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Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen (NVC) Ruotsin 
ja Tanskan toimipisteiden yhdistäminen  

Yhteistyöministerit (MR-SAM) hyväksyivät 26. elokuuta 2013 sosiaali- ja 
terveyspolitiikan ministerineuvoston (MR-S) tekemän ehdotuksen, joka koski 
Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen Tanskan-toimipisteen yhdistämistä 
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 yksikössä. 
NVC:n päätoimipiste on Tukholmassa, ja tytärlaitoksista NVC Tanska toimii 
Dronninglundissa Aalborgin lähellä ja NVC Suomi toimii Helsingissä. NVC:llä 
on yksi yhteinen hallitus, jolla on päävastuu kaikkien yksiköiden 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 
parantaa sosiaalipolitiikan laatua ja osaltaan kehittää pohjoismaista 
hyvinvointimallia koulutuksen, tiedotuksen, kehitystyön, verkostotyön ja 
kansainvälisen yhteistyön kautta sekä edistämällä tutkimusta ja välittämällä 
tutkimustuloksia.  
 
Laitoksen sääntöjen mukaan NVC Tanskan tehtävänä on edistää ja kehittää 
pohjoismaista kuurosokeusalan yhteistyötä. NVC:n hallitus on toukokuussa 
suositellut pääsihteerille laitoksen resurssien keskittämistä tavoitteena 
vahvistaa toimintarajoitteisiin liittyvää yhteistyötä. Tämä toteutetaan siten, 
että NVC Tanska yhdistetään Tukholman päätoimipisteeseen. 
Hallintokustannusten ja muiden kulujen voidaan odottaa laskevan 
yhdistämisen myötä. Tämä merkitsee NVC Tanskan uudelleensijoittamista 
siten, että tytärlaitoksen toiminta yhdistetään NVC:n päätoimipisteen 
toimintaan. Tanskan toimipisteessä on neljä kokopäiväistä virkaa ja Ruotsin 
toimipisteessä on kolme kokopäiväistä tämän alan virkaa, mukaan lukien 
Vammaisalan pohjoismaisen yhteistyöneuvoston sihteeristö. Alan 
keskittämisen odotetaan johtavan tehokkaampaan yhteistyöhön ja 
henkilökunnan osaamisen parempaan hyödyntämiseen.    
   
Pääsihteeri pitää tärkeänä, että pohjoismaisia resursseja ja varoja käytetään 
tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti, minkä vuoksi hän on esittänyt 
ehdotuksen ensin sosiaali- ja terveyspolitiikan ministereille ja sitten 
yhteistyöministereille. Sekä MR-S että MR-SAM on hyväksynyt ehdotuksen. 
Samalla on syytä mainita, että yksi Pohjoismaa pitää tärkeänä tarkastella 
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lähemmin, mitä tehostamisvaikutuksia saavutettaisiin yhdistämällä 
NVC Suomi NVC:n päätoimipisteeseen. Laitoksen sääntöjen mukaan NVC 
Suomen tehtävänä on edistää huumausaine- ja alkoholipolitiikan yhteistyötä. 
Tätä kysymystä käsitellään sosiaali- ja terveyspolitiikan virkamieskomitean 
ylimääräisessä kokouksessa 1. lokakuuta 2013, jossa käsitellään myös 
tulevien vuosien taloutta.  
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