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MIETINTÖ JÄSENEHDOTUKSESTA 

Hyvinvointivaliokuntas mietintö 

 

jäsenehdotusta kulttuurista ja terveydestä 

pohjoismaisessa yhteistyössä 

1. Valiokunnan ehdotus 

Hyvinvointivaliokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se varaa tarvittavat varat kulttuuri- ja terveyspanostuksen 

pohjoismaisen koordinointi- ja verkostotoimen perustamiseksi 

kolmen vuoden kokeilukaudeksi 2012–2015 tavoitteena alan poh-

joismaisen yhteistyön kytkentä ja jatkuvuus myös tulevaisuudes-

sa. 

 

että se tarkastelee mahdollisuutta antaa yhdelle pohjoismaiselle 

laitokselle tehtäväksi asettaa käyttöön tarvittavat hallinnolliset ja 

käytännölliset puitteet pohjoismaiselle kulttuuri- ja terveyspanos-

tuksen koordinointi- ja verkostotoimelle (esimerkiksi Pohjoismai-

nen hyvinvointikeskus Tukholmassa tai Nordic School of Public 

Health NHV Göteborgissa). 

 

että se järjestää kulttuuri-, kansanterveys- ja sosiaaliministerien 

yhteisen ministerikokouksen Pohjoismaiden ministerineuvoston 

Norjan-puheenjohtajakaudella vuonna 2012. 

 

että se sisällyttää kulttuurin ja terveyden yhtenä osaohjelmana 

Pohjoismaiden ministerineuvoston terveys- ja hyvinvointialan pa-

nostukseen ottaen painopisteeksi tutkimuksen, koulutuksen sekä 

kokemusten- ja tiedonvaihdon. 

 

että se edistää Suomen hallituksen "Taiteesta ja kulttuurista hy-

vinvointia" -toimintaohjelman 2010–2014 ottamista esimerkiksi, 

jota myös muut Pohjoismaat seuraavat. 
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2. Taustaa 

Hyvinvointivaliokunta sai tammikuun kokouksessaan 2012 käsiteltäväk-

seen jäsenehdotuksen kulttuurista ja terveydestä pohjoismaisessa yhteis-

työssä (A 1545/välfärd). Hyvinvointivaliokunta päätti lähettää ehdotuksen 

lausuntoa varten kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle, joka käsitteli ehdo-

tusta 22. maaliskuuta 2012 vuoden teemaistunnon yhteydessä.  

 

Hyvinvointivaliokunta sekä kulttuuri- ja koulutusvaliokunta ovat aiemmin 

tehneet yhteistyötä kulttuuria ja terveyttä koskevan ehdotuksen 

(A 1390/kultur/näring) ja siitä tehdyn suosituksen 23/2008 parissa. Asian 

käsittely saatiin päätökseen ja suositus poistettiin 30. syyskuuta 2009. 

3. Lausunnot 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta käsitteli jäsenehdotusta 

22. maaliskuuta 2012, päätti tukea ehdotusta sellaisenaan ja katsoi, että 

ehdotus voidaan käsitellä valmiiksi vuoden 2012 istunnossa. 

4. Valiokunnan näkemykset 

Hyvinvointivaliokunnan mielestä jäsenehdotuksessa otetaan esille useita 

tärkeitä alueita, joiden kautta halutaan jatkaa pohjoismaisessa yhteistyös-

sä usean vuoden ajan valmisteltua työtä. 

 

Hyvinvointivaliokunta haluaa erityisesti korostaa, että on tärkeää hyödyn-

tää pohjoismaisen yhteistyön olemassa olevia rakenteita, joiden kautta 

voidaan jatkaa ja kehittää kulttuuri- ja terveyspanostuksen pohjoismaista 

koordinointi- ja verkostotoimea kolmen vuoden kokeilukaudella 2012–

2015 tavoitteena alan pohjoismaisen yhteistyön kytkentä ja jatkuvuus 

myös tulevaisuudessa.   

 

Hyvinvointivaliokunta tukee jäsenehdotusta ja vie sen lopulliseen käsitte-

lyyn vuoden 2012 Helsingin-istuntoon. 

5. Päätelmät 

Edellä esitetyn perusteella hyvinvointivaliokunta ehdottaa, että 

  

 Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostol-

le, 

että se varaa tarvittavat varat kulttuuri- ja terveyspanostuksen 

pohjoismaisen koordinointi- ja verkostotoimen perustamiseksi 

kolmen vuoden kokeilukaudeksi 2012–2015 tavoitteena alan poh-

joismaisen yhteistyön kytkentä ja jatkuvuus myös tulevaisuudes-

sa. 

 

että se tarkastelee mahdollisuutta antaa yhdelle pohjoismaiselle 

laitokselle tehtäväksi asettaa käyttöön tarvittavat hallinnolliset ja 

käytännölliset puitteet pohjoismaiselle kulttuuri- ja terveyspanos-

tuksen koordinointi- ja verkostotoimelle (esimerkiksi Pohjoismai-

nen hyvinvointikeskus Tukholmassa tai Nordic School of Public 

Health NHV Göteborgissa). 

 

että se järjestää kulttuuri-, kansanterveys- ja sosiaaliministerien 

yhteisen ministerikokouksen Pohjoismaiden ministerineuvoston 

Norjan-puheenjohtajakaudella vuonna 2012. 

 

että se sisällyttää kulttuurin ja terveyden yhtenä osaohjelmana 

Pohjoismaiden ministerineuvoston terveys- ja hyvinvointialan pa-
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nostukseen ottaen painopisteeksi tutkimuksen, koulutuksen sekä 

kokemusten- ja tiedonvaihdon. 

 

että se edistää Suomen hallituksen "Taiteesta ja kulttuurista hy-

vinvointia" -toimintaohjelman 2010–2014 ottamista esimerkiksi, 

jota myös muut Pohjoismaat seuraavat. 

 

 

Brysselissä 25. kesäkuuta 2012 

Anders Andersson (KD) 

Anne Louhelainen (ps) 

Christer Adelsbo (S) 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) 

Flemming Møller Mortensen (S) 

Helgi Abrahamsen (sb) 

Peter Jeppsson (S) 

Sigríður Ingibjörg Ingadóttir (A) 

Siv Friðleifsdóttir (F), puheenjohtaja 

Sonja Irene Sjøli (H) 

Sonja Mandt (A), varapuheenjohtaja 

Vigdis Giltun (FrP)  

 

  



 

 

 sivu 4 / 6 

Pohjoismaiden neuvosto 

A 1545/välfärd 

Käsittelijä: 

Hyvinvointivaliokunta 

Liitteet: 

- Jäsenehdotus 

Dnro 11-00366-11 

 

LUONNOS 

 

Liite: 

 

JÄSENEHDOTUS 

 

 

Jäsenehdotus kulttuurista ja terveydestä poh-

joismaisessa yhteistyössä 
 

Malmössä 6.–7. lokakuuta 2011 pidetyn pohjoismaisen Kultur för livet -

konferenssin yhteydessä järjestäjät luovuttivat paikalla olleille poliitikoille 

suosituksen kulttuuria ja terveyttä koskevasta pohjoismaisesta yhteistyös-

tä. Suosituksessa viitataan siihen, kuinka tärkeää on:  

 

1) kokeilla uusia menetelmiä ja muita kuin perinteisiä yhteistyömuotoja 

pohjoismaisen hyvinvointimallin säilyttämiseksi ja kehittämiseksi  

2) tehdä yhteispohjoismaista monialaista ja tieteidenvälistä yhteistyötä 

tällä alalla  

3) perustaa pohjoismaiselle kulttuuri- ja terveyspanostukselle koordinoin-

titoimi, joka ottaa hoitaakseen Region Skånen neljänä viime vuotena väli-

aikaisesti hoitaman tehtävän. 

 

Tässä jäsenehdotuksessa ehdotetaan muun muassa, että Pohjoismaiden 

ministerineuvosto varaa riittävästi varoja pohjoismaisen koordinointi- ja 

verkostotoimen perustamiseen kolmen vuoden kokeilukaudeksi. Toimen 

tarkoituksena on olla yhteys- ja yhteistyöfoorumi, joka mahdollistaa jat-

kuvan yhteis- ja kehitystyön Pohjoismaiden kulttuuri- ja terveyspanostuk-

sen toimijoiden välillä. Koordinointitoimi on tärkeä perustaa jonkin nykyi-

sen pohjoismaisen laitoksen tai järjestön yhteyteen tai sen tulee sisältyä 

rinnakkaisia tai vastaavanlaisia aiheita käsittelevään pohjoismaiseen yh-

teistyöhön synergian saavuttamiseksi laadukkaassa ja tehokkaassa hyvin-

vointityössä. Esimerkkejä tällaisista järjestöistä ovat Pohjoismainen hy-

vinvointikeskus Tukholmassa ja Nordic School of Public Health NHV Göte-

borgissa. Pohjoismainen hyvinvointikeskus on ollut kiinnostunut ajatuk-

sesta. Kolmivuotisen kokeilukauden perusrahoituksen on ensisijaisesti tul-

tava Pohjoismaiden ministerineuvostolta, mutta rahoitusta on pyrittävä 

hankkimaan myös kansallisilta ja mahdollisesti muilta pohjoismaisilta kult-

tuuri-, kansanterveys- ja hoiva-alojen elimiltä.  
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Kestävän hyvinvointivaltion kehittäminen pohjoismaisesta näkökulmasta 

on Pohjoismaiden ministerineuvoston Norjan-puheenjohtajakauden pää-

teemana vuonna 2012. Ohjelmassa viitataan muun muassa siihen, että 

nykyaikainen hyvinvointivaltio luo edellytykset mahdollisimman hyvälle 

kulttuurin saatavuudelle ja osallistumiselle kulttuurielämään. Sen vuoksi 

ehdotamme, että puheenjohtajamaa Norja tekee aloitteen kulttuuri-, kan-

santerveys- ja sosiaaliministerien yhteisen kokouksen järjestämiseksi 

vuonna 2012. Kokouksen tarkoituksena on keskustella terveyden ja hy-

vinvoinnin alalla tehtävän yhteistyön uusista näkymistä, joita avautuu 

huomion kiinnittyessä yhä enemmän muun muassa taiteen ja kulttuurin 

merkitykseen ennalta ehkäisevässä, terveyttä edistävässä ja kuntoutta-

vassa työssä. 

 

Näkymät ja haasteet 

Pidämme kulttuurin ja terveyden välistä yhteyttä tärkeänä painopisteenä 

tulevaisuuteen suuntautuvassa terveys-, hyvinvointi- ja elämänlaatupoli-

tiikassa sekä osana yhteisten yhteiskunnallisten voimavarojen harkittua 

käyttöä. Kokonaisvaltainen näkemys kulttuuri- ja terveysnäkökulmasta 

on, että omaehtoisen kulttuuritoiminnan ja hyvien kulttuurielämysten tu-

lee olla kaikkien saatavilla. Taiteen ja kulttuurin merkityksestä terveydelle 

ja elämänlaadulle keskustellaan yhä enemmän, ja sitä tutkitaan laajalti 

sekä Pohjoismaissa että kansainvälisesti. Kulttuurin ja terveyden välisessä 

yhteydessä on kysymys perusasenteista ja arvoista tulevaisuuden hyvin-

vointiyhteiskunnan sekä terveys- ja hoiva-alan suunnittelussa ja järjestä-

misessä.  

 

Ikääntyneiden määrä kasvaa ja yhä useampi kärsii mielenterveysongel-

mista sekä elintapasairauksista, jotka johtuvat muun muassa nyky-

yhteiskunnan vaatimuksista ja stressistä. Tämä aiheuttaa lisähaasteita yh-

teiskunnalle. Tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskuntien on sopeuduttava se-

kä taloudellisesti että väestönkehityksellisesti alati muuttuvaan todellisuu-

teen. Yksittäinen ihminen on tietysti vastuussa omasta terveydestään, 

mutta yhteiskunnalla on merkittävä vastuu, joka ei kuulu pelkästään ter-

veysviranomaisille. Terveyteen ja elämänlaatuun kuuluvat koulu ja koulu-

tus, työ, asuinolot, ympäristö, henkilökohtainen elämäntapa, perhe ja 

verkostot, sosiaaliturva jne. Taide ja kulttuuri edustavat tässä yhteydessä 

kokemuksellista ja virkistävää perustaa, joka voi antaa meille uusia ja 

välttämättömiä ulottuvuuksia työmenetelmien ja lähestymistapojen valin-

nassa.  

 

Päätelmät 

Kulttuuri- ja terveysalan pohjoismaisen yhteistyön tavoitteena on muun 

muassa näkyvöittää ja välittää yksittäisten maiden hyviä esimerkkejä tut-

kimuksesta, koulutuksesta ja käytänteistä, elävöittää monialaista ja sek-

torienvälistä tutkimusalan, koulutuksen ja käytännön yhteistyötä, innostaa 

uusien työmenetelmien kehittämiseen ja osaltaan edistää ennaltaehkäise-

vän ja terveyttä edistävän työn aseman vahvistumista julkisessa keskus-

telussa. Alan pohjoismainen yhteistyö on tärkeä askel pyrittäessä näke-

mään kulttuurin ja terveyden yhteys itsestään selvänä tekijänä muotoilta-

essa tulevaisuuden politiikkaa, strategioita ja mittareita terveydelle, hy-

vinvoinnille ja elämänlaadulle Pohjoismaissa. 

 

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan, että 

 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostol-

le, 

 

että se varaa tarvittavat varat kulttuuri- ja terveyspanostuksen 

pohjoismaisen koordinointi- ja verkostotoimen perustamiseksi 
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kolmen vuoden kokeilukaudeksi 2012–2015 tavoitteena alan 

pohjoismaisen yhteistyön kytkentä ja jatkuvuus myös tulevai-

suudessa. 

 

että se tarkastelee mahdollisuutta antaa yhdelle pohjoismaiselle 

laitokselle tehtäväksi asettaa käyttöön tarvittavat hallinnolliset ja 

käytännölliset puitteet pohjoismaiselle kulttuuri- ja terveyspa-

nostuksen koordinointi- ja verkostotoimelle (esimerkiksi Poh-

joismainen hyvinvointikeskus Tukholmassa tai Nordic School of 

Public Health NHV Göteborgissa). 

 

että se järjestää kulttuuri-, kansanterveys- ja sosiaaliministerien 

yhteisen ministerikokouksen Pohjoismaiden ministerineuvoston 

Norjan-puheenjohtajakaudella vuonna 2012. 

 

että se sisällyttää kulttuurin ja terveyden yhtenä osaohjelmana 

Pohjoismaiden ministerineuvoston terveys- ja hyvinvointialan 

panostukseen ottaen painopisteeksi tutkimuksen, koulutuksen 

sekä kokemusten- ja tiedonvaihdon. 

 

että se edistää Suomen hallituksen "Taiteesta ja kulttuurista hy-

vinvointia" -toimintaohjelman 2010–2014 ottamista esimerkiksi, 

jota myös muut Pohjoismaat seuraavat. 

 

 

Oslossa 25. tammikuuta 2012 

 

Cristina Husmark Pehrsson (M)  Siv Friðleifsdóttir (F) 


