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Vastaus kirjalliseen kysymykseen E7/2020 

Tanskan ja Ruotsin hallitusten vastaus Pohjoismaiden neuvoston 23. huhtikuuta 2020 

esittämään kysymykseen (E7/2020) oikeudesta virkavapaaseen poliittisen tehtävän 

hoitamiseksi toisessa Pohjoismaassa.  

Kysymys 

• 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?  

Tanskan ja Ruotsin hallitusten vastaus 

Kysymys sellaisten Pohjoismaissa asuvien henkilöiden oikeudesta virka- ja työvapaa-

seen, kun he hoitavat paikallis- tai aluetason poliittista luottamustehtävää muussa 

kuin työskentelymaassaan, on ollut käsiteltävänä Pohjoismaiden ministerineuvoston 

rajaestetyössä, ja Tanska ja Ruotsi ovat priorisoineet sitä.   

Tanskassa tehty lakimuutos1 on antanut sosiaali- ja sisäministerille mahdollisuuden 

solmia vastavuoroisia sopimuksia naapurimaan kanssa siitä, että toisen maan kunnal-

lis- ja aluepoliitikoilla on samanlainen oikeus saada virka- tai työvapaata työstään 

Tanskassa kuin tanskalaisilla kunta- ja aluepoliitikoilla, ks. kuntahallintolain 16 §:n 4. 

momentti.  

Lakimuutos ei sisällä oikeutta virka- tai työvapaaseen kansallisen tason poliittisen teh-

tävän hoitamiseksi. 

Oikeus virka- tai työvapaaseen on voimassa kuntahallintolain 16 b §:n 1. momentin 

mukaan niin pitkään kuin se on välttämätöntä osallistumiseksi kunnahallituksen ko-

kouksiin, sen nimeämien valiokuntien kokouksiin tai sellaisille kursseille ym., jotka 

ovat osa kunnallisen luottamustehtävän hoitamista. Oikeus virka- tai työvapaaseen ei 

                                                             
1 Laki nro 180, joka tuli voimaan 24. helmikuuta 2015 ja koskee sekä kuntahallintolakia että aluehallintola-

kia (mahdollisuus solmia sopimus rajatyöntekijöiden oikeudesta virka- tai työvapaaseen ja erivapauden 

poistaminen mm. kunnanhallitukseen tai alueneuvostoon kuulumattomien jäsenten valitsemiseksi valio-

kunnan jäseniksi) 
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kuitenkaan koske tilanteita, joissa virka- tai työvapaan myöntäminen ei ole työn hoita-

misen kannalta suotavaa, ks. kuntahallintolaki 16 b §, 3. momentti.  

Oikeus virka- tai työvapaaseen koskee aluehallintolain 12 §:n mukaan myös alueneu-

voston jäseniä.  

Sovittuaan asiasta Ruotsin kanssa Tanska on lakimuutoksen jälkeen lähettänyt Ruot-

sille Tanskan ja Ruotsin kuningaskuntien välisen sopimusluonnoksen rajatyöntekijöi-

den oikeudesta virka- tai työvapaaseen kunnallis- tai aluepoliittisen tehtävän hoita-

miseksi.  

Ruotsin valtiovarainministeriössä on laadittu ministeriömuistio (Ds 2018:26), jossa 

ehdotetaan, että jos henkilöllä on Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maassa sellai-

sia poliittisia tehtäviä paikallis- tai aluetasolla, jotka vastaavat kuntahallintolain 

(2017:725) 4. luvun 1 §:ssä ja 11 §:n toisessa momentissa lueteltuja tehtäviä, hänellä on 

oikeus virka- tai työvapaaseen työsuhteestaan Ruotsissa siinä määrin kuin kuntahal-

lintolain 4. luvun 11 §:n ensimmäisessä momentissa säädetään. Tätä ehdotetaan sää-

dettäväksi uudella lailla.  

Edelleen ehdotetaan, että Ruotsin valtiopäivät hyväksyvät Ruotsin ja Tanskan välisen 

sopimuksen rajatyöntekijöiden oikeudesta virka- tai työvapaaseen poliittisten tehtä-

vien hoitamiseksi paikallis- ja aluetasolla.  

Ministeriömuistio ei sisällä niiden sääntöjen tarkistusta, jotka koskevat kansallisia po-

liittisia tehtäviä hoitavien rajatyöntekijöiden oikeutta virka- tai työvapaaseen.  

Muistio on lähetetty lausuntokierrokselle ja sitä valmistellaan parhaillaan Ruotsin hal-

lituksen kansliassa.  

Tanska ja Ruotsi jatkavat asian käsittelyä.  

 

 

Ystävällisin terveisin 

Astrid Krag 


