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Svalbard-ryhmä ja Nordic Welfare Watch - 
Pohjoismainen valmiusyhteistyö  
 



Pohjoismainen terveyden- 
huollon varautuminen 
http://www.nordhels.org/ 

 Yhteistyön pohjana  
    valtiosopimus (2002)  
    Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Islannin ja 
    autonomisten alueiden kesken 
 sisältää varautumisyhteistyön ja keskinäisen 

avunannon kriisi- ja katastrofitilanteissa 
 sopimus täydentää pohjoismaista pelastusalan 

yhteistyösopimusta (1989) 
 valtiollisen tason terveysviranomaisten välinen 

jatkuva tiivis yhteistyö, jota toteutetaan 
epävirallisessa Svalbard-ryhmässä 
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Yhteistyösopimus 
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 velvoittaa pyydettäessä auttamaan kriisi- ja katastrofitilanteissa 
mahdollisuuksien mukaan 

 valmiustilanteissa edellyttää keskinäistä tiedottamista 
 normaalitilanteissa sisältää kokemusten vaihdon, yhteistyön 

kehittämisen ja keskinäisen informoimisen kunkin maan 
valmiusjärjestelmissä tapahtuvista muutoksista 

 terveysministereiden tulee kokoontua säännöllisesti 
keskustelemaan terveydenhuollon valmiusasioista 
 



Sóttvarnir 
Centre for Health Security and Infectious Disease Control 



Sóttvarnir 
Centre for Health Security and Infectious Disease Control 



Sóttvarnir 
Centre for Health Security and Infectious Disease Control 

-Ei vaikutuksia Suomen terveyspalveluihin tai ihmisten terveyteen  
-Lentorajoitukset vaikuttivat elinsiirtoihin, jotka käyttävät suihkukoneita 
-Tukea saatiin ilmavoimilta 
-Lapin keskussairaala toimi Norjalle varasairaalana 

 



Yhteistyö kriisitilanteissa 
 Japanin 2011 maanjäristyksen 

ja ydinvoimalaonnettomuuden 
vaikutusten seurannassa ja 
evakuointivalmiuden 
harkinnassa tiivistä yhteistyötä 

 2013 tiedonvaihtoa Filippiinien 
taifuunin aiheuttamassa 
katastrofitilanteessa 

 Norjan 2011 terroritekojen 
arviointiin asiantuntijoita 
Pohjoismaista   

 Antidootit botuliinia vastaan, 
isorokkorokotusten saatavuus 
ja varastointitilanne ja 
joditablettien saatavuus  
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Fukusiman onnettomuuden saastumisalue 



STM:n valmiusasiat Pohjoismaiden 
ministerineuvoston pj-kaudella 2016 

25.5.2016 

Etuni
mi 

Suku
nimi 8 

 Tavoitteena vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon asemaa 
turvallisuustoimijana Pohjoismaissa  

 Toimenpiteitä:  
– Pohjoismaiden sosiaali- ja terveysministerit hyväksyvät Svalbard-

ryhmän mandaatin 
– Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota edistetään myös 

pohjoismaisella tasolla. Sosiaalihuollon toimiala on sisällytetty 
mandaattiin, ja jatkossa valmiusyhteistyön toimintaohjelmaan ja 
pitkäntähtäimen strategiaan 

– Edistetään pohjoismaisen valmiusyhteistyön tavoitteellista toimintaa ja 
jatkuvuutta pysyvän osa-aikaisen sihteeristön avulla (suunnitelma) 

– Svalbard-ryhmän strategiatyö alkaa 
– Tehdään näkyväksi valmiustoimintaa viestinnän keinoin 

 Valmiuskonferenssi 19.-20.9.2016 Tampereella Safety 
konferenssin yhteydessä 
 
(https://www.thl.fi/fi/web/tapaturmat/ajankohtaista/tapahtumat/safety-2016-konferenssi) 
 



The Nordic Welfare Watch in Response to Crisis 
Pohjoismainen sosiaalihuollon  
varautumisen yhteistyö https://eng.velferdarraduneyti.is/nordicwelfarewatch/ 

– Hankkeessa tutkitaan, miten hyvinvointipalvelut on  
sisällytetty osaksi yleistä varautumista häiriötilanteisiin?  
Erityisesti tutkimuksen kohteena ovat sosiaalipalvelut (2014-
2015/2016) 

– Islannin Hyvinvointivahdin arviointi. Arvioinnin on toteuttanut Social 
Science Research Institute in Iceland (2014-2015)  

– Riskikartoituksen laatiminen - mihin riskeihin hyvinvointipalveluiden 
tulisi varautua tulevaisuudessa (2015-2016) 

– Edellisten tutkimustulosten yhteenveto ja arviointi mahdollisen 
laajennetun Nordic Welfare Watch -toimintamallin kannalta 

– Päätöskonferenssi Islannissa 10.11.2016 
– NORDRESS - the Nordic Centre of Excellence on Resilience and  

Societal Security http://nordress.hi.is/  
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Tulevaisuuden haasteita ja kehittämiskohteita 

 Sosiaalihuollon varautuminen osana yhteistyötä 
 Vahvempi pohjoismainen varautumisen yhteistyö 

EU:ssa 
 Poikkihallinnollinen varautumisyhteistyö 
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