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Jäsenehdotus 
kansallisten rajaesteneuvontatoimikuntien perustamisesta Pohjoismaihin 

Ehdotus 

Suomen valtuuskunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että kaikki Pohjoismaat loisivat kansalliset rajaesteneuvontatoimikunnat te-

hostaakseen ja järjestääkseen rajaestetyötä kansallisesti. Neuvontakomiteoi-

ta suositellaan myös itsehallintoalueille. 

 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että kaikki Pohjoismaat loisivat kansalliset rajaesteneuvontatoimikunnat te-

hostaakseen ja järjestääkseen rajaestetyötä kansallisesti. Neuvontakomiteoi-

ta suositellaan myös itsehallintoalueille. 

Taustaa 

Rajaestetyö on tärkeässä asemassa pohjoismaisella poliittisella agendalla. Pohjois-

maiden välinen liikkuvuus on tärkeää ja liittyy tiiviisti talouskasvuun ja työllisyyden l i-

säämiseen. Rajaestetyöllä on kolme kärkitavoitetta: olemassa olevien rajaesteiden 

poistaminen, uusien rajaesteiden synnyn ennaltaehkäiseminen sekä vallitsevista la-

eista ja säännöistä tiedottaminen. Suurin osa rajaesteistä, jotka vaikuttavat ihmisten 

ja yritysten liikkuvuuteen Pohjoismaiden rajojen yli, on identifioitu. Näiden rajaestei-

den parissa toimii lukuisia toimijoita, keskeisimpänä rajaesteneuvosto.  

 

Tehokkaaseen rajaestetyöhön tarvitaan tehokas organisaatio. Suomessa pohjoismai-

seen rajaestetyöhön on erikoistunut Pohjola-Nordenin rajaesteneuvontatoimikunta. 

Neuvontatoimikunta toimii kansallisena valmistelukokouksena rajaesteneuvoston 

kokouksien alla. Neuvontatoimikunta kokoontuu kolme tai neljä kertaa vuodessa 

noin kaksi viikkoa ennen rajaesteneuvoston kokouksia. Neuvontatoimikunnan koko-

uksissa keskustellaan laajasti esille tulleista rajaesteistä eri hallinnon aloilla, ja se an-

taa Suomen edustajalle kattavat tiedot työskennellä rajaesteneuvoston kokouksessa. 

Toimikunnan tärkein tehtävä on tiedonvaihto yhteiskunnan eri toimijoiden välillä se-

kä rajaesteiden aikainen identifioiminen ja raportointi. 

 

Neuvontatoimikunnassa on edustajia rajaesteneuvostosta, Suomen eduskunnasta, 

ulkoasiainministeriöstä, Pohjoiskalotin rajaneuvonnasta, työ- ja elinkeinoministeriös-

tä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, oikeusministeriöstä, Verohallinnosta, Kansanelä-
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kelaitokselta, Eläketurvakeskuksesta, Opetushallituksesta, Väestörekisterikeskuk-

sesta ja Pohjoismaiden ministerineuvoston Haloo Pohjola Suomesta. Neuvontatoi-

mikunta on ainoa laatuaan Pohjoismaissa, ja siinä tapahtuva tiedonvaihto on osallis-

tujille tärkeää.  

 

Rajaesteneuvontatoimikunnan myönteiset kokemukset voisivat toimia esimerkkinä 

rajaestetyön organisoinnille myös muissa Pohjoismaissa ja itsehallintoalueilla.  

 

 

Helsingissä 6. heinäkuuta 2017 

Anna-Maja Henriksson (r.)  

Arto Pirttilahti (kesk.) 

Britt Lundberg (ÅC) 

Elsi Katainen (cent) 

Erkki Tuomioja (sd.) 

Hanna Kosonen (kesk.) 

Johanna Karimäki (vihr.) 

Juhana Vartiainen (kok.) 

Juho Eerola (ps.)  

Katri Kulmuni (kesk.) 

 

Laura Huhtasaari (ps.)  

Maarit Feldt-Ranta (sd.) 

Mika Raatikainen (ps.) 

Mikael Staffas (Lib)  

Mikko Kärnä (kesk.) 

Paavo Arhinmäki (vas.)  

Simon Elo (uv) 

Susanna Koski (kok.) 

Wille Rydman (kok.)  

Ville Skinnari (sd.) 

 


