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Pohjoismaiden neuvostolle 

 

Vastaus Pohjoismaiden neuvoston tekemään kirjalliseen kysymykseen rajatyönteki-

jöille maksettavasta korvauksesta (E 8/2021).  

 

Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa vastaa otsikossa mainittuun kirjalli-

seen kysymykseen. Seuraavassa on erillinen vastaus kysymyksiin 1, 2 ja 4. Lopussa an-

netaan kaikkia Pohjoismaita koskeva yhteinen vastaus 3. kysymykseen siitä, miten turva-

taan pohjoismaisilla raja-alueilla asuvien lasten oikeus tavata rajan toisella puolella asuvia 

vanhempiaan. 

Islanti, Grönlanti ja Ahvenanmaa eivät pitäneet aiheellisena laatia erillistä vastausta raja-

työntekijöitä koskevaan kysymykseen. Färsaaret vastasi mutta totesi, että tilanne on siellä 

erilainen kuin toisiinsa maarajan kautta yhteydessä olevilla Pohjoismailla.   

Kirjallisessa kysymyksessä pyydetään Pohjoismaiden hallituksilta vastauksia seuraaviin 

kysymyksiin:  

1) Miten Pohjoismaiden hallitukset turvaavat rajatyöntekijöiden toimeentulon rajojen 

ollessa kiinni?  

2) Kenellä on vastuu rajatyöntekijöille maksamatta jääneen palkan korvaamisesta?  

3) Miten turvataan pohjoismaisilla raja-alueilla asuvien lasten oikeus tavata rajan toi-

sella puolella asuvia vanhempiaan?  

4) Ovatko Pohjoismaiden hallitukset käynnistäneet yhteistyön ratkaistakseen rajatyön-

tekijöille maksettavan taloudellisen korvauksen?  

 

Kysymyksen mukaan rajatyötekijöiden tilanne on tällä hetkellä kestämätön, sillä he eivät 

ole päässeet työpaikoilleen suljettujen rajojen takia. Työntekijät eri maissa ovat jääneet il-

man sosiaalista suojaverkkoa, ja heitä on kehotettu pitämään lomansa tai käyttämään lo-

makorvauksiaan. Rajatyöntekijöiden lisäksi ongelmia kohtaavat myös monet Pohjolan 

asukkaat, joiden perhe tai lapset asuvat toisessa Pohjoismaassa. Lasten oikeudet on tur-

vattava siten, että vanhemmat voivat vierailla lastensa luona ilman monimutkaisia järjeste-

lyjä ja taloudellisia uhrauksia. 

 

Kysymyksessä kiinnitetään huomiota pohjoismaisen yhteistyön ytimessä olevaan oikeu-

teen, eli työvoiman vapaaseen liikkuvuuteen. Koronapandemia on vaikeuttanut erityisesti 

rajatyöntekijöiden tilannetta. Pohjoismaiden hallitukset ovat hyvin tietoisia näistä haas-

teista, ja kaikki tekevät parhaansa voidakseen ratkaista ongelmat nopeasti ja tehokkaasti.  
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Myös rajaesteneuvosto rekisteröi huolellisesti erilaiset liikkuvuuteen kohdistuvat häiriöt ja 

päivittää tilannetiedot säännöllisesti. Raportit antavat myös hallituksille arvokasta tietoa ko-

ronan vaikutuksista raja-alueilla. 

Kysymykset 1–2: Miten Pohjoismaiden hallitukset turvaavat rajatyöntekijöiden toi-

meentulon rajojen ollessa kiinni? Kenellä on vastuu rajatyöntekijöille maksamatta 

jääneen palkan korvaamisesta?  

Sosiaaliturvan yhteensovittamisesta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-

tuksella (EY) 883/2004, annettu 29. päivänä huhtikuuta 2004. Asetuksen perusperiaatteen 

mukaan ainoastaan yhden maan lainsäädäntö on kerrallaan sovellettavissa. Työsuhteessa 

työskentelevää henkilöä koskee saman asetuksen mukaan työskentelymaan lainsäädäntö. 

 

Rajatyöntekijän sosiaaliturvasta vastaa siten maa, jossa hänellä on työsuhde. Osittain tai 

jaksoittain työttömäksi jäävällä rajatyöntekijällä on oikeus hakea korvausta siitä maasta, 

jossa hänen työpaikkansa oli, aivan samoin kuin jos henkilö olisi asunut ao. maassa. Jos 

rajatyöntekijä sen sijaan jää kokonaan työttömäksi, noudatetaan asuinmaan sääntöjä, jol-

loin asuinmaa vastaa myös työttömyyskorvauksesta.  

 

Hallintotoimikunta on sopinut tilapäisjärjestelyistä pohjoismaisten sosiaaliturvajärjestelmien 

yhteensovittamiseksi pandemiatilanteessa, jotta turvataan rajatyöntekijöiden oikeus sosi-

aaliturvaan. 

Ruotsi 

 

Pohjoismaiden koronapandemian torjumiseksi käyttöön ottamat maahantulorajoitukset 

ovat vaikuttaneet suuresti muuten hyvin integroituneihin raja-alueisiin. Tilanne on ollut 

ajoittain hyvin vaikea. Pitääkseen maahantulorajoitukset mahdollisimman tarkoituksenmu-

kaisina ja estääkseen liian suuret haittavaikutukset Ruotsi on pandemian aikana myöntä-

nyt testausvaatimuksista useita poikkeuksia. Monet näistä poikkeuksista on otettu käyttöön 

erityisesti Ruotsin ja pohjoismaisten naapurimaidemme välisen rajaliikenteen helpotta-

miseksi, esimerkiksi rajatyöntekijöille.  

 

Kysymyksen 2 osalta viittaamme asetukseen (EY) nro 883/2004 sosiaaliturvajärjestelmien 

yhteensovittamisesta. 
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Norja:  

Norja otti käyttöön tiukat maahantulorajoitukset 29. tammikuuta 2021 rajojen yli tulevien 

tartuntojen ehkäisemiseksi. Rajoituksia löysättiin hieman maanantaina 1. maaliskuuta kes-

kiyöstä alkaen, jolloin Ruotsista ja Suomesta rajat päivittäin ylittävät työntekijät pääsivät 

Norjassa sijaitseville työpaikoilleen tiukan testaus- ja valvontamenettelyn alaisena. Maa-

hantulokielto koskee kuitenkin edelleen monia sosiaaliturvaan oikeutettuja henkilöitä. Halli-

tus on sen vuoksi ottanut käyttöön uuden järjestelmän, josta maksetaan osittaista kor-

vausta ETA-alueelta tuleville työntekijöille, jotka eivät pääse Norjaan työpaikalleen maa-

hantulorajoitusten vuoksi. 

Korvaukseen ovat oikeutettuja työntekijät, jotka ovat työsuhteessa norjalaiseen työnanta-

jaan ja joiden työsuhde on alkanut viimeistään 29.1.2021. 

Sairauspäivärahana maksettava korvaus noudattaa soveltuvin osin sairauspäivärahamää-

räyksiä siten, että korvausaste on 70 prosenttia. Työnantaja maksaa korvauksen työnteki-

jälle ja hakee jälkikäteen hyvitystä Norjan työ- ja hyvinvointivirastolta. Järjestelmä rahoite-

taan kokonaan sosiaalivakuutuksesta. Korvausta maksetaan koko kaudelta 29.1.2021 al-

kaen. 

Järjestelmän edellyttämä lainsäädäntö ja ohjeet, joilla lainsäädäntö toimeenpannaan, vah-

vistettiin 16. huhtikuuta 2021.  

Tanska:  

Tanska ei ole sulkenut rajaansa rajatyöntekijöiltä, vaan he voivat saapua maahan työn ta-

kia. Tammikuun 9. päivästä lähtien kaikkien maahantulijoiden on pitänyt osoittaa negatiivi-

nen koronatestin tulos. Helmikuun 7. päivästä lähtien Tanskaan matkustavilta työntekijöiltä 

on lisäksi vaadittu testi maahantulon jälkeen ja karanteeni työajan ulkopuolella.  

Raja-alueella asuvien henkilöiden ei tarvitse tehdä testiä maahantulon jälkeen, ja joissakin 

tapauksissa he voivat myös poiketa karanteenivaatimuksesta. Näin halutaan varmistaa 

liikkuvuus raja-alueilla. Osana matkustusrajoitusten asteittaista purkamista on 1. touko-

kuuta lähtien tehty poikkeuksia niiden ulkomaalaisten suhteen, jotka asuvat oranssiksi luo-

kitellussa EU- tai Schengen-maassa ja jotka ovat saaneet rokotteen EU- tai Schengen-

maassa. 

Työntekijälle maksettavasta taloudellisesta korvauksesta maahantulon estyessä viitataan 

edellä esitettyyn yleiseen vastaukseen, joka koskee asetuksen 883/04 lainvalintasääntöjä. 
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Suomi:  

Kysymyksissä mainitut taloudelliset ongelmat, eli henkilöiden työnteon estyminen ja pal-

kanmaksun keskeytyminen rajojen sulkemisen vuoksi, ei pidetä Suomen kannalta merkit-

tävinä. Ne koskevat vain muutamia kymmeniä henkilöitä, eivätkä ministeriöt ole saaneet 

tietoa asiaan liittyvistä ongelmista. Kansallisessa valmistelussa ei ole otettu kantaa kysy-

myksissä mainittuihin olosuhteisiin. 

Färsaaret 

Färsaarten rajatyöntekijät sisältyivät hallituksen ensimmäiseen tukipakettiin. Ensimmäinen 

tukipaketti oli suunnattu yksityisille työpaikoille, joiden toimintaan tartuntoja torjuvat toimen-

piteet olivat vaikuttaneet. Ei kuitenkaan ole esimerkkejä siitä, että ulkomaiset työnantajat 

olisivat hakeneet avustusta färsaarelaisille työntekijöilleen. Ensimmäinen tukipaketti tuli 

voimaan 1. syyskuuta 2020. 

Kysymyksen yhteydessä on syytä mainita, että färsaarelaiset rajatyöntekijät eivät ylitä ra-

jaa yhtä usein kuin Pohjoismaiden maarajojen rajatyöntekijät. Färsaarelainen rajatyönte-

kijä on yleensä vuorotellen muutaman viikon työskentelymaassaan ja asuinmaassaan. 

Färsaarten ja Tanskan välinen raja ei ole ollut kiinni, ja työvoima on päässyt karantee-

nivaatimuksesta huolimatta Färsaarille koko koronakauden ajan. Islantiin ja Norjaan suun-

tautuvat lennot ovat olleet maiden karanteenivaatimusten myötä miltei olemattomat syksyn 

2020 jälkeen. Atlantic Airways on tämän vuoden tammikuusta lähtien lentänyt kerran vii-

kossa Norjaan. Lennot Islantiin aloitetaan suunnitelmien mukaan taas toukokuussa.  

Jos färsaarelainen rajatyöntekijä sairastuu koronaan tai menettää tuloja karanteenivaati-

musten vuoksi, hänellä on oikeus yhteiskunnan maksamaan sairauspäivärahaan.  

 

 

 

 

 

Kysymys 4: Ovatko Pohjoismaiden hallitukset käynnistäneet yhteistyön ratkaistak-

seen rajatyöntekijöille maksettavan taloudellisen korvauksen?  
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Ruotsi:  

 

Ruotsin hallitus pitää erittäin tärkeänä sitä, että työmatkaliikenne, erityisesti raja-alueilla, 

voidaan pitää mahdollisimman sujuvana huolimatta pandemian vuoksi käyttöönotetuista 

rajoituksista. Ruotsin ja Norjan hallitukset ovat pitäneet useita kahdenvälisiä kokouksia rat-

kaistakseen Norjassa työssäkäyvien ja Ruotsissa asuvien henkilöiden ongelmat. Norja on 

äskettäin ilmoittanut maksavansa korvausta niille rajatyöntekijöille, jotka eivät ole päässeet 

työpaikoilleen. Positiivinen viesti osoittaa, että maidemme välisillä läheisillä suhteilla on 

merkitystä.  

 

Ruotsin hallitus aikoo jatkossakin edistää jäljellä olevien rajaesteiden ratkaisemista ja pyr-

kiä siihen, että Norjan ja Ruotsin välinen työmatkaliikenne voi palata entiselleen mahdolli-

simman pian.  

 

Norja:  

 

Norjan ministeriöstä on oltu yhteydessä muiden Pohjoismaiden ministeriöihin, ja Norjan 

hallitus pitää tärkeänä käydä hyvää vuoropuhelua pohjoismaisten naapurimaiden kanssa 

yhteisesti merkittävistä asioista. Maahantulorajoitusten kestoa ja sisältöä arvioidaan jatku-

vasti tartuntatilanteen mukaan, ja vaihtoehtoisia, vähemmän rajoittavia toimia harkitaan.  

 

Tanska:  

 

Viittaamme kysymyksiin 1-2 annettuihin vastauksiin. 

 

Suomi:  

 

Suomi on muiden Pohjoismaiden tavoin sitä mieltä, että hallitusten on tärkeää tehdä yh-

teistyötä rajatyöntekijöiden ongelmien ratkaisemiseksi. Ratkaisussa on otettava huomioon 

sekä taloudelliset että kansanterveydelliset tekijät. 

 

Färsaaret 

Färsaarten hallitus ei ole ollut yhteydessä muiden Pohjoismaiden hallituksiin rajatyönteki-

jöille maksettavasta korvauksesta. 
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Kysymys 3) Miten turvataan pohjoismaisilla raja-alueilla asuvien lasten oikeus ta-

vata rajan toisella puolella asuvia vanhempiaan? 

Pohjoismaat sitoutuvat huolehtimaan siitä, että lasten oikeuden toteutuvat myös haasta-

vina pandemia-aikoina. Jokainen maa toimii nykyisten matkustusrajoitusten tai terveystur-

vallisuusohjeiden mukaan. Yhteinen tavoite on käytännöllisten ja taloudellisten esteiden 

minimointi. 

 

 

 

Totean kaikkien pohjoismaisten kollegoitteni puolesta, että haluamme jatkossakin tehdä 

toimivaa yhteistyötä Pohjoismaiden vapaan liikkuvuuden edistämiseksi. 

 

 

Ystävällisin terveisin  

Tuula Haatainen  

Työministeri 

 

 


