden poistaminen työmarkkinoilta ei riitä, vaan meidän 
poliitikkojen on otettava vastuu myös työvuosien jälkeisestä ajasta. 
 
Pohjoismaisen vanhainkotien korvausjärjestelmän perustaminen parantaisi 
selvästi yksilön mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä myös van-
huutensa päivinä. Kun taloudelliset varat seuraavat hoidon tarpeessa ole-
vaa, yksilö voi myös oikeasti vaikuttaa omaan elämäänsä. Asuinpaikan va-
linnan ei tulisi rajoittua maan rajojen sisäpuolelle. Vanhainkodin valitse-
minen vapaasti Pohjoismaiden välillä tulisi olla luonnollinen seuraus siitä, 
että maat kansainvälistyvät ja integroituvat entistä enemmän. 
 
Rajaesteiden poistamisesta on yksimielisyys, mutta sen pitäisi koskea 
myös hoidon ja hoivan tarpeessa olevia. 
 
Vanhainkotien pohjoismainen korvausjärjestelmä voisi myös kannustaa 
perustamaan uusia, osuuskuntien, yhdistysten tai aatteellisten järjestöjen 
ylläpitämiä vanhainkoteja.  
 
Edellä esitetyn perusteella Cristina Husmark Pehrsson (M) ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaille, 

että ne laativat säännöstön ja korvausjärjestelmän, joka antaisi 
ikäihmisille mahdollisuuden valita asuinmaansa Pohjoismaissa 
myös laitoshoitoa tarvitsevana.  
 
että ne kannustavat omassa maassaan kehittämään eri pohjois-
maisia kieliä tarjoavia asumismuotoja ikäihmisten tarpeisiin vas-
taamiseksi.  
 
että ne kannustavat omassa maassaan vapaaseen asuinpaikan va-
lintaan myös kuntarajojen yli, jotta ikäihmisillä olisi paremmat 
mahdollisuudet valita laitoshoitopaikka esimerkiksi kielen perus-
teella. 

 
 

Tukholmassa 19. syyskuuta 2013 
 

Cristina Husmark Pehrsson (m) 
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LIITE 2 
 
KIRJALLINEN KYSYMYS 

Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan sekä Ah-
venanmaan, Färsaarten ja Grönlannin hallituksille  

Kirjallinen kysymys hyvinvointipoliittisista 
asioista  

Hyvinvointivaliokunta panee merkille, että hyvinvointialan pohjoismaises-
sa yhteistyössä tapahtuu paljon, muun muassa Pohjoismaiden ministeri-
neuvoston käynnistämän Kestävä pohjoismainen hyvinvointi -ohjelman 
sekä Bo Könbergin raportin myötä. Valiokunta on useiden vuosien ajan 
pyrkinyt valiokuntaehdotuksillaan kannustamaan kohti pitkäjänteisempää 
ja kestävämpää yhteistyötä hyvinvointipolitiikan alalla ja tarkastelemaan 
sosiaali- ja terveysalan kysymyksiä suhteessa nykyisiin ja tuleviin suuriin 
hyvinvointihaasteisiin.  
 
Pohjoismaiden neuvoston hyvinvointivaliokunnalla on käsittelyssä kaksi 
laajaa jäsenehdotusta (ks. liitteet): 
 
 A 1598/välfärd: Jäsenehdotus rajattomasta pohjoismaisesta sairaan-

hoidosta (tekijä: Pohjoismaiden neuvoston keskiryhmä) 
 A 1596/välfärd: Jäsenehdotus pohjoismaisesta korvausjärjestelmästä, 

joka antaisi ikäihmisille oikeuden laitoshoitopaikan valintaan (tekijä: 
Pohjoismaiden neuvoston konservatiivisen ryhmän jäsen Cristina 
Husmark Pehrsson, M).  

 
Hyvinvointivaliokunta toteaa, että mainituissa jäsenehdotuksissa ehdote-
taan tiiviimpää pohjoismaista sosiaali- ja terveyssektorin yhteistyötä mo-
nilla aloilla, mikä voisi antaa pohjoismaista lisäarvoa. Pohjoismaiden neu-
voston hyvinvointivaliokunta päätti 22. tammikuuta 2014 järjestetyssä 
kokouksessaan, että valiokunta on yksimielinen periaatteesta lisätä sosi-
aali- ja terveysalan yhteistyötä Pohjoismaissa ja että ikäihmisillä tulisi olla 
mahdollisuus muuttaa ja saada hoitoa toisessa Pohjoismaassa. Puolueet 
ovat kuitenkin eri mieltä rahoitusmallista, jonka mukaan "raha seuraisi 
potilasta".  
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Hyvinvointivaliokunnan on vaikea käsitellä jäsenehdotuksia ennen kuin 
Pohjoismaiden sekä Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin hallitukset 
ovat vastanneet seuraaviin kysymyksiin: 
 

1. Jäsenehdotuksen rajattomasta pohjoismaisesta sairaanhoidosta (A 
1598/välfärd) sekä jäsenehdotuksen pohjoismaisesta korvausjär-
jestelmästä, joka antaisi ikäihmisille oikeuden laitoshoitopaikan 
valintaan (A 1596/välfärd) pohjalta hyvinvointivaliokunta pyytää 
kuvausta tämänhetkisistä yhteistyöaloista sekä yhteistyön toimi-
vuudesta. 
 

2. Jäsenehdotusten pohjalta hyvinvointivaliokunta pyytää kuvausta 
ehdotusten taloudellisista seurauksista valtioille, aluehallinnolle ja 
kunnille. 
 

3. Jäsenehdotusten pohjalta hyvinvointivaliokunta pyytää ehdotusten 
seurausten arviointia rajaesteiden kannalta. 
 

4. Jäsenehdotusten pohjalta hyvinvointivaliokunta pyytää arviointia 
näiden ehdotusten toteuttamismahdollisuuksista.  

 
 
 

Tukholmassa 4. helmikuuta 2014 
 
 

Anders Andersson (kd) 
 

 
 
 
 
 


