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1. Johdanto:

Työntekijöiden vapaa liikkuvuus oli looginen lisä tavaroiden, palvelujen ja pääoman 
vapaaseen liikkuvuuteen EU:n sisällä, kun taas henkilöiden vapaa liikkuvuus on luonnollinen 
jatke työntekijöiden vapaalle liikkuvuudelle, ja siitä on tullut yksi EU:n kansalaisten 
perusoikeuksista. 

Euroopan komission vuonna 2008 laatiman viidennen kertomuksen unionin kansalaisuudesta1

mukaan tammikuun alussa 2006 noin 8,2 miljoonaa EU-kansalaista käytti oikeuttaan oleskella 
toisessa jäsenvaltiossa.

Oikeudella vapaaseen liikkuvuuteen on vahva oikeusperusta: EY:n perustamissopimuksen 
18 artiklassa ja perusoikeuskirjan 45 artiklassa todetaan, että jokaisella unionin kansalaisella 
on oikeus liikkua ja oleskella vapaasti Euroopan unionin alueella. Tämä perusoikeus koskee 
myös EU:n kansalaisen perheenjäseniä.

Lisäksi Lissabonin sopimuksessa kiinnitetään merkittävää huomiota EU:n kansalaisten 
tasavertaisuuden periaatteeseen ja lisätään demokraattisia periaatteita käsittelevään osastoon 
määräys (9 artikla), jossa todetaan: ”Unioni noudattaa kaikessa toiminnassaan kansalaistensa 
yhdenvertaisuuden periaatetta, jonka mukaan sen toimielimet, elimet ja laitokset kohtelevat 
kansalaisia yhdenvertaisesti. Unionin kansalainen on jokainen, jolla on jonkin jäsenvaltion 
kansalaisuus. Unionin kansalaisuus täydentää mutta ei korvaa jäsenvaltion kansalaisuutta.”

Direktiivi 38/2004 yhdistää yhteen välineeseen unionin kansalaisten maahanpääsy- ja 
oleskeluoikeutta koskevan monimutkaisen säädösaineiston (kaksi asetusta ja yhdeksän 
direktiiviä) sekä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen runsaan oikeuskäytännön. Direktiivi 
vähentää muodollisuuksia (esimerkiksi lakkauttamalla oleskelulupajärjestelmän unionin 
kansalaisten kohdalla) unionin kansalaisten ja heidän perheidensä (mukaan lukien 
”rekisteröidyt kumppanit”) kohdalla ja antaa paremman suojan vapaaseen 
liikkuvuusoikeuteen kohdistuvilta rajoituksilta. 

Tämän ansiosta EU:n kansalaisten on nyt paljon helpompaa käyttää oikeuksiaan.
2. Tausta:

Euroopan parlamentti hyväksyi 15. marraskuuta 2007 päätöslauselman2, jossa kehotettiin 
komissiota esittämään viipymättä perusteellinen arvio direktiivin 2004/38/EY 
täytäntöönpanosta ja sen asianmukaisesta saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä 
jäsenvaltioissa sekä ehdotuksia kyseisen direktiivin 39 artiklan mukaisesti.

Päätöslauselmassa Euroopan parlamentti myös kehottaa asiasta vastaavaa valiokuntaansa 
arvioimaan yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa ongelmia, jotka liittyvät kyseisen 
direktiivin saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä, jotta voidaan tuoda esiin parhaat 
käytännöt sekä toimet, jotka saattavat johtaa unionin kansalaisten syrjintään.
                                               
1 KOMISSION KERTOMUS Viides kertomus unionin kansalaisuudesta (1. toukokuuta 2004 – 30. kesäkuuta 
2007) KOM(2008) 85 lopullinen.
2http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-
0534+0+DOC+XML+V0//FI&language=FI
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Direktiivi oli jo ollut LIBE-valiokunnan jäsenten huomion kohteena: joulukuussa 2007 
esittelijä osoitti oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioista ennen vastanneelle komission jäsen 
Frattinille suullisen kysymyksen direktiivin täytäntöönpanotilanteesta1. EP:n jäsenet Watson, 
Int'Veld ja Cappato ovat osoittaneet Euroopan komissiolle muita kysymyksiä perheenjäsenen 
määritelmästä2.

JURI-valiokunta on käynnistänyt tutkimuksen direktiivin 38/2004 täytäntöönpanosta3. 
Tutkimus ulkoistettiin, ja tulokset ovat saatavilla marraskuussa 2008.

LIBE-valiokunnan kokouksessa 28.–29. toukokuuta 2008 vaihdettiin ensimmäisen kerran 
mielipiteitä aiheesta. Tässä yhteydessä Euroopan komissio ilmoitti, että kansallisista 
täytäntöönpanotoimenpiteistä ilmoittamatta jättämisen vuoksi pantiin kesäkuun 2006 ja 
helmikuun 2007 välillä vireille 19 rikkomisesta johtuvaa menettelyä, joista neljä oli siirretty 
yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Direktiivin 38/2004 virheellisen täytäntöönpanon 
vuoksi on meneillään noin 80 rikkomisesta johtuvaa menettelyä. 

Komissio käynnisti vuonna 2007 täytäntöönpanotoimenpiteiden vaatimustenmukaisuutta 
koskevan selvityksen. Komissio ottaa tuloksen huomioon laatiessaan direktiivin 
täytäntöönpanosta kertomusta, joka on tarkoitus julkistaa vuoden 2008 loppuun mennessä 
(direktiivin 39 artiklassa asetettu määräaika meni umpeen 30. huhtikuuta 2008).

3. Oikeus vapaaseen liikkuvuuteen direktiivin 38/2004 mukaan:

Direktiivissä säädetään edellytyksistä, joiden puitteissa EU:n kansalaisilla ja heidän 
perheenjäsenillään on oikeus poistua omasta jäsenvaltiostaan ja maahantulo- ja oleskeluoikeus 
muissa jäsenvaltioissa. ”Perheenjäsenillä” tarkoitetaan aviopuolisoa, kumppania, jonka kanssa 
unionin kansalainen on rekisteröinyt parisuhteen4, unionin kansalaisen alle 21-vuotiaita tai 
hänestä riippuvaisia jälkeläisiä suoraan etenevässä polvessa samoin kuin unionin kansalaisen 
aviopuolison tai kumppanin vastaavanlaisia jälkeläisiä. 

Direktiivissä säädetään periaatteesta, jonka mukaan maastapoistumisoikeus edellyttää 
voimassa olevaa henkilökorttia tai passia. Maastapoistumisviisumia tai muun vastaavan 
muodollisuuden noudattamista ei saa vaatia.

Samaa periaatetta sovelletaan maahantulo- ja oleskeluoikeuteen: EU:n kansalaisilla on oikeus 
maahantuloon voimassa olevan henkilökortin tai passin kanssa. Jos heidän perheenjäsenensä 
                                               
1http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+QT+H-2007-
1069+0+DOC+XML+V0//FI
2http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-
2822+0+DOC+XML+V0//EN; http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2007-
2822&language=EN; http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-
5426+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
3http://ted.europa.eu/Exec?DataFlow=ShowPage&Template=TED/N_one_result_detail_curr.htm&docnumber=4
4560-2008&docId=44560-2008&StatLang=FR
4 Direktiivin 2 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaan perheenjäsenellä tarkoitetaan kumppania, jonka kanssa 
unionin kansalainen on rekisteröinyt parisuhteen jonkin jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, jos vastaanottavan 
jäsenvaltion lainsäädännössä rekisteröity parisuhde rinnastetaan avioliittoon, ja vastaanottavan jäsenvaltion asiaa 
koskevassa lainsäädännössä säädettyjen edellytysten mukaisesti.
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eivät ole EU:n kansalaisia, he tarvitsevat passin (pelkkää henkilökorttia ei hyväksytä tässä 
tapauksessa). 
 EU:n kansalaiselta ei saa missään tapauksessa vaatia viisumia eikä muun vastaavan 

muodollisuuden noudattamista. 
 Jäsenvaltiot voivat vaatia asianomaista henkilöä tekemään ilmoituksen jäsenvaltion 

alueella oleskelustaan määräajassa, joka on kohtuullinen ja ketään syrjimätön. Tämän 
velvollisuuden laiminlyönnistä saatetaan asianomaiselle määrätä seuraamuksia, joiden 
on oltava oikeasuhteisia ja syrjimättömiä.

Unionin kansalaisella ja hänen perheenjäsenillään on 6 artiklassa säädetty oleskeluoikeus (alle 
kolmen kuukauden ajan) sikäli kuin he eivät muodosta kohtuutonta rasitetta vastaanottavan 
jäsenvaltion sosiaalihuoltojärjestelmälle.

Direktiivin 7 artiklan mukaan kaikilla EU:n kansalaisilla (joilla on voimassa oleva 
henkilökortti tai passi) on oikeus oleskella toisen jäsenvaltion alueella yli kolmen kuukauden 
ajan 
1. jos he ovat työntekijöitä tai itsenäisiä ammatinharjoittajia; 
2. jos heillä on itseään ja perheenjäseniään varten riittävät varat ja kattava 

sairausvakuutusturva niin, että he eivät muodostu rasitteeksi vastaanottavalle 
jäsenvaltiolle; 

3. jos he osallistuvat koulutukseen ja heillä on kattava sairausvakuutusturva;
4. jos he eivät ole EU:n kansalaisia mutta näihin ryhmiin kuuluvien henkilöiden 

perheenjäseniä.

Yleisesti ottaen EU:n kansalaisilla ja heidän perheenjäsenillään on oleskelulupa sikäli kuin he 
täyttävät direktiivissä säädetyt edellytykset. Taloudellisen omavaraisuuden arvioimiseksi 
jäsenvaltiot eivät saa vahvistaa kiinteää määrää eikä tämä määrä missään tapauksessa saa olla 
suurempi kuin se, jonka alittuessa vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisilla on oikeus 
sosiaaliturvaan. Arvio on tehtävä tapauskohtaisesti ja ottaen huomioon kyseessä olevan 
henkilön henkilökohtainen tilanne. 

Karkottamistoimenpide ei saa automaattisesti olla seurauksena turvautumisesta 
vastaanottavan jäsenvaltion sosiaalihuoltojärjestelmään, eikä sitä saa toteuttaa, jos unionin 
kansalainen on työntekijä, itsenäinen ammatinharjoittaja tai työnhakija. 

Oleskelun kestäessä yli kolme kuukautta vastaanottava jäsenvaltio voi vaatia, että EU:n 
kansalainen rekisteröityy toimivaltaisen viranomaisen luona. Tässä tapauksessa annetaan 
välittömästi rekisteröintitodistus. 

EU:n kansalaiset, jotka ovat oleskelleet vastaanottavassa jäsenvaltiossa laillisesti ja 
yhtäjaksoisesti viisi vuotta, saavat oikeuden pysyvään oleskeluun vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa. Kun EU:n kansalainen on saanut oikeuden pysyvään oleskeluun, 7 artiklassa 
säädetyt tilapäisen oleskelun edellytykset eivät enää päde.

Maahantulo- ja oleskeluoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan yleiseen järjestykseen tai 
yleiseen turvallisuuteen taikka kansanterveyteen liittyvistä syistä. Yleiseen järjestykseen tai 
yleiseen turvallisuuteen taikka kansanterveyteen ei saa vedota taloudellisista syistä. Siitä 
huolimatta, kuten edellä todettiin, oleskeluoikeus tunnustetaan sikäli kuin EU:n kansalainen ei 
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muodosta kohtuutonta rasitetta vastaanottavan jäsenvaltion sosiaalihuoltojärjestelmälle ja 
7 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Yleisen järjestyksen tai yleisen turvallisuuden vuoksi toteutettujen toimenpiteiden on oltava 
suhteellisia, ja niiden on perustuttava yksinomaan asianomaisen henkilön omaan 
käyttäytymiseen. Tämä tarkoittaa, että joukkotoimenpiteitä ei sallita ja että jokainen 
karkotuspäätös on tehtävä tapauskohtaisesti. Tätä tukee se, että aiemmat rikostuomiot eivät 
yksin saa olla perusteena tällaisten toimenpiteiden toteuttamiselle. Lisäksi asianomaisen 
yksilön käyttäytymisen on muodostettava todellinen, välitön ja riittävän vakava uhka, joka 
vaikuttaa johonkin yhteiskunnan olennaiseen etuun. Perustelut, jotka eivät liity yksittäiseen 
tapaukseen tai jotka johtuvat yleistävistä näkökohdista, eivät ole hyväksyttäviä. 
Vastaanottavan jäsenvaltion on ennen yleiseen järjestykseen tai yleiseen turvallisuuteen 
liittyviin syihin perustuvan karkottamispäätöksen tekemistä otettava huomioon se, kuinka 
kauan asianomainen on oleskellut sen alueella, asianomaisen ikä, terveydentila, perhe- ja 
taloudellinen tilanne, kuinka hyvin asianomainen on kotoutunut vastaanottavan jäsenvaltion 
yhteiskuntaan ja kulttuuriin sekä se, missä määrin asianomaisella on yhteyksiä kotimaahansa.

Vastaanottava jäsenvaltio voi tehdä karkottamispäätöksen, joka koskee sellaista EU:n 
kansalaista tai tämän perheenjäsentä, tämän kansalaisuudesta riippumatta, jolla on oikeus 
oleskella pysyvästi jäsenvaltion alueella, ainoastaan yleiseen järjestykseen tai yleiseen 
turvallisuuteen liittyvistä vakavista syistä. Alaikäisten ja pitkään oleskelleiden kohdalla 
säädetään vielä muista takuista.

Karkottaminen kansanterveyteen liittyvien seikkojen takia voi tapahtua vain mahdollisesti 
epidemian aiheuttavien tautien perusteella.

Karkotuspäätöksestä ja seikoista, joihin se perustuu, on ilmoitettava asianomaiselle henkilölle 
kirjallisesti. Päätökseen voi hakea muutosta.

Jäsenvaltiot voivat toteuttaa oikeasuhteisia toimenpiteitä evätäkseen, lopettaakseen tai 
peruuttaakseen direktiivissä tarkoitetut oikeudet, jos ne on saatu oikeuksien väärinkäytöllä tai 
petoksella, kuten lumeavioliitolla.

4. Tähän saakka tunnistetut parhaat käytännöt ja toimet, jotka saattavat johtaa 
unionin kansalaisten syrjintään:

Direktiivin täytäntöönpano jäsenvaltioissa on jo aiheuttanut merkittäviä ongelmia, jotka ovat 
koskeneet lähinnä uusista jäsenvaltioista kotoisin olevien henkilöiden vapaata liikkuvuutta. 

Italiassa hiljattain esiin tulleet tapahtumat kiinnittivät lehdistön sekä alueella toimivien 
tärkeimpien kansalaisjärjestöjen huomion, ja niistä keskusteltiin Euroopan parlamentin 
täysistunnossa 20. toukokuuta 2008. 

LIBE-valiokunnan valtuuskunnan, joka vieraili laittomien maahanmuuttajien suljetuissa 
vastaanottokeskuksissa Belgiassa, raportin1 mukaan kyseisessä jäsenvaltiossa EU:n 

                                               
1 Catanian raportti LIBE-valiokunnan valtuuskunnan vierailusta turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien 
suljettuihin vastaanottokeskuksiin Belgiassa.
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kansalainen voidaan pidättää pelkästään yksinkertaisen hallinnollisen rikkeen takia ja joukkoa 
EU:n kansalaisia pidetään vangittuina laittomien maahanmuuttajien vastaanottokeskuksissa1.
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin käsittelee jo tätä arkaluontoista asiaa. Dambovitan 
(Romania) tuomioistuimen pyytämää ennakkopäätöstä ei ole tähän mennessä tehty, mutta 
julkisasiamiehen ratkaisuehdotus julkistettiin helmikuussa 20082. Siinä keskitytään EY:n 
perustamissopimuksen 18 artiklaan ja direktiivin 27 artiklaan ja todetaan, että ”kyseinen 
rajoitus ei ole perusteltu, koska jäsenvaltio ei ole tutkinut henkilön omaa käyttäytymistä, kun 
se on rajoittanut hänen oikeuttaan vapaasti liikkua ja oleskella jäsenvaltioiden alueella 
yleiseen järjestykseen tai yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä.”

Tähän mennessä saatujen tietojen (edellä mainitut raportit, Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytäntö, komission kertomus unionin kansalaisuudesta3 sekä 
yksittäiset valitukset, vetoomukset ja EP:n kysymykset) perusteella seuraavat keskeiset seikat 
on todettu ongelmallisiksi:

1. Perheenjäsenen käsite (2 artiklan 2 kohta) ja se, katsovatko jäsenvaltiot samaa 
sukupuolta olevat kumppanit perheenjäseniksi (kirjalliset kysymykset: E-2822/07 ja 
E-5426/07.

2. Kolmansista maista tulevien perheenjäsenten maahantuloluvat ja oleskelulupien 
antaminen heille (katso esimerkiksi: vetoomus 0830/2006, vetoomus 0646/2006 jne.). 

3. Toiseen jäsenvaltioon matkustavien unionin kansalaisten kohtaamat vapaan 
liikkuvuuden esteet, joita aiheuttavat rajaviranomaisten ja lentoyhtiöiden vaatimat 
asiakirjat. 

4. Jäsenvaltioiden tulkinta direktiivin 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista 
riittävistä varoista.

5. Jäsenvaltioiden tulkinta ”kohtuuttomasta rasitteesta vastaanottavan jäsenvaltion 
sosiaalihuoltojärjestelmälle” sekä siitä, riippuuko, ja missä tapauksissa, päätös 
karkottaa unionin kansalainen, josta on tullut kohtuuton rasite, vastaanottavaan 
jäsenvaltioon kotoutumisen tasosta ja oleskelun pituudesta (14 artikla, johdanto-osan 
10 kohta).

6. Jäsenvaltioiden tulkinta yleiseen järjestykseen ja yleiseen turvallisuuteen liittyvistä 
vakavista/pakottavista syistä (asia C-33/07) ja siitä, missä tapauksissa ja millä 
perusteilla ne voivat oikeuttaa karkotuspäätöksen (27 ja 28 artikla). 

7. Oikeuksien väärinkäyttö ja lumeavioliitot (35 artikla). 

Parhaita käytäntöjä ja parasta tapaa panna direktiivi täytäntöön arvioidaan edelleen.

                                               
1 Raportissa todetaan, että Belgian lainsäädännön mukaan unionin kansalaisia tai heidän perheenjäseniään 
voidaan pitää vangittuina heidän karkottamisensa ehdottomasti vaatiman ajan, jos he eivät ole noudattaneet 
määräystä poistua valtion alueelta annetun määräajan kuluessa. Vuonna 2006 yli 700:aa EU:n kansalaista on 
pidetty vangittuina belgialaisissa suljetuissa vastaanottokeskuksissa.
2Asia C-33/07 Ministerrul Administratiei si Internelor vs. Gheorghe Jipa http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&newform=newform&Submit=Submit&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=j
urtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=
docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&typeord=ALLTYP&allcommjo=allcomm
jo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C-
33%2F07&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&res
max=100.
3 KOMISSION KERTOMUS Viides kertomus unionin kansalaisuudesta (1. toukokuuta 2004 – 30. kesäkuuta 
2007) KOM(2008) 85 lopullinen.
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5. Ehdotettu lähestymistapa:

Ongelmallisiksi todettujen aiheiden listan perusteella laaditaan kyselylomake, joka lähetetään 
kansallisille parlamenteille tiedon saamiseksi täytäntöönpanolainsäädännöstä, 
hallintomenettelyistä ja direktiivin täytäntöönpanosta käytännössä.

Sama kyselylomake lähetetään sisäministeriöihin ja kansallisiin maahanmuuttovirastoihin.

Kyselylomakkeiden ja muiden edellä mainittujen työkalujen avulla koottuja tietoja voidaan 
täydentää vierailuilla jäsenvaltioihin ja korostamalla omituisimpia tilanteita.

Kyselylomakkeiden ja vierailujen lopputulos, JURI-valiokunnan tilaaman selvityksen ja 
Euroopan komission kertomuksen tulokset sekä JURI-valiokunnan ja vetoomusvaliokunnan 
lausunnot tarjoavat vankan perustan kattavan kuvan muodostamiseksi direktiivin 
täytäntöönpanoon liittyvistä ongelmista ja parhaista käytännöistä.
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