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Käsittelijä Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta 
 

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokuntaKasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokun-
nan mietintö, joka koskee 

jäsenehdotusta 
pohjoismaisesta roaming-alueesta, joka käsittää myös Färsaaret ja 
Grönlannin 

Ehdotus 
Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se vakiinnuttaa pohjoismaisen roaming-yhteistyön, jonka turvin Pohjois-
maiden asukkaat voivat käyttää matkapuhelinta ja datayhteyttä Pohjois-
maissa ja itsehallintoalueilla ilman verkkovierailumaksuja. 

Taustaa 
. kesäkuuta  lähtien Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin asukkaiden 

on ollut edullista käyttää matkapuhelinta ja datayhteyttä matkoillaan Pohjoismaissa. 
Tämä johtuu EU-säädöksistä, jotka ovat poistaneet kalliit verkkovierailumaksut EU:n 
alueella. Näin käyttäjät voivat hyödyntää datayhteyttä kaikissa  EU-maassa ja 
ETA-maassa ilman lisämaksua.  
 
Färsaaria ja Grönlantia ei ole sisällytetty tähän sopimukseen. Tämä tarkoittaa, että 
Färsaarten ja Grönlannin asukkaiden on edelleen kallista käyttää matkapuhelinta ja 
datayhteyttä Pohjoismaissa. Sama koskee niitä pohjoismaalaisia, jotka vierailevat 
Färsaarilla tai Grönlannissa. Korkeat verkkovierailumaksut toimivat maiden välisinä 
rajaesteinä ja rajoittavat Pohjoismaiden kansalaisten liikkumista Pohjolassa. Tämä 
on ristiriidassa Pohjoismaiden pääministereiden vision kanssa, jonka mukaan Pohjo-
lasta halutaan tehdä maailman integroitunein alue. 
 
Pohjoismaiden neuvosto pitää tärkeänä, että Pohjoismaiden asukkaat voivat matkus-
taa kaikkialla Pohjolassa ja kommunikoida vapaasti ilman huolia korkeista puhelinlas-
kuista. Siksi neuvosto kannattaa pohjoismaista verkkovierailuyhteistyötä, joka kattaa 
Pohjoismaat ja itsehallintoalueet ja jonka turvin kaikki asukkaat voivat käyttää mat-
kapuhelinta ja datayhteyttä kaikkialla Pohjolassa maksamatta korkeita verkkovierai-
lumaksuja. 
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Valiokunnan näkemykset 
Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta tukee keskiryhmän jäsenehdotuksessaan 
esittämiä tavoitteita.  
Ongelma voitaisiin mahdollisesti ratkaista pääasiassa Tanskan kuningaskunnan si-
sällä, sillä se koskee ensi sijassa Färsaarilla ja Grönlannissa käyviä vierailijoita. Färsaa-
relaiset ja grönlantilaiset ratkaisevat yleensä ongelman EU:n alueella hankkimalla 
tanskalaisen liittymän. Optimaalinen ratkaisu olisi kuitenkin toimia EU-direktiivin 
mukaan, jolloin Färsaaret ja Grönlanti tulisivat Pohjoismaiden ja EU-maiden kanssa 
saman yleisen järjestelmän piiriin. 
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