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1. Tiivistelmä 
 
Pääministerien vuonna 2019 hyväksymän vision mukaan Pohjolan tulee olla maailman 
integroitunein ja kestävin alue vuoteen 2030 mennessä. Työhön kuuluvat olennaisesti 
liikkuvuuden lisäämis- ja rajaesteiden vähentämistoimet, erityisesti kilpailukyvyn 
lisäämiseksi ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi. Ne vaikuttavat erityisesti 
vision tavoitteeseen 7, jonka mukaan Pohjoismaiden ministerineuvoston tulee kehittää 
hyvin toimivia työmarkkinoita, jotka vastaavat digitaalisen kehityksen vaatimuksiin ja 
tukevat vapaata liikkuvuutta. Rajaesteneuvosto seuraa erityisesti Pohjoismaiden välistä 
maahanmuuttoa ja työmatkaliikennettä. Työ vaikuttaa myös ministerineuvoston 
toimintasuunnitelman tavoitteisiin 8, 9 ja 11.  
 
Tässä selonteossa tarkastellaan rajaesteneuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston 
sektoreiden rajaestetyön tilaa ja tuloksia heinäkuusta 2020 kesäkuuhun 20211.  
 
Maailman integroituneimman alueen asemaa koskeva tavoite on joutunut selonteon 
raportointikaudella todella kovalle koetukselle. Edellisen raportointikauden tavoin tätäkin 
kautta on varjostanut kevättalvella 2020 alkanut koronakriisi. Tartuntojen vähentämiseksi 
otettiin käyttöön tiukkoja kansallisia toimia, jotka myös rajoittivat Pohjoismaiden välistä 
vapaata liikkuvuutta. Uudet varsinaiset rajaesteet, jotka johtuvat laeissa, säädöksissä ja 
käytännössä esiintyvistä rakenteellisista seikoista, ovat jääneet harvalukuisiksi tilanteessa, 
jossa valtion rajan ylittäminen Pohjoismaissa on ollut äärimmäisen vaikeaa. Pohjoismaiden 
välinen vapaa liikkuvuus on varsinaisen rajaesteen syntymisen perusedellytys ja lähtökohta. 
Olemme joutuneet priorisoimaan akuutteja ongelmia, kuten mahdollisuutta ylipäänsä 
ylittää Pohjoismaiden rajat, ja suuntamaan huomion kansallisten maahantulorajoitusten ja 
toimien aiheuttamiin ongelmiin ja haasteisiin.  
 
Rajaesteneuvoston ja sektorien työ varsinaisten rajaesteiden ja teema-alueiden parissa on 
saanut osakseen vähemmän huomiota ja resursseja kuin aikaisempina vuosina. Tilanne ei 
ole optimaalinen – Pohjolan asukkailla ja yrityksillä on konkreettisia ongelmia, jotka on 
selvitettävä – mutta koronasta johtuvia häiriöitä on priorisoitu tietoisesti. Pohjoismaisen 
liikkuvuuden vaaliminen on tärkeää vision saavuttamiseksi – myös tilanteissa, joissa on 
välttämätöntä rajoittaa vapaata liikkuvuutta.  
 
Edellä kuvatusta tilanteesta huolimatta rajaesteneuvosto esittelee kuitenkin työn tuloksia 
varsinaisissa rajaesteissä, joista kahdeksan on selvitetty tällä kaudella. Rajaesteneuvoston 
ydintoiminta ei siis ole pysähtynyt, vaikka jäsenet ja sihteeristö ovat joutuneet 
priorisoimaan akuutteja koronasta johtuvia häiriöitä.  
 
Vuonna 2014 perustettu rajaesteneuvosto on juuri saamassa toisen toimikautensa 
päätökseen. Rajaesteneuvoston toimeksiantoa vuosiksi 2022–2024 on sen vuoksi työstetty 
koko vuoden 2021 ajan. Ulkopuolisessa arvioinnissa on todettu, että rajaesteneuvoston työ 
tuottaa tuloksia ja että pohjoismainen rajaestemalli toimii hyvin. Mutta kuten kaikessa 
toiminnassa, myös tässä on tilaa työtapaa ja toimeksiantoa koskevalle uudelle ajattelulle ja 
parannuksille. Arvioijan ja muiden sidosryhmien suositukset otetaan huomioon meneillään 

                                                                    
1 Koska liikkuvuuden toimintasuunnitelma ei enää toimi itsenäisenä ohjausasiakirjana, selonteossa keskitytään pelkästään 
rajaesteneuvoston tekemään työhön varsinaisten rajaesteiden parissa, kuuteen teema -alueeseen, koronasta johtuviin 
häiriöihin sekä sektoreiden rajaesteisiin. Selonteossa ei siten käsitellä visiotyötä kokonaisuudessaan eikä siihen sisältyviä 
laaja-alaisia liikkuvuustoimia. 
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olevassa vuoropuhelussa ennen kaikkea MR-SAMin kanssa, joka hyväksyy 
rajaesteneuvoston tulevan toimeksiannon.  
 

2. Pohjoismaiden välisten rajaesteiden poistaminen 
 
Rajaestetyö on keskeinen osa pohjoismaista liikkuvuustyötä. Rajaesteneuvoston tehtävät 
kuvataan sen toimeksiannossa. Rajaesteneuvosto saa vuodesta 2022 lähtien uuden 
toimeksiannon, joka on voimassa yhtä kauan kuin vision toimintasuunnitelma, eli vuoden 
2024 loppuun saakka.  
 
Rajaesteneuvoston tehtävänä on tuoda esille yksityishenkilöiden ja yritysten kokemia 
Pohjoismaiden väliseen liikkuvuuteen liittyviä ongelmia sekä edistää asioita siten, että 
Pohjoismaiden hallitukset saavat ne ratkaistua. Rajaesteneuvosto ei voi ratkaista rajaesteitä 
itse, vaan sen voivat tehdä vain päätöksentekijät ja eri maiden ministeriöt esimerkiksi 
sopimus- tai lakimuutosten avulla. Useimmat rajaesteet ovat ratkaistavissa, jos kansallisilla 
päätöksentekijöillä on siihen poliittista tahtoa.  
 
Rajaesteiden poistaminen/selvittäminen alkaa mahdollisen rajaesteen tunnistamisesta. 
Rajaesteitä tunnistavat pääasiassa raja-alueiden neuvontapalvelut, Pohjoismaiden 
ministerineuvoston neuvontapalvelu Info Pohjola ja pohjoismaiset rajakomiteat. 
Neuvontapalvelut tekevät myös tärkeää tiedotus- ja integrointityötä sekä 
ennaltaehkäisevää työtä, ks. luku 4.  
 
Kun asukkaat ja yritykset etsivät tietoa työskentelystä, opiskelusta tai yrityksen 
käynnistämisestä toisessa maassa tai jos heillä on liikkuvuuteen liittyviä ongelmia, he 
ottavat useimmiten yhteyttä neuvontapalveluihin. Mahdolliset rajaesteet raportoidaan 
rajaesteneuvoston sihteeristölle ja aineistoa työstetään vuoropuhelussa kansallisten 
ministeriöiden kanssa, minkä jälkeen sihteeristö dokumentoi asian rajaestetietokantaan. 
Rajaesteneuvoston jäsenet valitsevat tietokannasta muutaman priorisoidun rajaesteen, 
joiden parissa he työskentelevät aktiivisesti. Tietokannan päivittäminen on sen vuoksi 
tärkeää, ja sitä onkin päivitetty säännöllisesti vuosina 2018–2020 yhteistyössä 
ministeriöiden kanssa. Koska rajaestetietokantaa on nyt päivitetty kolmena peräkkäisenä 
vuonna, sen arvioidaan olevan riittävän ajankohtainen rajaestetyöskentelyn kannalta. 
Sihteeristön ja ministeriöiden resurssien säästämiseksi rajaestetietokanta päivitetään 
seuraavan kerran kesällä 2022.  
 
Kun estettä on kerran päätetty priorisoida, työtä jatketaan siihen saakka, että rajaeste on 
saatu ratkaistua tai että asianomaiset ministeriöt tai viranomaiset ilmoittavat, ettei estettä 
voida ratkaista. Vuonna 2014 perustettu rajaesteneuvosto on tähän mennessä edistänyt 71 
pohjoismaisen rajaesteen selvittämistä. Rajaesteneuvosto priorisoi tällä hetkellä (elokuussa 
2021) 38:aa rajaestettä. Lisäksi se työskentelee koronasta johtuvien häiriöiden ja kuuden 
suuremman teema-alueen parissa.  
 
Rajaesteneuvosto ja Pohjoismaiden neuvoston rajaesteryhmä ovat kevään 2021 aikana 
aloittaneet entistä vahvemman ja strategisesti monialaisen yhteistyön, jonka tavoitteena 
on poistaa joitakin rajaestetietokannassa vuodesta 2014 mukana olleita rajaesteitä. Lisäksi 
työstetään muutamia koronasta johtuvia häiriöitä, jotka ovat aiheuttaneet ongelmia 
Pohjolan asukkaille koronakriisin aikana. Rajaesteneuvoston ja rajaesteryhmän jäsenistä on 

https://pub.norden.org/politiknord2020-716-bilaga/#39955
https://www.norden.org/fi/rajaestetietokanta
https://www.norden.org/fi/node/47551#40760
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koottu seitsemän monialaista työryhmää. Ryhmien työskentelyyn osallistuu lisäksi ulkoisia 
toimijoita ja etujärjestöjä. 
Rajaestetyötä tehdään myös Pohjoismaiden ministerineuvoston sektoreilla. Tietoa sektoreiden 
tekemästä rajaestetyöstä on liitteessä 1.  

 
Rajaesteneuvoston selvittämät varsinaiset rajaesteet 1. heinäkuuta 2020 – 
30. kesäkuuta 2021 
Seuraavassa käydään läpi rajaesteneuvoston työtä ja tällä kaudella selvitettyjä esteitä. 
Rajaesteneuvoston työstä kerrotaan yksityiskohtaisemmin rajaesteneuvoston 
toimintakertomuksessa 2020/2021, joka julkaistaan keväällä 2022. Toimintakertomus 
koskee ajanjaksoa heinäkuusta 2020 joulukuuhun 2021 ja se esitellään Pohjoismaiden 
neuvoston teemaistunnossa 2022. Vuodesta 2022 lähtien toimintakertomukset laaditaan 
kalenterivuosittain ja esitellään aina seuraavan vuoden teemaistunnossa. 
 
Priorisoiduista rajaesteistä kahdeksan on selvitetty ajalla 1. heinäkuuta 2020 – 
30. kesäkuuta 2021. Neljä estettä on ratkaistu ja rajaesteneuvosto on katsonut neljä 
rajaestettä loppuun käsitellyiksi. Rajaesteneuvoston varsinaisten rajaesteiden lisäksi on 
raportoitu monia koronasta johtuvia häiriöitä, joiden parissa rajaesteneuvosto tekee myös 
aktiivisesti työtä. Voit lukea lisää koronasta johtuvien häiriöiden parissa tehdystä työstä 
luvussa 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lyhyt kuvaus muutamista selvitetyistä esteistä: 
 
Ratkaistut rajaesteet: 
 
Ruotsissa vapaa-ajan asunnon omistavien ulkomaalaisten väliaikainen henkilötunnus  
Ruotsissa on vaikea tehdä palvelusopimuksia ilman ruotsalaista henkilötunnusta. Tämä on 
ollut suuri ongelma usealle noin 22 500 pohjoismaalaisesta, joilla on Ruotsissa vapaa-ajan 

Ratkaistut rajaesteet (priorisoivat maat suluissa) 
1. Färsaarelaisten ajokorttien tunnustaminen (Ruotsissa) 14–128 (FO) 
2. Ruotsissa vapaa-ajan asunnon omistavien ulkomaalaisten väliaikainen 

henkilötunnus 14–160 (DK/SE) 
3. Sosiaalietuuksien maksaminen tapauksissa, joissa on epäselvää, mikä maa on 

vastuussa etuuden maksamisesta 14–166 (FI) 
4. Elatusavun periminen Tanskassa (IS, ad-hoc-rajaeste, asia ei ole 

rajaestetietokannassa) 

 

Poistetut esteet (käsitelty, mutta joita ei rajaesteneuvoston tai asianomaisten 
ministeriöiden mielestä voida ratkaista): 

1. Tanskalaisten oppisopimuskoulutusten opiskelijat 14–170 (DK) 
2. Grönlantilaisen ajokortin tunnustaminen 14-172 (GL) 
3. Muussa maassa asuvien Tanskan kansalaisten äänioikeuden menetys  14–052 

(DK/GL/FO) 
4. Etuuden laskeminen työkyvyttömyyden yhteydessä henkilön työskenneltyä 

useammassa Pohjoismaassa 14–006 (IS/FI) 

 

https://www.norden.org/sv/border-database/erkannande-av-faroiska-korkort
https://www.norden.org/fi/node/36516
https://www.norden.org/sv/border-database/utbetalningar-av-sociala-formaner-vid-tvivel-om-vilket-land-som-har
https://www.norden.org/fi/node/36520
https://www.norden.org/sv/border-database/erkannande-av-gronlandska-korkort
https://www.norden.org/fi/node/36456
https://www.norden.org/fi/node/36425
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asunto ja siten tarve hankkia erilaisia tavaroita ja palveluita. He ovat voineet kesäkuusta 
2021 lähtien anoa väliaikaista henkilötunnusta (samordningsnummer), mikä voi helpottaa 
erilaisten julkisten ja yksityisten palvelujen käyttöä, esimerkiksi ruotsalaisen pankkitilin 
avaamista. Rajaesteneuvosto on vienyt asiaa eteenpäin tiiviissä yhteistyössä muun muassa 
Danske Torpare -järjestön kanssa, joka edustaa Ruotsissa vapaa-ajan asunnon omistavia 
tanskalaisia. On kuitenkin edelleen epäselvää, missä määrin äskettäin käyttöön otettu 
mahdollisuus saada väliaikainen henkilötunnus ratkaisee vapaa-ajan asunnon omistajien 
ilmoittamia liikkuvuuteen liittyviä ongelmia. Rajaesteneuvosto aikoo sen vuoksi seurata 
tilannetta.  
 
Sosiaalietuuksien maksaminen, kun on epäselvää, mille maalle maksuvastuu kuuluu  
Joissakin Pohjoismaiden välisissä sosiaaliturva-asioissa on ollut epäselvää, minkä maan on 
maksettava etuudet vakuutetulle. EU-lainsäädännön mukaan on mahdollista tehdä 
tilapäisiä päätöksiä, mutta niitä käytetään harvoin. Rajaesteneuvosto on jo pitkään 
kehottanut Pohjoismaiden sosiaaliturvaviranomaisia käymään vuoropuhelua keskenään. 
Lisäksi se on järjestänyt ja rahoittanut konferenssin (pääpaino soveltuvaan lainsäädäntöön 
liittyvissä ongelmissa) kansainvälisiä sosiaaliturva-asioita hoitaville virkailijoille. 
Pohjoismaiden sosiaaliturvalaitokset ovat nyt ottaneet käyttöön EESSI-järjestelmän 
(sosiaaliturvatietojen sähköinen vaihtojärjestelmä), mikä parantaa tiedonvaihdon 
edellytyksiä. Rajaesteneuvosto pitää kysymystä sen myötä ratkaistuna, mutta jatkaa esteen 
seurantaa työssään hieman laaja-alaisemman rajaesteen parissa, joka koskee EU-asioiden 
pitkiä käsittelyaikoja. 
 
 
Poistetut rajaesteet, joita ei voida ratkaista: 
 

Muussa maassa asuvien Tanskan kansalaisten äänioikeuden menetys  

Yli kaksi vuotta muussa maassa asunut Tanskan kansalainen menettää muutamaa harvaa 

poikkeusta lukuun ottamatta äänioikeutensa Tanskan kansankäräjävaaleissa. Muissa 

Pohjoismaissa asuu melkein 55 000 Tanskan kansalaista (joista noin 50 000 on yli 18-

vuotiaita), ja erityisesti Juutinrauman alueella on runsaasti Skånessa asuvia ja Tanskassa 

työskenteleviä Tanskan kansalaisia, jotka pendelöivät maiden välillä. Luku ei 

todennäköisesti sisällä henkilöitä, joilla on kaksoiskansalaisuus eli myös asuinmaansa 

kansalaisuus. Tämän rajaesteen ratkaiseminen edellyttää perustuslain muutosta. Tanskan 

perustuslakia on muutettu vain neljä kertaa vuoden 1849 jälkeen, ja muutokset ovat 

useimmiten aiheutuneet lain perinpohjaisesta tarkistamisesta. Rajaesteneuvoston mukaan 

perustuslain muutokseen ei tällä hetkellä ole riittävästi poliittista tahtoa. Rajaesteneuvosto 

on päättänyt poistaa esteen, joka kuitenkin voidaan palauttaa rajaesteneuvoston asialistalle 

edellytysten muuttuessa. 

 
Etuuden laskeminen työkyvyttömyyden yhteydessä henkilön työskenneltyä useammassa 
Pohjoismaassa  
Työkyvyttömyys määritellään eri Pohjoismaissa eri tavoin kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti. Tämä saattaa laskea yksittäisen tuensaajan saamaa korvausta, jos hän toimii 
useamman kuin yhden Pohjoismaan työmarkkinoilla. Ongelmaa on esiintynyt erityisesti 
Ruotsin ja Suomen välillä, varsinkin silloin, kun henkilö on työskennellyt pitkään Ruotsissa, 
muuttanut Suomeen ja menettänyt siellä työkykynsä. Ongelmaa on yritetty ratkaista 
tehostamalla tiedotusta Suomen ja Ruotsin etuusjärjestelmien erilaisista vaatimuksista. 
Koska Suomen ja Ruotsin työttömyyslainsäädäntöjen yhtenäistäminen ei ole realistista, on 
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harkittava muita vaihtoehtoja. Esimerkiksi voitaisiin käyttää laajempaa ja paremmin 
perusteltua lääkärintodistusta, minkä avulla henkilö voitaisiin todeta työkyvyttömäksi myös 
Ruotsissa. Rajaesteneuvosto toteaa, että vaikka kyseessä on tärkeä, joillekin henkilöille 
vakavaa haittaa aiheuttava ongelma, estettä ei voida ratkaista ja se poistetaan. 

 

Rajaesteneuvoston työ teema-alueiden parissa 
Rajaesteneuvosto sai helmikuussa 2020 laajennetut valtuudet yhteistyöministereiltä 
voidakseen jatkossa keskittyä laajempiin teema-alueisiin poliittisen merkittävyyden 
lisäämiseksi. Rajaesteneuvoston puheenjohtajalle on samalla annettu mahdollisuus 
osallistua tarvittaessa asianomaisten virkamieskomiteoiden ja ministerineuvostojen 
kokouksiin. Rajaesteneuvosto on keskittynyt kauden aikana kuuteen teema-alueeseen.  
 
Teema-alueet:  
 

- Viranomaisten kanssa viestintään käytettävät digitaaliset työkalut eivät toimi 
Pohjoismaiden rajojen yli  

- Ammattipätevyyksien tunnustaminen 
- Toisistaan poikkeavat rakennusmääräykset 
- Maakohtaiset estot2 
- Raja-alueiden tilastot 
- Rajat ylittävä liikenneyhteistyö 

 
Esimerkkinä rajaesteneuvoston työskentelystä tiettyjen teema-alueiden parissa voidaan 
mainita ammattipätevyyksien tunnustamiseksi tehty työ. Rajaesteneuvosto ja sen 
sihteeristö ovat osallistuneet monialaiseen yhteistyöhön, joka liittyy pohjoismaista 
liikkuvuutta häiritsevien toimialakohtaisten esteiden kartoitusta koskevaan raporttiin. 
Raportti valmistui joulukuussa 2020 ÄK-A:n johdolla. Rajaesteneuvosto rahoitti raportin 
yhdessä ÄK-U:n kanssa, antoi ehdotuksia sen toteutuksesta ja painotti, että raportin 
käynnistämässä prosessissa tulisi saada aikaan konkreettisia ratkaisuja havaittuihin 
ongelmiin. Huhtikuussa 2021 ÄK-A päätti käynnistää hankkeen ratkaistakseen joitakin 
kartoituksessa ilmenneitä ongelmia.  
 
Työstä ja teema-alueiden tilasta kerrotaan tarkemmin rajaesteneuvoston 
toimintakertomuksessa 2020–2021.  
 
 

3. Työ koronasta johtuvien häiriöiden parissa 
 
Suljettujen rajojen sekä maakohtaisten rajoitusten ja toimien raja-alueille ja Pohjoismaille 
aiheuttamien suorien ja tuntuvien vaikutusten johdosta Pohjoismaiden raja-alueiden 
neuvontapalvelut Ruotsin ja Norjan välinen Grensetjänsten, Pohjoiskalotin rajaneuvonta ja 
Øresunddirekt sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston Info Pohjola -neuvontapalvelu ovat 
rajaesteneuvoston sihteeristön aloitteesta raportoineet raja-alueilla ja Pohjoismaiden välillä 
havaitsemistaan häiriöistä säännöllisesti 13.3.2020 lähtien.  
 

                                                                    
2 Maakohtaisilla estoilla eli geoblokkauksella tarkoitetaan pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden digitaalisten tv -palveluiden 

rajoitettua saatavuutta eri Pohjoismaissa. 
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Raporttien tarkoituksena on tiedottaa päättäjille ja viranomaisille koronakriisin 
aiheuttamista erityisongelmista Pohjoismaiden välisen liikkuvuuden kannalta sekä maiden 
asettamien maahantulokieltojen aiheuttamista seurauksista. Raportit toimitetaan muun 
muassa rajaesteneuvostolle, yhteistyöministereille, pohjoismaiselle yhteistyökomitealle ja 
Pohjoismaiden neuvostolle. Raporttien tarkoituksena on edistää muun muassa 
ministerineuvostossa, rajaesteneuvostossa ja Pohjoismaiden neuvostossa käytyjä 
keskusteluja pohjoismaisen yhteistyön parantamisesta kriisiaikoina. 
 
Raportit eivät ole tyhjentäviä, mutta antavat kuitenkin kuvan tilanteesta ja 
havainnollistavat, miten kriisi vaikuttaa raja-alueilla asuvien ihmisten elämään ja arkeen 
sekä siellä toimiviin yrityksiin. Raporteissa mainittuja häiriöitä ei myöskään tule rinnastaa 
muodollisiin rajaesteisiin. Niitä ei tule tarkastella samalla tavalla kuin virallisessa 
pohjoismaisessa rajaestetietokannassa julkaistuja rajaesteitä.  
 
Vuoden 2021 kesäkuun loppuun mennessä on laadittu 17 raporttia, joissa on havaittu 116 
häiriötä eli 54 aktiivista ja 62 passiivista3 ts. ratkaistu tartuntojen leviämisen estämiseksi 
tehtyjen kansallisten tilapäistoimien lopettamisella. 
 
Havaitut koronasta johtuvat häiriöt voidaan yhdistää kahden tyyppisiin kansallisiin 
päätöksiin: 

1. Maahantulorajoitukset rajalla ja karanteenimääräykset maahantulon ja maassa 
oleskelun yhteydessä. 

2. Kansalliset suuntaviivat ja toimet tartuntojen leviämisen valvomiseksi ja 
rajoittamiseksi. 

 
Raportissa nro 17 häiriöistä 76 % liittyy maahantulorajoituksiin ja karanteenimääräyksiin ja 
24 % kansallisiin suuntaviivoihin ja toimenpiteisiin.  
 
Yksittäisten häiriöiden lisäksi myös rajaesteneuvosto on havainnut neljä yleistä haastetta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neuvontapalvelut ovat olleet koronakriisin alusta lähtien säännöllisesti yhteydessä 
viranomaisiin, lähetystöihin ja erilaisiin verkostoihin tavoitteenaan saada oikeaa tietoa ja 
auttaa asukkaita ja yrityksiä kohtamaan kriisin heille aiheuttamia haasteita ja ongelmia. 
Neuvontapalveluilla on ollut ainutkertainen ja strateginen rooli vuorovaikutuksessa 
asukkaiden ja yritysten kanssa kriisin aikana. Kaikkien neuvontapalvelujen 
verkkosivuvierailut ja tiedustelut ovat lisääntyneet huomattavasti. Lisätietoa 
neuvontapalveluista ja ajankohtaisista tilastoista on luvussa 4. 
 

                                                                    
3”Passiivisella” tarkoitetaan tässä häiriötä, joka on ratkaistu kansallisten päätösten tai lainsäädännön mukaan, tai häiriötä, joka ei enää ol e 

ajankohtainen, koska kansallisella tasolla on päätetty höllentää maahantulorajoituksia tai poistaa ne käytöstä kokonaan.  

1) Kuinka pitkälle työvelvollisuus ulottuu?  
2) Yleisesti tarvitaan selkeää tietoa ja määräysten yhdenmukaista tulkintaa. 
3) Pohjoismaat noudattavat erilaisia kansallisia strategioita tartuntojen 

vähentämiseksi ja torjumiseksi. 
4) Raja-aluetilastojen puuttuminen on erityisen ajankohtaista kriisin raja-alueille 

aiheuttamien mahdollisten seurausten kannalta.  
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Kysely rajoitusten ja kansallisten toimien vaikutuksesta arkeen raja-alueilla ja 
Pohjoismaissa 
Rajaesteneuvosto on yhteistyössä neuvontapalvelujen kanssa toteuttanut kolme 
digitaalista kyselytutkimusta, joista kaksi viimeisintä tehtiin ajankohtaisen ajanjakson 
aikana. Kyselyt on suunnattu etupäässä niille raja-alueille, joilla päivittäinen työpendelöinti 
on suurinta. Vastaajat ovat kuitenkin voineet ilmoittaa myös muita maayhdistelmiä, 
esimerkiksi Tanska–Norja ja Ahvenanmaa–Ruotsi.  
 
Joulukuussa 2020 kyselyyn vastasi 2 676 henkilöä ja kesäkuussa 2021 vastanneita oli 2 105. 
Kesäkuun tulokset osoittavat, että 75 prosenttia Pohjoismaiden raja-alueilla asuvista ja 
toimivista ihmisistä on sitä mieltä, että heidän mahdollisuuttaan ylittää raja on rajoitettu 
voimakkaasti koronan vuoksi. Selvityksen mukaan vastaajista reilut 70 prosenttia kokee 
lisähuolta siitä, etteivät he pääse tapaamaan rajan toisella puolella asuvia 
perheenjäseniään. Miltei 80 prosenttia kertoo karanteenisääntöjen aiheuttavan heille 
ongelmia, ja yli 80 prosenttia pitää ongelmana viranomaisilta saadun tiedon ristiriitaisuutta.  
 
Vastaajat saivat myös mahdollisuuden vastata vapaasti useisiin kysymyksiin. Vapaasti 
muotoiltuja vastauksia saatiin yli 5 000 ja esiin nousi erityisesti kolme aihetta:  

1) koordinoinnin tarve pohjoismaisella tasolla 
2) epävarmuus siitä, onko viranomaistieto päivitettyä ja otetaanko siinä huomioon 

raja-alueiden tarpeet  
3) huoli ja harmi kriisin aiheuttamista uusista rajaesteistä.  

 
 

Kirjeet vastuuministereille 
Rajaesteneuvoston jäsenet ovat lähettäneet kauden aikana neljä kirjettä koronasta 
johtuvien häiriöiden vuoksi. Voit lukea kirjeet ja niiden mahdolliset vastaukset seuraavista 
linkeistä: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Koronatyöstä kertoa tiedotussivu 

Norden.org-sivustolla avattiin keväällä 2021 uusi tiedotussivu, jonne on koottu kaikki tieto 

rajaesteneuvoston ja neuvontapalvelujen tekemästä työstä koronasta johtuvien häiriöiden 

parissa vuosina 2020 ja 2021. Tutustu tiedotussivuun tästä linkistä.  
 

Pohjoismaiden ministerineuvoston strateginen selvitys pohjoismaisesta 
yhteistyöstä kriisin aikana 
Yhteistyöministerit päättivät keväällä 2021 laatia strategisen selvityksen kriisin aikana 
tehdystä pohjoismaisesta yhteistyöstä. Selvityksen tarkoituksena on ottaa oppia 
koronakriisin aikana saaduista kokemuksista. Selvitys on kaksiosainen. Ensimmäinen osa 

• Kirje Pohjoismaiden työmarkkinaministereille (23. helmikuuta 2021) ja vastaus  

• Kirje Ruotsin ministereille Mikael Dambergille ja Anna Hallbergille (20. 
tammikuuta 2021) ja vastaus 

• Kirje Pohjoismaiden vero- ja valtiovarainministereille (2. joulukuuta 2020) ja 
vastaus 

• Kirje Ruotsin työmarkkinaministerille Eva Nordmarkille (8. joulukuuta 2020)  
 

 

https://www.norden.org/fi/tiedot/koronasta-johtuvien-hairioiden-kasittely-rajaesteneuvostossa
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1560789/FULLTEXT02.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1560794/FULLTEXT02.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1560794/FULLTEXT02.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1560796/FULLTEXT02.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1560796/FULLTEXT02.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1560800/FULLTEXT02.pdf
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laaditaan Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristössä ja siinä selvitetään erityisesti 
sitä, miten ministerineuvoston rakenteita, mukaan lukien laitoksia ja yhteistyöelimiä, on 
hyödynnetty kriisin aikana. Toisessa osassa tarkastellaan tulevaisuutta ja sen toteuttaa 
Pohjoismaiden neuvostossa aikaisemmin johtajana toiminut Jan-Erik Enestam. Toinen osa 
sisältää konkreettisia suosituksia, joiden tavoitteena on vahvistaa ja kehittää pohjoismaista 
yhteistyötä kriisien aikana, erityisesti ministerineuvostossa. Strategisen selvityksen 
odotetaan valmistuvan vuoden 2021 loppuun mennessä.  
 
 

4. Tiedotuspanostuksia vahvistava työ  
 
Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu Info Pohjola ja kolme raja-alueen 
neuvontapalvelua Ruotsin ja Norjan välinen Grensetjänsten, Pohjoiskalotin rajaneuvonta ja 
Øresunddirekt ovat kokonaan tai osittain Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön 
rahoittamia. Vuoden 2021 aikana rajaesteneuvoston osuutta kolmen raja-alueen 
neuvontapalvelun rahoituksesta nostettiin 15 %tavoitteena vahvistaa sen osuutta tiedotus-, 
integrointi- ja rajaestetyössä.  
 
Neuvontapalvelut muodostavat rajaesteneuvoston strategisen eturintaman. Ne tarjoavat 
luotettavaa apua yksityishenkilöille ja yrityksille, jotka haluavat liikkua Pohjoismaasta 
toiseen ja tarvitsevat apua löytääkseen tietoa raja-alueita koskevista määräyksistä ja 
ollakseen yhteydessä viranomaisiin. Neuvonta muodostaa suuren osan ennalta 
ehkäisevästä rajaestetyöstä. Tarjoamalla raja-alueita koskevaa tietoa esimerkiksi 
verotuksesta, sosiaaliturvasta ja työmarkkinoista sekä helposti saatavilla olevaa tietoa eri 
Pohjoismaiden järjestelmistä neuvontapalvelut auttavat yksityishenkilöitä ja yrityksiä 
navigoimaan eri järjestelmissä ongelmien välttämiseksi. Neuvontapalvelujen tehtävänä on 
myös tiedottaa olemassa olevista rajaesteistä. Lisäksi niillä on aktiivisesti liikkuvuutta ja 
integraatiota edistäviä toimia.  
 
Päivittäinen yhteydenpito yksityishenkilöihin ja yrityksiin auttaa palveluja havaitsemaan 
mahdollisia rajaesteitä. Mahdolliset rajaesteet raportoidaan rajaesteneuvoston 
sihteeristöön, jossa käynnistetään asian selvitys vuoropuhelussa vastuuministeriön kanssa. 
Neuvontapalvelut tekevät yhteistyötä myös keskenään ja muun muassa alueellisten ja 
kansallisten toimijoiden, kansallisten viranomaisten, elinkeinoelämän järjestöjen ja 
etujärjestöjen kanssa.  
 
Neuvontapalvelujen tilastot osoittavat yhteydenottojen ja verkkovierailujen määrän 
kasvaneen merkittävästi maiden maahantulorajoitusten ja kansallisten päätösten 
seurauksena. Info Pohjolalla on ollut kauden aikana runsaat 1,3 miljoonaa verkkovierailua ja 
yli 4 500 henkilökohtaista yhteydenottoa. Kolmella raja-alueen neuvontapalvelulla on ollut 
kauden aikana yhteensä runsaat 2 miljoonaa verkkovierailua ja yli 41  000 henkilökohtaista 
yhteydenottoa.  
 
Alla esitellään kautta koskevia tilastoja. On tärkeää mainita, että Info Pohjolan 
toimeksiannon tavoite ja tehtävät eroavat jonkin verran raja-alueiden neuvontapalvelujen 
tavoitteista ja tehtävistä, minkä vuoksi ne eivät ole suoraan verrattavissa. Info  Pohjolan 
toiminta ja tilastot esitetään sen vuoksi erikseen. 

 

https://www.norden.org/fi/info-norden
https://www.grensetjansten.com/sv/
https://rajaneuvonta.fi/
https://www.oresunddirekt.com/
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Info Pohjola 

Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu Info Pohjola tarjoaa Pohjoismaiden 
asukkaille tietoa verkkosivustollaan, josta myös voi siirtyä asianomaisten viranomaisten 
sivustoille. Info Pohjolan tehtävänä on myös tiedottaa pohjoismaisesta yhteistyöstä 
yleisesti.  
 
Info Pohjola pyrkii työssään siihen, että tiedustelut koskevat pääasiassa monimutkaisempia 
asioita ja uusia potentiaalisia rajaesteitä, eikä tavoitteena ole tiedustelujen lukumäärän 
kasvattaminen. Info Pohjolan yhteydenottokanavat ovat ennen kaikkea verkkolomake, 
puhelin ja sähköposti, ja neuvontapalvelussa tunnistetaan mahdollisia rajaesteitä yhdessä 
yksityishenkilöiden ja yritysten kanssa.  
 
Info Pohjola järjestää myös erilaisia tiedotustoimia korostaakseen liikkuvuuden tärkeyttä 
Pohjoismaissa, kertoakseen pohjoismaisista säännöistä ja luodakseen maiden rajat ylittäviä 
kohtauspaikkoja. Koronan aikana ei ole juurikaan järjestetty ulkopuolista toimintaa, kuten 
tapahtumia tai seminaareja lukuun ottamatta joitakin verkossa toteutettuja seminaareja ja 
konferensseja.  
 

Info Pohjolan tilasto 1.7.2020–30.6.2021 

* Yhteydenotto verkkolomakkeen, puhelimen, sähköpostin, sosiaalisen median jne. kautta  
** Osallistuminen tiedotustilaisuuksiin/seminaareihin/muuhun ulkopuoliseen toimintaan 
*** Tilasto ilmaisee istuntojen määrän  
 
 

Raja-alueiden neuvontapalvelut: 
Kolmella raja-alueen neuvontapalvelulla on, toisin kuin Info Pohjolalla, fyysinen 
neuvontapiste, jossa asukkaat ja yritykset voivat saada henkilökohtaista neuvontaa. Raja-
alueiden neuvontapalvelujen tavoite on tarjota asiakkaille raja-alueiden tarpeisiin sopivaa 
yleistä tietoa verkkosivuillaan. Lisäksi asiakkaiden toivotaan ottavan neuvontapalveluihin 
henkilökohtaisesti yhteyttä saadakseen omiin tarpeisiinsa räätälöityä tietoa. Mahdolliset 
rajaesteet tunnistetaan yhteydenpidossa asukkaiden ja yritysten kanssa.  
 
Neuvontapalvelupisteet ovat kuitenkin olleet kiinni koronakriisin puhjettua 2020 ja sen 
jatkuttua vielä vuoden 2021 puolella, joten kaikki henkilökohtainen yhteydenpito 
asiakkaisiin on hoidettu enimmäkseen sähköpostin ja puhelimen välityksellä sekä 
digitaalisissa tapaamisissa. Kriisi on vaikuttanut myös joidenkin toimistojen 
henkilöstöresurssien muutokseen.  
 
Raja-alueiden neuvontapalvelut järjestävät myös erilaisia tiedotustilaisuuksia tuodakseen 
esiin liikkuvuuden tärkeyttä raja-alueilla. Lisäksi ne osallistuvat erilaisiin 
tiedotuspanostuksiin edistääkseen yhteisiä työmarkkinoita ja kiinnittääkseen huomiota 
mahdollisuuksiin ja haasteisiin.  

 
 

Henkilökohtainen 
palvelu* 

Ulkopuolinen 
toiminta** 

Verkkosivusto*** 
 

Facebook 
 

Twitter 

Info 
Pohjola  

4 590 1 200 1 301 072 9 879 1 577 

 
YHTEENSÄ  

 
4 590 

 
1 200 

 
1 301 072 

 
9 879 

 
1 577 
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Varsinaisia liikkuvuutta ja integraatiota edistäviä ulkopuolista toimintaa, kuten 
tiedotustilaisuuksia, seminaareja ja työmessuja, ei koronan aikana ole juurikaan järjestetty 
lukuun ottamatta joitakin verkossa toteutettuja seminaareja ja konferensseja.  
 

Raja-alueiden neuvontapalvelujen tilastot 1.7.2020–30.6.2021 

 
* Yhteydenotot – käynnit, sähköpostit, puhelut 
** Osallistuminen tiedotustilaisuuksiin/seminaareihin/muuhun ulkopuoliseen toimintaan  
*** Tilasto ilmaisee istuntojen määrän  
 

 

Raportoi rajaongelmastasi – yhteistyöministereiden tukema digitaalinen 
raportointijärjestelmä 
Yhteistyöministerit jakoivat liikkuvuustoimiin varatusta budjettierästä 1 miljoona Tanskan 
kruunua kolmelle raja-alueiden neuvontapalvelulle, jotta ne voivat yhteisesti kehittää 
järjestelmän rajaesteiden tehokkaampaa havaitsemista ja raportointia varten.  
 
Palvelut ovat kauden aikana kehittäneet yhteisen digitaalisen raportointijärjestelmän 
Pohjoismaiden raja-alueilla havaittuja rajaesteitä varten. Pohjoismaiden istunnossa 2021 
julkaistava järjestelmä parantaa muun muassa raja-alueilla havaittujen rajaesteiden 
raportoinnin laatua ja tehostaa yhteistä rajaestetyötä. Tarkoituksena on myös tarjota 
kaikille raja-alueilla toimiville yksityishenkilöille, viranomaisille, järjestöille ja yrityksille 
helppokäyttöinen keino raportoida havaittuja rajaesteitä tai muita liikkuvuutta estäviä 
seikkoja sekä seurata tilanteen kehittymistä.  
 
 

5. Rajaesteneuvoston arviointi 2018–2020  
 
Oxford Research AB toteutti keväällä 2021 ulkopuolisen arvion rajaesteneuvoston työstä. 
Arvio koski meneillään olevan toimeksiannon kolmea ensimmäistä vuotta, ja sen avulla 
haluttiin saada aineistoa rajaesteneuvoston uuden toimeksiannon laatimiseen. Uusi 
toimeksianto astuu voimaan 1.1.2022.  
 
Oxford Research on yleisesti sitä mieltä, että rajaesteneuvoston työ on johtanut hyviin 
tuloksiin ja että se työskentelee tarkoituksenmukaisella tavalla.  

 
 

Henkilökohtainen 
palvelu* 

Ulkopuolinen 
toiminta** 

Verkkosivusto*** 
 

Facebook 
 

LinkedIn Twitter 

Ruotsin ja 
Norjan välinen 
Grensetjänsten  

21 866 106 367 320 1 695 - - 

Pohjoiskalotin 
rajaneuvonta 

4 535 1 286 43 222 1 159 - 82 

Øresunddirekt 14 617 203  1 608 200 2 750 499 802 

 
YHTEENSÄ  

 
41 018 

 
1 595 

 
2 018 742 

 
5 604 

 
499 

 
884 
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Arvio sisältää seuraavat päätelmät:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joitakin asioita voidaan kuitenkin vielä parantaa, esimerkiksi kvalitatiivisten 
tulostavoitteiden määrittely ja laatiminen sekä raportoinnin tehostaminen päällekkäisen 
työskentelyn estämiseksi.  
Tärkeimmät suositukset: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajaesteneuvosto vie suositukset edelleen varsinaiseen työhönsä ja käynnissä olevan 
toimeksiannon uudistamisprosessiin.    

- Kvalitatiivisten tulostavoitteiden kehittäminen rajaesteneuvoston 
työssä.  
Rajaesteneuvoston tavoitteet tarkistetaan ja niitä kehitetään kattamaan 
myös toiminnan kaikkien osa-alueiden konkreettiset tulos- ja 
vaikutustavoitteet.  

- Työskentelytapojen valinta laajempien kysymysten käsittelyssä.  
Rajaesteneuvosto selvittää yhteistyössä NSK:n, pääsihteerin ja 
yhteistyöministerien kanssa, mitä etua ja haittaa on rajaesteneuvoston 
työnkuvan vahvistamisesta laajempiin kysymyksiin, ja miten se vaikuttaisi 
rajaesteneuvoston mahdollisuuksiin suoriutua ydintehtävästään.  

- Rajaesteneuvoston elinkeinonäkökulman vahvistaminen.  
Rajaesteneuvosto kiinnittää erityishuomiota mahdollisuuksiin vahvistaa 
elinkeinonäkökulmaa.  

- Koronan ennaltaehkäisyyn ja sen vaikutuksiin liittyvä strateginen työ.  
Strateginen lähestymistapa ennaltaehkäisevään työhön, jossa määritetään 
rajaesteneuvoston asema ja toimeksianto sekä mietitään työn tavoitteet. 
Rajaesteneuvoston tulee lisäksi analysoida, mitkä koronasta johtuvat 
häiriöt saattavat muuttua rajaesteiksi ja miten on toimittava tämän 
torjumiseksi.  

 

- Rajaesteneuvosto on hyvin organisoitu kokoonpanonsa ja jäsentensä 
osalta.  

- Rajaesteneuvostolla on hyvin toimivat prosessit rajaesteiden 
havaitsemisessa ja käsittelyssä, mutta työhön vaikuttaa se, miten vahva 
poliittinen tahto kansallisissa ministeriöissä on rajaesteen ratkaisemiseksi. 
Teema-alueiden avulla rajaesteneuvosto on voinut entistä paremmin 
keskittyä laaja-alaisiin ja monitahoisiin kysymyksiin.  

- Rajaesteneuvosto saavuttaa tuloksia luomalla pohjoismaista lisäarvoa, ja 
se on päässyt hyvin toimeksiantoon sisältyviin kvantitatiivisiin tavoitteisiinsa. 
Sen sijaan rajaesteneuvostolla ei ole kvalitatiivisia eikä myöskään tavoitteita 
sille, miten rajaesteneuvoston tulisi työskennellä rajaesteiden torjumiseksi.  

- Koronapandemia on vaikuttanut rajaesteneuvoston työhön toimikaudella 
monin tavoin. Rajaesteneuvoston ja sitä tukevien toimijoiden yhteistyö on 
kasvanut ja sen tehtävänä on ollut kiinnittää huomiota koronasta johtuviin 
häiriöihin.  
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Liite 1 Sektoreiden tekemä rajaestetyö heinäkuusta 2020 
kesäkuuhun 2021 
 

Rajaeste Rajaesteen 
numero 
tietokannassa 

Alakohtainen 
ministerineuvosto 

Tulokset heinäkuusta 
2020 kesäkuuhun 2021 

Toisistaan poikkeavat 
rakennusmääräykset 

14-076 MR-Tillväxt 
(elinkeinoelämä) 
 

Rakennus- ja 
asuntoministerit pitivät 10. 
lokakuuta 2020 kokouksen, 
jossa hyväksyttiin ilmastoa 
säästävän rakentamisen 
sekä rakentamisen 
kiertotaloutta koskeva 
julistus.  
 
Pilottihankkeen 
käynnistäminen kestävän 
rakentamisen 
rakennussääntöjen 
yhtenäistämisestä 
elinkaarinäkökulmasta.  
 
Selvitys 
rakennusmarkkinoiden 
integroinnin lisäämistä 
jarruttavista esteistä on 
toteutettu ja sen 
perusteella on annettu 
suosituksia. Suosituksia 
käsitellään parhaillaan ja ne 
esitellään rakennus- ja 
asuntoministereiden 
kokouksessa Suomessa 22. 
marraskuuta.   
 
Elinkeinosektori on 
varannut 40 miljoonaa 
Tanskan kruunua kestävään 
rakentamiseen ja 
Pohjoismaiden 
ministerineuvoston 
toimintasuunnitelman 
sääntöjen 
yhtenäistämiseen. Nämä 
40 miljoonaa sisältyvät 
monialaiseen ”Kestävä ja 
kilpailukykyinen 
rakentaminen Pohjolassa” -
ohjelmaan. Ohjelman 
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rahoitukseen osallistuvat 
myös MR-SAM ja 
ympäristö- ja 
ilmastosektori, molemmat 
10 miljoonalla Tanskan 
kruunulla. Ohjelman on 
määrä käynnistyä vuoden 
2021 jälkipuoliskolla. 
 
Ohjausryhmän 
perustaminen ÄK-N:n 
alaisuuteen, tarkoituksena 
Pohjolan 
rakennusmarkkinoiden 
parempi integraatio. 
Ohjausryhmä kokoontuu 
kaksi kertaa vuodessa. Se 
toimii myös 
rakennusohjelman 
ohjausryhmänä. 
”Kestävä ja 
kilpailukykyinen 
rakentaminen Pohjolassa” 
 
Suomen 
puheenjohtajakauden 
hanke ”Pohjoismainen 
rakennusalan 
kiertotalouden 
osaamisverkosto” on 
käynnistetty. 

Ammattipätevyyksien 
tunnustaminen  

14-122 MR-U/(MR-A) 
 
 
 

Ramboll toimitti 
joulukuussa 2020 raportin 
liikkuvuuden 
toimialakohtaisten 
esteiden selvityksestä 
Pohjolassa. Raportin oli 
tilannut MR-A yhteistyössä 
MR-U:n ja 
rajaesteneuvoston kanssa. 
Raportin mukaan haasteita 
on oletettua vähemmän, ja 
siinä ehdotetaan 
menetelmiä esteiden 
ratkaisemiseksi. ÄK-A 
päätti huhtikuussa 2021 
kehittää ja käynnistää 
yhteistyössä ÄK-U:n kanssa 
hankkeen joidenkin 
selvitysraportissa 
mainittujen esteiden 
ratkaisemiseksi. 
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Laitoksissa asuvien 
henkilöiden muutto 

14-104 MR-S 
 
 
 

Rajaeste on ratkaisematta. 
Asia on otettu esille 
meneillään olevan 
pohjoismaisen 
sosiaalipalvelusopimuksen 
tarkistuksen yhteydessä.   
Pohjoismaiden hallitukset 
ovat osaltaan pohtineet 
tarvittavia 
erityissäännöksiä 
muuttokustannusten 
jakosopimukseen. 
Vuonna 2017 tehdyn 
sopimuksen 
muutosehdotuksen 
yhteydessä tarkastusryhmä 
kuitenkin arvioi, ettei 
rajaesteitä voida ratkaista 
ilman lisäkustannuksia 
ainoastaan laajentamalla 
uudistettavana olevaan 
pohjoismaiseen 
sosiaalipalvelusopimukseen 
kirjattavia oikeuksia. Tästä 
syystä ohjeistusta voimassa 
olevista kuntien välisistä 
viranomaisvelvoitteista 
pyritään parantamaan ja 
ongelmat pyritään 
ratkaisemaan paikallisella 
tasolla kuntien kesken. 
Tämä voi toteutua 
esimerkiksi tiedottamalla 
aiemmin solmituista 
sopimuksista ja vaihtamalla 
kokemuksia aikaisemmista 
käytännöistä. 

Vammaisten 
kuljetuspalvelu 

14-136 MR-S 
 

Rajaeste on ratkaisematta. 
Asia on otettu esille 
meneillään olevan 
pohjoismaisen 
sosiaalipalvelusopimuksen 
tarkistuksen yhteydessä. 
Asiaa voidaan edistää 
vahvistamalla 
neuvontapalvelua. 

Henkilökohtainen 
avustaja 
muutettaessa 

14-124 MR-S Rajaeste on ratkaisematta. 
Asia on otettu esille 
meneillään olevan 
pohjoismaisen 
sosiaalipalvelusopimuksen 
tarkistuksen yhteydessä. 
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Asiaa voidaan edistää 
vahvistamalla 
neuvontapalvelua. 

Lääkkeiden 
merkintään ja 
pakkausselosteiden 
kieliin liittyvät 
erilaiset vaatimukset 

17-016 MR-S Rajaeste on ratkaisematta. 
Koska Euroopan komissio 
on käynnistänyt ihmisille 
tarkoitettuja lääkkeitä 
koskevan EU-direktiivin 
2001/83 tarkistustyön, ÄK-
S päätti laatia komissiolle 
yhteisen kirjeen, jossa 
toivotaan mahdollisuutta 
käyttää sähköisiä 
pakkausselosteita ihmisille 
tarkoitetuissa lääkkeissä 
EU:ssa. Islannin lähettiläs 
Gunnar Pálsson luovutti 
kirjeen komission jäsenelle 
Vytenis Andriukaitisille 10. 
heinäkuuta 2019. Asiaan 
voi löytyä ratkaisu EU-
tasolla EU-direktiivin 
2001/83 tarkistuksen 
yhteydessä. 

Työssäoloon liittyvät 
lisävaatimukset 
toisen maan 
työssäolo- ja 
vakuutuskausien 
mukaan lukemiseksi 
anottaessa 
työttömyyskorvausta 
 

14-090 MR-A 
 

Rajaeste on edelleen ÄK-
A:n asialistalla, mutta 
siihen ei ole tullut 
muutoksia viime vuoden 
aikana. Tämä johtuu muun 
muassa 
koronapandemiasta, jonka 
takia kokouksia on pidetty 
vähemmän ja niissä on 
käsitelty muita asioita. 

EU-asioiden pitkät 
käsittelyajat 
 

14-092 MR-A 
 

Rajaeste on edelleen ÄK-
A:n asialistalla, mutta 
siihen ei ole tullut 
muutoksia viime vuoden 
aikana. Tämä johtuu muun 
muassa 
koronapandemiasta, jonka 
takia kokouksia on pidetty 
vähemmän ja niissä on 
käsitelty muita asioita. 

 


