
 

 

 sivu 1 / 5 

Pohjoismaiden neuvosto 

A 1631/näring 

Käsittelijä: 

Elinkeinovaliokunta 

Liitteet: 

Jäsenehdotus 

Dnro 14-00263-5 

 

 

MIETINTÖ JÄSENEHDOTUKSESTA 

Elinkeinovaliokunnan mietintö koskien 

 

jäsenehdotusta 

hallitusten keskeisille viranomaisille annetta-

vasta tehtävästä vapaan liikkuvuuden helpot-

tamiseksi Pohjoismaissa 

1. Valiokunnan ehdotus 

Elinkeinovaliokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että se antaa kansallisille viranomaisille tehtäväksi osana varsi-

naista toimintaa mukauttaa sääntöjä juoksevasti sekä tarkastella 

voimassa olevien sääntöjen käytännön toteutusta Pohjoismaiden 

välisen vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi. 

 

että se velvoittaa kansallisia viranomaisia tunnistamaan rajaesteitä 

ja raportoimaan hallituksille rajaesteistä, jotka vaikeuttavat ihmis-

ten ja yritysten rajat ylittävää toimintaa Pohjoismaissa ja jotka vi-

ranomaisen soveltaessa lainsäädäntöä tai sääntöjä ilmenevät suh-

teessa toisen Pohjoismaan vastaavaan lainsäädäntöön tai sääntöi-

hin. 

 

että Pohjoismaiden hallitukset antavat keskeisille viranomaisille 

tehtäväksi asettaa yhteisiä työryhmiä, jotka on kytketty keskeisiin 

pohjoismaisiin sopimuksiin, tavoitteena varmistaa, että näiden tul-

kinta ja soveltaminen on niin yhteneväistä kuin mahdollista sekä 

laatia yhdessä ohjeita käsittelijöille, jotka soveltavat näitä poh-

joismaisia sopimuksia. 

2. Taustaa 

Osa rajaesteistä on ratkaistava lainmuutoksilla, kun taas osa voidaan rat-

kaista hallinnon tai käytännön tasolla. Ratkaisuvaihtoehdoista riippumatta 

nykyinen ongelma on se, että kansallisten viranomaisten vastuulla ei ole 

osana varsinaista toimintaansa raportoida hallituksille ongelmista, jotka 

johtuvat siitä, että kansallisia lakeja ja säädöksiä tai pohjoismaisten ja eu-
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rooppalaisten lakien ja säädösten soveltamista ei koordinoida muiden Poh-

joismaiden kanssa.  

 

Tällä hetkellä keskeisten viranomaisten tehtäviin ei myöskään kuulu osana 

varsinaista toimintaansa tehdä sääntömuutoksia tai muuttaa käytäntöjään 

tavoitteena helpottaa ihmisten ja yritysten rajat ylittävää toimintaa Poh-

joismaissa. 

 

Suurehkot pohjoismaiset konsulttiyritykset ovat paljastaneet, että Poh-

joismaiden viranomaiset tulkitsevat ja soveltavat pohjoismaisia sopimuk-

sia eri tavoin. Tämä on uhka oikeusturvalle, mikä tulisi voida välttää. Hal-

litusten tulisi antaa keskeisille viranomaisilleen tehtäväksi pyrkiä muutta-

maan pohjoismaisten sopimusten tulkintaa yhtenäisempään suuntaan. 

 

Pohjoismaiden keskeiset viranomaiset (laitokset, hallitukset ja muut) saa-

vat toimivaltansa maiden hallituksilta eri tavoin. Maiden välillä on eroja; 

joissain maissa vastuu kuuluu ministerille, kun taas toisissa viranomaiset 

ovat enemmän tai vähemmän itsenäisiä. Tehtäväkuvaukseen sisältyy tyy-

pillisesti viranomaisen vastuualueet sekä jossain määrin yksityiskohtai-

sempi ohjaus. Osa ohjeista on yleisiä ja voimassa toistaiseksi, kun taas 

osa on vuosittain päätettäviä ja poliittisesti ohjattuja. 

3. Lausunnot 

Jäsenehdotus ei ole ollut lausuntokierroksella, mutta se on ollut kommen-

toitavana Pohjoismaiden ministerineuvoston rajaestesihteeristön juristeil-

la. Ehdotuksesta keskusteltiin myös Pohjoismaiden neuvoston Tukholman-

istunnossa syksyllä 2014. 

4. Valiokunnan näkemykset 

Pohjoismaiden vapaan liikkuvuuden helpottamisen kannalta olisi toivotta-

vaa, että hallitukset antaisivat tehtävänannoissaan tai poliittisissa päätök-

sissään keskeisille viranomaisilleen tehtäväksi sääntöjä yksinkertaistamal-

la tai käytäntöjä muuttamalla edistää vapaata liikkuvuutta Pohjoismaissa 

sekä tunnistaa säädösten ristiriitaisuuksia ja raportoida ministeriöille sil-

loin, kun Pohjoismaat soveltavat kansallisia, pohjoismaisia ja eurooppalai-

sia säädöksiä eri tavoin. 

Asioita käsitteleville virkamiehille tarvitaan myös yhteisiä ohjeistuksia, joi-

den avulla nämä voisivat tulkita pohjoismaisia sopimuksia joka maassa 

yhtenevällä tavalla. Mahdolliset eroavuudet sopimusten tulkinnassa ja so-

veltamisessa voitaisiin tuoda esille myös menettelyllä, jossa pohjoismaiset 

sopimukset käydään yhteisesti läpi. Ymmärrys eroista voi jo itsessään 

helpottaa vapaata liikkuvuutta niiden osalta, joihin sopimuksia sovelle-

taan. 
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5. Päätelmät 

Edellä esitetyn perusteella Elinkeinovaliokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se antaa kansallisille viranomaisille tehtäväksi osana varsi-

naista toimintaa mukauttaa sääntöjä juoksevasti sekä tarkastella 

voimassa olevien sääntöjen käytännön toteutusta Pohjoismaiden 

välisen vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi. 

 

että se velvoittaa kansallisia viranomaisia tunnistamaan rajaesteitä 

ja raportoimaan hallituksille rajaesteistä, jotka vaikeuttavat ihmis-

ten ja yritysten rajat ylittävää toimintaa Pohjoismaissa ja jotka vi-

ranomaisen soveltaessa lainsäädäntöä tai sääntöjä ilmenevät suh-

teessa toisen Pohjoismaan vastaavaan lainsäädäntöön tai sääntöi-

hin. 

 

että Pohjoismaiden hallitukset antavat keskeisille viranomaisille 

tehtäväksi asettaa yhteisiä työryhmiä, jotka on kytketty keskeisiin 

pohjoismaisiin sopimuksiin, tavoitteena varmistaa, että näiden tul-

kinta ja soveltaminen on niin yhteneväistä kuin mahdollista sekä 

laatia yhdessä ohjeita käsittelijöille, jotka soveltavat näitä poh-

joismaisia sopimuksia. 

 

 

Maarianhaminassa 27. tammikuuta 2015 

Anders Eriksson (ÅF) 

Eero Suutari (kok.) 

Gunvor Eldegar (A) 

Heidi Greni (Sp) 

Heidi Nordby Lunde (H) 

Jörgen Pettersson (ÅC) 

Mikkel Dencker (DF) 

Lars Tysklind (FP)  

Lena Asplund (M) 

Pyry Niemi (S) 

Rikard Larsson (S) 

Ruth Mari Grung (A) 

Steingrímur J. Sigfússon (VG) 

Tarja Filatov (sd.) 

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) 
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JÄSENEHDOTUS 

 

 

Jäsenehdotus hallitusten keskeisille viran-

omaisille annettavasta tehtävästä vapaan 

liikkuvuuden helpottamiseksi Pohjoismaissa 

 

Työ rajaesteiden poistamiseksi yksityishenkilöiden ja yritysten rajat ylittä-

vän toiminnan tieltä Pohjoismaissa on yksi pohjoismaisen yhteistyön tär-

keitä osa-alueita. Osa rajaesteistä on ratkaistava lainmuutoksilla, kun taas 

osa voidaan ratkaista hallinnon tai käytännön tasolla.  

 

Ratkaisuvaihtoehdoista riippumatta nykyinen ongelma on se, että kansal-

listen viranomaisten vastuulla ei ole osana varsinaista toimintaansa rapor-

toida hallituksille ongelmista, jotka johtuvat siitä, että kansallisia lakeja ja 

säädöksiä tai pohjoismaisten ja eurooppalaisten lakien ja säädösten sovel-

tamista ei koordinoida muiden Pohjoismaiden kanssa. 

 

Tällä hetkellä keskeisten viranomaisten tehtäviin ei myöskään kuulu osana 

varsinaista toimintaansa tehdä sääntömuutoksia tai muuttaa käytäntöjään 

tavoitteena helpottaa ihmisten ja yritysten rajat ylittävää toimintaa Poh-

joismaissa. 

 

Pohjoismaiden keskeiset viranomaiset (laitokset, hallitukset ja muut) saa-

vat toimivaltansa maiden hallituksilta eri tavoin. Maiden välillä on eroja; 

joissain maissa vastuu kuuluu ministerille, kun taas toisissa viranomaiset 

ovat enemmän tai vähemmän itsenäisiä. Tehtäväkuvaukseen sisältyy tyy-

pillisesti viranomaisen vastuualueet sekä jossain määrin yksityiskohtai-

sempi ohjaus. Osa ohjeista on yleisiä ja voimassa toistaiseksi, kun taas 

osa on vuosittain päätettäviä ja poliittisesti ohjattuja. 

 

Pohjoismaiden vapaan liikkuvuuden helpottamisen kannalta olisi toivotta-

vaa, että hallitukset antaisivat tehtävänannoissaan tai poliittisissa päätök-

sissään keskeisille viranomaisilleen tehtäväksi sääntöjä yksinkertaistamal-

la tai käytäntöjä muuttamalla edistää vapaata liikkuvuutta Pohjoismaissa 

sekä tunnistaa säädösten ristiriitaisuuksia ja raportoida ministeriöille sil-
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loin, kun Pohjoismaat soveltavat kansallisia, pohjoismaisia ja eurooppalai-

sia säädöksiä eri tavoin. 

 

Yllä esitetyn perusteella ehdotetaan, että  

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että se antaa kansallisille viranomaisille tehtäväksi osana varsi-

naista toimintaa mukauttaa sääntöjä juoksevasti sekä tarkastella 

voimassa olevien sääntöjen käytännön toteutusta Pohjoismaiden 

välisen vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi. 

 

että ne velvoittavat kansallisia viranomaisia tunnistamaan rajaes-

teitä ja raportoimaan hallituksille rajaesteistä, jotka vaikeuttavat 

ihmisten ja yritysten rajat ylittävää toimintaa Pohjoismaissa ja jot-

ka viranomaisen soveltaessa lainsäädäntöä tai sääntöjä ilmenevät 

suhteessa toisen Pohjoismaan vastaavaan lainsäädäntöön tai sään-

töihin. 

 
 
Kööpenhaminassa 9. lokakuuta 2014 

Anders Eriksson (ÅF)  

 

 


