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TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

Työntekijöiden vapaa liikkuvuus on yksi unionin kansalaisten neljästä vapaudesta. Se
käsittää työntekijöiden oikeuden liikkumiseen ja oleskeluun, työntekijöiden perheenjäsenten
oikeuden maahantuloon ja oleskeluun sekä oikeuden työskennellä toisessa unionin
jäsenvaltiossa ja tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti tuon jäsenvaltion kansalaisten kanssa.
Joissakin maissa sovelletaan rajoituksia, jotka koskevat uusien jäsenvaltioiden kansalaisia.
Sosiaalietuuksien saantiin sovellettavat säännöt määräytyvät nykyisin pääasiassa unionin
tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 3 artiklan 2 kohta ja Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 4 artiklan 2 kohdan a alakohta sekä 20, 26 ja 45–
48 artikla
Direktiivi 2004/38/EY Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta
liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetus (EU) N:o 492/2011
työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella sekä asetus (EY) N:o 883/2004
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta ja sen täytäntöönpanoasetus (EY) N:o 987/2009
Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö

TAVOITTEET

Työntekijöiden vapaa liikkuvuus on yksi EU:n perusperiaatteista. Siitä määrätään SEUT:n
45 artiklassa, ja se on työntekijöiden perusoikeus. Siihen sisältyy jäsenvaltioiden
työntekijöiden kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän poistaminen työsopimusten tekemisessä
sekä palkkauksessa ja muissa työehdoissa.

SAAVUTUKSET

Eurostatin mukaan 3 prosenttia unionin kansalaisista (15,3 miljoonaa ihmistä) asui vuoden 2014
lopussa muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jonka kansalaisia he ovat. Vuonna 2010 tehdyn
Eurobarometri-tutkimuksen mukaan 10 prosenttia EU:ssa kyselyyn osallistuneista vastasi
asuneensa ja työskennelleensä toisessa maassa ja 17 prosenttia aikoi käyttää tulevaisuudessa
oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen.
A. Nykyinen vapaata liikkuvuutta koskeva yleinen järjestelmä
Jokaisella jonkin jäsenvaltion kansalaisella on oikeus hakea töitä toisen jäsenvaltion alueella
samojen säännösten mukaisesti kuin tämän jäsenvaltion omilla työntekijöillä. Hän on
oikeutettu saamaan vastaanottavan jäsenvaltion työvoimaviranomaisilta samanlaista apua
kuin tämän jäsenvaltion kansalaiset ilman kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää. Hänellä on
myös oikeus oleskella vastaanottavassa maassa riittävän pitkään etsiäkseen töitä, hakeakseen
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työpaikkaa ja tullakseen otetuksi töihin. Tätä oikeutta sovelletaan tasapuolisesti kaikkiin
toisista jäsenvaltioista tuleviin työntekijöihin, olivatpa he sitten vakituisia työntekijöitä,
kausityöntekijöitä, rajatyöntekijöitä tai palveluntarjoajia. Työntekijöitä ei saa syrjiä muun
muassa kielitaitovaatimusten suhteen, vaan työntekijälle riittää kohtuullinen, kyseisessä työssä
tarvittava kielitaito.
Näitä sääntöjä ei sovelleta lähetettyihin työntekijöihin, sillä heidän kohdallaan ei ole kyse
työntekijöiden oikeudesta vapaaseen liikkuvuuteen vaan siitä, että työnantajat käyttävät
palvelujen tarjoamisen vapauttaan lähettääkseen työntekijöitään tilapäisesti ulkomaille.
Lähetettyjen työntekijöiden suojeluun sovelletaan ainoastaan työntekijöiden lähettämisestä
työhön toiseen jäsenvaltioon annettua direktiiviä 96/71/EY, jossa säädetään tietyistä
vähimmäistasoisista työehdoista ja -oloista vastaanottavassa valtiossa, sekä vastaavaa
täytäntöönpanodirektiiviä 2014/67/EU, jotta estettäisiin paikallisten palveluntarjoajien
soveltamien työehtotasojen alittaminen. Työntekijän lähettämisessä työhön toiseen
jäsenvaltioon on suuria eroja jäsenvaltioiden välillä. Tämän vuoksi komissio ehdotti
työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivin tarkistamista maaliskuussa 2016. Ehdotuksen
mukaan periaate, jonka mukaan samasta työstä samassa paikassa maksetaan sama palkka, olisi
palautettava. Toukokuuhun 2016 mennessä yksitoista kansallista parlamenttia oli käynnistänyt
”keltaisen kortin” menettelyn toissijaisuusperiaatteeseen liittyvien huolenaiheiden takia.
Komissio tarkasteli esitettyjä huolenaiheita heinäkuussa 2016 mutta päätti säilyttää alkuperäisen
ehdotuksensa. Ehdotus on tällä hetkellä käsiteltävänä parlamentissa.
1. Työntekijöiden liikkumis- ja oleskeluoikeus
Direktiivin 2004/38/EY mukaan unionin kansalaisuus on jäsenvaltioiden kansalaisten
perusstatus silloin, kun he käyttävät oikeuttaan liikkua ja oleskella vapaasti EU:n alueella.
Jokaisella unionin kansalaisella on kolmen ensimmäisen kuukauden ajan oikeus oleskella toisen
jäsenvaltion alueella ilman, että hänelle asetetaan muita vaatimuksia tai että häneltä edellytetään
muita muodollisuuksia kuin se, että heillä on oltava voimassa oleva henkilökortti tai passi. Jos
oleskelu jatkuu pidempään, vastaanottava jäsenvaltio voi vaatia, että henkilö ilmoittaa maassa
oleskelustaan kohtuullisen ja syrjimättömän määräajan kuluessa.
Siirtotyöläisten oikeuteen oleskella maassa yli kolmen kuukauden ajan sovelletaan edelleen
tiettyjä ehtoja, joiden sisältö riippuu kansalaisen asemasta: unionin kansalaiset, jotka eivät
ole työntekijöitä tai itsenäisiä ammatinharjoittajia, voivat saada oleskeluoikeuden vain, jos
heillä on riittävät varat niin, että he eivät muodostu rasitteeksi vastaanottavan jäsenvaltion
sosiaalihuoltojärjestelmälle, ja jos heillä on sairausvakuutusturva. Unionin kansalaiset saavat
pysyvän oleskeluoikeuden vastaanottavassa jäsenvaltiossa asuttuaan maassa laillisesti ja
yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan.
Direktiivillä 2004/38/EY muutettiin asetusta (ETY) N:o 1612/68 perheen jälleenyhdistämisen
osalta ja laajennettiin perheenjäsenen määritelmää (perheenjäseniksi katsottiin aiemmin
ainoastaan puoliso, alle 21-vuotiaat tai huollettavat jälkeläiset sekä huollettavat sukulaiset
ylenevässä polvessa). Muutoksen seurauksena perheenjäseniksi katsotaan myös rekisteröidyt
kumppanit, jos rekisteröity parisuhde rinnastetaan avioliittoon vastaanottavan jäsenvaltion
lainsäädännössä. Näillä perheenjäsenillä on kansalaisuudestaan riippumatta oikeus oleskella
työntekijän kanssa samassa maassa.
2. Ammatillisen toiminnan harjoittaminen
Työntekijöitä, jotka ovat jonkin toisen jäsenvaltion kansalaisia, ei saa kohdella heidän
kansalaisuutensa perusteella eri tavoin kuin vastaanottavan jäsenvaltion omia kansalaisia
työolojen tai työsuhteen ehtojen osalta. Tämä koskee erityisesti työhönottoa, irtisanomista
ja palkkausta sekä ammatillista koulutusta ja uudelleenkoulutusta. Toisessa jäsenvaltiossa
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työskentelevillä jäsenvaltion kansalaisilla on samat sosiaali- ja verotusetuudet kuin
vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisilla, yhtäläinen oikeus asunnon saantiin sekä oikeus
yhdenvertaiseen kohteluun ammattiyhdistysoikeuksien harjoittamisessa.
Oikeudesta jäädä vastaanottavaan maahan työsuhteen päätyttyä säädetään direktiivissä 2004/38/
EY. Työnhakijoilla on oikeus oleskella vastaanottavassa jäsenvaltiossa yli kuusi kuukautta
(unionin tuomioistuin, asia C-292/89, Antonissen) ilman, että heille asetetaan mitään
edellytyksiä, jos he etsivät edelleen työpaikkaa vastaanottavassa jäsenvaltiossa ja heillä on
todellinen mahdollisuus löytää työtä. Heitä ei voi tänä aikana karkottaa. Kun unionin kansalaiset
ovat saaneet vastaanottavassa jäsenvaltiossa pysyvän oleskeluoikeuden, heille ei enää aseteta
mitään ehtoja (kuten riittävät varat), vaan he voivat tarvittaessa turvautua vastaanottavan
jäsenvaltion sosiaaliturvaan samoin kuin maan kansalaiset.
Unionin kansalaisuuden käyttöönoton jälkeen unionin tuomioistuin on laajentanut toisessa
jäsenvaltiossa oleskelevien unionin kansalaisten mahdollisuuksia saada sosiaalietuuksia (asiat
C-184/99, Grzelczyk, ja C-224/98, D’Hoop). Parhaillaan keskustellaan vilkkaasti ensimmäistä
kertaa työtä hakevien asemasta, koska heillä ei ole työntekijäasemaa, jonka he voisivat
säilyttää. Unionin tuomioistuin totesi asioissa C-138/02, Collins, ja C-22/08, Vatsouras,
että tällaisilla unionin kansalaisilla on yhdenvertainen oikeus taloudelliseen etuuteen, jonka
tarkoituksena on helpottaa työnhakijoiden pääsyä työmarkkinoille. Tällaista etuutta ei näin
ollen voida pitää ”sosiaaliavustuksena”, johon työnhakijalla direktiivin 2004/38/EY mukaisesti
ei ole oikeutta. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin vaatia, että työnhakijan ja vastaanottavan
jäsenvaltion työmarkkinoiden välillä on tosiasiallinen yhteys. Unionin tuomioistuin selkeytti
aiemmin työsuhteessa olleiden tilannetta asiassa C-67/14, Alimanovic, antamassaan tuomiossa.
Kyseiset henkilöt olivat olleet työsuhteessa ja sen perusteella säilyttäneet työttömiksi
jäätyään työntekijän asemansa kuuden kuukauden ajan (direktiivin 7 artiklan 3 kohdan c
alakohta). Tuomioistuin kuitenkin katsoi, että tämän ajan jälkeen EU:n kansalainen voi vaatia
yhdenvertaista kohtelua vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten kanssa ja näin oikeutta saada
sosiaaliavustusta ainoastaan, jos hänen oleskelunsa vastaanottavan jäsenvaltion alueella täyttää
direktiivin edellytykset. Vaikka direktiivin 14 artiklan 4 kohdan b alakohdassa kielletään
työttömän EU:n kansalaisen karkottaminen niin kauan kuin hän jatkaa työnhakua, 24 artiklan
2 kohdassa säädetään nimenomaisesti, että jäsenvaltion ei tarvitse myöntää sosiaaliavustusta
EU:n kansalaiselle, jonka oleskeluoikeus perustuu yksinomaan tähän karkotuksen kieltävään
säännökseen. Tuomioistuin katsoi, että sosiaaliavustuksen saannin suhteen ei tarvitse suorittaa
henkilökohtaista arviointia toisin kuin karkotuspäätöksissä, joissa kyseisen EU:n kansalaisen
henkilökohtainen tilanne on otettava huomioon.
Toisaalta työvoimaan kuulumattomien unionin kansalaisten etuuksien hakemisen edellytyksenä
voi olla heidän oleskelunsa laillisuus, mikä puolestaan edellyttää riittäviä varoja. Unionin
tuomioistuin kuitenkin katsoi asiassa C-140/12, Brey, antamassaan tuomiossa, että etuuden
hakeminen sinällään ei osoita, että henkilöllä ei ole riittäviä varoja, ja että kunkin
tapauksen erityiset olosuhteet on otettava huomioon arvioitaessa rasitetta, jonka etuuden
myöntäminen aiheuttaisi kansalliselle sosiaalihuoltojärjestelmälle. Tuomioistuin viittasi tässä
asiassa tuomioon, jonka se oli antanut asiassa C-456/02, Trojani, ja jonka mukaisesti
työvoimaan kuulumaton unionin kansalainen säilyttää oikeutensa yhdenvertaiseen kohteluun
sosiaalietuuksien saannissa niin kauan kuin häntä ei ole karkotettu. Tuomioistuin
perääntyi kuitenkin merkittävästi tästä oikeuskäytännöstä, kun se epäsi oikeuden etuuksiin
sellaiselta työvoimaan kuulumattomalta unionin kansalaiselta, joka oli tullut vastaanottavaan
jäsenvaltioon yksinomaan etuuksia hakeakseen (asia C-333/13, Dano): tuomioistuin katsoi,
että oikeus yhdenvertaiseen kohteluun ja sen myötä oikeus etuuksiin edellyttävät, että
hakija oleskelee maassa laillisesti direktiivin 2004/38/EY nojalla, mikä edellytys ei riittävien
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varojen puuttumisen vuoksi täyttynyt. Tuomioistuin vahvisti oikeuskäytäntöön sisältyvät
ennakkotapaukset vuonna 2016 (asia C-308/14, Euroopan komissio vastaan Ison-Britannian ja
Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta) ja totesi, ettei mikään ole lähtökohtaisesti esteenä
sille, että sosiaalietuuksien myöntämiseksi unionin kansalaisille, jotka eivät ole taloudellisesti
aktiivisia, asetetaan edellytykseksi se, että nämä täyttävät laillista oleskelua koskevan oikeuden
saamisedellytykset vastaanottavassa jäsenvaltiossa.
Näin vaikuttaa siltä, että tuomioistuin sallii jäsenvaltioiden evätä yhdenvertaiset mahdollisuudet
sosiaalietuuksiin ilman että niiden tarvitsee poistaa työvoimaan kuulumattoman kansalaisen
oleskeluoikeutta. Tämä uusi lähestymistapa voisi vaarantaa sosiaalisen yhteenkuuluvuuden
vastaanottavassa jäsenvaltiossa, koska se luo sellaisten unionin kansalaisten ryhmän,
joita ei voida karkottaa mutta joiden on tultava toimeen ilman sosiaaliavustusta, jonka
kyseisen jäsenvaltion samassa tilanteessa olevat kansalaiset saavat. Koska tuomioistuin on
muokannut lakia tällä tavalla, komissio esittää sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevassa
ehdotuksessaan ulkomaille muuttavien työvoimaan kuulumattomien unionin kansalaisten
oikeuksien selkeyttämistä (5.10.4).
Lisäksi tämän direktiivin 35 artiklassa nimenomaisesti annetaan jäsenvaltioille valtuudet
peruuttaa tässä direktiivissä tarkoitetut oikeudet, jos ne on saatu oikeuksien väärinkäytöllä tai
petoksella.
B. Liikkumisvapauden rajoitukset
Perussopimusten nojalla jäsenvaltio voi estää unionin kansalaisen maahantulon tai
oleskelun maassa yleisen järjestyksen tai turvallisuuden taikka kansanterveyden perusteella.
Näiden toimenpiteiden on perustuttava asianomaisen henkilön omaan käyttäytymiseen, ja
käyttäytymisen on oltava sellaista, että se voidaan katsoa riittävän vakavaksi uhkaksi
valtion perustavanlaatuisille intresseille. Direktiiviin 2004/38/EY sisältyy tätä varten joukko
menettelyllisiä oikeusturvatakeita.
SEUT:n 45 artiklan 4 kohdan mukaisesti työntekijöiden vapaata liikkuvuutta ei sovelleta
julkishallinnon palvelussuhteisiin. Unionin tuomioistuin on kuitenkin tulkinnut tätä poikkeusta
hyvin rajoittavalla tavalla, sillä sen mukaan vain ne julkishallinnon virat, joihin sisältyy julkisen
vallan käyttöä ja vastuuta kyseisen valtion yleisen edun (esimerkiksi valtion sisäinen ja ulkoinen
turvallisuus) turvaamisesta, voidaan varata pelkästään oman maan kansalaisille.
Uusien jäsenvaltioiden liittymisen jälkeisellä siirtymäkaudella voidaan soveltaa tiettyjä ehtoja,
joilla rajoitetaan työntekijöiden vapaata liikkumista näistä jäsenvaltioista, näihin jäsenvaltioihin
ja näiden jäsenvaltioiden välillä. Rajoitukset eivät koske matkustamista ulkomaille tai itsenäistä
ammatinharjoittamista, ja ne voivat vaihdella jäsenvaltiosta toiseen. Vuonna 2007 liittyneisiin
Bulgariaan ja Romaniaan sovellettavat siirtymäajat päättyivät 1. tammikuuta 2014. Parhaillaan
sovelletaan siirtymäaikoja Kroatian kansalaisiin, ja niistä on luovuttava heinäkuuhun 2020
mennessä.
C. Liikkumisvapauden toteutumisen edistäminen
Perusperiaate on, että unionin kansalainen saa vapaasti harjoittaa ammattiaan missä tahansa
jäsenvaltiossa. Vastaanottavien jäsenvaltioiden kansalliset vaatimukset tiettyihin työtehtäviin
pääsylle estävät kuitenkin usein tämän periaatteen toteutumisen. Ammattipätevyyksien
tunnustamisjärjestelmää on uudistettu, jotta työmarkkinoiden joustavuus lisääntyisi ja
pätevyyksien tunnustaminen olisi automaattisempaa. Ammattipätevyyden tunnustamisesta
annetulla direktiivillä 2005/36/EY (jota on ajantasaistettu direktiivillä 2013/55/EU) on
konsolidoitu ja ajantasaistettu 15 direktiiviä, jotka kattavat lähes kaikki tunnustamista koskevat
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säännökset (3.1.5), ja siinä säädetään innovatiivisista välineistä, kuten eurooppalaisesta
ammattikortista ja säänneltyjen ammattien keskinäisestä arvioinnista.
EURES on komission sekä EU- ja ETA-maiden ja Sveitsin julkisten työnvälityspalvelujen ja
muiden yhteistyökumppaneiden yhteistyöverkosto (5.10.3). EURESin digitaalisen foorumin
itsepalveluvälineitä on parannettu asetuksella (EU) 2016/589 (joka korvaa aiemman asetuksen
(EU) 492/2011) vuodesta 2016 alkaen, jotta siitä tulisi todellinen Euroopan laajuinen
ammatillisen liikkuvuuden portaali. Portaalia on kehitetty niin, että se saattaa automatisoidusti
yhteen työnhakijoiden taidot ja avoimet työpaikat. Tavoitteena on, että jäsenvaltiot asettavat
EURES-portaalissa saataville kaikki kansallisella tasolla julkaistut avoimet työpaikat ja
työhakemukset, ja portaali tarjoaa yleistä tietoa kohdemaan elin- ja työoloista, myös
kielikursseista, ja antaa henkilökohtaisempaa ura- ja työhönottoneuvontaa. Lisäksi portaalissa
työmarkkinaosapuolet otetaan aikaisempaa paremmin mukaan verkostoon ja tarjotaan parempaa
tukea rajatylittäviin kumppanuuksiin.
EU on pyrkinyt päättäväisesti luomaan työntekijöiden liikkuvuutta edistävän
toimintaympäristön. Tuloksista voidaan mainita seuraavat:
— eurooppalainen sairaanhoitokortti ja direktiivi rajatylittävästä terveydenhuollosta

— sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen asetuksella (EY) N:o 883/2004 ja
täytäntöönpanoasetuksella (EY) N:o 987/2009 (5.10.4)

— direktiivi 2014/50/EU, joka annettiin huhtikuussa 2014 vähimmäisvaatimuksista, jotka
koskevat jäsenvaltioiden välisen työntekijöiden liikkuvuuden edistämistä parantamalla
lisäeläkeoikeuksien hankkimista ja säilyttämistä

— direktiivi 2014/54/EU, joka annettiin huhtikuussa 2014 työntekijöiden vapaan
liikkuvuuden puitteissa työntekijöille myönnettyjen oikeuksien käyttämistä helpottavista
toimenpiteistä ja jossa säädetään syrjittyjen työntekijöiden uusista oikeussuojakeinoista.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Parlamentti pitää kaikkia työllisyysasioita EU:n ensisijaisina tehtävinä ja on aina kehottanut
unionia ja jäsenvaltioita koordinoimaan toimiaan työntekijöiden vapaan liikkuvuuden
edistämiseksi yhtenä sisämarkkinoiden toteuttamisen tavoitteena. Parlamentilla on dynaaminen
rooli sisämarkkinoiden luomisessa ja kehittämisessä, ja se on tukenut aktiivisesti komission
toimia tällä alalla.
Tammikuun 16. päivänä 2014 antamassaan päätöslauselmassa vapaata liikkuvuutta koskevan
perusoikeuden kunnioittamisesta EU:ssa parlamentti muistutti, että oikeus vapaaseen
liikkuvuuteen työnhakua varten ei ole yhteydessä sosiaaliturvajärjestelmien väärinkäytöksiin
(ks. myös unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-413/01, Ninni-Orasche), ja kehotti
jäsenvaltioita pidättymään kaikista toimista, jotka voisivat heikentää oikeutta vapaaseen
liikkuvuuteen.
Tammikuussa 2014 parlamentti antoi päätöslauselman sosiaalisesta suojelusta kaikille
ja käsitteli siinä muun muassa sosiaaliturvan yhteensovittamista kehottaen komissiota
tarkistamaan lainsäädäntöä sekä valvomaan sosiaaliturvajärjestelmien täytäntöönpanoa ja
yhteensovittamista, jotta EU:n siirtotyöläisten sosiaalietuudet voidaan turvata.
Marion Schmid-Drüner
06/2017
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