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MIETINTÖ JÄSENEHDOTUKSESTA 

Puheenjohtajiston mietintö, joka koskee 

 

jäsenehdotusta  
vapaan liikkuvuuden, avoimuuden ja yhteis-
työn jatkumisesta Pohjoismaissa  

Ehdotus 

Puheenjohtajisto ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että ne laativat yhdessä strategian siitä, miten Pohjoismaat voivat 
käsitellä pakolaistilannetta. 
 
että ne keskustelevat mahdollisista suunnitelmista tiukentaa sään-
töjä, joilla voi olla kielteisiä seurauksia pohjoismaiselle yhteistyölle.  

 
että ne pyrkivät mahdollisimman pitkälle välttämään päätöksiä, 
jotka vaarantavat (uhkaavat) pohjoismaista yhteistyötä. 

Taustaa 

Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska allekirjoittivat vuonna 1954 pöytäkirjan, 
jonka myötä kansalaisilta ei enää vaadittu passia tai oleskelulupaa maiden 
alueella (nk. passivapaussopimus). Se astui voimaan samana vuonna. Is-
lanti allekirjoitti pöytäkirjan seuraavana vuonna, ja vuodesta 1966 lähtien 
passivapauden piiriin on kuulunut myös Färsaaret. Vuonna 1957 Suomi, 
Ruotsi, Norja ja Tanska liittyivät pohjoismaiseen passintarkastussopimuk-
seen, joka astui voimaan seuraavana vuonna. Islanti tuli mukaan sopi-
mukseen vuonna 1965. Pöytäkirja ja sopimus muodostavat yhdessä poh-
joismaisen passiunionin. 
 
Vuonna 2015 Ruotsiin saapui noin 163 000 turvapaikanhakijaa, mikä mer-
kitsee monia suuria haasteita ruotsalaiselle turvapaikkajärjestelmälle ja 
muille yhteiskunnan toiminnoille. Tämä kaikki on johtanut siihen, että 
Ruotsi päätti joulukuussa 2015 aloittaa henkilöllisyyden tarkastukset 
Tanskan ja Ruotsin välillä yleisen järjestyksen ja maan sisäisen turvalli-
suuden turvaamiseksi.  
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Puheenjohtajiston näkemykset 
 
Tämä järjestely ja Ruotsin toistaiseksi suorittamat rajatarkastukset ovat 
muuttaneet pohjoismaisen passivapauden perinnettä, myös suhteessa 
Pohjoismaiden vuonna 2000 sopimaan sopimuksen tarkennukseen Poh-
joismaiden liityttyä mukaan Schengen-yhteistyöhön. 
 
Vaikka järjestelyn ei arvioida rikkovan pohjoismaista sopimusta passiva-
paudesta, sillä sen mukaan osapuolet voivat tiettynä rajattuna aikana 
tehdä passitarkastuksia silloin kun yleinen järjestys ja kansallinen turvalli-
suus sitä edellyttää, on se silti takaisku vapaalle liikkuvuudelle Pohjolassa. 
 
Vapaa liikkuvuus on yhteisen historian ja kulttuurin ohella yksi pohjois-
maisen yhteistyön ydinarvoista. Siksi puheenjohtajisto katsoo, että Poh-
joismaiden tulisi tehdä enemmän yhteistyötä pakolaistilanteeseen tarttu-
miseksi niin pohjoismaisella kuin kansainvälisellä tasolla. 
 
Puheenjohtajisto merkitsee tiedoksi pohjoismaisten yhteistyöministereiden 
huhtikuussa 2016 antaman julkilausuman vapaasta liikkuvuudesta Poh-
joismaissa sekä yhteistyöministereiden syyskuussa 2016 esittelemän pa-
kolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamista koskevan pohjoismaisen yh-
teistyöohjelman. Puheenjohtajisto arvioi, että niin julkilausuma kuin yh-
teistyöohjelmakin ovat ehdotuksen kanssa samansuuntaiset. 
 
Pohjoismaiden hallituksia tulee kehottaa etsimään yhdessä ratkaisua tilan-
teeseen niin eurooppalaisella kuin globaalilla tasolla. Hallitukset voisivat 
myös Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä esitellä tekemiään 
yhteisiä toimia asian ratkaisemiseksi. 
 
Avoin keskustelu Pohjoismaiden hallitusten kanssa on tärkeää Pohjoismai-
den neuvostolle. On myös tärkeää, että hallitukset tiedottavat ja informoi-
vat toisiaan entistä paremmin mahdollisista suunnitelmista tiukentaa 
sääntöjä, joilla voi olla kielteisiä vaikutuksia pohjoismaiseen yhteistyöhön. 
 
Pohjoismaiden hallitusten tulee pysähtyä ja pohtia asiaa tarkemmin silloin 
kun ne tekevät tämäntyyppisiä päätöksiä. Siten voidaan lieventää kieltei-
siä vaikutuksia ja niin pitkälle kuin mahdollista myös ennaltaehkäistä pää-
töksiä, jotka voivat mahdollisesti vaarantaa pohjoismaisen yhteistyön. 
 
 
Tukholmassa 27. syyskuuta 2016 

Britt Lundberg 
Helgi Hjörvar 
Höskuldur Þórhallsson          
 

Penilla Gunther   
Rigmor Andersen Eide  
Steingrímur J. Sigfússon 

 
 
Ensimmäinen varauma 
Osa puheenjohtajistosta tekee varauman ehdotuksesta laadittuun mietin-
töön ja asettuu tukemaan omaa ehdotustaan. 
 
Pohjoismaiset yhteistyöministerit päättivät huhtikuussa 2016 moninker-
taistaa pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamisen edistämiseen 
suunnatun rahoituksen. Samassa yhteydessä yhteistyöministerit antoivat 
julkilausuman, jonka mukaan vapaata liikkuvuutta Pohjoismaiden välillä 
tulee vaalia. Lisäksi ministerit päättivät hyväksyä Pohjoismaiden ministe-
rineuvoston budjettiin vuodelle 2016 ja 2017 muutoksen, joka mahdollisti 
paljon kunnianhimoisemman yhteistyön kysymyksessä. Tällä tavoin he 
osoittivat ottavansa ennakoivan otteen kotouttamisyhteistyössä. Pohjois-
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maiset yhteistyöministerit hyväksyivät syyskuussa 2016 ministerineuvos-
ton pakolaisia ja maahanmuuttajia koskevan yhteistyöohjelman luonnok-
sen, joka tullaan todennäköisesti käsittelemään Pohjoismaiden neuvoston 
istunnossa Kööpenhaminassa. 
 
Näin ollen Pohjoismaiden hallitukset ovat täyttäneet ehdotuksen tavoit-
teen sen ensimmäisen että-lauseen osalta. Pohjoismaiden neuvosto päät-
tää sen vuoksi olla ryhtymättä asiassa muihin toimiin. 
 
Lisäksi todetaan, että hallitusten välinen pohjoismainen yhteistyö perus-
tuu proaktiiviseen tahtoon, joka Helsingin sopimuksen artiklassa 1 ilmais-
taan seuraavasti: 
 
"Sopimuspuolten on pyrittävä säilyttämään ja edelleen kehittämään mai-
den välistä yhteistyötä oikeudellisella, sivistyksellisellä, sosiaalisella ja ta-
loudellisella alalla, sekä liikenne- ja ympäristönsuojelukysymyksissä. So-
pimuspuolten on neuvoteltava keskenään niistä yhteisesti kiinnostavista 
kysymyksistä, joita käsitellään eurooppalaisissa ja muissa kansainvälisissä 
järjestöissä ja konferensseissa." 
 
Hallitusten tarkoitus tulkitaan niin, että pyritään mahdollisimman pitkälle 
välttämään sellaisia päätöksiä, joilla voi olla kielteinen vaikutus yllämainit-
tuihin. Pohjoismaiden hallitukset täyttävät näin ollen ehdotuksen tavoit-
teen mitä tulee sen kolmanteen että-lauseeseen, ja Pohjoismaiden neu-
vosto päättää sen vuoksi olla ryhtymättä asiassa muihin toimiin. 
 
Pohjoismaiden hallituksia voidaan tosin kehottaa tekemään tiiviimpää yh-
teistyötä tilanteissa, joissa ne suunnittelevat mahdollisia muutoksia Poh-
joismaiden kansalaisten passintarkastuksiin Pohjolassa. Pohjoismaiden 
neuvoston tulee näin ollen tehdä Pohjoismaiden hallituksille ehdotus toi-
sen että-lauseen loppuun tehtävästä pienestä lisäyksestä ja tarkennukses-
ta liittyen passintarkastuksiin. 
 
Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan, että 

 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että ne keskustelevat mahdollisista suunnitelmista tiukentaa sään-
töjä, joilla voi olla kielteisiä seurauksia passintarkastuksiin liittyväl-
le pohjoismaiselle yhteistyölle. 

 
 
Tukholmassa 27. syyskuuta 2016 

Hans Wallmark 
Henrik Dam Kristensen 
Michael Tetzschner 

Phia Andersson 
Sonja Mandt 
Wille Rydman 
 
 

 
Toinen varauma 
Mikkel Dencker tekee varauman ehdotukseen ja ehdottaa seuraavaa: 
 
Puheenjohtajisto ehdottaa, että  

ettei Pohjoismaiden neuvosto ryhdy toimenpiteisiin koskien jäsenehdo-
tusta A 1671/presidiet vapaan liikkuvuuden, avoimuuden ja yhteistyön 
jatkumisesta Pohjoismaissa. 

 
Kööpenhaminassa 28. lokakuuta 2016 

Mikkel Dencker  
 


