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Schengen ja rajattoman vyöhykkeen ongelmat

Schengen-alueen haasteet saattavat vaarantaa sen olemassaolon. Lue lisää näistä 
ongelmista ja niiden vaikutuksista rajattomaan alueeseen.

Schengen-alueeseen on viime vuosikymmenen aikana kohdistunut paineita perättäisten kriisien 
vuoksi. Schengenin sääntöjen mukaan rajavalvonnan palauttamisen sisärajoille olisi oltava 
väliaikainen ja poikkeuksellinen toimenpide. Useat EU-maat ottivat käyttöön 
sisärajatarkastukset terrori-iskujen vuoksi ja siksi, että vuonna 2015 EU:hun saapui huomattava 
pakolaisvirta. Muuttajien ja turvapaikanhakijoiden virtaa pidettiin uhkana sisäiselle 
turvallisuudelle. Sisärajatarkastukset otettiin käyttöön näissä jäsenvaltioissa Schengenin 
rajasäännöstön nojalla.

Useat EU-maat joutuivat palauttamaan sisärajatarkastukset myös, kun koronapandemia 
puhkesi vuonna 2020. Tarkoituksena oli hillitä viruksen leviämistä.
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Kuinka paljon rajatarkastukset maksavat ja ketä ne 
koskevat?
Rajatarkastukset häiritsevät ihmisten, tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta EU:ssa. 
Tämä koskee pääasiassa työmatkalaisia (1,7 miljoonaa ihmistä ylittää rajan päivittäin 
työskennelläkseen toisessa EU-maassa), matkailijoita ja kuljetusyrityksiä. Myös julkiselle 
sektorille aiheutuu hallinnollisia ja infrastruktuurikustannuksia.

Rajavalvonta on maksanut kahdessa vuodessa arviolta 25–50 miljardia euroa kertaluonteisina 
kustannuksina ja 2 miljardia euroa vuosittaisina toimintakustannuksina. Lue asiasta lisää 
katsauksestamme.
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Schengen-alueen vahvistaminen
EU on hiljattain hyväksynyt useita toimenpiteitä, joilla vahvistetaan Schengen-alueen 
yhtenäisyyttä:

EU:n ulkorajoilla otettiin huhtikuussa 2017 käyttöön järjestelmälliset tarkastukset, 
jotka koskevat kaikkia EU:n alueelle saapuvia matkustajia ja siten myös EU:n 
kansalaisia

• 

Uuteen rajanylitystietojärjestelmään kirjataan EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten 
liikkuminen Schengen-alueella ja se nopeuttaa tarkastuksia

• 

Ulkorajavalvontaa tehostetaan perustamalla Euroopan raja- ja merivartiovirasto• 

Schengenin ennalleen palauttaminen
Komissio ehdotti joulukuussa 2021 Schengen-aluetta koskevien sääntöjen päivittämistä. 
Tavoitteena on varmistaa, että valvonta palautetaan sisärajoille vasta viimeisenä keinona. 
Pyrkimyksenä on myös edistää vaihtoehtoisia toimenpiteitä, kuten kohdennettuja 
poliisitarkastuksia ja tehostettua poliisiyhteistyötä.

Parlamentti käsittelee ehdotusta parhaillaan. Parlamentin jäsenet ovat useaan otteeseen 
vastustaneet tarkastusten toistuvaa palauttamista, sillä se haittaa ihmisten vapaata liikkuvuutta 
kaikkialla EU:ssa.

Parlamentti äänesti asiasta 18. lokakuuta 2022. Mepit toistivat vaativansa, että Romania ja 
Bulgaria hyväksytään Schengen-alueelle mahdollisimman pian. He myös korostivat, että vapaa 
liikkuvuus on EU-hankkeen ytimessä.

Parlamentti äänesti 10. marraskuuta 2022 Kroatian vapaan liikkuvuuden alueeseen liittymisen 
puolesta. Kroatia liittyi Schengen-alueeseen 1. tammikuuta 2023.
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Schengen-alue lukuina

27: Schengen-alueeseen kuuluvat maat• 

4: Schengen-alueeseen kuuluvat EU:n ulkopuoliset maat (Islanti, 
Liechtenstein, Norja ja Sveitsi)

• 

4: Schengen-alueen ulkopuoliset EU-maat (Bulgaria, Kypros, Irlanti, 
Romania)

• 

50 000+: Schengen-alueen ulkorajojen pituus kilometreinä• 

Tämä artikkeli julkaistiin alun perin toukokuussa 2018, ja sitä päivitettiin viimeksi tammikuussa 
2023.
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