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Vastaus Pohjoismaiden neuvoston kirjalliseen kysymykseen 

Norjan ja Ruotsin välisestä rajakaupasta (E5/2020) 

Kjell-Arne Ottosson (KD) on esittänyt 26. maaliskuuta 2020 seuraavat 

kysymykset Ruotsin ja Norjan hallituksille:   

 

 mitä mieltä ne ovat rajan sulkemisen vaikutuksista rajakauppaan? 

 mihin toimiin ryhdytään, jotta pienyrityksillä olisi mahdollisuus selviytyä 

vaikeista ajoista? 

 miten tärkeänä pidetään nyt suljettujen rajojen avaamista uudelleen? 

 

Ruotsin hallituksen vastaus 

Kun tarkastelemme Pohjoismaiden työmarkkinoita, talouksia ja 

infrastruktuuria, voimme todeta olevamme jo hyvää vauhtia menossa kohti 

tavoitetta maailman integroituneimmasta alueesta. Ruotsin ja Norjan välinen 

vilkas rajakauppa on ainutlaatuinen esimerkki raja-alueidemme integraatiosta. 

On tärkeää, ettei tätä kehitystä vaaranneta covid-19-pandemian hillitsemiseksi 

tehdyillä toimilla.  

 

Koska maamme tekevät hyvää kahdenvälistä yhteistyötä, työmatkaliikenne ja 

tavarankuljetukset ovat jatkuneet melkeinpä ongelmitta covid-19-pandemian 

aikana. Norjan käyttöön ottamat karanteenisäännöt tartunnan leviämisen 

ehkäisemiseksi ovat aiheuttaneet merkittäviä ongelmia rajakaupalle ja 

yksittäisille yrityksille Ruotsissa. On tärkeää muistaa, että rajakauppa luo 

työpaikkoja rajan molemmin puolin. Esimerkiksi rajan läheisyydessä olevilla 

myymäläketjuilla on usein sekä ruotsalainen että norjalainen omistaja, ja 

myymälöihin palkataan sekä ruotsalaisia että norjalaisia työntekijöitä. 

Ruotsissa olemme hyvin halukkaita aloittamaan rajakaupan mahdollisimman 
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pian, kuitenkin vastuullisesti. Ruotsin yhteistyöministerinä pyrin edistämään 

tämän toteutumista.  

Olemme puhuneet Västra-Götalandin ja Värmlandin maakuntajohtajien 

kanssa ja kutsuneet koolle edustajia Norjan rajalla sijaitsevista 

ruotsalaiskunnista kuullaksemme heidän kokemuksistaan ja 

keskustellaksemme mahdollisuuksista löytää rakentavia ratkaisuja rajakaupan 

avaamiseksi.  

Kriisi on tehostanut pohjoismaista yhteistyötä monilla alueilla. Pohjoismaisena 

yhteistyöministerinä olen nähnyt, että yhteistyötämme on syytä vahvistaa 

vieläkin enemmän. Hallitustemme on esimerkiksi käytävä keskustelua ennen 

rajaliikennettä rajoittavien toimien käyttöönottoa, jotta me voimme keskustella 

toimenpiteiden aiheuttamista mahdollisista ongelmista ja niiden ratkaisemisesta. 

Olen sen vuoksi ehdottanut yhteistyöministerikollegoilleni, että meidän on 

selkeästi tuotava julki vastuumme ja se, miten me Pohjoismaissa pystymme 

tehokkaammin toimimaan rajaestekysymyksissä.  

 

Hallitus on esittänyt joukon toimenpiteitä auttaakseen kriisin vuoksi vaikeuksiin 

joutuneita yrityksiä. Kustannusten vähentämiseksi on myönnetty tukea 

lyhytaikaisiin lomautuksiin, alennusta vuokrakustannuksiin ja tilapäisiä 

alennuksia työnantaja- ja sosiaalimaksuihin. Lyhytaikaisessa lomautuksessa 

työntekijä siirtyy tilapäisesti lyhyemmälle työajalle. Kustannus jaetaan 

työnantajan, työntekijän ja valtion kesken. 

Ruotsin hallitus on ryhtynyt myös erityistoimiin pienyritysten tukemiseksi. 

Näiden toimien tarkoitus on vahvistaa yritysten likviditeettiä nopeasti. Tilapäisiä 

muutoksia on tehty mm. jaksotusvarauksia koskeviin sääntöihin.  

Tukeakseen yritysten likviditeettiä hallitus on esittänyt myös valtion tukitoimia 

kriisistä kärsineille pk-yrityksille. Valtio takaa siinä 70 prosenttia uusista 

pankkilanoista yrityksille, jotka ovat joutuneet koronakriisin takia vaikeuksiin 

mutta ovat muuten elinkelpoisia. Takuu myönnetään pankeille, jotka puolestaan 

takaavat yrityksille myöntämänsä lainat. 

  

Anna Hallberg  

Pohjoismainen yhteistyöministeri  



Pohjoismaiden neuvoston kirjallinen kysymys Norjan ja Ruotsin välisestä rajakaupasta (E5/2020).  

Norjan hallituksen vastaus.  

 

 

Norjassa on useimpien muiden maiden tavoin ryhdytty tiukkoihin toimiin tartuntojen leviämisen 

estämiseksi, mm. ottamalla käyttöön ulkomailta saapuvien karanteenisäännöt, jotka koskevat myös 

Norjan kansalaisia tai Norjassa asuvia muiden maiden kansalaisia. Poikkeuksena ovat rajatyöntekijät 

ja tavaraliikenne. Norjan ja Ruotsin välistä kaupankäyntiä vaikeuttavat käytännössä erityisesti 

karanteenisäännöt. Karanteenin kesto on tällä hetkellä 10 päivää. Ei siis pidä paikkaansa, että Ruotsin 

ja Norjan välinen raja olisi kiinni. 

 

Kun ohje rajalta käännyttämisestä tuli voimaan 16. maaliskuuta, tartuntatilanne oli sellainen, että 

sääntöjen nopeaa ja tehokasta täytäntöönpanoa pidettiin tärkeämpänä kuin monia muita tärkeitä 

seikkoja. Sääntöjä on kuitenkin sen jälkeen lievennetty. Rajat on avattu mm. työperäiselle 

maahanmuutolle, jota koskevat ETA-oikeuden työvoiman vapaata liikkuvuutta koskevat periaatteet, 

työttömät työnhakijat pois lukien. Rajat on avattu myös ETA-maiden kansalaisten perheenjäsenille ja 

ETA-maiden kansalaisille, jotka ovat Norjan kansalaisten perheenjäseniä. Lisäksi ETA-maiden 

kansalaiset, joilla on kiinteistö Norjassa, esimerkiksi vapaa-ajanasunto, voivat käydä siellä. 

Käännyttämissäännöistä tehdyt poikkeukset eivät kuitenkaan merkitse poikkeamista voimassa 

olevista karanteenisäännöistä. 

 

Hallituksen toimet tartunnan leviämisen estämiseksi ovat – yhdessä mm. heikentyneen 

maailmantalouden kanssa – aiheuttaneet sen, että monet yritykset ovat joutuneet supistamaan 

toimintaansa tuntuvasti tai lopettamaan sen kokonaan. Monet yritykset ovat ilmoittaneet 

likviditeetti- ja maksuongelmista, ja suuri osa työntekijöistä on lomautettuina tai lomautusuhan alla. 

Tarpeettomien konkurssien ja irtisanomisten välttämiseksi hallitus on ryhtynyt erilaisiin pikaisiin 

tukitoimiin auttaakseen yrityksiä niiden välittömissä likviditeetti- ja maksuongelmissa. Yksi toimista 

on kompensointiohjelma, joka suunnataan niille yrityksille, jotka voivat todentaa merkittävän 

liikevaihdon menetyksen koronapandemian seurauksena. Ohjelman tarkoituksena on auttaa 

elinkelpoisia yrityksiä selviämään kriisistä, jotta ne sen jälkeen voivat jatkaa arvonluontia ja luoda 

uusia työpaikkoja. Lisäksi on vähennetty pankkien pääomavaatimuksia, laskettu ohjauskorkoa ja 

lisätty pankkien likviditeettiä. Uusien laina- ja vakuusjärjestelmien tarkoituksena on parantaa 

likviditeettiä ja tarjota yrityksille uusia lainoja ja lyhennysvapaita. Covid-19-pandemiatoimista 

aiheutuneita konkursseja, työttömyyden kasvua ja arvonluonnin laskua ei kuitenkaan ole pystytty 

välttämään. 

 

Hallitus työskentelee koko ajan arvioiden tartuntariskin hillitsemisen ja muiden tärkeiden 

yhteiskunnallisten toimien välistä tasapainoa Tähän sisältyvät myös lisätoimet elinkeinoelämän 

tukemiseksi. Tartuntatilanteen mukaan rajat avataan vähitellen uusille ulkomaalaisryhmille, jotka 

normaalitilanteessa täyttäisivät Norjaan matkustaville henkilöille asetetut vaatimukset. Hallitus 

toivoo, että maahantulorajoituksia lievennetään yhdessä muiden Euroopan maiden kanssa. 
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