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MIETINTÖ MINISTERINEUVOSTON 
EHDOTUKSESTA 

Puheenjohtajiston mietintö koskien 

 

ministerineuvoston ehdotusta rajaestetyön 
toimintasuunnitelmaksi 2014–2017 

1. Puheenjohtajiston ehdotus 

Puheenjohtajisto ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että puheenjohtajamaan ministeri antaa Pohjoismaiden neuvoston 
istuntojen yhteydessä selvityksen myös niistä rajaesteistä, joita ei 
ole voitu tai haluttu ratkaista, sekä syistä siihen. 
 
että sektorit tai ministerineuvostot asettavat kyseistä ajanjaksoa 
varten selkeitä ja mitattavia tavoitteita. 

 
että rajaesteneuvosto pyytää näkemyksiä Norden-
yhdistyksiltä ja muilta rajaesteiden poistamiseen tähtääviltä 
toimijoilta. 
 
että rajaesteneuvosto priorisoi ja edistää Pohjoismaiden 
neuvoston suositusta 16/2012 pohjoismaisen 
rajaesteasiamiestoimen perustamisesta. 
 
että Pohjoismaiden ministerineuvosto toteuttaa ehdotetun 
toimintasuunnitelman ottaen huomioon edellä annetut kommentit. 

 
Puheenjohtajisto ehdottaa lisäksi, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että ne varmistavat, että uuteen rajaesteneuvostoon nimitettäville 
kansallisille jäsenille annetaan vahva toimeksianto, joka tarjoaa 
riittävät edellytykset tehdä hyvää työtä rajattoman Pohjolan 
edistämiseksi. 
  
että ne huolehtivat siitä, että rajaesteneuvoston kansallisilla 
jäsenillä on tarvittavat yhteydet ja verkosto, jotta kokonaistyö 
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voidaan kytkeä vahvasti kansallisiin hallintoihin. Poliittinen tai 
hallinnollinen kokemus katsotaan eduksi. 

2. Taustaa 

Hallitukset ovat jo vuosien ajan kokeneet tarvetta tarkastella 
pohjoismaisen rajaestetyön rakennetta, jotta saavutettaisiin enemmän 
tuloksia ja vähennettäisiin mahdollisen päällekkäisen työn määrää. 
Lähtökohtaisesti hallitukset ovat halunneet tarkastella rakennetta 
kokonaisuutena kattaen sekä pohjoismaiset, kahdenväliset sekä alueelliset 
tiedotuspalvelut, kuten rajaestefoorumin, ja jossain määrin myös 
kansallisten viranomaisten panostukset Pohjoismaiden välisen 
liikkuvuuden helpottamiseen. Kaikkia rajaestetyön toimijoita on kuultu 
tämän toimintasuunnitelman laadintaprosessissa, mutta ajanpuutteen ja 
asian monimutkaisuuden vuoksi kaikkia toimijoita ei ole osallistettu itse 
toimintasuunnitelman laadintaprosessiin. 
 
Monet rajaestetyön toimijat ovat kokeneet hankaluuksia suhteessa 
kansallisiin järjestelmiin ja ministerineuvoihin, jotka eivät ole toimineet 
proaktiivisesti tai edes reaktiivisesti oman vastuualueensa 
rajaestekysymysten käsittelyssä. Tällä toimintasuunnitelmalla, joka on 
jalkautettu sekä kansallisiin sektoreihin että ministerineuvostoihin, 
pyritään korjaamaan yhtenäisen näkemyksen ja priorisointien puute 
toisaalta rajaestetoimijoiden välillä ja toisaalta kansallisten sektorien ja 
ministerineuvostojen välillä. 
 
Yhteistyöministerit päättivät vuonna 2012 asettaa erityisen 
rajaestetyöryhmän laatimaan monivuotista rajaestetyön 
toimintasuunnitelmaa tavoitteena saada kokonaiskuva toimijoista ja 
resursseista, joita käytetään kansalaisten ja yritysten liikkuvuuden 
helpottamiseksi Pohjoismaissa. 
 
Työryhmään kuului maiden ulkoministeriöiden, Norjan työministeriön sekä 
Suomen Kelan edustajia. Pohjoismaiden neuvostolla ei ollut työryhmässä 
poliittista edustajaa, mutta neuvosto oli edustettuna sihteeristön kautta. 
 
Työryhmän työn pohjaksi sekä sen selvittämiseksi, mitä tietoa eri 
toimijoilla on ja miten nykyiseen rajaestetyöhön suhtaudutaan, keskeisille 
kansallisille viranomaisille sekä kaikille kansallisille ja pohjoismaisille 
tiedotuspalveluille lähetettiin kyselylomakkeita ja kyselyjä. Myös muun 
muassa Haloo Pohjolan työntekijöiden kanssa on järjestetty kokouksia.  
 
Työn aikana työryhmä keskusteli asiamiehen kaltaista toimea koskevasta 
suosituksesta. Periaatteessa ehdotukseen suhtauduttiin myönteisesti, 
mutta sen oikeudellisesta muodosta ei päästy selvyyteen. Ehdotus 
päätettiin jättää pois toimintasuunnitelmasta ja jatkaa työtä erikseen sen 
parissa. Lisäksi päätettiin olla ehdottamatta uutta tiedotusorganisaatiota 
ja sen sijaan pääsihteerille annetaan toimeksiannoksi tarkastella 
Pohjoismaiden tiedotustyötä kokonaisuutena yhdessä uuden 
rajaesteneuvoston kanssa.  
 
Työryhmässä käytiin myös monia ja kattavia keskusteluja käsitteen 
"rajaeste" määritelmästä, jotta kaikilla olisi sama näkemys asiasta. 
Lopulta päädyttiin melko lyhyeen määritelmään, jota sen jälkeen 
selvennetään erillisissä kommenteissa. Neuvosto on tyytyväinen siihen, 
että enää ei tarvitse keskustella rajaesteen määritelmästä, vaan voidaan 
keskittyä olemassa olevien esteiden poistamiseen. 
 
Suurin osa toimintasuunnitelmasta käsittelee kysymystä siitä, miten 
rajaestefoorumin työtä jatketaan. Rajaestefoorumi on Ole Norrbackin 
johdolla ja pääministerien toimeksiannosta tehnyt työtä rajaesteiden 
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selvittämiseksi ja hallituksiin vaikuttamiseksi jo vuodesta 2008 lähtien. 
Toimeksiantoa on jatkettu jo kertaalleen, mutta se päättyy nyt 
vuodenvaihteessa. Työryhmä on voinut todeta, että rajaestefoorumin 
panostus on ollut tärkeä, etenkin koskien rajaesteiden tuomista asialistalle 
ja keskusteluun, mutta työn jalkauttaminen kansallisiin hallintoihin ei ole 
ollut tuottanut yhtä paljon tulosta. Uudessa toimintasuunnitelmassa 
ehdotetaan sen vuoksi nykyisen rajaestefoorumin korvaamista uudella 
rajaesteneuvostolla. Neuvostolle tulee kiertävä puheenjohtajuus, joka 
noudattaa Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuutta ja jonka 
puitteissa maiden jäsenet rakentavat kansallisen tukiverkoston, johon 
kuuluu ministeriöiden ja keskeisten viranomaisten edustajia. Myös 
Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri on jäsen uudessa 
rajaesteneuvostossa, etupäässä sen varmistamiseksi, että 
ministerineuvostot käsittelevät niiden vastuualueisiin kuuluvia ongelmia. 
Uutta on myös se, että Pohjoismaiden neuvosto saa oman edustajan 
uuteen rajaesteneuvostoon. Työryhmä ja ministerineuvosto jättävät 
kuitenkin neuvoston itse päätettäväksi, kuka neuvoston edustajaksi 
valitaan ja miten. 
 
Uusi rajaestetyön toimintasuunnitelma sisältää yllä mainitun lisäksi 
kuvauksen eri ministerineuvostojen tavoitteista ja pyrkimyksistä tulevan 
kauden rajaestetyölle. Näiden tavoitteiden luonne ja yksityiskohtaisuus 
vaihtelevat erittäin paljon sektoreittain. Tästä huolimatta toivotaan, että 
jokainen sektori ottaa vastuun omista rajaestehaasteistaan ja että 
sektorien ministerit voidaan asettaa vastuuseen, jos luvattuja tuloksia ei 
onnistuta tuottamaan. 

3. Lausunnot 

Toimintasuunnitelma ei ole ollut neuvostossa lausuntokierroksella, mutta 
neuvoston valiokunnat käsittelivät sitä syyskuun kokouksissaan. Lisäksi 
neuvosto sai kuulla rajaestefoorumin puheenjohtajan, Ole Norrbackin 
näkemyksiä. Lisäksi suunnitelmaa käsiteltiin lyhyesti neuvoston 
rajaesteryhmässä, jossa kaikki neuvoston valiokunnat olivat edustettuina. 
Neuvosto on osallistunut  toimintasuunnitelman laadintaan myös 
virkamiestasolla.  

4. Puheenjohtajiston näkemykset 

Toimintasuunnitelma on yleisesti ottaen hyvä. Rajaestetyön uusi 
organisaatio parantaa todennäköisesti kansallista kytkentää ministeriöihin 
ja keskeisiin viranomaisiin, minkä seurauksena toivottavasti saadaan lisää 
tulosta. Monet ministerineuvostot ovat kuitenkin asettaneet liian 
epätarkkoja tai vaikeasti hahmotettavia tavoitteita. Jotta sektorit voitaisiin 
asettaa vastuuseen tekemisistään ja tekemättä jättämisistään, 
tavoitteiden ja aikataulujen on oltava selkeitä.  
 
Puheenjohtajisto olettaa, että rajaesteneuvostoon nimettävät jäsenet ovat 
päteviä tehtävään ja että heillä on olennaista kokemusta. Samat perusteet 
ovat pohjana, kun Pohjoismaiden neuvosto nimeää oman edustajansa. 
 
Lisäksi voisi ajatella, että toimintasuunnitelmaa valmisteltaessa olisi voitu 
päästä pidemmälle selvityksissä asiamiehen kaltaisen toimen 
perustamisesta, jotta kyseinen toimi olisi voinut sisältyä 
toimintasuunnitelman kohtaan "Työmenetelmät". Sama koskee selvitystä 
eri puolille Pohjoismaita sijoitetuista neuvontapalveluista.  

Toimintasuunnitelmassa olisi pitänyt kuvata Haloo Pohjolan asemaa 
suhteessa muihin kahdenvälisiin tai alueellisiin neuvontapalveluihin, ja 
mielellään myös suhteessa kansalliseen viranomaistyöhön ja EU:ssa 
tehtävään työhön. Nyt näitä huolenaiheita on lykätty tulevaisuuteen, 
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vaikka niitä olisi ollut luonnollista käsitellä tässä yhteydessä. Syynä on 
ollut se, että kysymykset ovat vaikeita, mutta lisäksi aikataulu on ollut 
tiukka ja toimintasuunnitelma on haluttu saada valmiiksi vuoden 2013 
istuntoon mennessä.  

Nämä huolenaiheet ja huomautukset huomioon ottaen puheenjohtajisto 
ehdottaa, että ministerineuvosto toteuttaa toimintasuunnitelman. 

5. Päätelmät 

Edellä esitetyn perusteella Puheenjohtajisto ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että puheenjohtajamaan ministeri antaa Pohjoismaiden neuvoston 
istuntojen yhteydessä selvityksen myös niistä rajaesteistä, joita ei 
ole voitu tai haluttu ratkaista, sekä syistä siihen. 
 
että sektorit tai ministerineuvostot asettavat kyseistä ajanjaksoa 
varten selkeitä ja mitattavia tavoitteita. 

 
että rajaesteneuvosto pyytää näkemyksiä Norden-
yhdistyksiltä ja muilta rajaesteiden poistamiseen tähtääviltä 
toimijoilta. 
 
että rajaesteneuvosto priorisoi ja edistää Pohjoismaiden 
neuvoston suositusta 16/2012 pohjoismaisen 
rajaesteasiamiestoimen perustamisesta. 
 
että Pohjoismaiden ministerineuvosto toteuttaa ehdotetun 
toimintasuunnitelman ottaen huomioon edellä annetut kommentit. 

 
Puheenjohtajisto ehdottaa lisäksi, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että ne varmistavat, että uuteen rajaesteneuvostoon nimitettäville 
kansallisille jäsenille annetaan vahva toimeksianto, joka tarjoaa 
riittävät edellytykset tehdä hyvää työtä rajattoman Pohjolan 
edistämiseksi. 
  
että ne huolehtivat siitä, että rajaesteneuvoston kansallisilla 
jäsenillä on tarvittavat yhteydet ja verkosto, jotta kokonaistyö 
voidaan kytkeä vahvasti kansallisiin hallintoihin. Poliittinen tai 
hallinnollinen kokemus katsotaan eduksi. 

 
 

 

Vilnassa 2. joulukuuta 2013 

Bente Stein Mathisen (H) 
Bertel Haarder (V) 
Hans Wallmark (M) 
Helgi Hjörvar (A) 
Karin Gaardsted (S) 
Høgni Hoydal (T) 
 

Karin Åström (S) 
Kimmo Sasi (kok.) 
Marit Nybakk (A) 
Simo Rundgren (kesk.) 
Åsa Torstensson (C) 
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