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ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus nro 0719/2012, Veikko Turkki, Suomen kansalainen, väitetyistä 
esteistä hänen avioitumiselleen Thaimaan kansalaisen kanssa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä ei hyväksy Suomen Bangkokin suurlähetystön kieltäytymistä antamasta 
hänen thaimaalaiselle morsiamelleen lupaa matkustaa Suomeen heidän avioitumistaan varten. 
Hän katsoo, että on hänen perusoikeutensa avioitua kenen kanssa tahansa, ja ilmoittaa, että 
Euroopan oikeusasiamies on hylännyt hänen pyyntönsä asian tutkimiseksi. Vetoomuksen 
esittäjä pyytää näin ollen Euroopan parlamentin apua sen varmistamiseksi, että Euroopan 
oikeusasiamies tutkii asian.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 2. lokakuuta 2012. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja (työjärjestyksen 202 artiklan 6 kohdan mukaisesti).

3. Komission vastaus, saatu 27. maaliskuuta 2013

Vetoomuksen esittäjä, joka on Suomen kansalainen, esittää valituksen Suomen Bangkokin 
suurlähetystön kieltäytymisestä myöntämästä hänen thaimaalaiselle morsiamelleen viisumia 
tämän matkustamiseksi Suomeen heidän avioitumistaan varten. Vetoomuksen esittäjän 
mukaan Suomen Bangkokin suurlähetystö on kieltäytynyt myöntämästä hänen thaimaalaiselle 
morsiamelleen viisumia, koska vierailun syytä ei ollut ilmoitettu selvästi. Hän katsoo, että on 
hänen perusoikeutensa avioitua kenen kanssa tahansa. Hän ilmoittaa myös, että Suomen 
eduskunnan oikeusasiamies on hylännyt hänen pyyntönsä asian tutkimiseksi.

Lainsäädäntö, jota tähän tapaukseen sovelletaan, riippuu kyseisen parin aikomuksesta.
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Jos vetoomuksen esittäjän morsiamen aikomuksena olisi ollut tulla Suomeen lyhyeksi aikaa 
(enintään 90 päiväksi 180 päivän aikana) avioituakseen vetoomuksen esittäjän kanssa, ja 
palata sitten tämän kanssa Thaimaahan asuakseen siellä tai lähteä tämän kanssa Suomesta 
asuakseen toisessa Schengenin alueen ulkopuolisessa maassa, tapaukseen voitaisiin soveltaa 
viisumisäännöstössä1 säädettyjä lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä Schengen-
viisumeita koskevia yleisiä sääntöjä.

Jos vetoomuksen esittäjän morsiamen aikomuksena olisi ollut tulla Suomeen avioituakseen 
vetoomuksen esittäjän kanssa ja asua sitten hänen kanssaan Suomessa, tapaukseen ei voitaisi 
soveltaa viisumisäännöstön säännöksiä, koska ne koskevat vain lyhytaikaisia viisumeja. 
Myöskään neuvoston direktiiviä 2004/38/EY Euroopan unionin kansalaisten ja heidän
perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella ei voitaisi 
soveltaa, koska se kattaa vain tapaukset, joissa EU:n kansalainen käyttää oikeuttaan liikkua 
vapaasti, toisin sanoen asua muussa EU:n jäsenvaltiossa kuin siinä, jonka kansalainen hän on, 
tai matkustaa sinne. Direktiiviä 2003/86/EY oikeudesta perheenyhdistämiseen ei myöskään 
voida soveltaa, koska tämä oikeudellinen väline koskee EU:ssa laillisesti asuvien kolmansien 
maiden kansalaisten oikeuksia saada perheenjäsenensä luokseen kyseiseen jäsenvaltioon. 
Siksi tässä tapauksessa voitaisiin soveltaa ainoastaan perheenyhdistämistä koskevaa Suomen 
lainsäädäntöä.

Vetoomuksen esittäjän laatiman kutsukirjeen mukaan pariskunnan aikomuksena oli tulla 
Suomeen 89 vuorokaudeksi ja avioitua Suomessa, palata sitten Thaimaahan ja muuttaa 
myöhemmässä vaiheessa yhdessä Suomeen. Ensimmäiseen lyhytaikaiseen 89 päivän 
Suomessa oleskeluun voitaisiin periaatteessa soveltaa viisumisäännöstön sääntöjä.

Lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien Schengen-viisumien antamista koskevien 
yleisten sääntöjen soveltamisesta ja yksittäisten hakemusten arvioimisesta vastaavat 
jäsenvaltioiden konsuliviranomaiset. Lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien Schengen-
viisumien myöntämistä koskevissa säännöissä, jotka on esitetty viisumisäännöstössä, 
vaaditaan, että viisumin hakijat esittävät tiettyjä liiteasiakirjoja osoittaakseen täyttävänsä 
Schengenin rajasäännöstössä vahvistetut maahantulon edellytykset ja mahdollistaakseen 
arvion tekemisen hakijoiden aikomuksesta poistua Schengen-alueeseen kuuluvien 
jäsenvaltioiden alueelta ennen anotun viisumin voimassaolon päättymistä. Näissä 
liiteasiakirjoissa on ilmoitettava matkan tarkoitus ja annettava tiedot majoituksesta sekä siitä, 
onko hakijalla riittävät varat oleskelun ajaksi sekä palaamiseen alkuperämaahan/asuinmaahan 
tai siirtymiseen kolmanteen maahan. Viisumisäännöstön 32 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaan viisumi olisi evättävä, jos konsulihenkilöstöllä on perusteltua syytä epäillä hakijan 
esittämien liiteasiakirjojen aitoutta tai niiden sisällön todenmukaisuutta, hakijan esittämien 
ilmoitusten luotettavuutta tai hänen aikomustaan poistua jäsenvaltioiden alueelta ennen haetun 
viisumin voimassaolon päättymistä.

Vetoomuksen mukana toimitettujen asiakirjojen mukaan Suomen suurlähetystö ilmoitti, että 
se oli evännyt vetoomuksen esittäjän morsiamen viisumin edellä mainitun viisumisäännöstön 
32 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella. Hakemuksessa annettujen tietojen ja 
kutsukirjeen (ks. edellä) perusteella suurlähetystö katsoi, että hakija ei ollut perustellut 
riittävästi suunnitellun oleskelun tarkoitusta ja olosuhteita.
                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 810/2009 yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta.
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Johtopäätökset
Komissiolla ei ole oikeutta puuttua jäsenvaltioiden konsuliviranomaisten yksittäisissä 
tapauksissa tekemiin päätöksiin, jollei EU:n lainsäädäntöä ole rikottu. Tässä tapauksessa ei 
käytettävissä olevien tietojen perusteella vaikuta siltä, että rikkomista olisi tapahtunut.


