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1. Valiokunnan ehdotus 

Hyvinvointivaliokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se toteuttaa ministerineuvoston ehdotuksen Pohjoismaisen 
hyvinvointikeskuksen (NVC) Tanskan-toimipisteen yhdistämisestä 
Ruotsin päätoimipisteeseen (B 295/välfärd). 

2. Taustaa 

Hyvinvointivaliokunta viittaa siihen, että yhteistyöministerit (MR-SAM) hy-
väksyivät 26. elokuuta 2013 sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvos-
ton (MR-S) tekemän ehdotuksen, joka koski Pohjoismaisen hyvinvointi-
keskuksen Tanskan-toimipisteen yhdistämistä Ruotsin päätoimipisteeseen 
siten, että kaikki toimintarajoitteisiin liittyvä yhteistyö keskitettäisiin hy-
vinvointikeskuksen Ruotsin-toimipisteeseen. Ehdotuksen mukaan toimipis-
teet yhdistettäisiin 1. tammikuuta 2015. 

3. Lausunnot 

Hyvinvointivaliokunta ei ole ollut osallisena tässä prosessissa ja haluaa 
jatkon kannalta korostaa, että on tärkeää osallistaa valiokunta keskeisiin 
prosesseihin varhaisemmassa vaiheessa, jotta se voisi osallistua käsitte-
lyyn ennen kuin ministerineuvosto tekee päätöksensä. Tämä vahvistaisi 
pohjoismaista yhteistyötä myös neuvoston ja ministerineuvoston välillä. 

4. Valiokunnan näkemykset 

Hyvinvointivaliokunta toteaa, että Pohjoismainen hyvinvointikeskus (NVC) 
perustettiin vuonna 2009, kun neljä sosiaalipolitiikan laitosta yhdistettiin. 
Päätoimipiste on Tukholmassa, ja sillä on kaksi tytärlaitosta: Aalborgissa 
toimiva NVC Tanska ja Helsingissä toimiva NVC Suomi. Hyvinvointivalio-
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kunnan tiedossa on, että NVC:llä on koko ajan ollut hallitus, jolla on vas-
tuu kaikkien yksiköiden toiminnasta.  
Hyvinvointivaliokunta huomauttaa, että laitoksen sääntöjen mukaan NVC 
ja sen tytärlaitokset NVC Tanska ja NVC Suomi ovat Pohjoismaiden minis-
terineuvoston päätoimija sosiaalipolitiikan kehittämistyössä Pohjoismaissa 
ja lähialueilla. Hyvinvointivaliokunta toteaa, että NVC:n tehtävänä on pa-
rantaa sosiaalipolitiikan laatua ja osaltaan kehittää pohjoismaista hyvin-
vointimallia koulutuksen, tiedotuksen, kehitystyön, verkostotyön ja kan-
sainvälisen yhteistyön kautta sekä edistämällä tutkimusta ja välittämällä 
tutkimustuloksia.  
 
Laitoksen sääntöjen mukaan NVC Tanskan tehtävänä on edistää ja kehit-
tää pohjoismaista kuurosokeusalan yhteistyötä. Hyvinvointivaliokunta pa-
nee merkille, että Ruotsin ja Tanskan toimipisteiden yhdistämisen tarkoi-
tuksena on vahvistaa toimintarajoitteisiin liittyvää yhteistyötä ja alan kehi-
tystä. Toimipisteiden yhdistämisen ja alan keskittämisen odotetaan johta-
van tehokkaampaan yhteistyöhön ja henkilökunnan osaamisen parempaan 
hyödyntämiseen.  
 
Hyvinvointivaliokunta haluaa tässä yhteydessä korostaa sen tärkeyttä, et-
tä erityisosaaminen erityisesti kuurosokeusalalla säilytetään ja sitä vahvis-
tetaan NVC:n organisaatiouudistuksen myötä. 
 
Valiokunta toteaa, että meneillään on prosessi, jossa selvitetään NVC 
Suomen yhdistämistä Ruotsin päätoimipisteeseen. NVC Suomen tehtävänä 
on laitoksen sääntöjen mukaan edistää huumausaine- ja alkoholipolitiikan 
yhteistyötä. Hyvinvointivaliokunta on tietoinen siitä, että kysymystä käsi-
tellään sosiaali- ja terveyspolitiikan virkamieskomitean ylimääräisessä ko-
kouksessa 1. lokakuuta 2013. 

5. Päätelmät 

Edellä esitetyn perusteella hyvinvointivaliokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se toteuttaa ministerineuvoston ehdotuksen Pohjoismaisen 
hyvinvointikeskuksen (NVC) Tanskan-toimipisteen yhdistämisestä 
Ruotsin päätoimipisteeseen (B 295/välfärd). 

 
Tórshavnissa 24. syyskuuta 2013 

Anders Andersson (kd), puheenjoh-
taja    
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) 

 
  



 
 
 
 

 sivu 3 / 3 

Pohjoismaiden neuvosto 

B 295/välfärd 

Käsittelijä: 

Hyvinvointivaliokunta 

Liitteet: 

- Ministerineuvoston ehdotus 

Dnro 13-00251-6 

 

 

Pohjoismaiden neuvosto 

B 295/välfärd 

Käsittelijä: 

Hyvinvointivaliokunta 

Liitteet: 

- Ministerineuvoston ehdotus 

Dnro 13-00251-6 

 

 

Liite: Ministerineuvoston ehdotus B 295/välfärd 

Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen (NVC) Tanskan-toimipisteen 
yhdistäminen Ruotsin päätoimipisteeseen  

Yhteistyöministerit (MR-SAM) hyväksyivät 26. elokuuta 2013 sosiaali- ja 
terveyspolitiikan ministerineuvoston (MR-S) tekemän ehdotuksen, joka 
koski Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen Tanskan-toimipisteen yhdistä-
mistä Ruotsin päätoimipisteeseen siten, että kaikki toimintarajoitteisiin 
liittyvä yhteistyö keskitettäisiin hyvinvointikeskuksen Ruotsin-
toimipisteeseen. Toimipisteet yhdistetään 1. tammikuuta 2015. 
 
Taustaa 
 
Pohjoismainen hyvinvointikeskus (NVC) perustettiin vuonna 2009, kun 
neljä sosiaalipolitiikan laitosta yhdistettiin.  NVC toimii kolmessa eri yksi-
kössä. NVC:n päätoimipiste on Tukholmassa, ja tytärlaitoksista NVC Tans-
ka toimii Dronninglundissa Aalborgin lähellä ja NVC Suomi toimii Helsin-
gissä. NVC:llä on yksi yhteinen hallitus, jolla on päävastuu kaikkien yksi-
köiden toiminnasta.  
 
Laitoksen sääntöjen mukaan NVC ja sen tytärlaitokset NVC Tanska ja NVC 
Suomi ovat Pohjoismaiden ministerineuvoston päätoimija sosiaalipolitiikan 
kehittämistyössä Pohjoismaissa ja lähialueilla. Laitoksen tehtävänä on pa-
rantaa sosiaalipolitiikan laatua ja osaltaan kehittää pohjoismaista hyvin-
vointimallia koulutuksen, tiedotuksen, kehitystyön, verkostotyön ja kan-
sainvälisen yhteistyön kautta sekä edistämällä tutkimusta ja välittämällä 
tutkimustuloksia.  
 
Laitoksen sääntöjen mukaan NVC Tanskan tehtävänä on edistää ja kehit-
tää pohjoismaista kuurosokeusalan yhteistyötä. NVC:n hallitus on touko-
kuussa suositellut pääsihteerille laitoksen resurssien keskittämistä tavoit-
teena vahvistaa toimintarajoitteisiin liittyvää yhteistyötä. Tämä toteute-
taan siten, että NVC Tanska yhdistetään Tukholman päätoimipisteeseen. 
Hallintokustannusten ja muiden kulujen voidaan odottaa laskevan yhdis-
tämisen myötä. Tämä merkitsee NVC Tanskan uudelleensijoittamista si-
ten, että tytärlaitoksen toiminta yhdistetään NVC:n päätoimipisteen toi-
mintaan. Tanskan toimipisteessä on neljä kokopäiväistä virkaa ja Ruotsin 
toimipisteessä on kolme kokopäiväistä tämän alan virkaa, mukaan lukien 
Vammaisalan pohjoismaisen yhteistyöneuvoston sihteeristö. Alan keskit-
tämisen odotetaan johtavan tehokkaampaan yhteistyöhön ja henkilökun-
nan osaamisen parempaan hyödyntämiseen.    
   
Pääsihteeri pitää tärkeänä, että pohjoismaisia resursseja ja varoja käyte-
tään tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti, minkä vuoksi hän on esittänyt 
ehdotuksen ensin sosiaali- ja terveyspolitiikan ministereille ja sitten yh-
teistyöministereille. Sekä MR-S että MR-SAM on hyväksynyt ehdotuksen. 
Samalla on syytä mainita, että yksi Pohjoismaa pitää tärkeänä tarkastella 
lähemmin, mitä tehostamisvaikutuksia saavutettaisiin yhdistämällä 
NVC Suomi NVC:n päätoimipisteeseen. Laitoksen sääntöjen mukaan NVC 
Suomen tehtävänä on edistää huumausaine- ja alkoholipolitiikan yhteis-
työtä. Tätä kysymystä käsitellään sosiaali- ja terveyspolitiikan virkamies-
komitean ylimääräisessä kokouksessa 1. lokakuuta 2013, jossa käsitellään 
myös tulevien vuosien taloutta.  
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