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Suomi toimii Pohjoismaiden ministerineuvos-
ton puheenjohtajamaana vuonna 2011. Sosiaali- ja 
terveys  sektorin puheenjohtajuusohjelma kattaa sosiaali- ja 
ter veys  politiikan lisäksi myös tasa-arvo-, työympäristö- ja 
ravit semuskysymykset. 

Pidämme tärkeänä pohjoismaisen yhteistyön jatkuvuut-
ta eri sektoreilla ja haluamme viedä onnistuneesti päätök-
seen meneillään olevat yhteistyöprojektit. Pohjoismaisilla 
sosiaali- ja terveysalan laitoksilla on keskeinen rooli pu-
heenjohtajakauden tavoitteiden saavuttamisessa. Pidämme 
tärkeänä yhteistyön tiiviimpää kytkemistä muuhun kansain-
väliseen yhteistyöhön, kun sosiaali- ja terveysalan pohjois-
maisen yhteistyön sisältöä kehitetetään.  

Sosiaali- ja terveyssektorilla pääteemoja ovat 
hyvinvointi-ja terveysalan pohjoismainen yhteistyö, Pohjois-
maiden välisen liikkuvuuden helpottaminen sekä globalisaa-
tion haasteet ja kestävä kehitys. Keskustelua käydään sosiaa-
li- ja terveysalan ajankohtaisista hallinnollisista uudistuksista 
ja erityisesti lapsiperheiden ja ikääntyneiden terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämisestä ja palvelujen kehittämisestä. 
Aiomme myös jatkaa pohjoismaista yhteistyötä mielenter-
veyteen liittyvissä kysymyksissä. Terveyttä ja hyvinvointia 
koskevilla globalisaatioprojekteilla tuetaan pohjoismaisen 
hyvinvointimallin kilpailukykyä ja kehitystä. 

Tasa-arvosektorilla kehitämme sukupuolisensi-
tii vi siä ratkaisuja osana puheenjohtajakauden pääteemaa 
eli ilmastonmuutoksen torjumista ja siihen sopeutumista. 
Käynnistämme ministerineuvoston uuden nelivuotisen tasa-
arvoyhteistyöohjelman. Jatkamme sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistamista ministerineuvoston eri yhteistyöaloilla.    

Työelämäsektorilla puheenjohtajakauden pääta-
voitteita ovat työterveyden ja työhyvinvoinnin edistäminen.  
Suomi pyrkii järjestelmällisesti vähentämään työtapaturmia, 
ammattitauteja ja varhaista eläkkeelle siirtymistä.  

Elintarvikealalla puheenjohtajakauden pääpaino 
on elin tarviketurvallisuudessa ja väestön ravitsemustilan 
parantamisessa. Lisäksi uudistetaan pohjoismaiset ravitse-
mussuositukset. Suositusten on määrä valmistua vuonna 

2012.
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  Sosiaali- ja terveydenhuollon organisointi ja 
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Kokoukset, seminaarit ja konferenssit
Sosiaali- ja terveysministerikokous
Tämänvuotisen sosiaali- ja terveysministerikokouksen ai-
heita ovat muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon jär-
jestäminen Pohjoismaissa, globalisaatiotyö sekä liikkuvuu-
den helpottaminen Pohjoismaiden välillä.

Tasa-arvoministerikokous
Kokouksessa keskustellaan ajankohtaisista tasa-arvoyhteis-
työn teemoista.  

Pohjoismainen hyvinvointikonferenssi
Konferenssissa pohditaan pohjoismaisen hyvinvointimallin 
roolia globaalista näkökulmasta.

Näyttö sosiaali- ja terveydenhuollon tukena 
-seminaari
Campbell- ja Cochrane-yhteistyö -seminaarissa tarkastel-
laan sitä, miten tutkimustietoa voitaisiin käyttää sosiaali- ja 
tervey denhuollon päätöksenteon ja kehittämisen tukena.

Kestävän kehityksen konferenssi
Konferenssissa tarkastellaan kestävää kehitystä eri näkö-
kulmista sekä kestävää kehitystä ja ilmastonmuutosta su-
kupuolinäkökulmasta.

Konferenssi pakkokeinojen vaihtoehdoista 
psykiatriassa ja pakkokeinojen seurauksista
Konferenssissa keskustellaan mm. ihmisoikeuksista ja etii-
kasta hoitoalalla sekä siitä, miten pakkokeinojen käyttöä 
voitaisiin vähentää hoitoalalla.

Pohjoismainen huumefoorumi
Suomi isännöi vuosittain järjestettävää pohjoismaista huu-
mefoorumia. YK:n huumausainetoimikunnan päätöslau-
selman mukaisesti Suomi painottaa kulttuurin merkitystä 
huumeiden käytön ja syrjäytymisen ehkäisyssä.

Pohjoismainen kansanterveyskonferenssi
Pohjoismaisessa kansanterveyskonferenssissa keskustellaan 
pohjoismaisesta hyvinvointimallista ja terveyttä edistävästä 
toiminnasta, tiedosta ja hyvistä käytännöistä yhteiskunnan 
eri tasoilla.

Potilasturvalliuuskonferenssi
Konferenssissa Pohjoismaat vaihtavat kokemuksiaan poti-
lasturvallisuudesta. Pohjoismaissa on paljon potilasturval-
lisuusosaamista ja potilasturvallisuus on tärkeä osa hyvää 
hoitoa. 

AIKA  KOKOUS  PAIKKA

Elokuu

24-25.8.2011  Pohjoismainen huumefoorumi Helsinki

24-26.8.2011  Pohjoismainen kansanterveys-  Turku
 konferenssi

31.8.-1.9.2011 Pohjoismainen sosiaalitilastollinen Fäärsaaret
 komitea, NOSOSKOn vuosikokous

Syyskuu

8.9.2011  Potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki

19.-20.9.2011  Pohjoismainen työympäristöjaosto Oslo

21.9.2011 Tasa-arvoasiain ministerineuvosto Helsinki

Lokakuu

4.-5.10.2011  Luoteis-Venäjän tasa-arvoyhteis- Pietari
 työn 2011–2014 kick-off-konferenssi

6.10.2011  Pohjoismainen konferenssi Tukholma
 asiakasosallistumisesta ja
 hyvinvointiteknologiasta

11.-12.10.2011  Uusi pohjoismainen ruoka Helsinki

12.10.2011   NIVAn seminaari: Mental health Helsinki
 and Work: Can we improve Return   
 to Work and Retention for employees
  with mental health problems?

24.-25.10.2011  Food Safety Systems - Share and Espoo
 Compare

31.10.2011   Tasa-arvoasiain virkamies- Kööpen-
 komitean kokous hamina

31.10.-1.11.2011 Sosiaali- ja terveyspolitiikan  Kööpen-
 virkamieskomitean kokous  hamin

Marraskuu

1.11.2011  Vihreä Pohjola - tasa-arvoinen   Kööpen-
 toimija -oheistapahtuma PN:n  hamina
 istunnossa 

1.-3.11.2011  Pohjoismaiden neuvoston  Kööpen-
 63. istunto hamina

8.11.2011  Uusia näkymiä suun terveyden- Espoo
 huollossa Pohjoismaissa - potilas-
  turvallisuus ja laatu painopisteenä

10.-11.11.2011   Pohjoismainen vanhuspoliittinen Espoo
 verkosto

18.11.2011 Seminaari vanhempainvapaista  Helsinki
 Pohjoismaissa talouskriisin jälkeen

29.-30.11.2011 Pohjoismainen workshop  Helsinki
 - Työympäristö ja työura 

Joulukuu

8.-9.12.2011  Pohjoismaiden ja Baltian maiden Espoo
 seminaari lasten kurituksesta

AIKA  KOKOUS  PAIKKA

Tammikuu

21.1.2011  Näyttö sosiaali- ja  Helsinki
 terveydenhuollon tukena

26.1.2010  Pohjoismaiden neuvoston hyvin- Espoo
 vointivaliokunta tapaa peruspalvelu-
 ministeri Paula Risikon

31.1.-2.2.2011  Kestävän kehityksen konferenssi Turku

Helmikuu

8.2.2011  Tasa-arvoasiain virkamies- Kööpen-
 komitean kokous  hamina

21.-25.2.2011 Pohjoismaiset oheistapahtumat  New York
 YK:n Commission on the 
 Status of Women -istunnossa

Maaliskuu

1.-2.3.2011  Sosiaali- ja terveyspolitiikan  Espoo
 virkamieskomitean kokous

9.3.2011  Nordic Challenges,  Jyväskylä
 Future Possibilities  
 – Gender Awareness in Schools 
 and Teacher Education

23.-24.3.2011  Pohjoismainen työympäristöjaosto Tukholma

Huhtikuu

5.-6.4.2011  Pohjoismainen hyvinvointi- Helsinki
 konferenssi

Toukokuu

3.-4.5.2011  Sosiaali- ja terveyspolitiikan  Kööpen-
 virkamieskomitean kokous hamina

5.-6.5.2011  Konferenssi psyykkisistä  Göteborg
 toimintahäiriöistä kärsivien 
 nuorten aikuisten pääsystä 
 työelämään

9.5.2011  Tasa-arvoasiain virkamies- Helsinki
 komitean kokous   

10.5.2011  NB8-virkamieskokous (Baltian Tallinna
 maiden ja Pohjoismaiden yhteis-  
 työkokous tasa-arvosektorilla) 

30-31.5.2011  Lähisuhdeväkivallan pohjoismaisen Espoo
 asiantuntijaverkoston kokous

Kesäkuu

20.-21.6.2011  Sosiaali- ja terveyspolitiikan  Vaasa
 ministerineuvosto

21.-22.6.2011  Konferenssi psykiatrian pakko- Vaasa
 keinojen vaihtoehdoista ja 
 seurauksista


