
KIRJALLINEN KYSYMYS 

 

 

 

 

Dnro 21-00163-2 

 

 

E 14/2021  

 

Tekijä Lars Mejern Larsson 

Vastaanottaja Norjan hallitus 
 

Norjan hallitukselle  

Kirjallinen kysymys,  joka koskee Ruotsista Norjassa viikoittain käyviä 
työntekijöitä 
 

Ruotsi ja Norja muodostavat yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa tärkeän talou-

dellisen ja sosiaalisen yhteisön. Avoimet, yhteiset työmarkkinamme ovat olleet suuri 

menestys koko alueellemme.  

 

Pandemian aikaan suljetut rajat ovat osoittaneet, kuinka integroituneita maamme 

todellisuudessa ovat ja kuinka vapaan liikkuvuuden huomattava rajoittaminen on vai-

kuttanut tavallisiin ihmisiin. Pandemia on yllättänyt meidät moneen otteeseen, em-

mekä sen alkaessa olisi mitenkään voineet aavistaa, että rajat suljettaisiin ainakin 

puoleksitoista vuodeksi. 

 

Ymmärrän, että Norja on asettanut maahantulorajoituksia tartuntojen rajoitta-

miseksi, mutta jotkut jotkut rajoituksista ovat käsittämättömiä, myös heille, joita ne 

koskevat.  

 

Rajan lähellä asuvana valtiopäiväedustajana olen koko pandemian ajan saanut kuulla 

kerrottavan, kuinka maahantulorajoitukset vaikeuttavat liikennettä työn vuoksi pen-

delöiville ja heidän norjalaisille työnantajayrityksilleen.  Jotkut ongelmista on saatu 

ratkaistua, mutta monet ovat edelleen ratkaisematta. Viimeksi mainittuihin kuuluu 

viikoittaisten pendelöijien tilanne. 

 

Koska päivittäin rajat ylittäville työntekijöille on löytynyt ratkaisu säännöllisen tes-

tauksen avulla, on vaikea ymmärtää, miksei tähän mennessä ole löydetty vastaavaa 

ratkaisua rajat viikoittain ylittäville työntekijöille.  

 

Värmlands Folkblad -lehden artikkelissa 5.6.2021 eräät ruotsalaiset työn takia pende-

löivät kuvailivat tilanteen heille aiheuttamia seurauksia: 

 

”Viiden tunnin yöunet, 180 km:n matka Osloon, päivä töitä ja takaisin. Mitään omaa 

elämää ei ole, ei aikaa pikkulapsille eikä muulle perheelle. Mutta tätä on vain jatket-

tava, koska työpaikka on hyvä ja rahaa on ansaittava”, kertoo Patrik Johansson. 
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”Eläminen maksaa. Pendelöinnin jatkumiseen entisellään luotetaan. On pakko jak-

saa. Mutta kuinka kauan? Meille ei kerrota mitään, kukaan ei perustele miksi näitä 

kohtuuttomia sääntöjä on pakko noudattaa ”, sanoo Ingemar Hultgren. 

 

”Ajamme 1200 km viikossa, ihan turhaan. Ajamme kohta itsemme hengiltä. Joskus 

sitä on niin väsynyt ratin takana, että keho suorastaan huutaa kahvia. Mutta Norjassa 

emme saa nousta autosta työpaikan ja valtakunnanrajan välillä”, sanoo Patrik 

Franzén. 

 

Olemme toivon mukaan jo tämän pandemian loppusuoralla ja toivomme tietenkin, 

että väestön rokottamisen myötä raja voidaan pian avata. Mutta Ruotsista Norjassa 

työssä käyvät tuntevat vielä kauan epävarmuutta siitä, säilyykö työpaikka rajan toi-

sella puolella. 

 

Kysymykseni Norjan hallitukselle:  

 

Miksi viikoittain pendelöivien tilanne on ollut niin vaikea ratkaista ja kuinka Norjan 

hallitus aikoo toimia, jotta luottamus yhteisiin työmarkkinoihimme saadaan palau-

tettua? 

 

Tukholmassa 11. kesäkuuta 2021 

Lars Mejern Larsson (S) 

 

 

 

 


