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MIETINTÖ JÄSENEHDOTUKSESTA 

Puheenjohtajiston mietintö koskien 

 

jäsenehdotusta 

rajaesteasiamiestoimen perustamisesta 

1. Puheenjohtajiston ehdotus 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja 

Tanskan hallituksille, 

 

että ne pyrkivät yksimielisyyteen maiden välisestä sopimuksesta, joka 

vahvistaa kansalaisten juridisia oikeuksia asumista, koulutusta, työtä 

tai vastaavia asioita koskevien pohjoismaisten yleissopimusten ja so-

pimusten hallinnoinnissa. Oikeuksien vahvistaminen voi tapahtua joko 

perustamalla pohjoismainen rajaesteasiamiestoimi tai laajentamalla 

nykyisten asiamiesten toimeksiantoja. 

2. Taustaa 

Sosiaalidemokraattinen ryhmä on tehnyt ehdotuksen rajaesteasiamiestoi-

men perustamisesta. Vaikka vapaan liikkuvuuden puolesta on tehty poliit-

tista työtä jo 60 vuoden ajan, Pohjoismaiden välillä on edelleen rajaestei-

tä, joista aiheutuu vakavia seurauksia sekä kansalaisille että yrityksille.  

 

Ehdotuksessa esitetään, että Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisuu-

teen perustetaan asiamiestä vastaava taho. Kansalaiset, jotka kokevat 

maiden hallintokäytäntöjen loukanneen heidän pohjoismaisia oikeuksiaan, 

voisivat ottaa yhteyttä rajaesteasiamieheen. Pohjoismaiset oikeudet on 

kirjattu pohjoismaisiin sopimuksiin ja ne liittyvät etenkin asumiseen, kou-

lutukseen, työhön ja vastaaviin kysymyksiin.  

 

Rajaesteasiamiestahon tulee voida antaa myös juridista apua rajaesteisiin 

ja hallintokäytäntöihin liittyvien pohjoismaisten oikeusasioiden valmiste-

lussa. Lisäksi toimen tulisi yhteistyössä pohjoismaisen rajaestefoorumin 

kanssa neuvoa Pohjoismaiden ministerineuvostoa, Pohjoismaiden hallituk-

sia ja parlamentteja rajaesteiden ehkäisemiseksi lainvalmistelutyössä ja 

EU-oikeuden täytäntöönpanossa. 
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Pohjoismaiden ministerineuvosto käsitteli vuonna 2007 samankaltaista 

Pohjoismaiden neuvoston suositusta (3/2007). Tuolloin ministerineuvostoa 

kehotettiin perustamaan pohjoismaisen rajaesteasioiden koordinaattorin 

toimi. 

 

Vastauksessaan vuonna 2008 Pohjoismaiden ministerineuvosto totesi juuri 

perustaneensa rajaestefoorumin, jonka tehtävänä on tehdä konkreettisia 

rajaesteitä näkyväksi ja löytää niihin ratkaisuja.  Rajaestefoorumi on näin 

ollen viimeisten viiden vuoden ajan tutkinut, priorisoinut sekä ehdottanut 

ratkaisuja Pohjoismaiden välisiin konkreettisiin rajaesteisiin. 

 

Foorumilla ei kuitenkaan ole virallista tai juridista asemaa, jonka myötä 

voitaisiin varmistaa, ettei kansalaisten oikeuksia loukata maiden välillä. 

Lisäksi rajaestefoorumin toimeksianto päättyy vuonna 2013.  

3. Lausunnot 

Ehdotuksesta ei ole pyydetty kirjallisia tai suullisia lausuntoja. Sen sijaan 

Pohjoismaiden kaikissa parlamenteissa järjestettiin huhtikuussa 2012 Poh-

joismaiden välisiä rajaesteitä koskeva parlamentaarinen keskustelu. Ehdo-

tusta on sen myötä käsitelty usealla taholla ja se on saanut tukea yli puo-

lue- ja maarajojen. 

4. Puheenjohtajiston näkemykset 

Puheenjohtajisto haluaa vahvistaa kansalaisten pohjoismaisiin sopimuksiin 

perustuvia oikeuksia ja pitää sen vuoksi ehdotusta kiinnostavana ja ajan-

kohtaisena. Puheenjohtajisto ei kuitenkaan halua päättää, miten parhaiten 

varmistetaan sääntöjen noudattaminen ja taataan yksittäiselle kansalai-

selle kuuluvat oikeudet. Puheenjohtajisto jättää hallitusten päätettäväksi, 

onko tarpeen perustaa aivan uusi taho vai voidaanko oikeudet varmistaa 

nykyisten kansallisten asiamiesten toimeksiantoja laajentamalla. 

5. Päätelmät 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja 

Tanskan hallituksille, 

 

että ne pyrkivät yksimielisyyteen maiden välisestä sopimuksesta, joka 

vahvistaa kansalaisten juridisia oikeuksia asumista, koulutusta, työtä 

tai vastaavia asioita koskevien pohjoismaisten yleissopimusten ja so-

pimusten hallinnoinnissa. Oikeuksien vahvistaminen voi tapahtua joko 

perustamalla pohjoismainen rajaesteasiamiestoimi tai laajentamalla 

nykyisten asiamiesten toimeksiantoja. 

 

 

Göteborgissa 26. syyskuuta 2012 

Bertel Haarder (V) 

Cristina Husmark Pehrsson (m) 

Helgi Hjörvar (A) 

Juho Eerola (ps.) 

Karin Åström (S) 

Kimmo Sasi (kok.) 

 

Marit Nybakk (A) 

Per-Kristian Foss (H) 

Rigmor Andersen Eide (KrF) 

Silvia Modig (vas.) 

Simo Rundgren (kesk.) 

Åsa Torstensson (C) 
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Liite: 

 

JÄSENEHDOTUS 

 

 

Jäsenehdotus rajaesteasiamiestoimen perus-

tamisesta 

Kaikissa Pohjoismaissa on asiamiehiä, jotka valvovat julkishallinnon toi-

mintaa maiden parlamenttien puolesta. Järjestelmä on tärkeä demokrati-

an väline, jolla varmistetaan, etteivät julkishallinnon päätökset loukkaa 

kansalaisten oikeuksia.  

 

Jos Pohjoismaiden kansalaisten oikeuksia loukataan yhdessä tai useam-

massa muussa Pohjoismaassa, millään taholla ei kuitenkaan ole juridista 

mahdollisuutta toimia kansalaisen asian puolesta.  

 

Vaikka poliittista työtä Pohjoismaiden välisen liikkuvuuden hyväksi on teh-

ty 60 vuotta, tavoitteeseen on vielä pitkä matka. Liian moni kansalainen 

kohtaa pieniä ja suuria esteitä pyrkiessään toteuttamaan pohjoismaisen 

liikkuvuuden tavoitetta. Jotkut näistä esteistä aiheuttavat erittäin vakavia 

seurauksia sekä yksittäiselle kansalaiselle että yhteiskuntataloudelle. 

  

Puheenjohtajisto teki vuonna 2007 ehdotuksen pohjoismaisesta rajaeste-

asioiden koordinaattorista (A 1407/presidiet). Ehdotus päätettiin kuitenkin 

poistaa pohjoismaisen rajaestefoorumin perustamisen vuoksi.  

 

Rajaestefoorumilla on tärkeä tehtävä pohjoismaisten rajaesteiden tunnis-

tamisessa, mutta sillä ei ole virallista tai edes epävirallista asemaa maiden 

rajat ylittävien kansalaisten oikeuksien loukkaamattomuuden varmistami-

seksi.  

 

Pohjoismaiden neuvoston sosiaalidemokraattinen ryhmä toivoo sen vuok-

si, että Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisuuteen perustetaan asia-

miestoimi, johon pohjoismaalaiset voivat ottaa yhteyttä, mikäli he kokevat 

oikeuksiaan loukatun yhdessä tai useammassa Pohjoismaassa asumista, 

koulutusta, työtä tai vastaavia asioita koskevien hallintokäytäntöjen vuok-

si. Tämän asiamiestoimen olisi tietyssä määrin voitava tarjota Pohjoismai-
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den kansalaisille oikeudellista apua Pohjoismaiden hallintojärjestelmiä 

koskevien rajaesteasioiden valmistelussa ja sillä pitäisi olla mahdollisuus 

tiedottaa niistä asiaan liittyvien Pohjoismaiden asiamiehiä. Lisäksi toimen 

tulisi yhteistyössä pohjoismaisen rajaestefoorumin kanssa neuvoa Poh-

joismaiden ministerineuvostoa, Pohjoismaiden hallituksia ja parlamentteja 

rajaesteiden ehkäisemiseksi lainvalmistelutyössä ja EU-oikeuden täytän-

töönpanossa.  

 

Tällainen taho on perustettava Pohjoismaiden allekirjoittaman pohjoismai-

sen sopimuksen mukaisesti.  

 

Edellä esitetyn perusteella Pohjoismaiden neuvoston sosiaalidemokraatti-

nen ryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen 

ja Tanskan hallituksille, 

että ne pyrkivät yksimielisyyteen maiden välisestä sopimuksesta 

perustaa Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisuuteen rajaes-

teasiamiestä vastaava taho, johon pohjoismaalaiset voivat ottaa 

yhteyttä, mikäli he kokevat oikeuksiaan loukatun yhdessä tai use-

ammassa Pohjoismaassa asumista, koulutusta, työtä tai vastaavia 

asioita koskevien hallintokäytäntöjen vuoksi. 

 

 

 

Reykjavikissa 22. maaliskuuta 2012 

Anders Karlsson (S) 

Anna Ljunggren (A) 

Annette Lind (S) 

Ann-Kristine Johansson (s)  

Bendiks H. Arnesen (A) 

Billy Gustafsson (s) 

Eeva-Johanna Eloranta (sd.) 

Helgi Hjörvar (A) 

Hilde Magnusson (A) 

Karen Klint (S) 

Karin Gaardsted (S)  

Karin Åström (S) 

Maarit Feldt-Ranta (sd.) 

Maria Stenberg (S)  

Martin Kolberg (A) 

Peter Jeppsson (S) 

Peter Johnsson (S) 

Sigríður Ingibjörg Ingadóttir (A) 

Sjurdur Skaale (Jvfl.) 

Sonja Mandt (Ap) 

Suna Kymäläinen (sd.) 

Thomas Jensen (S) 

Tone Sønsterud (A) 

Torfinn Opheim (A) 

Tuula Peltonen (sd.) 

 

 

 


