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Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan mietintö, joka koskee 

Pohjoismaista roaming-aluetta, johon kuuluvat myös Färsaaret ja 
Grönlanti (suositus 1/2020) 

Ehdotus 

 

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta ehdottaa että  

Pohjoismaiden neuvosto merkitsee ilmoituksen tiedoksi ja katsoo suosituksen 

1/2020 Pohjoismaisesta roaming-alueesta, joka käsittää myös Färsaaret ja Grön-

lannin neuvoston osalta loppuun käsitellyksi. 

Taustaa 

Vuoden 2017 kesäkuussa voimaan tulleen verkkovierailuja koskevan EU-asetuksen 

mukaan datayhteyden käyttö on samanhintaista koko EU/ETA-alueella. Pohjoismai-

den neuvoston keskiryhmä nosti tässä yhteydessä esiin verkkovierailumaksujen on-

gelman ratkaisemisen myös Färsaarten ja Grönlannin osalta ja laati jäsenehdotuksen, 

joka sai yksimielisen tuen Kasvu- ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan kaikilta puolue-

ryhmiltä ja myöhemmin koko Pohjoismaiden neuvostolta. Suosituksen että-lause 

muotoiltiin seuraavasti: 

 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että se vakiinnuttaa pohjoismaisen roaming-yhteistyön, jonka turvin Pohjois-

maiden asukkaat voivat käyttää matkapuhelinta ja datayhteyttä Pohjoismaissa 

ja itsehallintoalueilla ilman verkkovierailumaksuja. 

 

Pohjoismaiden ministerineuvoston ilmoitus 

Pohjoismaiden ministerineuvosto (MR-DIGITAL) tukee ehdotusta pohjoismaisesta 

roaming-yhteistyöstä, jonka turvin Pohjoismaiden ja itsehallintoalueiden asukkaat 

voivat käyttää mobiilipalveluita ilman korkeita verkkovierailumaksuja. Yhteinen roa-

ming-käytäntö koko Pohjolassa voi lisätä Pohjoismaiden välistä liikkuvuutta ja edis-

tää visiota, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman integroitunein alue. 
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Pohjoismaiden ja muiden EU- ja ETA-maiden verkkovierailumaksut määräytyvät tällä 

hetkellä kesäkuussa 2017 voimaan tulleen EU-asetuksen mukaan. Suomen, Ruotsin, 

Norjan, Tanskan ja Islannin asukkaiden on ollut edullista käyttää matkapuhelinta ja 

datayhteyttä matkoillaan Pohjoismaissa. Sopimuksen ulkopuolelle jääneillä alueilla, 

joita ovat esimerkiksi Grönlanti ja Färsaaret, verkkovierailu voi edelleenkin olla kal-

lista.  

 

Rajoittaakseen verkkovierailumaksuja Pohjoismaissa MR-DIGITAL haluaa nyt yhteis-

työssä Pohjoismaiden televiestintäviranomaisten ja teleyhtiöiden kanssa ja euroop-

palaisen roaming-asetuksen mukaisesti pyrkiä molemminpuoliseen aiesopimukseen, 

jolla rajoitetaan verkkovierailumaksuja niillä Pohjolan alueilla, jotka ovat tällä het-

kellä EU- ja ETA-yhteistyön ulkopuolella, sekä grönlantilaisille ja färsaarelaisille hei-

dän vieraillessaan muualla Pohjoismassa. Tanskan ja EU:n ja ETA:n ulkopuolella ole-

vien maiden välillä on olemassa esimerkkejä vastaavista kahdenkeskisistä sopimuk-

sista, joilla rajoitetaan korkeita verkkovierailumaksuja, myös Grönlannissa ja Färsaa-

rilla. 

 

Valiokunnan näkemykset 

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta on tyytyväinen Grönlannin ja Färsaarten 

verkkovierailumaksuja koskevan suosituksen saamaan myönteiseen vastaukseen ja 

seuraa kiinnostuneena asian etenemistä. Valiokunta ehdottaa sen vuoksi, että Poh-

joismaiden neuvosto katsoo asian omalta osaltaan loppuun käsitellyksi.  
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