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MIETINTÖ MINISTERINEUVOSTON 
EHDOTUKSESTA 

Hyvinvointivaliokunnan mietintö koskien 

 

ministerineuvoston ehdotusta 
toimintarajoitteita koskevan pohjoismaisen 
yhteistyön uudesta rakenteesta 

1. Valiokunnan ehdotus 

Hyvinvointivaliokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se toteuttaa Pohjoismaiden ministerineuvoston ehdotuksen B 
283/välfärd Pohjoismaiden vammaispoliittisen neuvoston (NHR) 
lakkauttamisesta ja yhteistyöneuvoston perustamisesta. 

2. Taustaa 

Hyvinvointivaliokunta on vastaanottanut ministerineuvoston ehdotuksen 
B 283/välfärd toimintarajoitteita koskevan pohjoismaisen yhteistyön uu-
desta rakenteesta. 
 
Hyvinvointivaliokunta panee merkille, että pohjoismaiset yhteistyöministe-
rit (MR-SAM) päättivät 10. syyskuuta 2012 perustaa vammaisalan poh-
joismaisen yhteistyöneuvoston (jäljempänä yhteistyöneuvosto). Ehdotuk-
sen mukaan uusi yhteistyöneuvosto olisi Pohjoismaiden sosiaali- ja terve-
yspolitiikan ministerineuvoston (MR-S) alainen, mutta sillä olisi neuvoa-
antava rooli kaikilla Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyöaloilla. 

3. Lausunnot 

Pohjoismaista vammaispoliittista neuvostoa (NHR) arvioitiin yhteistyömi-
nistereiden (MR-SAM) joulukuussa 2008 tekemän päätöksen mukaisesti. 
Oxford Researchin tekemä arviointi valmistui 2009. Hyvinvointivaliokunta 
panee merkille, että arvioinnin tavoitteena oli selvittää vammaispoliittisen 
neuvoston toimintaa ja tuloksia sekä mahdollisia esteitä ja menestysteki-
jöitä sen kymmenvuotisen toiminnan aikana. Lisäksi haluttiin saada ehdo-
tuksia toiminnan keskeisistä tavoitteista ja tuloksista. Arvioinnin tulokset 
ovat toimineet pohjana periaatteelliselle keskustelulle siitä, miten vam-
maisalan pohjoismainen yhteistyö voitaisiin parhaiten järjestää. 
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Hyvinvointivaliokunta huomioi, että Pohjoismaisesta vammaispoliittisesta 
neuvostosta laadittu raportti lähetettiin lausuntokierrokselle virkamiesko-
miteoihin, laitoksiin ja alan pohjoismaisille toimijoille sekä Pohjoismaiden 
neuvostolle.  Hyvinvointivaliokunta antoi arviointiraportin pohjalta lausun-
tonsa ja kommenttinsa ehdotukseen pohjoismaisen vammaisalan uudel-
leenjärjestelystä.  
 
Hyvinvointivaliokunta käsitteli raporttia poliittisesti valiokuntakokoukses-
saan 27. lokakuuta 2009 ja lähetti lausuntonsa Pohjoismaiden ministeri-
neuvostolle 20. marraskuuta 2009. Hyvinvointivaliokunta pani merkille 
tuolloin, että NHR:llä ei arvioinnin mukaan ollut poliittista näkyvyyttä eikä 
kytköksiä poliittiseen tasoon.  NHR:llä ei juurikaan ollut yhteydessä Poh-
joismaiden neuvostoon ja sen keskeisiin valiokuntiin, kuten hyvinvointiva-
liokuntaan, jotka voivat nimenomaan tehdä omia jäsen- ja valiokuntaeh-
dotuksia, esittää kysymyksiä ministereille, järjestää kuulemistilaisuuksia, 
pyytää lausuntoja kaikkien Pohjoismaiden hallituksilta ja ottaa käsittelyyn 
ajankohtaisia ongelmia niin kansallisella kuin pohjoismaisellakin tasolla. 
Hyvinvointivaliokunta totesi lausunnossaan, että NHR:ää on kehotettava 
vahvistamaan yhteyksiä myös Pohjoismaiden neuvostoon sen sijaan, että 
se keskittyisi yhteydenpidossaan pelkästään Pohjoismaiden ministerineu-
vostoon. Hyvinvointivaliokunta painotti samalla, että myös NHR:ään kol-
meksi vuodeksi nimitettyjen parlamentaarikkojen tulisi osaltaan vaikuttaa 
NHR:n näkyvyyden parantamiseen ja parantaa NHR:n toiminnasta tiedot-
tamista alan muille poliittisille toimijoille. 
 
Hyvinvointivaliokunnan jäsenet tukivat Oxford Researchin tekemiä suosi-
tuksia, ja näkivät arvioinnin hyvin konkreettisena palautteena siitä, miten 
NHR:n toimintaa on muutettava, jotta se voisi toteuttaa toimeksiantonsa. 
 
Hyvinvointivaliokunta on tietoinen siitä, että NSK ja MR-SAM keskustelivat 
asiasta lausuntojen pohjalta helmikuussa 2010 pidetyssä kokouksessaan. 

4. Valiokunnan näkemykset 

Hyvinvointivaliokunta huomioi, että yhteistyöneuvostolla on neuvoa-
antava tehtävä alan asiantuntijana ja että sitä on kuultava toimintarajoit-
teita koskevissa kysymyksissä. Yhteistyöneuvoston on lisäksi tarkoitus 
osallistua myös vammaisalan toimintasuunnitelman laadintatyöhön, josta 
Pohjoismainen hyvinvointikeskus (NVC) vastaa. 
 
Pohjoismaiden ministerineuvosto on ehdottanut, että neuvosto kokoontuisi 
kaksi kertaa vuodessa. Yhteistyöneuvostolla olisi velvollisuus toimittaa so-
siaali- ja terveyspolitiikan virkamieskomitealle kirjallinen selvitys toimin-
nastaan ennen komitean syyskokousta. Yhteistyöneuvoston edustaja voisi 
kutsuttaessa osallistua virkamieskomitean kokoukseen. 
 
Hyvinvointivaliokunta panee merkille, että neuvosto koostuisi kahdeksasta 
vammaisalan asiantuntijasta ja kahdeksasta pohjoismaisten vammaisjär-
jestöjen edustajasta. Pohjoismaat sekä Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grön-
lanti nimittävät itse omat asiantuntijansa. Pohjoismaiden sekä Ahvenan-
maan, Färsaarten ja Grönlannin vammaisjärjestöt vastaavat itse edusta-
jansa nimittämisestä esimerkiksi kattojärjestöjen kautta kansallisessa ni-
mittämisprosessissa, joka dokumentoidaan ja esitellään virkamieskomite-
alle nimittämisen yhteydessä. 
 
Hyvinvointivaliokunta huomioi, että edustajien on tarkoitus raportoida 
säännöllisesti yhteistyöneuvoston toiminnasta oman maansa järjestölle. 
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Hyvinvointivaliokunta huomioi, että Pohjoismaiden ministerineuvosto on 
laatinut nimittämissäännöt. Toimintakaudelle valitaan puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja ja yhteistyöneuvosto perustaa työvaliokunnan, jonka 
tehtävänä on tuoda työhön jatkuvuutta. 
 
Hyvinvointivaliokunta panee merkille, että neuvoston sihteeristönä toimii 
Pohjoismainen hyvinvointikeskus (NVC). Sihteeristö vastaa yhdessä työ-
valiokunnan kanssa yhteistyöneuvoston kokousten valmistelusta ja seu-
rannasta. Hyvinvointivaliokunta suhtautuu myönteisesti siihen, että sih-
teeristö laatii Pohjoismaiden neuvostolle joka toinen vuosi raportin koskien 
Pohjoismaiden ministerineuvoston toimintarajoitteisiin liittyvää toimintaa. 
 
Hyvinvointivaliokunta pitää hyvänä ajatusta, että yhteistyöneuvoston toi-
minnasta laaditaan arviointi kahden toimintavuoden jälkeen tavoitteena 
tehdä mahdollisesti tarvittavia muutoksia yhteistyöneuvoston toimintaan. 
Yhteistyöneuvoston toiminta rahoitetaan täysin tai osittain Pohjoismaiden 
ministerineuvoston hankevaroista. Neuvoston jäsenille ei makseta palkki-
oita. 
 
Hyvinvointivaliokunta viittaa 20. marraskuuta 2009 päivättyyn lausun-
toonsa, jossa korostettiin miten tärkeää on, että yhteistyöneuvosto var-
mistaisi poliittisen painoarvonsa alalla ja alan kysymyksissä sekä lisäisi 
näkyvyyttään ja tunnettuuttaan Pohjoismaissa. Näin siitä muodostuisi 
ajankohtaisempi neuvoa-antava ja poliittinen elin Pohjoismaiden ministe-
rineuvostolle, yhteistyöministereille ja Pohjoismaiden neuvoston valiokun-
nille, kuten alkuperäisenä ajatuksena oli perustamisvuonna 1997. Hyvin-
vointivaliokunta toteaa, että Pohjoismaiden ministerineuvoston mukaan 
yhteistyöneuvosto antaisi Pohjoismaiden neuvostolle selonteon toiminnas-
ta joka toinen vuosi.  
 
Hyvinvointivaliokunta viittaa siihen, että Pohjoismaiden neuvosto laatii 
usein jäsenehdotuksia ja valiokuntaehdotuksia, jotka koskevat juuri yh-
teistyöneuvoston työalaan lukeutuvia ihmisiä. Tässä yhteydessä hyvin-
vointivaliokunta toteaa, että pohjoismainen yhteistyö hyötyisi siitä, jos yh-
teistyöneuvosto toimisi asiantuntijatahona myös Pohjoismaiden neuvostol-
le aina, kun alan asioita käsitellään. 

5. Päätelmät 

Edellä esitetyn perusteella hyvinvointivaliokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se toteuttaa Pohjoismaiden ministerineuvoston ehdotuksen 
B 283/välfärd Pohjoismaiden vammaispoliittisen neuvoston (NHR) 
lakkauttamisesta ja yhteistyöneuvoston perustamisesta. 

 
 
 
Tórshavnissa 24. syyskuuta 2013 

Anders Andersson (kd), puheen-
johtaja    
Anders Karlsson (S)  
Anne Louhelainen (ps.)  
Christer Adelsbo (S)    
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) 
Finn Sørensen (EL), varapuheen-
johtaja 
 

Helgi Abrahamsen (sb)  
Johanna María Sigmundsdóttir (F) 
Karen J. Klint (S) 
Svein Harberg (H) 
Sonja Mandt (A) 
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Liite: Ministerineuvoston ehdotus  

Toimintarajoitteita koskevan pohjoismaisen yhteistyön uusi  
rakenne 

Sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvosto (MR-S) tekee ehdotuksen 
toimintarajoitteita koskevan pohjoismaisen yhteistyön uudelleenjärjeste-
lystä. 
 
Pohjoismainen vammaispoliittinen neuvosto (NHR) perustettiin vuonna 
1997, ja se on siitä lähtien toiminut yhteistyöministereiden (MR-SAM) 
alaisuudessa. NHR perustettiin vammaisalan neuvoa-antavaksi ja poliitti-
sia linjauksia luovaksi elimeksi Pohjoismaiden ministerineuvostolle. 
 
Reilun kymmenen toimintavuoden jälkeen MR-SAM teki joulukuussa 2008 
päätöksen NHR:n toiminnan arvioimisesta. Arvioinnin teki Oxford Reserch 
vuonna 2009. 
 
Arvioinnista ilmeni heikkouksia neuvoston toimeksiannossa, rakenteessa 
ja tuloksissa, kuten esimerkiksi: 

• NHR:n poliittinen vaikuttavuus on ollut vaatimatonta 
• NHR:n rooli on koettu epäselväksi, eikä sen kohderyhmä ole ollut 

selvä 
• NHR tunnetaan heikosti pohjoismaisissa kattojärjestöissä 
• NHR:n sisäinen rakenne ei ole mahdollistanut laajaa vaikutuskent-

tää 
• NHR:n välineiden hyötyarvo on ollut yleisesti pieni. 

 
Arvioinnin sekä sosiaali- ja terveyspolitiikan virkamieskomiteassa (ÄK-S) 
käydyn keskustelun pohjalta MR-SAM päätti 10. syyskuuta 2012 toiminta-
rajoitteita koskevan pohjoismaisen yhteistyön uudelleenjärjestelystä. ÄK-
S:n tehtävänä oli sen jälkeen konkretisoida uuden yhteistyöneuvoston ko-
koonpanoa ja työnkuvaa. 
 
Sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvosto (MR-S) hyväksyi 10. kesä-
kuuta 2013 uuden mallin Vammaisalan pohjoismaisesta yhteistyö-
neuvostosta. MR-SAM hyväksyi ehdotuksen 28. kesäkuuta 2013. 
 
Vammaisalan pohjoismainen yhteistyöneuvosto – uusi rakenne 
 
Uudelleenjärjestelyn tavoitteena on tehokas ja poliittisesti vaikuttava poh-
joismainen yhteistyö, jossa on selkeä tehtävän- ja vastuunjako. 
 
Ehdotuksen sisältö: 
 
Kytkentä Pohjois-
maiden ministeri-
neuvostoon 

• Uusi yhteistyöneuvosto toimii sosiaali- ja 
terveyspolitiikan ministerineuvoston (MR-
S) alaisuudessa, mutta se toimii neuvoa-
antavana elimenä kaikille Pohjoismaiden 
ministerineuvoston sektoreille. 

Yhteistyöneuvoston 
tehtävä 
 

• Yhteistyöneuvostolla on neuvoa-antava 
asiantuntijatehtävä ja sitä kuullaan 
vammaisalaan liittyvien asioiden valmis-
telussa. 
 

• Yhteistyöneuvoston tehtävät tulevat Poh-
joismaiden ministerineuvostolta, mutta 
sillä on oikeus myös oma-aloitteisesti ot-
taa esille kysymyksiä ja asioita, joita se 
pitää tärkeänä toimintarajoitteita koske-
van yhteistyön alalla. 
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• Yhteistyöneuvosto osallistuu myös vam-
maisalan toimintasuunnitelman laadinta-
työhön, josta Pohjoismainen hyvinvointi-
keskus (NVC) vastaa. 

Yhteistyöneuvoston 
kokoonpano 

• Yhteistyöneuvosto koostuu kahdeksasta 
vammaisalan asiantuntijasta ja kahdek-
sasta pohjoismaisten vammaisjärjestöjen 
edustajasta. 
 

• Pohjoismaat sekä Ahvenanmaa, Färsaa-
ret ja Grönlanti nimittävät kukin omat 
asiantuntijansa. Pohjoismaiden sekä Ah-
venanmaan, Färsaarten ja Grönlannin 
vammaisjärjestöt vastaavat itse edusta-
jansa nimittämisestä esimerkiksi katto-
järjestöjen kautta kansallisessa nimittä-
misprosessissa, joka dokumentoidaan ja 
esitellään virkamieskomitealle nimittämi-
sen yhteydessä. 

Sihteeristö • Sihteeristövastuu uudesta yhteistyöneu-
vostosta on NVC:llä. 

Toimikausi • Yhteistyöneuvoston toimikausi on 
1.7.2013–30.6.2017. 

Arviointi • Kahden toimintavuoden jälkeen yhteis-
työneuvoston toiminnasta laaditaan arvi-
ointi, jossa selvitetään tarvetta tarkistaa 
uutta rakennetta. 

 
 
Kehitys- ja päätösprosessin aikana keskustelun kohteena on erityisesti ol-
lut yhteistyöneuvoston kokoonpano. Nyt tehtävä ehdotus sisältää kahdek-
san kansallisen asiantuntijan lisäksi myös kaikkien Pohjoismaiden sekä 
Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin kansallisten vammaisjärjestöjen 
edustajat. Yhteistyöneuvostoon kuuluu siten 16 jäsentä. On tärkeää, että 
vammaisjärjestöjen edustajien kautta pohjoismaalaiset, joilla on toiminta-
rajoitteita, saavat mahdollisuuden osallistua yhteistyöneuvoston työhön. 
 
On myös tärkeää, että yhteistyöneuvosto antaa panoksensa toimintara-
joitteisiin liittyvän pohjoismaisen yhteistyön uuden toimintasuunnitelman 
laadintaan. Toimintasuunnitelma toimii ohjausasiakirjana, jossa toiminta-
rajoitteisiin liittyvän pohjoismaisen yhteistyön tavoitteita ja vastuunjakoa 
selvennetään tarkemmin. Myös työn seuranta kuvaillaan yksityiskohtai-
sesti tässä asiakirjassa. 
 
Pohjoismaisten sosiaali- ja terveysministerien ja yhteistyöministerien hy-
väksymä toimeksianto on kokonaisuudessaan liitteenä. 
 
Uuden rakenteen budjettivaikutukset 
Toimintarajoitteita koskevan pohjoismaisen yhteistyön uudelleenjärjeste-
lyn ei odoteta aiheuttavan merkittäviä muutoksia Pohjoismaiden ministe-
rineuvoston budjettiin. Vuonna 2012 Pohjoismaiden ministerineuvosto 
myönsi NHR:lle 1 122 000 Tanskan kruunua ja vuonna 2013 myönnettiin 
1 142 000 Tanskan kruunua. 
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Liite: Mandat för rådet för nordiskt samarbete om funkt-
ionshinder 
 

Mandat för rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder 

 
De nordiska samarbetsministrarna (MR-SAM) beslutade den 10 september 
2012 att tillsätta ett nytt råd för nordiskt samarbete om funktionshinder 
(härefter Rådet). Det nya Rådet ska lyda under Nordiska ministerrådet för 
social- och hälsopolitik (MR-S) men ha en rådgivande funktion för alla 
sektorer i Nordiska ministerrådet. 
 
1. Uppdrag 

Rådet har en rådgivande funktion, vilket innebär att det bidrar med ex-
pertkunskap och att det konsulteras/hörs vid beredning av funktionshin-
derfrågor. Rådet ska även medverka i utformningen av den handlingsplan 
på funktionshinderområdet som tas fram av Nordens Välfärdscenter 
(NVC). 
 
Rådet får uppdrag från Nordiska Ministerrådet men har rätt att på eget 
initiativ lyfta frågor och uppgifter som Rådet finner viktiga i det nordiska 
samarbetet på funktionshinderområdet. 
 
Rådet sammanträder minst två gånger om året. 
 
Rådet ansvarar för att skriftligen informera Nordiska ämbetsmannakom-
mittén för social- och hälsopolitik (ÄK-S) om sin verksamhet inför kommit-
téns årliga höstmöte. En representant från Rådet kan på särskild inbjudan 
delta i ÄK-S möte.   

2. Sammansättning  

Rådet består av åtta experter på funktionshindersfrågor och åtta repre-
sentanter för funktionshindersorganisationerna i Norden. Experterna no-
mineras av respektive nordiskt land och självstyrande område. Represen-
tanterna för funktionshindersorganisationerna nomineras av organisation-
erna (paraplyorganisationer eller liknande) i respektive nordiskt land och 
självstyrande område i en nationell konsultativ process som dokumenteras 
och presenteras för ÄK-S i samband med nomineringen.  

Representanterna för organisationerna ska regelbundet återkoppla Rådets 
arbete till organisationerna i respektive land och självstyrande område  

Medlem i Rådet får inte vara ledamot i någon av ämbetsmannakommitté-
erna eller representant i Nordiska ministerrådets institutioner, samarbets-
organ eller liknande.   

En suppleant ska utses för varje ordinarie medlem. Suppleanten ska end-
ast närvara vid Rådets möten när den ordinarie medlemmen har förhin-
der. När ett land har ordförandeskapet tar landets suppleant den ordinarie 
medlemmens plats (se 2.3). I det fall vice ordföranden måste träda in 
som ordförande för ett möte har dennes suppleant rätt att närvara vid 
mötet.  
 
 
I händelse av att en ordinarie medlem inte kan fullfölja sitt uppdrag till 
mandatperiodens slut, tillträder suppleanten i dennes ställe. I det fallet 
kan en ny suppleant utses som ersättare för den som träder in som ordi-
narie medlem. 
 
2.1 Nominering och tillsättning 
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Nomineringen sker efter förfrågan från Nordiska ministerrådets sekreta-
riat. Jämställdhet mellan könen ska eftersträvas. 
 
ÄK-S tillsätter Rådets ordinarie medlemmar och suppleanter.   
 
2.2 Mandatperiod 
Medlemmarna och suppleanterna utses för en mandatperiod på två år 
med möjlighet till två års förlängning. 
 
2.3 Ordförande och vice ordförande 
Ordförandeskapet roterar mellan länderna i enlighet med rotationsord-
ningen för ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Ordförandelandets 
och inkommande ordförandelandets experter träder in som Rådets ordfö-
rande respektive vice ordförande.  
  
2.4 Arbetsutskott 
Inom Rådet bildas ett arbetsutskott för att skapa kontinuitet i arbetet. Ar-
betsutskottet förbereder Rådets möten och kan vid behov bereda frågor 
mellan mötena. Arbetsutskottet utses för ett år och består av ordförande, 
vice ordförande och en representant för funktionshindersorganisationerna. 
Den senare representerar föregående års ordförandeskap.   
 
3. Sekretariat/Nordens Välfärdscenter 
NVC (Stockholm) är sekretariat för Rådet. Sekretariatet ansvarar för att i 
samarbete med Arbetsutskottet förbereda och följa upp Rådets möten.  

Sekretariatet sammanställer en rapport till Nordiska Rådet vartannat år 
om Nordiska ministerrådets verksamhet på funktionshindersområdet. 

 
4. Utvärdering 
En utvärdering av Rådets verksamhet ska genomföras efter två år med 
syftet att undersöka om eventuella justeringar av organiseringen bör ge-
nomföras. 
 
5. Finansiering 
Rådets verksamhet finansieras helt eller delvis av Nordiska ministerrådets 
budget i form av en projektbeviljning. 
 
Arvode för medlemskap i Rådet utgår inte. 
 
6. Ekonomiförvaltning 
NVC är Rådets sekretariat och därmed förvaltningsorgan för Rådet. 
 
Nordiska ministerrådets ”Standardbetingelser för Nordiska ministerrådets 
projektkontrakt” och ”Reglement för budget, ekonomiförvaltning, räken-
skaper och revision för verksamheter över Nordiska ministerrådets bud-
get” gäller för verksamheten. Nordiska ministerrådet (MR-S) kan utfärda 
ytterligare instruktioner för Rådets förvaltning och ekonomi. 
 
Årsredovisning, som omfattar årsräkenskaper och verksamhetsberättelse, 
ska tillsammans med revisionsberättelsen godkännas av NMRS. 
 
7. Giltighet 
Mandatet gäller till och med den 
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