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Ruotsin ja Tanskan hallituksille  

Kirjallinen kysymys oikeudesta virkavapaaseen poliittisen tehtävän 
hoitamiseksi toisessa Pohjoismaassa 
 

Toisessa Pohjoismaassa työskentelevillä pohjoismaalaisilla ei ole oikeutta virkava-

paaseen poliittisen tehtävän hoitamiseksi asuinmaassaan. Tämä saattaa estää poliit-

tisten tehtävien vastaanottamisen.  

 
Pohjoismaissa on säännöt luottamushenkilöksi valitun oikeudesta virkavapaaseen 
sellaisen poliittisen tehtävän hoitamiseksi, johon hänet on valittu. Oikeus koskee kui-
tenkin vain henkilöitä, jotka työskentelevät ja hoitavat poliittisia tehtäviä samassa 
maassa. Asuinmaassaan luottamustehtävään valittavalla rajatyöntekijällä ei siten ole 
tehtävän hoitamiseksi vastaavaa oikeutta virkavapaaseen työskentelymaassaan.  
 
Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan edustajat ovat Pohjoismaiden ministerineuvos-
ton rajaestesihteeristön koordinoimina selvittäneet mahdollisuuksia saada virkava-
paata poliittisen tehtävän hoitamiseksi toisessa Pohjoismaassa. 
 
Oslossa järjestetyssä pohjoismaisten kuntaministerien epävirallisessa kokouksessa 
14. elokuuta 2014 osanottajat hyväksyivät julistuksen luottamushenkilöiden virkava-
pauden saamisen helpottamisesta Pohjoismaissa. 
 
Keitä ongelma koskee? 
Tämä rajaeste koskee lähinnä niitä poliittisia luottamustehtäviä hoitavia henkilöitä, 
jotka työmatkallaan ylittävät valtakunnan rajan joko päivittäin tai viikoittain. Pohjois-
maiden rajojen yli pendelöiviä työntekijöitä on yhteensä noin 70 000. Luottamusteh-
tävien määrä on suhteellisen pieni, mutta voi kasvaa tulevaisuudessa. 
 
  



 
 

2 / 2 

Ratkaisuehdotus 
Rajatyöntekijä, joka hoitaa asuinmaassaan luottamustehtävää, voisi saada oikeuden 
virkavapaaseen tehtävänsä hoitamiseksi, jos kansalliseen lainsäädäntöön tehtäisiin 
sellaisia muutoksia, joiden perusteella myös naapurimaassa työskentelevillä luotta-
mushenkilöillä olisi oikeus virkavapaaseen. Vaihtoehtoisena tai täydentävänä ratkai-
suna voidaan harkita kahdenvälisiä sopimuksia. Virkavapaa voitaisiin tällöin myöntää 
työnantajan maan virkavapautta koskevien sääntöjen mukaan.  
 

Pohjoismaiden ministerineuvoston rajaesteneuvosto on, kuten edeltä käy ilmi, pyrki-

nyt edistämään asiaa jo monen vuoden ajan ja saanut vastaukseksi, että ”asiaa tar-

kastellaan”. Pohjoismaiden neuvoston Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta, joka 

vastaa mm. työmarkkinakysymyksistä ja Pohjolan vapaata liikkuvuutta koskevista 

kysymyksistä, haluaa sen vuoksi esittää seuraavan kysymyksen: 

• Aikooko Tanskan/Ruotsin hallitus muuttaa lainsäädäntöään tai sääntöjään tai 

solmia sopimuksen, jonka avulla toisessa Pohjoismaassa työskentelevä hen-

kilö voisi saada virkavapaata hoitaakseen poliittista tehtävää naapurimaassa, 

niin kunnallisella, alueellisella kuin myös kansallisella tasolla? 

• Jos aikoo, millaisessa aikataulussa tällainen ratkaisu toteutetaan? 

 

 

Kööpenhaminassa 23. huhtikuuta 2020 

Pyry Niemi (S), Kasvu ja kehitys 

Pohjolassa -valiokunnan puolesta 

 

 

 


