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Sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvosto (MR-S) päätti Tukholmassa 

11. kesäkuuta 2013 järjestetyssä kokouksessaan Pohjoismaisen 

kansanterveystieteen korkeakoulun (NHV) lakkauttamisesta 1. tammikuuta 

2015 lähtien. Ministerit päättivät lisäksi, että laadukasta kansanterveysalan 

pohjoismaista yhteistyötä on ylläpidettävä, mutta sitä jatketaan muilla 

tavoin. Tässä yhteydessä on huomioitava myös ministerineuvoston kattava 

kolmivuotinen Kestävä pohjoismainen hyvinvointi -ohjelma. 

 

Päätös on tehty NHV:stä laaditun riippumattoman selvityksen sekä sosiaali- 

ja terveyspolitiikan virkamieskomitean (ÄK-S) käymän perusteellisen 

keskustelun pohjalta. 

 

Pohjoismaiset yhteistyöministerit (MR-SAM) hyväksyivät 2. heinäkuuta 2013 

MR-S:n päätöksen NHV:n lakkauttamisesta.  

 

 

 

Taustaa 

Pohjoismaisella kansanterveystieteen korkeakoululla on ollut vahva asema 

oman alansa koulutuksen tarjoajana Pohjoismaissa. Korkeakoulun toiminta 

käynnistyi vuonna jo 1953 Göteborgissa neljän pohjoismaisen 

lääkintöhallituksen johtajan aloitteesta. Tavoitteena oli antaa Pohjoismaiden 

terveydenhuollon ammattilaisille mahdollisuus suorittaa kansanterveystieteen 

jatko-opintoja. 

 

NHV oli vuosia Pohjoismaiden ainoa virallinen kansanterveystieteen 

koulutuksen tarjoaja. Nykyään NHV:n asema ei enää ole yhtä vahva, sillä 

useimmat Pohjoismaat ovat käynnistäneet omia kansanterveystieteen 

koulutusohjelmia. Korkeakoulun asema tämänkaltaisen koulutuksen 

tarjoajana eroaa siis nykyään alkuperäisestä.  

 

Koulun aseman muuttumisen vuoksi ÄK-S on jo jonkin aikaa keskustellut 

NHV:n asemasta ja tulevaisuudesta ja päätti 1. marraskuuta 2011 tilata 

korkeakoulua koskevan selvityksen. Tukholmassa sijaitseva konsulttiyritys 

Faugert & Co sai toimeksiannoksi laatia selvityksen pohjoismaisen konsortion 

avulla. Konsortiossa olivat mukana arviointi- ja tutkimuslaitokset 
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Norjasta ja EVA Tanskasta. Lisäksi konsortio teki asiakirja-analyyseja ja 

haastatteluja islantilaisten toimijoiden kanssa. Selvitys laadittiin yhteistyössä 

pohjoismaisen viiteryhmän kanssa, johon kuuluu maiden sosiaali- ja 

terveysministeriöiden nimittämiä edustajia. Lisäksi konsortio oli yhteydessä 

korkeakoulun johtoon, rehtoriin, henkilökuntaan ja opiskelijoihin.   

 

Maat päättivät jatkotyöstä ja aikataulusta marraskuussa 2012 ja 

Pohjoismaiden ministerineuvoston ja NHV:n välistä sopimusta jatkettiin 

vuodella eli 1. tammikuuta 2014 asti vanhan, vuosiksi 2010–2012 tehdyn 

sopimuksen ehdoin. 

 

Faugert & Co:n loppuraportti lähetettiin Pohjoismaiden sosiaali- ja 

terveysministereille sisäiselle lausuntokierrokselle ja maat keskustelivat 

NHV:n tulevaisuutta koskevista näkemyksistään helmi-huhtikuussa vuonna 

2013. Maiden perusteellisen keskustelun ja käsittelyn jälkeen ÄK-S laati 

kokouksissaan 25. huhtikuuta ja 22. toukokuuta 2013 päätösehdotuksen MR-

S:lle NHV:n lakkauttamista 1. tammikuuta 2015 lähtien. 

 

Kansanterveysalan yhteistyö tulevaisuudessa ja NHV:n 

lakkauttaminen 

MR-S päätti Tukholmassa 11. kesäkuuta 2013 järjestetyssä kokouksessaan 

Pohjoismaisen kansanterveystieteen korkeakoulun (NHV) lakkauttamisesta 

1. tammikuuta 2015 lähtien. Ministerit päättivät lisäksi, että laadukasta 

kansanterveysalan pohjoismaista yhteistyötä on ylläpidettävä, mutta sitä 

jatketaan muilla tavoin. Tässä yhteydessä on huomioitava myös 

ministerineuvoston kattava kolmivuotinen Kestävä pohjoismainen hyvinvointi 

-ohjelma. 

 

NHV:n lakkauttamiseen liittyen ministerit korostivat lisäksi, että on tärkeää 

huolehtia siitä, että korkeakoulussa aloittaneet koulutustaan vielä suorittavat 

opiskelijat voisivat mahdollisuuksien mukaan suorittaa tutkintonsa loppuun. 

 

NHV:n toiminnan lakkauttamiselle on laadittava yksityiskohtainen aikataulu 

ja toimintasuunnitelma. MR-S päätti, että ÄK-S:n on hyväksyttävä aikataulu 

ja toimintasuunnitelma, ja jos osoittautuu, että NHV:n toiminnan 

lopettamiseen tarvitaan lisäaikaa vuoteen 2015, toimintaan käytetään 

korkeakoulun omaa pääomaa. 

 

Pohjoismaiden ministerineuvoston ja NHV:n välinen sopimus päättyy 

1. tammikuuta 2014. MR-S päätti jatkaa hallinnollisesti nyt voimassa olevaa 

sopimusta, kunnes korkeakoulun toiminta on lakannut.  

 

MR-S päätti myös, että NHV:lle nykyisellään kuuluvat tietyt 

kansanterveystehtävät siirretään Pohjoismaiseen hyvinvointikeskukseen 

(NVC) ja että NVC toimii jatkossa pohjoismaisena osaamiskeskuksena ja 

varmistaa kansanterveystieteen alan tiedonvälityksen Pohjoismaissa. Lisäksi 

NHV:lle kuuluva kansanterveystieteen tutkimus voitaisiin jatkossa siirtää 

pohjoismaisen laitoksen NordForskin hallinnoitavaksi.  

 

Kansanterveystieteen alan tulevaisuuden yhteistyöstä, mukaan lukien 

infektiotautien ja sairaalahygienian jatkokoulutusmahdollisuudet, on 

keskusteltava ja päätettävä pohjoismaisen organisaatiokomitean laatiman 

selvityksen ja päätösehdotuksen pohjalta. 

 

Yhteistyön kehittämiseksi ja kestävän pohjoismaisen hyvinvoinnin 

vahvistamiseksi Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri on saanut 

tehtäväksi tutkia, millä alueella olisi hyödyllistä lisätä sosiaali- ja terveysalan 

pohjoismaista yhteistyötä. Ministerit katsoivat tämän kysymyksen sisältävän 

monia mahdollisuuksia pohjoismaiseen yhteistyöhön. 
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Pohjoismaiset yhteistyöministerit (MR-SAM) hyväksyivät 2. heinäkuuta 2013 

MR-S:n päätöksen NHV:n lakkauttamisesta 1. tammikuuta 2015 lähtien. 

 

Budjettivaikutukset 

Vuonna 2013 NHV:n budjetti on noin 38 miljoonaa Tanskan kruunua, ja 

rahoitus tulee suoraan maiden sosiaali- ja terveysministeriöistä. Summa ei 

sen vuoksi ole osa Pohjoismaiden ministerineuvoston budjettia.  

 

Korkeakoulun taloudesta on lisätietoa liitteenä olevissa Faugert & Co:n 

loppuraportissa ja NHV:n vuosikertomuksessa 2012.   

 

 

 

 

 

 

 


