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Johdanto 

”[...] jäljellä on enää yksi EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä vapaata liikkuvuutta 

haittaava käytännön este eli hallinnolliset vaikeudet, jotka liittyvät henkilötunnuksen 

saamiseen Ruotsin veroviranomaiselta. Tästä on merkittävää haittaa jokapäiväisessä elämässä 

Ruotsissa.”1 

 

Vastaanotetuissa vetoomuksissa väitetään, että Ruotsissa olisi rikottu 29. huhtikuuta 2004 

annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2004/38/EY Euroopan unionin 

kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti 

jäsenvaltioiden alueella. Käytännössä vetoomusten esittäjiä ei ole kirjattu Ruotsin 

väestörekisteriin eivätkä he tämän vuoksi ole saaneet henkilötunnusta, joka tarvitaan lukuisten 

kansalaisille tarkoitettujen arkipäiväisten palveluiden käyttämiseen Ruotsissa. 

 

Osasta vetoomuksista keskusteltiin 14. heinäkuuta 2015 pidetyssä valiokunnan kokouksessa. 

Tuolloin päätettiin jatkaa vetoomusten käsittelyä ja pyytää lisätietoja komissiolta. Kyseisen 

kokouksen jälkeen parlamentti on saanut samasta aiheesta kolme uutta vetoomusta. Kun 

komissiolta saatiin uutta tietoa (katso liite), vetoomusvaliokunta päätti järjestää 

tiedonhankintamatkan Tukholmaan.  

Parlamentin saamien vetoomusten lisäksi komissio on saanut aiheesta useita valituksia EU:n 

kansalaisilta, ja kysymystä käsitellään säännöllisesti myös sisämarkkinoiden 

ongelmanratkaisuverkossa (SOLVIT) ja Sinun Eurooppasi -neuvonnassa. 

Komission yksiköt ovat tehneet kattavan arvioinnin siitä, onko Ruotsin 

väestörekisterijärjestelmä yhdenmukainen perusvapauksia koskevien EU:n sääntöjen kanssa, 

joita ovat erityisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 21, 22, 45, 49 

ja 56 artikla sekä asiaankuuluva sekundaarilainsäädäntö, kuten direktiivi 2004/38/EY. 

Komissio aloitti keskustelun henkilötunnuksia koskevista ongelmista Ruotsin kanssa 

tammikuussa 2015, jonka jälkeen lokakuussa 2016 aloitettiin EU Pilot -menettely. 

Valtuuskunnan jäsenet muistuttavat, että unionin kansalaisten ja heidän perheidensä oikeus 

liikkua vapaasti unionissa ja oleskella valitsemassaan jäsenvaltiossa on yksi neljästä EU:n 

perussopimuksiin kirjatusta perusvapaudesta ja sisämarkkinoiden toimivuuden olennainen 

edellytys.  

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön käytännön ratkaisuja unionin kansalaisten 

perusoikeuksien varmistamiseksi. Tässä yhteydessä jäsenvaltioiden välinen vastavuoroisuus 

on välttämätöntä.  

                                                 
1”Obstacles to the right of free movement and residence for EU citizens and their families”: Ruotsia koskeva 

maaraportti, Euroopan parlamentti, kesäkuu 2016, saatavilla osoitteessa 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556966/IPOL_STU(2016)556966_EN.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556966/IPOL_STU(2016)556966_EN.pdf
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Ruotsin henkilötunnusjärjestelmä 

Henkilötunnus otettiin käyttöön Ruotsissa vuonna 1947. Tunnuksia myöntää Ruotsin 

verovirasto, joka on osa väestörekisteriä.  

Yhteys henkilön ja henkilötunnuksen välillä luodaan väestörekisterin ja henkilöasiakirjojen 

kautta ja toissijaisesti sitä kautta, että tunnusta käytetään erilaisessa yhteydenpidossa 

viranomaisten, koulujen, yliopistojen ja yritysten (pankit, vakuutusyhtiöt ym.) kanssa.  

Ruotsin kansalaisille ja muille Ruotsissa syntyville henkilöille myönnetään henkilötunnus 

pian sen jälkeen, kun tavallisesti vanhemmat tai terveydenhuoltoalan ammattihenkilöt ovat 

ilmoittaneet lapsen syntymästä. Poikkeustapauksissa tunnusta voidaan muuttaa myöhemmin 

esimerkiksi silloin, jos lapsen syntymäaika tai sukupuoli on ilmoitettu väärin. Jos henkilölle 

tehdään jossain vaiheessa elämää täydellinen sukupuolenkorjausleikkaus, henkilötunnusta 

muutetaan niin, että se vastaa uutta fyysistä sukupuolta, eli vaihdetaan sukupuolen ilmoittava 

yhdeksäs numero.  

Henkilöt, joilla on oikeus oleskella Ruotsissa, voivat asua maassa ilman oleskelulupaa. Tämän 

tarkoituksena on edistää vapaata liikkuvuutta unionissa. Oikeus oleskella Ruotsissa ja 

mahdollisuus tulla lisätyksi väestörekisteriin ja saada henkilötunnus annetaan jokaiselle 

Euroopan talousalueen (ETA) kansalaiselle, joka täyttää jonkin seuraavista ehdoista: 

• henkilö työskentelee tai tarjoaa palveluita taikka hänellä on oma yritys Ruotsissa 

• henkilö on rekisteröity opiskelijaksi tunnustetussa ruotsalaisessa oppilaitoksessa ja 

hänellä on kattava sairausvakuutus 

• henkilöllä on riittävät varat itsensä ja perheensä elättämiseen sekä kattava 

sairausvakuutus henkilön ja hänen perheenjäsentensä Ruotsissa oleskelua varten. 

Lisäksi on todistettava, että työn tai opiskelun odotetaan kestävän vähintään yhden vuoden. 

Unionin kansalaisten on joissakin tapauksissa vaikea esittää tällaisia todisteita.  

Työtä hakevalla unionin kansalaisella voi olla oikeus oleskella Ruotsissa, mutta häntä ei voida 

tämän perusteella lisätä Ruotsin väestörekisteriin. Syynä tähän on, että kyseisessä tapauksessa 

unionin kansalaisella on ainoastaan ehdoton oikeus oleskella Ruotsissa enintään kuusi 

kuukautta. 

Oleskeluun oikeutettujen ETA-maiden kansalaisten perheenjäsenillä voi myös olla 

oleskeluoikeus, jolloin he eivät tarvitse oleskelulupaa. 

Henkilöille, joiden oleskelu Ruotsissa kestää alle vuoden ja joita ei voida lisätä Ruotsin 

väestörekisteriin henkilötunnuksen avulla, on teoriassa olemassa toisenlainen tunnus eli 

koordinointitunnus. Myös tämän tunnuksen myöntää verovirasto, mutta ainoastaan 

viranomaisen pyynnöstä. Koordinointitunnusta käytetään henkilön ja viraston 

yhteydenpidossa, johon muutoin tarvittaisiin henkilötunnus. Esimerkkitapauksia ovat 

henkilöt, jotka oleskelevat Ruotsissa pääasiallisesti alle vuoden ajan tai eivät asu maassa 

lainkaan mutta joiden on pidettävä yhteyttä viranomaisiin, kuten kesämökin omistajat, taikka 
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Ruotsin kansalaiset, jotka eivät koskaan ole asuneet Ruotsissa. Koordinointitunnuksen 

myöntämisen rajoituksista aiheutuu kuitenkin käytännön ongelmia.  

Terveydenhoitoa tarvitsevat henkilöt, joilla ei ole tiedossa olevaa ruotsalaista henkilötunnusta 

tai koordinointitunnusta, kuten ulkomaalaiset matkailijat, tajuttomat henkilöt, erityishoitoa 

tarvitsevat vastasyntyneet (terveet vastasyntyneet kirjataan äidin potilaskertomukseen) ja 

jotkin muut henkilöt (jos tarvitaan erityistä yksityisyyden suojaa esimerkiksi HIV-testien 

yhteydessä), saavat väliaikaisen varatunnuksen, jota voi käyttää vain terveydenhuollossa.  

Tiedonhankintamatka tarjosi tilaisuuden vaihtaa Ruotsin toimivaltaisten viranomaisten kanssa 

näkemyksiä ongelmista, jotka liittyvät joidenkin unionin kansalaisten oikeuteen oleskella 

Ruotsissa, sekä mahdollisuuksista parantaa edellä kuvattua järjestelmää, jotta voitaisiin 

parantaa unionin kansalaisten perusoikeutta liikkua vapaasti Ruotsissa.  

Vetoomukset ja vetoomusten esittäjät 

Vetoomukset nro 1098/2010, Saksan kansalainen, Ruotsin viranomaisten harjoittamasta EU:n 

kansalaisten syrjinnästä,  

nro 1183/2010, Saksan kansalainen, henkilötunnuksen tarpeellisuudesta Ruotsissa, 

nro 1289/2012, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, hänelle kuuluvan oikeuden liikkua 

ja oleskella vapaasti EU:ssa rikkomisesta, 

nro 0902/2015, Espanjan kansalainen, EU:n jäsenvaltioiden kansalaisille asetettavista 

Ruotsissa oleskelua koskevista vaatimuksista, 

nro 0299/2016, Saksan kansalainen, viranomaisten henkilötunnuksen antamisesta 

kieltäytymisestä johtuvasta EU:n kansalaisten syrjinnästä Ruotsissa ja  

nro 1323/2016, Saksan kansalainen, sähköisestä tunnistamisesta Ruotsissa. 

Vetoomusten esittäjät joko omistavat kiinteistöjä Ruotsissa mutta eivät oleskele maassa 

pysyvästi tai ovat naimisissa tai parisuhteessa Ruotsin kansalaisen kanssa. Heille ei myönnetä 

henkilötunnusta, minkä seurauksena he eivät pysty käyttämään tiettyjä palveluita eivätkä siten 

hyödyntämään kaikkia Ruotsissa laillisesti oleskeleville kuuluvia oikeuksia.  

Yhteenveto kokouksista 

Tiedonhankintamatka järjestettiin tiistaina 21. helmikuuta klo 9.00–17.00. Matkan 

tarkoituksena oli antaa PETI-valiokunnan tiedonhankintavaltuuskunnan jäsenille parempi 

kuva tilanteesta kuulemalla Ruotsin hallinnon eri yksiköiden edustajia, jotka kaikki kertoivat 

avoimesti kokemuksistaan ja kannoistaan.  

 

I. Tiedottamiskysymykset  

 

Kuten johdannossa todettiin, henkilötunnukset myöntää Ruotsin verovirasto, joka on osa 

väestörekisteriä ja kuuluu talousministeriön alaisuuteen.  
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Valtuuskunta tapasi edustajia talousministeriöstä ja sen eri virastoista, jotka käsittelevät 

vetoomuksissa esille tuotuja kysymyksiä. Ensimmäisenä tavattiin Maria Åhrling ja Frank 

Walterson ministeriöstä sekä Håkan Nilsson ja Ingegerd Widell verovirastosta. Valtuuskunta 

tapasi myös pankkijaoston rahoituslaitoksista ja -markkinoista vastaavan varajohtajan Monika 

Johanssonin ja keskusteli hänen kanssaan tarkemmin pankkitilin avaamisesta Ruotsissa.  

 

Ruotsin henkilötunnusjärjestelmä toimii hyvin pysyvien asukkaiden kohdalla. Jos henkilö 

täyttää edellä mainitut ehdot, tunnuksen saaminen on ongelmatonta ja sen saatuaan henkilö 

voi käyttää kaikkia palveluita samalla tavalla kuin Ruotsin kansalaiset. Suurin haaste on 

edelleen siinä, että henkilön pitää esittää todiste, että oleskelu kestää yli vuoden, ja että 

henkilöiden, jotka eivät ole taloudellisesti aktiivisia, pitää todistaa tulevansa toimeen 

taloudellisesti. Tämä vastaa direktiivissä 2003/38/EY olevan 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, 

jonka mukaan ”unionin kansalaisilla on oikeus oleskella toisen jäsenvaltion alueella yli 

kolmen kuukauden ajan, jos heillä on itseään ja perheenjäseniään varten riittävät varat niin, 

että he eivät oleskelunsa aikana muodostu rasitteeksi vastaanottavan jäsenvaltion 

sosiaalihuoltojärjestelmälle, ja kattava sairausvakuutusturva vastaanottavassa jäsenvaltiossa”.  

 

Ruotsin järjestelmä ei kuitenkaan toimi parhaalla mahdollisella tavalla, kun kyse on muiden 

kuin pysyvien asukkaiden tai muiden kuin unionin kansalaisten tunnistamisesta, ja 

koordinointitunnusten myöntämismenettelyä ja sen soveltamista on parannettava. 

Järjestelmän puutteellisuus selittyy osaltaan unionin kansalaisten liikkuvuuden 

lisääntymisellä.  

 

Vaikka unionin kansalaiselta evättäisiin pääsy rekisteriin, se ei tarkoita, että henkilö ei saisi 

oleskella Ruotsissa, sillä väestörekisteri ei valvo oleskeluoikeuksia. Tosiasiassa kyseinen 

henkilö ei kuitenkaan pysty käyttämään monia palveluita eikä tämän vuoksi voi hyötyä 

oleskelustaan samalla tavalla kuin Ruotsin kansalaiset.  
  

Kun viranomaisille kerrottiin vetoomusten esittäjien kohtaamista konkreettisista ongelmista 

(kuten pankkitilin avaaminen, puhelinnumeron saaminen, liikuntakeskukseen tai kirjastoon 

rekisteröityminen), he selvensivät, että lainsäädännössä ei erikseen vaadita henkilötunnusta 

tällaisten palveluiden käyttöön. Tästä voidaan päätellä, että tiedot lainsäädännöstä ovat 

puutteelliset molemmilla osapuolilla eli unionin kansalaisilla ja Ruotsin yksityissektorin 

toimijoilla, kuten pankeilla ja matkapuhelinoperaattoreilla. Henkilötunnuksen käyttäminen 

henkilön tai asiakkaan tunnistamiseen on käytännöllistä yksityisille toimijoille, mutta 

henkilötunnuksen vaatimista ei pidä hyväksyä, jos lainsäädännössä ei ole sitä koskevia 

määräyksiä. Palveluntarjoajille olisi tiedotettava, että henkilöllisyystodistuksen on riitettävä 

henkilön tunnistamiseen. Yksityisille toimijoille olisi myös annettava enemmän tietoa 

henkilötunnuksesta hieman poikkeavasta koordinointitunnuksesta ja sen voimassaolosta. 

 

Keskustelussa tuli esille, että lainsäädännössä ei ole erityistä säännöstä, jonka nojalla 

yksityisiä toimijoita voisi rankaista siitä, että ne vaativat tarpeettomasti henkilötunnusta 

palveluiden käyttämiseen.  

 

Kansalaisille, viranomaisille ja yksityisille toimijoille olisi selkeästi annettava ohjausta, jotta 

parannetaan heidän yhteistyötään ja sen seurauksena koko järjestelmän toimivuutta, mikä 

helpottaa unionin kansalaisten vapaata liikkuvuutta. Tietoja koordinointitunnuksesta on 

parannettava, selkeytettävä ja levitettävä laajalti, koska tunnuksen hieman henkilötunnuksesta 

eroava muoto on joissakin tapauksissa herättänyt epäilyksiä sen aitoudesta. 
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On lisättävä tietoisuutta sekä tilanteista, joissa henkilötunnus on pakollinen, että 

koordinointitunnuksesta ja myös oikeussuojakeinoista, jos henkilötunnusta vaaditaan 

tarpeettomasti tai rekisteröinti viivästyy.  

 

EU:n kansalaisille on saatavilla useita mahdollisia oikeussuojakeinoja, jos heiltä vaaditaan 

henkilötunnusta tarpeettomasti. Tällaisissa tapauksissa kansalaisten olisi käännyttävä kyseessä 

olevan yksityisen toimijan sisäisen menettelyn, kuten pankin kuluttajayksikön, puoleen. 

Keskustelussa nousi esille myös mahdollisuus kääntyä Ruotsin kuluttaja-asiamiehen tai 

kansallisen kuluttajariitalautakunnan (ARN)1 puoleen. Valituksen tekemisestä päätöksen 

saamiseen kestää yleensä noin puoli vuotta. Tästä syystä on nopeutettava päätöksentekoa 

sellaisten maassa lyhytaikaisesti tai tilapäisesti oleskelevien osalta, joilla ei ole 

henkilötunnusta.  
 

II. Terveydenhuollon saatavuus  

 

Vapaan liikkuvuuden toteuttaminen on mahdotonta ilman muuttavien kansalaisten 

sosiaaliturvaoikeuksien turvaamista.  

 

Valtuuskunnan jäsenet tapasivat myös Malin Skäringerin ja Christina Janzonin terveys- ja 

sosiaaliasioiden ministeriöstä ja keskustelivat heidän kanssaan terveydenhuollon 

saatavuudesta Ruotsissa unionin kontekstissa.  

 

Kullakin jäsenvaltiolla on oma sosiaaliturvajärjestelmänsä, ja järjestelmiä on sovitettu yhteen 

29. huhtikuuta 2004 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 

883/2004 sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta2. Ruotsissa on oleskeluoikeuteen 

perustuva terveydenhuoltojärjestelmä, eli kaikilla Ruotsissa oleskelevilla (ja väestörekisteriin 

kirjatuilla) henkilöillä on pääsy samaan terveydenhoitoon. 3. Vapaata liikkuvuutta koskevat 

määräykset ja asetus sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta aiheuttivat käytännön 

tason ongelmia Ruotsissa.  

 

Jos henkilö ei ole Ruotsin väestörekisterissä, hänellä olisi oltava mahdollisuus käyttää 

eurooppalaista sairaanhoitokorttia ja saada kiireellistä perushoitoa.  

 

Yksi vetoomuksen esittäjä valitti, että Ruotsin toimivaltainen viranomainen kieltäytyi 

hyväksymästä hänen eurooppalaista sairaanhoitokorttiaan.  

 

Komissio on ollut yhteydessä Ruotsin viranomaisiin unionin kansalaisten ja heidän 

perheenjäsentensä kohtaamista vaikeuksista varmistaa pääsy julkiseen terveydenhuoltoon 

                                                 
1 Viranomainen, joka toimii jotakuinkin tuomioistuimen tavoin ja jonka tärkein tehtävä on ratkaista kuluttajien 

ja yritystoimijoiden välisiä riitoja kuluttajien jättämien valitusten perusteella. Ennen kuin kuluttaja voi valittaa 

lautakuntaan, yritystoimijan on pitänyt hylätä valitus kokonaan tai osittain taikka jättää vastaamatta siihen. Sen 

palvelut ovat ilmaisia.  
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:fi:PDF  

3 On huomattava, että läänin maakäräjät, paikallisviranomainen tai kunta on kulloinkin vastuussa omien 

terveydenhuoltopalveluidensa hallinnasta ja priorisoinnista. Tämän seurauksena saatavilla olevien 

terveydenhuoltopalveluiden tyypit voivat vaihdella. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:fi:PDF
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Ruotsissa ennen henkilötunnuksen saamista. Komissio käynnisti aiheesta Ruotsia koskevan 

EU Pilot -menettelyn marraskuussa 2012. Yksityiskohtaisten keskustelujen ja vuoropuhelun 

jälkeen Ruotsi muutti lopulta kansallista lainsäädäntöään, ja muutokset tulivat voimaan 1. 

helmikuuta 2016. Siitä lähtien henkilö, johon sovelletaan Ruotsin lainsäädäntöä, on voinut 

asetuksen 883/2004 mukaisesti saada todistuksen, joka oikeuttaa samaan terveydenhuoltoon, 

jota Ruotsiin rekisteröidyt henkilöt saavat. Todistusta voi käyttää siihen saakka, kunnes 

henkilö on saanut henkilötunnuksen.  

 

III. Kiinteistöjen hankinta 

 

Kiinteistöjen omistusten rekisteröinneistä vastaa Ruotsissa kartoitus-, kiinteistö- ja 

maarekisteriviranomainen, joka toimii yritys- ja innovointiministeriön alaisuudessa. 

Valtuuskunnan jäsenet tapasivat yritystoiminnan kehittäjän Magdalena Andersonin kyseisestä 

viranomaisesta ja ministeriön erityisneuvojan Roger Ekmanin.  

 

Omistuksenhankinnasta tai omistusten rekisteröinnistä ei aiheudu erityisiä ongelmia, jos 

henkilöllä on henkilötunnus. Uudeksi omistajaksi rekisteröintiin tarvittavat tiedot on 

vaivatonta hankkia. Jos unionin kansalaisella ei ole henkilötunnusta, se ei ole este 

omistajuudelle, mutta siitä voi aiheutua käytännön ongelmia.  

 

Keskustelussa nostettiin esille nykyjärjestelmän puutteet, jotka ovat kiinteistöalalla käytössä 

olevat erilaiset tunnukset (kuten aluetunnus) ja vaikeus päästä käsiksi ostajien osoitteisiin, jos 

heillä ei ole henkilötunnusta (tai jos he eivät ole kotoisin jostakin Pohjoismaiden neuvoston 

jäsenvaltiosta, sillä kyseisillä mailla on käytössä joitakin järjestelyjä). 

 

Mahdolliseksi ratkaisuksi esitettiin yksinkertaistettua järjestelmää, joka voitaisiin toteuttaa 

sovittamalla yhteen eri rekisterit ja kehittämällä koordinointitunnusta yksilölliseksi viitteeksi. 

Ostajien henkilökohtaisen rekisteröinnin parantaminen edistäisi ehdottomasti 

kiinteistörekisterijärjestelmän laadun kehittämistä. Voitaisiin harkita myös kiinteistön 

omistuksenhankinnan ja koordinointitunnuksen hankinnan mahdollista yhdistämistä.  

 

Yksi suurimmista esteistä sille, että koordinointitunnuksesta voitaisiin kehittää järjestelmää 

yksinkertaistava työkalu, on kuitenkin se, että yksittäiset henkilöt eivät voi suoraan pyytää 

koordinointitunnusta. Pyynnön tekijän on oltava viranomainen.  

Päätelmät ja suositukset 

Päätelmät  

Ruotsin valtiopäivien verovaliokunnan puheenjohtaja Per Åsling ja varapuheenjohtaja Jörgen 

Hellman sekä valiokunnan sihteeristöä edustavat Ann-Marie Wallin ja Olof Åkereén ovat 

vahvistaneet poliittisen tahdon ratkaista vetoomuksissa esiin tuodut ongelmat. He tunnustivat, 

että tarvitaan joustavampi ja vähemmän aikaa kuluttava järjestelmä.  

Vaihtaessaan näkemyksiä valtuuskunnan jäsenten kanssa talousministeriön 

henkilöstöpäällikkö Peter Gerlach vahvisti Ruotsin viranomaisten halukkuuden edistyä 

vetoomuksissa esiin tuoduissa asioissa ja piti valitettavana unionin kansalaisten kohtaamia 

ongelmia heidän käyttäessään oikeuttaan liikkua vapaasti unionissa.  
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Kansalliset viranomaiset ovat tietoisia joidenkin unionin kansalaisten Ruotsissa kohtaamista 

käytännön ongelmista ja ovat alkaneet etsiä tehokkaita tapoja parantaa järjestelmää.  

Kuten edellä mainittiin, sekä muuttaville unionin kansalaisille että ruotsalaisille yksityisille 

toimijoille on ensinnäkin annettava parempaa tietoa henkilötunnusta koskevasta 

lainsäädännöstä. Yksityisille toimijoille olisi tiedotettava, että yleisesti käytettävää 

henkilötunnusta ei lain mukaan vaadita monissa tilanteissa. Viestintää ja koordinointia olisi 

myös parannettava asiaankuuluvissa hallinnon yksiköissä, jotta voidaan erityisesti lyhentää 

henkilötunnusten myöntämisen käsittely- ja odotusaikoja, jotka ovat pidentyneet viime 

vuosina.  

Mahdolliseksi ratkaisuksi on ehdotettu myös parhaiden käytäntöjen vaihtoa 

Pohjoismaiden neuvoston jäsenvaltioiden välillä. Koska suurin osa Pohjoismaiden 

neuvoston jäsenvaltioista käyttää samankaltaista henkilötunnusjärjestelmää, on ehdotettu 

näkemystenvaihdon aloittamista neuvostossa sen selvittämiseksi, kuinka muut jäsenvaltiot 

ovat onnistuneet välttymään Ruotsissa havaituilta ongelmilta.  

Myös koordinointitunnuksen kehittämistä ja sen saamisen helpottamista ja nopeuttamista on 

kaavailtu yhdeksi ratkaisuksi vähentää tehokkaasti esteitä, joita tilapäisesti Ruotsissa 

oleskelevat unionin kansalaiset ovat tähän asti kohdanneet. Tämän toteuttamiseksi 

viranomaiset pohtivat lain mahdollista muuttamista niin, että se mahdollistaisi entistä 

useammalle koordinointitunnuksen saamisen veroviranomaiselta. 

 

Puhuttaessa henkilöiden tunnistamisesta yleisemmällä tasolla henkilötunnuksen saamista voi 

helpottaa myös sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä 

luottamuspalveluista sisämarkkinoilla annetun asetuksen N:o 910/2014 täytäntöönpano 

helmikuuhun 2018 mennessä. Asetuksen tärkein tavoite on ratkaista kansallisten sähköisten 

tunnistamisjärjestelmien riittämättömän rajat ylittävän yhteentoimivuuden ongelma, joka on 

tähän saakka estänyt kansalaisia ja yrityksiä hyödyntämästä kaikkia digitaalisten 

sisämarkkinoiden etuja, ja luoda jäsenvaltioille yhteinen oikeusperusta. Jäsenvaltioiden 

yhteistyömekanismiksi on perustettu yhteistyöverkosto, jonka avulla pyritään edistämään 

sähköisten tunnistamisohjelmien yhteentoimivuutta ja turvallisuutta. Yhteistyöverkosto on 

foorumi, jossa järjestetään säännöllisesti kokouksia, joissa jäsenvaltiot voivat vaihtaa 

asiaankuuluvia tietoja, kokemuksia ja hyviä käytäntöjä. 

Suositukset  

Vetoomusvaliokunta ottaa huomioon edellä olevat pohdinnat ja toteaa, että unionin 

kansalaisten liikkumisvapaus on yksi unionin pilareista, ja esittää seuraavat suositukset asiasta 

vastaaville kansallisille viranomaisille ja komissiolle: 

1. pitää myönteisenä, että Ruotsin viranomaiset osoittivat tiedonhankintamatkalla poliittista 

tahtoa löytää ratkaisuja vetoomuksissa esitettyihin ongelmiin, ja kehottaa Ruotsin 

viranomaisia käymään tiiviimpää vuoropuhelua komission kanssa; 

2. pitää myönteisinä Ruotsin lainsäädännössä 1. helmikuuta 2016 voimaan tulleita muutoksia, 

jotka antavat unionin kansalaisille mahdollisuuden saada terveydenhuoltoa Ruotsissa 
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käyttämällä heille ja heidän perheenjäsenilleen annettavaa kansallista todistusta ennen kuin he 

ovat saaneet henkilötunnuksen; 

3. kehottaa Ruotsin viranomaisia viipymättä ehdottamaan ja panemaan täytäntöön 

konkreettisia hallinnollisia ja oikeudellisia ratkaisuja vapaata liikkuvuutta koskeviin 

ongelmiin, joita EU:n kansalaiset ovat kuvailleet parlamentille lähettämissään vetoomuksissa 

ja komissiolle lähettämissään valituksissa; 

4. kannustaa Ruotsin viranomaisia edelleen yksinkertaistamaan ja tehostamaan henkilöiden 

tunnistamiseen käytettävien tunnusten, kuten koordinointitunnuksen, myöntämisjärjestelmää 

erityisesti lyhytaikaisesti tai tilapäisesti oleskelevien osalta; 

5. painottaa, että tehokkaan neuvotteluyhteyden tarve voidaan täyttää vahvistamalla 

kansalaisten kanssa käytävää suoraa vuoropuhelua, ja kannustaa Ruotsin viranomaisia tähän;  

6. kehottaa Ruotsin viranomaisia lyhentämään Ruotsiin muuttavien henkilöiden 

henkilötunnuksen odotusaikaa; 

7. vaatii Ruotsin viranomaisia vahvistamaan sitoumustaan ja järjestämään 

tiedotuskampanjoita niin pian kuin mahdollista ruotsalaisille julkisille ja yksityisille 

toimijoille, jotka ovat yhteydessä Ruotsiin muuttaviin; 

8. vaatii Ruotsin viranomaisia esittämään selkeästi kaikki tarvittavat tiedot siitä, kuka voi 

saada henkilötunnuksen ja miten sitä haetaan, ja saattamaan ne helposti Ruotsiin muuttavien 

tai siellä oleskelevien unionin kansalaisten saataville;  

9. kehottaa parantamaan unionin kansalaisille annettavia tietoja valitus- ja 

muutoksenhakukeinoista sellaisissa tapauksissa, joissa yksityiset toimijat vaativat 

tarpeettomasti henkilötunnusta unionin kansalaisilta; 

10. tukee ajatusta, että yksityishenkilöillä olisi mahdollisuus pyytää koordinointitunnusta itse 

ilman, että viranomaisen on toimittava välikätenä, jotta useammat henkilöt voisivat saada 

tunnuksen;  

11. kannustaa Ruotsin viranomaisia jakamaan henkilötunnuksia koskevia parhaita käytäntöjä 

Pohjoismaiden neuvoston jäsenvaltioiden kanssa;  

12. pyytää komissiota jatkossakin seuraamaan Ruotsin henkilötunnusjärjestelmän unionin 

kansalaisia koskevia lainsäädännöllisiä ja käytännön parannuksia ja ilmoittamaan 

vetoomusvaliokunnalle unionin kansalaisten vapaata liikkuvuutta koskevista muutoksista; 

13. korostaa komission julkaisemaa kattavaa sairausvakuutusta koskevaa tärkeää ohjeistusta1, 

jossa todetaan seuraavaa: ”Periaatteessa mikä tahansa vastaanottavassa jäsenvaltiossa tai 

muualla myönnetty yksityinen tai julkinen vakuutusturva riittää, kunhan se tarjoaa kattavan 

suojan eikä aiheuta rasitusta vastaanottavan jäsenvaltion julkiselle taloudelle. Samalla kun 

jäsenvaltiot pyrkivät suojelemaan julkista talouttaan ja arvioivat sairausvakuutuksen 

kattavuutta, niiden on noudatettava yhteisön lainsäädännössä asetettuja rajoituksia ja 

kunnioitettava suhteellisuusperiaatetta.”  

                                                 
1 KOM (2009) 313 
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14. pitää myönteisenä ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 

sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja 

asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 

987/2009 muuttamisesta1;  

 

15. pitää myönteisenä maksutileihin liittyvien maksujen vertailukelpoisuudesta, maksutilien 

siirtämisestä ja mahdollisuudesta käyttää perusmaksutilejä 23. heinäkuuta 2014 annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/92/EU voimaantuloa, sillä sen pitäisi 

helpottaa unionin kansalaisten vapaan liikkuvuuden perusvapauden toteuttamista.  

 

Liite 1: Yhteenveto vastaanotetuista vetoomuksista 

• Vetoomus nro 1098/2010, Saksan kansalainen, Ruotsin viranomaisten harjoittamasta 

EU:n kansalaisten syrjinnästä 

Vetoomuksen esittäjä omistaa metsää Ruotsissa, mutta viettää maassa vain puolet 

kalenterivuodesta. Tämän vuoksi viranomaiset eivät myönnä hänelle tavallista 

väestörekisterinumeroa. Numeroa tarvitaan Ruotsissa ehdottomasti kaikkiin virallisiin 

toimintoihin, esimerkiksi pankkitilin tai puhelinliittymän avaamiseen ja jopa metsähallinnon 

verkkosivustolle pääsemiseen, mikä on vetoomuksen esittäjälle ehdottoman tärkeää. 

Vetoomuksen esittäjä huomauttaa, että tämä heikentää hänen liikkumisvapauttaan ja 

liiketoiminnan harjoittamisvapauttaan. 

• Vetoomus nro 1183/2010, Saksan kansalainen, henkilötunnuksen tarpeellisuudesta 

Ruotsissa 

Vetoomuksen esittäjä valittaa, että hän ei voi saada henkilötunnusta Ruotsissa, jossa hän 

omistaa kiinteistöjä. Ilman henkilötunnusta hän ei voi avata pankkitiliä eikä puhelin- tai 

matkapuhelinliittymää. 

• Vetoomus nro 1289/2012, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, hänelle 

kuuluvan oikeuden liikkua ja oleskella vapaasti EU:ssa rikkomisesta 

Vetoomuksen esittäjä on Ruotsissa asuva ja Ruotsin kansalaisen kanssa naimisissa oleva 

Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen. Hän arvostelee sitä, että Ruotsin verovirasto 

kieltäytyy rekisteröimästä häntä ilmeisesti hallinnossa tapahtuneen virheen takia. Tämä estää 

häntä rekisteröitymästä Ruotsin sosiaalivakuutusvirastoon, mistä syystä hän ei kuulu Ruotsin 

terveydenhuoltojärjestelmään. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että tämä rikkoo unionin 

kansalaisten oikeutta liikkua ja oleskella vapaasti unionissa (direktiivi 2004/38/EY). Hän on 

tehnyt useita valituksia erityisesti Euroopan oikeusasiamiehelle ja komissiolle (hän antaa 

SOLVIT- ja CHAP-viitenumerot).  

• Vetoomus nro 0902/2015, Espanjan kansalainen, EU:n jäsenvaltioiden kansalaisille 

asetettavista Ruotsissa oleskelua koskevista vaatimuksista 

                                                 
1 COM (2016) 815 
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Vetoomuksen esittäjä valittaa, että Ruotsin viranomaiset ovat määränneet useita vaatimuksia 

– joita hän pitää EU:n lainsäädännön vastaisina – jotka on täytettävä haettaessa oleskelulupaa 

Ruotsista. Vetoomuksen esittäjä asuu Ruotsissa ja hänellä on ruotsalainen kumppani. Hän 

toimitti Espanjassa myönnetyn eurooppalaisen sairaanhoitokortin viranomaisille, jotka eivät 

hyväksyneet sitä vaan pyysivät S1-lomaketta (jota sovelletaan Ruotsissa töissä käyviin 

henkilöihin ja eläkeläisiin). 

• Vetoomus nro 0299/2016, Saksan kansalainen, viranomaisten henkilötunnuksen 

antamisesta kieltäytymisestä johtuvasta EU:n kansalaisten syrjinnästä Ruotsissa 

Vetoomuksen esittäjä, Saksan kansalainen, vakuuttaa, että häntä syrjitään Ruotsissa, koska 

hänelle ei ole myönnetty ruotsalaista henkilötunnusta, vaikka hän on omistanut siellä loma-

asuntoja vuodesta 1997 lähtien. Hänelle myönnettiin vuonna 2013 pysyvä oleskelulupa 

maahan, mutta hän ei ole edelleenkään saanut kyseistä tunnusta. Tästä johtuen hän ei ole 

voinut rekisteröidä prepaid-matkapuhelinliittymää, käyttää tiettyjä Ruotsin viranomaisten ja 

yritysten internetportaaleja tai edes saada postia. Vetoomuksen esittäjä kertoo, että tämän 

hänen väittämänsä syrjinnän vuoksi hän ei ole voinut käyttää kaikkia maksutileihin liittyvien 

maksujen vertailukelpoisuudesta, maksutilien siirtämisestä ja mahdollisuudesta käyttää 

perusmaksutilejä annetun direktiivin (2013/0139) mukaisia oikeuksiaan. Tämä kävi ilmi, kun 

hän yritti avata maksutilin Forex-pankissa ja otti yhteyttä useisiin muihin pankkeihin, mutta 

hänet torjuttiin sillä perusteella, että hänellä ei ollut ruotsalaista henkilötunnusta ja 

henkilötodistusta. Hän katsoo, että Ruotsin viranomaiset eivät ole panneet EU:n direktiiviä 

täytäntöön omassa lainsäädännössään. 

 Vetoomus nro 1323/2016, Saksan kansalainen, sähköisestä tunnistamisesta Ruotsissa 

Vetoomuksen esittäjällä on Ruotsissa kiinteistö, josta hän joutuu maksamaan veroja. Hän 

joutuu myös olemaan yhteyksissä eri viranomaisiin. Vetoomuksen esittäjällä ei kuitenkaan ole 

ruotsalaista henkilötunnusta eikä hän tämän vuoksi voi saada sähköistä tunnistautumiskoodia, 

jonka avulla hän voisi pitää yhteyttä viranomaisiin verkossa. Vetoomuksen esittäjältä jää 

saamatta monet palvelut, kuten sähköinen yhteydenpito Ruotsin viranomaisiin ja 

verkkopankkipalvelut, ja hän kokee tulleensa syrjityksi.  

 


