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Toimintarajoitteita koskevan pohjoismaisen 

yhteistyön uusi rakenne 

Sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvosto (MR-S) tekee ehdotuksen 

toimintarajoitteita koskevan pohjoismaisen yhteistyön uudelleenjärjestelystä. 

 

Pohjoismainen vammaispoliittinen neuvosto (NHR) perustettiin vuonna 1997, 

ja se on siitä lähtien toiminut yhteistyöministereiden (MR-SAM) alaisuudessa. 

NHR perustettiin vammaisalan neuvoa-antavaksi ja poliittisia 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 vaikutuskenttää 

 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 

toimintarajoitteita koskevan pohjoismaisen yhteistyön uudelleenjärjestelystä. 

ÄK-S:n tehtävänä oli sen jälkeen konkretisoida uuden yhteistyöneuvoston 

kokoonpanoa ja työnkuvaa. 

 

Sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvosto (MR-S) hyväksyi 10. 

kesäkuuta 2013 uuden mallin Vammaisalan pohjoismaisesta 

yhteistyöneuvostosta. MR-SAM hyväksyi ehdotuksen 28. kesäkuuta 2013. 
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Vammaisalan pohjoismainen yhteistyöneuvosto – uusi rakenne 

 

Uudelleenjärjestelyn tavoitteena on tehokas ja poliittisesti vaikuttava 

pohjoismainen yhteistyö, jossa on selkeä tehtävän- ja vastuunjako. 

 

Ehdotuksen sisältö: 

 

Kytkentä 

Pohjoismaiden 

ministerineuvostoon 

 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 
valmistelussa. 
 

 Yhteistyöneuvoston tehtävät tulevat 
Pohjoismaiden ministerineuvostolta, mutta 
sillä on oikeus myös oma-aloitteisesti ottaa 
esille kysymyksiä ja asioita, joita se pitää 
tärkeänä toimintarajoitteita koskevan 
yhteistyön alalla. 

 
 Yhteistyöneuvosto osallistuu myös 

vammaisalan toimintasuunnitelman 
laadintatyöhön, josta Pohjoismainen 
hyvinvointikeskus (NVC) vastaa. 

Yhteistyöneuvoston 

kokoonpano 

 Yhteistyöneuvosto koostuu kahdeksasta 

vammaisalan asiantuntijasta ja kahdeksasta 

pohjoismaisten vammaisjärjestöjen 

edustajasta. 

 

 Pohjoismaat sekä Ahvenanmaa, Färsaaret ja 

Grönlanti nimittävät kukin omat 

asiantuntijansa. Pohjoismaiden sekä 

Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin 

vammaisjärjestöt vastaavat itse edustajansa 

nimittämisestä esimerkiksi kattojärjestöjen 

kautta kansallisessa nimittämisprosessissa, 

joka dokumentoidaan ja esitellään 

virkamieskomitealle nimittämisen 

yhteydessä. 

Sihteeristö  Sihteeristövastuu uudesta 
yhteistyöneuvostosta on NVC:llä. 

Toimikausi  Yhteistyöneuvoston toimikausi on 1.7.2013–

30.6.2017. 

Arviointi  Kahden toimintavuoden jälkeen 

yhteistyöneuvoston toiminnasta laaditaan 

arviointi, jossa selvitetään tarvetta tarkistaa 

uutta rakennetta. 

 

 

Kehitys- ja päätösprosessin aikana keskustelun kohteena on erityisesti ollut 

yhteistyöneuvoston kokoonpano. Nyt tehtävä ehdotus sisältää kahdeksan 

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 

toimintarajoitteita, saavat mahdollisuuden osallistua yhteistyöneuvoston 

työhön. 
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On myös tärkeää, että yhteistyöneuvosto antaa panoksensa 

toimintarajoitteisiin liittyvän pohjoismaisen yhteistyön uuden 

toimintasuunnitelman laadintaan. Toimintasuunnitelma toimii 

ohjausasiakirjana, jossa toimintarajoitteisiin liittyvän pohjoismaisen 

yhteistyön tavoitteita ja vastuunjakoa selvennetään tarkemmin. Myös työn 

seuranta kuvaillaan yksityiskohtaisesti tässä asiakirjassa. 

 

Pohjoismaisten sosiaali- ja terveysministerien ja yhteistyöministerien 

hyväksymä toimeksianto on kokonaisuudessaan liitteenä. 

 

Uuden rakenteen budjettivaikutukset 

Toimintarajoitteita koskevan pohjoismaisen yhteistyön uudelleenjärjestelyn ei 

odoteta aiheuttavan merkittäviä muutoksia Pohjoismaiden ministerineuvoston 

budjettiin. Vuonna 2012 Pohjoismaiden ministerineuvosto myönsi NHR:lle 1 

122 000 Tanskan kruunua ja vuonna 2013 myönnettiin 1 142 000 Tanskan 

kruunua. 


