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Suomen ja Norjan rajaseutuyhteistyötä koskeva selvityshanke; Ohjausryhmän kokous
Aika

Ti 18.6.2019 klo 11-13

Paikka

Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, 00170 Helsinki, kh Tienhaara
Skype-etäyhteys

Läsnä

Noora Heinonen, VM
Maija Iles OM
Juha Luomala, STM
Henna Huhtamäki, STM
Pentti Lähteenoja MMM
Jari Jokela, Lapin sairaanhoitopiiri
Tero Hyttinen, Lapin TE-toimisto
Pia Ruotsala-Kangasniemi, Saamelaiskäräjät
Sarita Kämäräinen, Saamelaiskäräjät
Mirva Kerkelä-Lohiniva, selvityshenkilö
Riitta Leinonen, Rajaneuvonta
Markku Mölläri, VM

puheenjohtaja

kokouksen sihteeri

Asialista
1. Kokouksen avaus ja esittäytymiset
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.00 ja toivotti osallistujat tervetulleeksi.
2. Keskustelu selvityshenkilön työskentelysuunnitelmasta
Selvityshenkilö kertoi työsuunnitelmastaan. Hän on jo saanut joitakin aiheeseen
liittyviä selvityksiä, suunnitelmissa on normipohjan ja sopimustilanteen kartoitus.
Viranomaisyhteistyön kartoitus on menossa. Kuulemiset tullaan tekemään syyslokakuussa, niitä on mahdollista tehdä myös kyselynä. Selvityshenkilö tarvitsee
ohjausryhmältä tietoa erityisesti rajaseutuyhteistyön ongelmista ja vinkkejä, mitä
tahoja kannattaisi erityisesti kuulla. Alkuvaiheessa ei vielä keskitytä erityiskysymyksiin, vaan niihin edetään työn aikana.
Puheenjohtaja totesi, että ohjausryhmä voisi tarkastella kokonaisuutta teemoittain tai työn etenemisen mukaisesti. Selvityshenkilö toivoi tilanteen mukaan etenevää mallia, jossa painotettaisiin teemoja, jotka ovat käsitellylle sopivassa vaiheessa. Ohjausryhmä kannatti tätä joustavaa yhdistelmämallia. Puheenjohtaja
korosti, että ohjausryhmän tarkoitus on tukea selvityshenkilön työtä. Hän toivoi,
että jäsenet nostavat hyvissä ajoin omalta vastuualueeltaan asioita ohjausryhmään. Kokousaikataulut ovat kansiossa ja jäsenten toivottiin tutustuvan niihin.
3. Työvoiman vapaa liikkuvuus
3.1. Rajaneuvonta ja rajaesteneuvoston työskentely, Riitta Leinonen Pohjoiskalotin rajaneuvonta
Valtiovarainministeriö

Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
PL 28, 00023 Valtioneuvosto

Puh 0295 16001 (Vaihde)
Faksi 09 160 33123

valtiovarainministerio@vm.fi
www.vm.fi

Y-tunnus 0245439-9

2 (2)

Riitta Leinonen esitteli rajaneuvonnan ja rajaesteneuvoston työn, josta on erillinen diasarja kokouskansiossa. Rajaneuvonnan tavoite on lisätä rajat ylittävää toimintaa ja liikkuvuutta sekä pois-taa rajaesteitä. Tyypillisiä neuvontakokonaisuuksia ovat perhe- ja työasioihin liittyvä asiakaspalvelu. Rajaesteneuvosto etsii ja
priorisoi rajaesteitä ja pyrkii vuosittain selvittämään 10-12 Pohjoismaista rajaestettä. Esimerkkinä esteistä on esim. Norjan ennakkoverokäytäntö ja rajan ylittävien työntekijöiden erilaiset ennakkomaksut. Näistä voidaan sopia maiden välisiä
verosopimuksia uudistettaessa.
Tero Hyttinen totesi, että rajan ylittävät työntekijät toimivat viikkopendelöijinä,
tyypillisesti metallialan ja rakennustyön aloilla. Ongelmat ja tiedontarve liittyvät
usein työsuhteisiin, verotukseen ja auton rekisteröintiin, sekä kielikysymykseen.
Myös koulutusvaatimuksissa ja rakentamisen sertifioinnissa on eroja. Hyttinen
totesi, että rajaesteistä ja työvoiman liikkuvuudesta kannatta kysyä Rajaneuvonnan Päivi Koivupalolta ja Tornionlaakson Neuvoston Tuula Ajankilta. Selvityshenkilö kysyi ongelmien syntytaustasta. Taustalla Leinosen mukaan on sekä maiden
erilaisia käytäntöjä, että lainsäädännön eroavaisuuksia.
3.2. Sosiaaliturvaan liittyviä kysymyksiä, Henna Huhtamäki STM
Henna Huhtamäen esitelmä löytyy kokouskansiosta. Rajaseutuongelmia työstetään myös STM:ssä. Yksi ongelma on rajatyön tekijöihin liittyvien tilastojen puute.
Huhtamäki esitteli säädösperustan ja rajatyöntekijän sosiaaliturvan. Tyypillinen
ongelma on etuushakemusten pitkät käsittelyajat. Toiveissa on sosiaalijärjestelmien tietojenvaihdon sähköistyminen, mikä nopeuttaisi käsittelyä.
4. Ohjausryhmän syksyn kokousaikataulut
Kokousaikataulu päivitetään kokouskansioon.
5. Muut esille tulevat asiat
Puheenjohtaja toivoi erikoissairaanhoidon järjestämisen ja saamenkielisten sotepalveluiden kysymysten käsittelyä seuraavassa kokouksessa.
Maija Iles kertoi, että Thomas Kotkas on tehnyt kirjan Rajat ylittävä sosiaalioikeus.
6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.00.
Muistion vakuudeksi
Kokouksen sihteeri

Jakelu

Ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet
Selvityshenkilö

Markku Mölläri

