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Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan uusi strategia 

 
Maailmanlaajuiset ja taloudelliset haasteet sekä pohjoismaisen yhteistyön 

entistä kunnianhimoisemmat tavoitteet edellyttävät, että maat asettavat 

yhteistyön tehtäviä tärkeysjärjestykseen ja keskittyvät niistä tärkeimpiin 

pohjoismaisen yhteistyön tehostamiseksi. Rajalliset resurssit vaativat 

yhteistyöltä selkeämpiä priorisointeja ja tehokkuutta.  Tämän vuoksi MR-S on 

päättänyt korvata vuonna 209 laaditun yhteistyöohjelman uudella sosiaali- ja 

terveydenhuoltoalan strategialla.   

 

Uusi strategia on voimassa vuodesta 2013 lähtien.  Budjetin osalta voidaan 

todeta, että strategia rahoitetaan Pohjoismaiden ministerineuvoston sosiaali- 

ja terveysministerineuvostolle vuosittain määriteltävästä budjetista. 

 

Strategia on liitteenä. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan strategia 

OSA 1 

 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan pohjoismainen yhteistyö 

 

Hallitusten välistä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan pohjoismaista yhteistyötä 

johtaa sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvosto (MR-S). Yhteistyö 

pohjautuu Pohjoismaiden yhteisille arvoille, jotka muodostavat pohjoismaisen 

hyvinvointimallin perustan. Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan 

periaatteisiin kuuluvat yhtäläiset mahdollisuudet kaikille kansalaisille, 

sosiaalinen solidaarisuus ja turvallisuus sukupuoleen, etnisyyteen, uskontoon, 

vakaumukseen, toimintakykyyn, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen 

katsomatta. Tärkeitä ovat sosiaaliset oikeudet ja periaate, jonka mukaan 

sosiaali- ja terveysalan palvelut, koulutus ja kulttuuri ovat kaikille saatavilla. 

Myös yhteiskunnan heikko-osaisista ja suojattomista ryhmistä huolehtiminen 

kuuluu hyvinvointivaltion tehtäviin.    

 

Globalisaatio, väestönkehitys ja talouskriisi ovat luoneet paineita 

hyvinvointivaltiolle. On tärkeää, että Pohjoismaat kohtaavat haasteet 

yhdessä. Yhteistyötä on keskitettävä pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan 

kehittämiseen sekä kestävyyteen, ja sitä on tarkasteltava eurooppalaisesta ja 

globaalista näkökulmasta. On välttämätöntä sopeuttaa terveys- ja 

hyvinvointipolitiikkaa siten, että maat säilyttävät yhteiskunnallisen 

turvaverkon ja välttävät heikossa asemassa olevien ryhmien syrjäytymisen. 

Samalla on varmistettava muutosvalmius ja vahva kilpailukyky, ja sosiaali- ja 

terveyspalvelujen on oltava luotettavia ja laadukkaita. Toimet 
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kansanterveyden kohentamiseksi kaikissa väestöryhmissä ovat 

välttämättömiä.  

Määrätietoinen työ rajaesteiden tunnistamiseksi ja poistamiseksi on 

pohjoismaisen yhteistyön tehtävä, ja lisäksi se osoittaa yhteistyön käytännön 

hyödyn pohjoismaalaisille. Alalla on kolme tärkeää sopimusta: pohjoismainen 

sosiaaliturvasopimus, pohjoismainen sosiaalipalvelusopimus ja sopimus 

eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden 

yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista.  

 

Yhteistyön perusperiaatteena tulee olla pohjoismainen hyöty.  Tällöin maat 

saavat lisäarvoa siitä, että tiettyjä tehtäviä selvitetään tai ratkaistaan 

pohjoismaisella tasolla pohjoismaisen osaamisen ja kilpailukyvyn 

kartuttamiseksi.  

 

Pohjoismaista yhteistyötä on syytä tarkastella suhteessa muuhun Eurooppaan 

kansainvälisten järjestöjen, etenkin EU:n, Euroopan neuvoston, OECD:n ja 

YK:n, kanssa tehtävän yhteistyön ja yhteyksien kautta. Myös Pohjoismaiden 

lähialueiden kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen on keskeistä.  
 
Pohjoismaisen hyvinvointimallin kehittäminen ja kestävä kehitys kulkevat 

käsi kädessä. Kestävän kehityksen pohjoismaisen strategian tavoitteet 

sisältyvät yhteistyöhön keskeisenä näkökulmana. Ministerineuvoston 

kestävän pohjoismaisen hyvinvoinnin ohjelma muodostaa myös tärkeän osan 

työtä. Lisäksi keskitytään erityisesti tiiviiseen yhteistyöhön muiden 

alakohtaisten ministerineuvostojen kanssa. 

 

 

 

Strategian lähtökohtana on neljä keskeistä tavoitetta, jotka 

vahvistavat kestävää hyvinvointia ja terveyttä Pohjoismaissa: 

 

1. Sosiaaliturvan takaaminen Pohjoismaiden alati muuttuvilla 

työmarkkinoilla 

2. Toimien kohdistaminen ennaltaehkäisyyn 

3. Sosiaali- ja terveystoimen laadun ja turvallisuuden vahvistaminen 

4. Innovaation ja tutkimuksen edistäminen 

 

 

Päätavoitteiden toteuttamiseksi sektorilla on seuraavat kanavat: 

 

 pohjoismaiset laitokset NVC ja NHV  

 pohjoismaiset yhteistyöelimet NOMESKO ja NOSOSKO, Vammaisalan 

pohjoismainen yhteistyöneuvosto ja NIOM A/S 

 pohjoismaiset työryhmät ja asiantuntijaryhmät  

 Pohjoismaiden ministerineuvoston priorisointibudjetti 

 Sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvoston projektivarat 

 Pohjoismaiden ministerineuvoston muut varat, esimerkiksi muiden 

sektorien varat. 
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OSA 2  

 

Keskeiset poliittiset tavoitteet 

 

 

Tavoite 1 – Sosiaaliturvan takaaminen Pohjoismaiden alati 

muuttuvilla työmarkkinoilla 

 

 Edistetään hyvinvointi- ja terveyspolitiikkaa, jolla turvataan 

sosiaaliturva ja yhteiskunnan heikko-osaisten osallistaminen ja 

ehkäistään syrjäytymistä. 

  

Pohjoismainen hyvinvointimalli edellyttää korkeaa työllisyyttä. Nopeasti 

tapahtuvat muutokset tekniikan, väestönkehityksen ja talouden aloilla 

vaikuttavat sekä yksilöön että yhteiskuntaan. Työ- ja elinkeinoelämän 

kasvavat tuottavuuden ja tietoon perustuvan osaamisen vaatimukset sekä 

kova kilpailu vaikuttavat kielteisesti etenkin henkilöihin, joiden koulutustaso 

on alhainen tai toimintakyky alentunut, mutta myös nuoriin, jotka eivät ole 

saaneet kunnolla jalansijaa työmarkkinoilla. Toimiva hyvinvointiyhteiskunta 

on tärkeä edellytys muutoskyvylle ja -halukkuudelle. 

 

Talouskriisi ja sen vaikutukset etenkin 15–24-vuotiaiden työttömyyteen ovat 

haitaksi hyvinvoinnille ja sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle sekä yksittäiselle 

nuorelle. Nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa laaja turvaverkosto on 

entistäkin tärkeämpi.   

 

Kaikissa Pohjoismaissa suuri joukko työkykyisiä ihmisiä elää erilaisten 

tukimuotojen varassa. Nuoret, joilla ei ole työtä tai opiskelupaikkaa, 

kohtaavat suuria haasteita yrittäessään päästä työmarkkinoille ja uhkaavat 

jäädä yhteiskunnan ulkopuolelle ja syrjäytyä. Maat pyrkivät yhteistyöhön 

nuorisotyöttömyyden torjumiseen tähtäävien strategioiden parissa ja pyrkivät 

luomaan synergioita muun muassa EU:n Eurooppa 2020-työssä.  

 

Ehkäisevien ja varhaisten toimien kautta voidaan tarttua suureen osaan 

vakavista sosiaali- ja terveysalan haasteista, joiden kanssa fyysisesti ja 

psyykkisesti ongelmaiset nuoret painivat.  

 

Tärkeintä on parantaa tietopohjaa ja jakaa tietoa maiden välillä, jotta 

voidaan kehittää kohdennettuja toimia, jotka keskittyvät heikossa asemassa 

olevien ryhmien osallistamiseksi työelämään ja koulutukseen yksilöllisemmin 

ja entistä varhaisemmassa vaiheessa. 

 

Henkilöt, joilla on alentunut toimintakyky tai pitkäaikainen sairaus, ovat 

erityisesti vaarassa syrjäytyä ja joutua pysyvästi yhteiskunnan ulkopuolelle. 

Esteetön suunnittelu kaikilla yhteiskunnan alueilla on tärkeä keino varmistaa 

kaikille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua aktiivisesti yhteiskuntaan ja 

torjua syrjintää. Terve ja aktiivinen ikääntyvä väestö on myös tärkeä 

sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja tuottavuutta ajatellen. 

 

Pohjoismaisessa yhteistyössä pyritään erityisesti poistamaan rajaesteitä, 

jotka vaikeuttavat muuttoa Pohjoismaiden välillä.  

 

 

 

Pohjoismainen hyöty: 

Pohjoismaat voivat vaihtaa kokemuksia löytääkseen hyviä toimintatapoja ja 

toimivia ratkaisuja heikossa asemassa olevien ryhmien osallistamiseksi.  

 

Pohjoismaisessa yhteistyössä keskitytään seuraaviin 

painopistealueisiin:  

 Työllistetään ja osallistetaan heikossa asemassa olevia nuoria. 
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 Tarjotaan yhtäläiset mahdollisuudet henkilöille, joilla on 

toimintarajoitteita, sekä edistetään kattavampaa esteetöntä 

suunnittelua. 

 Taataan terve ja aktiivinen ikääntyminen, joka mahdollistaa 

osallistumisen työelämään sekä yhteiskunnan toimintaan yleisesti. 

 Poistetaan rajaesteitä liikkuvuuden lisäämiseksi ja sosiaaliturvan 

takaamiseksi.  

 

 

 

Tavoite 2 – Toimien kohdistaminen ennaltaehkäisyyn  

 

 Edistetään määrätietoista ja tehokasta panostusta sosiaali- ja 

terveysalalla vastaamaan entistä paremmin tulevaisuuden tarpeisiin. 

Panostetaan ennakoiviin ja varhaisiin toimiin sekä kuntoutukseen. 

 

Yhteiskunnalliset haasteet liittyen ikääntyvien ja kroonisesti sairaiden 

kasvavaan määrään edellyttävät vahvempaa panosta kansanterveyden 

vahvistamiseen sekä sairauksien ja vammojen ehkäisemiseen. Lisäksi on 

varmistettava, että mahdollisimman moni säilyttää toimintakykynsä ja pystyy 

toimimaan itsenäisesti mahdollisimman pitkään. Nämä haasteet kuormittavat 

sosiaalitukijärjestelmää. Resursseja on hyödynnettävä parhaalla mahdollisella 

tavalla ennaltaehkäisyn ja koordinoitujen toimien kautta. Maiden tulee 

arvioida ehkäisevien toimien vaikutuksia, kuten terveystaloudellisia voittoja.  

 

Kasvavat terveysmenot ja haasteet hyvän terveyden luomiseksi ja 

vahvistamiseksi kaikissa väestöryhmissä edellyttävät resurssien 

kohdentamista. On priorisoitava, jotta maat saisivat samalla rahalla 

enemmän ja parempaa terveydellistä tulosta. Terveyden jakautuminen 

tasaisemmin ja yhteiskunnallisten erojen tasaaminen ovat yhteiskuntamme 

erityisiä haasteita.  

 

Pohjoismailla on yhteinen tarve kehittää ja toteuttaa tehokkaita ja 

laadukkaita menetelmiä, jotta heikossa asemassa olevat lapset ja 

vanhemmat saisivat tarvitsemansa tuen. Yhteinen tavoite on se, että yhä 

harvemmat lapset ja nuoret joutuisivat alttiiksi mahdollisille 

haittavaikutuksille, joita voi aiheutua kasvaessa perheissä, joissa esiintyy 

väärinkäyttöä, mielenterveysongelmia ja väkivaltaa. Kohderyhmä on laaja ja 

avuntarve vaihtelee. Sen vuoksi tarvitaan foorumi tai pysyviä rakenteita 

tiedon jakamiselle ja kokemustenvaihdolle maiden välillä. 

 

Alkoholinkäytön varhainen aloitus ja huumausaineiden käyttö lisäävät 

väkivallan sekä sosiaali- ja terveysongelmien riskiä. Pohjoismaisen yhteistyön 

tärkeänä tehtävänä on siten kehittää ja levittää tehokkaita toimintamalleja 

sekä vaihtaa lainsäädäntöön liittyviä kokemuksia. Yhteistyön tavoitteena 

tulee olla nuorten päihteiden väärinkäytön ehkäisy.  

 

Yhteiskunnan vastuu kansanterveydestä jakautuu useiden sektorien kesken. 

 

 

 

Pohjoismainen hyöty: 

Pohjoismaat voivat vaihtaa kokemuksia löytääkseen soveltuvia ratkaisuja 

tulevaisuuden tarpeisiin ja inspiroida toisiaan uusien ja parempien ennalta 

ehkäisevien menetelmien löytämiseksi.  

 

Pohjoismaisessa yhteistyössä keskitytään seuraaviin 

painopistealueisiin: 

 Ehkäistään elämäntapasairauksia. 

 Torjutaan nuorten alkoholin ja huumausaineiden väärinkäyttöä. 

 Edistetään mielenterveyttä.  
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 Ehkäistään hyvinvoinnin ja terveyden epätasaista jakautumista.  

 Toteutetaan ennaltaehkäiseviä toimia vanhemmuuden ja hyvien 

kasvuolosuhteiden tukemiseksi.  

 

 

 

 

Tavoite 3 – Sosiaali- ja terveystoimen laadun ja turvallisuuden 

vahvistaminen  

 

 Edistetään terveys-, hoiva- ja hyvinvointipalvelujen laatua ja 

turvallisuutta.   

 

Laadukkaan terveys-, hoiva- ja hyvinvointialan edellytyksenä ovat tehokkaat, 

turvalliset ja koordinoidut palvelut, jotka osallistavat käyttäjiä ja jotka 

hyödyntävät resursseja oikealla tavalla. 

 

Sosiaali- ja hyvinvointiala on erityisten haasteiden edessä, sillä korkea 

työttömyys kuormittaa sosiaalipalveluja ja aiheuttaa suurempia 

syrjäytymisriskejä. 

 

Väestönkehityksen saralla Pohjoismaiden haasteena on muun muassa löytää 

ratkaisuja väestön ikääntyessä ja entistä suuremman joukon tarvitessa 

hoitoa ja hoivaa. Kokemusten ja tiedon jakaminen muuttuvan 

vanhustenhuollon laadun turvaamiseksi on sen vuoksi pohjoismaisen 

yhteistyön keskiössä. 

 

Lääketieteen ja tekniikan kehitys on tuonut uusia ja parempia 

hoitomahdollisuuksia moniin sairauksiin. Nämä uudet mahdollisuudet 

edellyttävät erityistä ammattitaitoa, tekniikkaa ja investointia. Lisäksi on 

osoitettu, että organisaation, hoitomäärien ja hoidon laadun välillä on yhteys. 

Tämä johtaa lähivuosina sairaalatoiminnan keskittämiseen kaikissa 

Pohjoismaissa.   

 

Pohjoismaista yhteistyötä tehdään erityistason hoidon alalla sen 

varmistamiseksi, että yhteisesti saavutetaan parempaa erityistason hoitoa 

kuin mitä maat voivat saavuttaa kukin omilla tahoillaan.  Tämä on erityisen 

tärkeää uusien ja kalliiden hoitomuotojen suhteen, joissa potilasmäärät ovat 

pieniä ja joissa tarve erityistason osaamiselle ja investoinneille on usein 

suuri.  

  

Yhteistyön kehittäminen terveydenhuollon organisoinnin osalta on etusijalla.  

Samoin pohjoismaista yhteistyötä voidaan kehittää potilasturvallisuuden 

alalla terveys- ja hoivapalveluissa tapahtuvien virheiden ja vammojen 

välttämiseksi. 

 

Pohjoismaista yhteistyötä on käynnistetty kliinisten monikeskustutkimusten 

alalla. Kliinisten tutkimusten avulla arvioidaan uuden diagnostiikan ja 

potilashoidon vaikutuksia ja turvallisuutta. Kliiniset tutkimukset vaativat 

suuria potilasmääriä luotettavien tulosten saamiseksi, ja tällaisen 

tutkimuksen toteuttaminen voi olla yksittäiselle Pohjoismaalle vaikeaa 

kohtuullisen ajanjakson sisällä. 

 

Terveydenhuollon viranomaisille on erityisen tärkeää voida hyödyntää 

tämänkaltaisten tutkimusten tuomaa tietoa erilaisten hoitotoimenpiteiden 

hyödystä, turvallisuudesta ja kustannustehokkuudesta. 

 

Uudet tekniset ratkaisut, kuten sähköiset terveydenhuoltopalvelut, antavat 

paremmat mahdollisuudet varmistaa yhtäläinen pääsy terveys- ja 

hoivasektorin palveluihin asuinpaikasta riippumatta. Lisäksi niiden avulla 

voidaan parantaa palvelujen laatua. 
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Pohjoismainen hyöty: 

Pohjoismaat voivat tehdä yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun ja 

turvallisuuden varmistamiseksi hyödyntämällä yhteistä tietoa ja kokemusta.  

Tavoitteena on varmistaa parempi laatu kuin minkä kukin maa pystyisi 

saavuttamaan erillään. Pohjoismaiden potilaille on taattava paras 

mahdollinen hoito. 

 

Pohjoismaisessa yhteistyössä keskitytään seuraaviin 

painopistealueisiin: 

 Tehdään yhteistyötä kliinisten monikeskustutkimusten parissa. 

 Tehdään yhteistyötä terveydenhuollon erityistason hoidossa. 

 Jaetaan tietoa ja kokemuksia sosiaali- ja terveysalan 

organisoinnista, mukaan lukien tiedonvaihto koskien ikääntyvien ja 

toimintarajoitteisten sosiaalipalveluja. 

 Jaetaan kokemuksia ja kehitetään menetelmiä sosiaali- ja 

terveyssektorin henkilökunnan rekrytoinnissa ja työhön 

sitouttamisessa. 

 Parannetaan terveys- ja hoivasektorin laatua sähköisiä 

terveydenhuoltopalveluja kehittämällä. 

 Tehdään yhteistyötä terveydenhuollon valmiuden alalla. 

 

 

 

Tavoite 4 – Innovaation ja tutkimuksen edistäminen 

 

 Edistetään tulevaisuuden terveys-, hoiva- ja hyvinvointipalvelujen 

innovaatiota ja tutkimusta. 

 

Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta on suurten taloudellisten sekä sosiaali- 

ja terveyspoliittisten haasteiden edessä. Tarvitaan kokemuksiin ja 

tutkimukseen perustuvaa tietoa siitä, millä keinoilla on parhaimmat 

vaikutukset. Pohjoismainen yhteistyö järjestelmällisen kokemusten yhteen 

kokoamisen sekä tiedonvaihdon kautta voi vahvistaa maiden työtä 

tehokkaiden hyvinvointiratkaisujen saavuttamiseksi.    

 

Kaikki Pohjoismaat ovat orastavan väestönkehityshaasteen edessä, kun 

ikääntyvien määrä lisääntyy samalla, kun heistä huolehtivien määrä vähenee. 

Tämän myötä hoidon ja hoivan tarpeet ja toiveet muuttuvat.   

 

Hyvinvointiteknologia ja apuvälineet auttavat ikääntyviä ja kaikenikäisiä 

toimintarajoitteisia selviytymään itsenäisesti, ja niiden avulla voidaan myös 

hoitaa monia niistä rutiinitehtävistä, joita omaiset ja hoito- ja hoivahenkilöstö 

suorittavat nykyään. Tiiviimpää pohjoismaista yhteistyötä innovaation, 

hyvinvointiteknologian ja apuvälineiden alalla priorisoidaan muun muassa 

ikääntyvälle väestölle suunnatun arkiaskareita helpottavan esteettömän 

suunnittelun edistämiseksi. 

 

Pohjoismaat ovat voimavara sekä hyvinvointiteollisuudelle että tutkijoille, 

sillä Pohjoismailla on tietokantoja ja tilastoja – esimerkiksi sosiaalialan 

rekisterejä, biopankkeja ja tietoa uusien lääkkeiden ja hoitojen testauksesta. 

On selvitettävä mahdollisuuksia lisätä tietokantojen hyödyntämistä 

tutkimuskäyttöön. 

 

Talouskriisi tuo mukanaan suuria haasteita sekä epätasa-arvoisuuden 

lisääntymisen ja syrjäytymisen vaaran, mikä voi vaikuttaa lasten ja nuoren 

kasvuoloihin.  Kestävä ja tulevaisuuden huomioiva hyvinvointiyhteiskunta 

edellyttää, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet terveyteen ja 

hyvinvointiin. On syytä selvittää mahdollisuuksia tehdä vertailevaa 
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tutkimusta sosiaalisen hyvinvoinnin epätasa-arvoisesta jakautumisesta, 

syrjäytymisestä ja terveydestä Pohjoismaissa.  

 

 

 

Pohjoismainen hyöty: 

Pohjoismaat voivat kokemustenvaihdon ja tutkimuksen keinoin vaikuttaa 

maiden terveys-, hoiva- ja hyvinvointipalvelujen kehittämiseen.  

Pohjoismaiden väestöryhmien sekä hyvinvointijärjestelmien yhtäläisyydet 

antavat hyvät edellytykset tehdä vertailevaa tutkimusta ja analyyseja 

Pohjoismaissa. 

 

Pohjoismaisessa yhteistyössä keskitytään seuraaviin 

painopistealueisiin: 

 Käynnistetään yhteispohjoismaisia yhteistyöhankkeita koskien 

innovaatiota, hyvinvointiteknologiaa ja apuvälineitä. 

 Tehdään vertailevaa tutkimusta yhteiskunnallisista eroista 

hyvinvoinnin ja terveyden osalta. 

 

 


