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Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta

Liitteet

Oikeusalan yhteistyöohjelma 2019–2022

Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnan mietintö, joka koskee
ministerineuvoston ehdotusta oikeusalan yhteistyöohjelmaksi 2019–2022
Ehdotus
Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että
Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,
että se toteuttaa ministerineuvoston ehdotuksen oikeusalan yhteistyöohjelmaksi 2019–2022 ottaen huomioon Pohjoismaiden neuvoston näkemykset.
Taustaa
Nykyinen pohjoismainen oikeusalan yhteistyöohjelma on voimassa vuosina 2015–
2018. Uusi yhteistyöohjelma on laadittu kaudelle 2019–2022.
Oikeusyhteistyön virkamieskomitean ruotsalaiset jäsenet informoivat Pohjoismaiden
neuvoston Hyvinvointi Pohjolassa -valiokuntaa yhteistyöohjelman laatimisprosessista Tukholmassa 24. tammikuuta 2018 pidetyssä kokouksessa.
Ehdotuksen odotettavissa olevat vaikutukset / kestävyystavoitteet
Agenda 2030:n globaaleista kestävyystavoitteista yhteistyöohjelma liittyy tavoitteeseen 16: Rauhanomaiset ja osallistavat yhteiskunnat, joissa panostetaan rikosten ennaltaehkäisyyn.

Dnro 17-00040-3

Valiokunnan näkemykset
Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta on tyytyväinen Pohjoismaiden ministerineuvoston
kanssa käytyyn vuoropuheluun uuden yhteistyöohjelman laatimisesta ja myös siihen,
että valiokunnan näkemykset voitiin tuoda esiin aikaisessa vaiheessa.
Valiokunta toteaa, että yhteistyöohjelman rakenne on suurin piirtein sama kuin aikaisemman yhteistyöohjelman, jonka keskiössä olivat oikeusvarmuus, lainsäädännön
yhdenmukaisuus, pohjoismainen hyöty, rikollisuuden torjunta – kaikki aiheina yhä
ajankohtaisia.
On myös hyvä, että Pohjoismaiden neuvostonkin painottamaan rajaesteiden ennaltaehkäisyyn on kiinnitetty aikaisempaa enemmän huomiota ja että työ kytkeytyy
selkeämmin maiden vastuuseen estää uusien rajaesteiden syntyminen lainsäädäntötyön ja EU- ja ETA-säädösten toimeenpanon yhteydessä. EU- ja ETA-säädösten täytäntöönpanon yhteydessä tehtävän epävirallisen yhteistyön jatkamista pidetään
myös tähdellisenä. Pohjoismaiden neuvosto on jo pitkään yrittänyt edistää hallitusten välistä yhteistyötä EU-säädösten täytäntöönpanossa, ja siksi kokemustenvaihtoa
ja yhteisiä selvityksiä pidetään tärkeinä, kun halutaan estää tarpeettomien rajaesteiden syntyminen.
Valiokunta pitää asiaa myönteisenä ja toteaa, että se noudattaa myös pohjoismaisten yhteistyöministereiden 6. syyskuuta 2018 tekemän päätöksen linjaa. Päätöksen
mukaan Inge Lorange Backerin raportin ”Vahvempaa pohjoismaista oikeusyhteistyötä
– haasteita ja mahdollisuuksia” seurannan järjestämiseksi suositetaan sektoreille vähintään kerran vuodessa tapahtuvaa tiedonvaihtoa kansallisista lakialoitteista ja EUlainsäädäntöön liittyvistä kysymyksistä. Samalla on syytä olla valppaana ja huolehtia
siitä, ettei uusi lainsäädäntö tai EU-säädösten täytäntöönpano luo rajaesteitä Pohjoismaihin. Yhteistyöministerit myös suosittivat maille, että ne sitoutuisivat sisällyttämään lainvalmistelun kansallisiin suuntaviivoihin määräyksiä, joiden perusteella lakiehdotuksissa on otettava huomioon muiden Pohjoismaiden olosuhteet aina, kun se
käytännössä on mahdollista ja tarpeellista, muun muassa rajaesteiden ennaltaehkäisemiseksi.
Yhteistyöohjelman käytännön toteutusta on tehty selkeämmäksi ja konkreettisemmaksi, mikä on hyvä asia.
Rikollisuuden torjunnassa tehtävä yhteistyö on Pohjoismaiden neuvoston mielestä
edelleen tärkeää, samoin myös Baltian maiden kanssa tehtävä yhteistyö ihmiskaupan vastaisessa taistelussa.
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Pohjoismaiden neuvosto on tietoinen oikeusyhteistyön rajallisista resursseista ja kehottaa Pohjoismaiden ministerineuvostoa turvautumaan sektorienväliseen yhteistyöhön esimerkiksi ihmiskaupan torjunnassa, joka on asiana monimutkainen ja jolla
on paljon erilaisia yhtymäkohtia sosiaali- ja terveys-, työelämä-, ja tasa-arvosektorin
kanssa. Nykyisen yhteistyöohjelmakauden aikana aloitettua yhteistyötä on hyvä kehittää ja syventää jatkossa.
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