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Schengen‑alue
■ Schengen‑alueeseen kuuluvat EU‑maat
■ Schengen‑alueeseen kuulumattomat EU‑maat
■ Schengen‑alueeseen kuuluvat
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Huomautus: Schengen‑alueeseen on viimeksi liittynyt Liechtenstein 19. joulukuuta 2011.
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Eurooppa ilman rajoja:

Schengen‑alue
Tarina alkoi vuonna 1985, kun viisi EU‑maata päätti luopua tarkastuksista
sisärajoillaan – Schengen‑alue oli syntynyt. Mantereella, jolla kansat ennen
vuodattivat verta puolustaessaan alueitaan, rajat ovat enää olemassa vain kartoilla.
Eurooppalaiset tekevät vuosittain yli 1,25 miljardia matkaa Schengen‑alueella.
Sisärajojen puuttuminen tuo myös Euroopan taloudelle valtavia etuja, mikä on osoitus
Schengenin toteutumisen hienoista tuloksista käytännön tasolla ja sen merkityksestä
arjessamme ja yhteiskunnassamme. Meidän on suojeltava ja vahvistettava tätä yhteistä
saavutusta.
Kahden tuhoisan maailmansodan jälkeen rajojen poistaminen, turvallisuuden
varmistaminen ja luottamuksen rakentaminen kestivät vuosia. Schengen‑alueen
luominen on yksi EU:n suurimmista saavutuksista, ja se on peruuttamaton. Vapaa
liikkuvuus on tiivistänyt Eurooppaa ja yhdistänyt meitä. Nauttikaa tästä oikeudesta ja
vaalikaa sitä. Nouskaa junaan, hypätkää autoon ja lähtekää naapureidenne luokse. Sen
voi tehdä murehtimatta rajoista.
Hyviä matkoja!
Dimitris Avramopoulos,
muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaava komission jäsen
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Schengen‑alue
Schengen‑alue takaa mahdollisuuden matkustaa rajoituksitta 26 maan alueella, jolla on yli 400 miljoonaa asukasta

Alue ilman sisärajavalvontaa
Schengen‑alueeseen kuuluu nykyään 26 Euroopan maata
(joista 22 on EU‑maita): Belgia, Tšekki, Tanska, Saksa,
Viro, Kreikka, Espanja, Ranska, Italia, Latvia, Liettua,
Luxemburg, Unkari, Malta, Alankomaat, Itävalta, Puola,
Portugali, Slovenia, Slovakia, Suomi ja Ruotsi, sekä Islanti,
Liechtenstein, Norja ja Sveitsi.
Kuuluminen alueeseen, jonka sisärajoilla ei ole valvontaa,
merkitsee sitä, että nämä maat
•

eivät tee rajatarkastuksia sisärajoillaan (eli Schengen‑
valtioiden välisillä rajoilla)

•

toteuttavat ulkorajoillaan (eli Schengen‑alueeseen
kuuluvien ja kuulumattomien maiden välisillä rajoilla)
yhdenmukaistettua valvontaa, jonka perusteet on
tarkoin määritelty.

Sekä EU:n että EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset
voivat siis matkustaa vapaasti Schengen‑alueella, ja heidät
tarkastetaan vain, kun he ylittävät alueen ulkorajat.
EU‑maista Bulgaria, Kroatia, Kypros, Irlanti, Romania
ja Yhdistynyt kuningaskunta eivät vielä kuulu
Schengen‑alueeseen. Näistä maista Schengen‑alueelle
suuntautuvia lentoja pidetään näin ollen ulkoisina lentoina,
joiden matkustajat tarkastetaan rajalla. EU:n kansalaisilla on
kuitenkin oikeus liikkua vapaasti EU:ssa riippumatta siitä,
kuuluuko maa Schengen‑alueeseen. Kun EU:n kansalainen
saapuu Schengenin ulkopuoliseen EU‑maahan, periaatteena
on, että hänelle suoritetaan vain kevennetty tarkastus, jossa
hänen henkilöllisyytensä varmistetaan matkustusasiakirjan
(passin tai henkilöllisyystodistuksen) perusteella.

Sisärajoilla…
...et joudu rajatarkastukseen.
…Schengen‑valtioiden on poistettava kaikki maantieliikenteen
sujuvuutta haittaavat esteet, kuten tarpeettomat
nopeusrajoitukset.
…poliisi voi tehdä tarkastuksia, mutta ainoastaan yleistä
turvallisuutta uhkaavaa vaaraa tai rajat ylittävää rikosta
koskevan poliisitiedon perusteella.
…satamissa ja lentoasemilla voidaan tehdä tarkastuksia,
mutta ainoastaan matkalippujen haltijoiden henkilöllisyyden
varmistamiseksi.
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Jos olet mielestäsi joutunut sisärajalla
lainvastaisen tarkastuksen kohteeksi,
voit tehdä asiasta kantelun Euroopan
komissiolle: http://ec.europa.eu/atwork/
applying‑eu‑law/make_a_complaint_fi.htm.

Liittyminen Schengen‑alueeseen
Voidakseen liittyä Schengen‑alueeseen maiden on
osoitettava, että ne pystyvät
•

ottamaan vastuun alueen ulkorajan valvonnasta
muiden Schengen‑valtioiden puolesta ja myöntämään
yhtenäisiä viisumeja lyhytaikaista oleskelua varten
(Schengen‑viisumit)

•

tekemään tehokasta yhteistyötä muiden
Schengen‑valtioiden kanssa korkean turvallisuustason
säilyttämiseksi, kun sisärajatarkastukset lakkautetaan

•

soveltamaan Schengen‑säännöstöä, kuten maa-,
meri- ja ilmarajoilla suoritettavia tarkastuksia,
viisumien myöntämistä, poliisiyhteistyötä ja
henkilötietosuojaa koskevia sääntöjä

•

luomaan yhteydet Schengenin tietojärjestelmään
(SIS) ja viisumitietojärjestelmään (VIS) ja
käyttämään niitä.

Schengen‑valtioita arvioidaan säännöllisesti sen
varmistamiseksi, että ne soveltavat Schengenin
säännöstöä oikein.
© iStockphoto/FedericoC, iStockphoto/Robert Ginsberg, iStockphoto/Marcus Lindstrom, iStockphoto/Clodio
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Turvallinen alue
Turvallisuuden varmistamiseksi rajattomalla alueella
Schengen‑valtiot vaihtavat keskenään järjestäytyneen
rikollisuuden ja terrorismin torjuntaa koskevia tietoja.
Poliisiyhteistyötä on lisätty erityisesti rajat ylittävän
takaa‑ajon ja tarkkailun muodossa, perustamalla yhteisiä
poliisikeskuksia ja -ryhmiä sekä käyttämällä SIS‑järjestelmää.
Rajat ylittävä takaa‑ajo antaa Schengen‑valtion poliiseille,
jotka saavat rikolliset kiinni vakavista rikoksista,
mahdollisuuden seurata rikosten tekijöitä rajojen yli ja
pidättää heidät toisen Schengen‑valtion alueella.
Rajojen yli tapahtuvan tarkkailun ansiosta poliisi voi jatkaa
vakavista rikoksista epäiltyjen henkilöiden tarkkailua yli
Schengen‑alueen sisärajojen.
Tehostetun yhteistyön näkyvinä rakenteina Schengen‑valtiot
ovat perustaneet Eurooppaan jo 50 kahden- tai monenvälistä
poliisiyhteistyökeskusta sekä merkittävän määrän yhteisiä
ryhmiä. Ne mahdollistavat nopean tiedonvaihdon
alueellisella tasolla ja nopean reagoimisen uhkiin raja‑alueilla.

© Euroopan unioni
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Schengenin säännöstö sallii kansallisten viranomaisten
palauttaa
sisärajatarkastukset
poikkeuksellisesti
ja
väliaikaisesti, jos turvallisuus on vakavasti uhattuna
tai ulkorajojen valvonnassa on vakavia puutteita, jotka
vaarantavat koko Schengen‑alueen toiminnan.
Laillisen matkustamisen helpottamiseksi turvallisuuden
heikentymättä EU tarjoaa jäsenvaltioille rahoitusta
sisäisen turvallisuuden rahaston Rajat‑osasta. Ulkorajojen
hallinnan ja valvonnan parantamiseen on varattu vuosiksi
2014–2020 yhteensä 2,76 miljardia euroa. Tavoitteena
on tehostaa laittoman maahanmuuton torjuntaa ja
Schengen‑viisumihakemusten käsittelyä. EU on lisäksi
varannut sisäisen turvallisuuden rahaston Poliisi‑osasta
miljardi euroa poliisiyhteistyön ja tiedonvaihdon lisäämiseen.

Schengenin tietojärjestelmä (SIS)
Schengenin tietojärjestelmä (SIS) perustettiin
tukemaan sisäisen turvallisuuden ylläpitämistä
Schengen‑valtioissa sisärajojen valvonnan
lakkauttamisen jälkeen. Kyseessä on laaja
tietojärjestelmä, jonka avulla poliisi-, maahanmuutto-,
oikeus- ja muut viranomaiset voivat tarkastella
kuulutuksia kadonneista henkilöistä, rikoksiin
liittyvistä henkilöistä tai tavaroista sekä EU:n
ulkopuolisten maiden kansalaisista, joilla ei ole lupaa
saapua Schengen‑alueelle tai oleskella siellä. SIS
onkin lainvalvontayhteistyön kulmakivi. Siitä on myös
paljon apua Schengenin ulkorajojen suojaamisessa.

Pääsy SIS:n tietoihin
Jokaisella henkilöllä on oikeus nähdä omat
henkilötietonsa SIS:ssä ja pyytää niiden oikaisemista
tai poistamista.
EU:n ulkopuolisen maan kansalainen voi osoittaa
pyyntönsä minkä tahansa Schengen‑valtion
konsulaatille. Schengen‑valtion kansalainen voi
puolestaan osoittaa pyyntönsä suoraan kuulutuksen
tehneelle kansalliselle viranomaiselle tai esittää sen
kansallisen tietosuojaviranomaisen kautta.
Lisätietoja omien tietojen pyytämisestä annetaan
Euroopan tietosuojavaltuutetun verkkosivuilla: https://
secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/Supervision.
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Schengen‑alueella on 42 673 kilometriä merirajaa ja 7 721 kilometriä maarajaa.

Alue, jolla on yhteinen ulkoraja
Schengen‑valtioilla on yhteinen ulkoraja, jonka valvonnasta
ne – koska sisärajavalvontaa ei ole – vastaavat yhdessä
Schengen‑alueen
turvallisuuden
varmistamiseksi.
Ulkorajojen tehokas valvonta ei kuitenkaan edellytä, että
Eurooppa muutettaisiin ”linnoitukseksi”. Päinvastoin
Euroopan talouden kannalta on tärkeää tukea liikematkailua
ja turismia. Ulkorajat on pidettävä auki myös niille, jotka
tulevat hakemaan työtä tai suojaa sodalta tai vainolta.
Tiettyjen EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset tarvitsevat
viisumin päästäkseen Schengen‑alueelle. Schengen‑valtioilla
on yhteiset säännöt lyhytaikaista oleskelua varten
myönnettäville viisumeille, jotka ovat voimassa koko
Schengen‑alueella. Tällaisella viisumilla henkilö saa oleskella

ja matkustaa Schengen‑valtioiden alueella enintään 90
päivää 180 päivän ajanjaksolla.
Schengen‑säännöstöön
sisältyy
myös
paikallista
rajaliikennettä koskeva järjestely, joka helpottaa EU:n
naapurimaiden
raja‑alueiden
asukkaiden
pääsyä
Schengen‑alueelle. Schengen‑valtiot voivat laatia EU:n
ulkopuolisten naapurivaltioidensa kanssa sopimuksia, joiden
nojalla raja‑alueen asukkaat, joiden on toistuvasti ylitettävä
Schengen‑alueen raja, voivat ylittää rajan ilman säännöllisiä
rajatarkastuksia tai Schengen‑viisumia.

Espanjan Guardia Civilin partiovene Rio Tambre partioi Kanariansaariin kuuluvan Gran Canarian lähistöllä. Vene on rahoitettu
EU:n ulkorajarahaston varoilla.
Norjan Itä‑Finnmarkin poliisilaitoksen alaiset rajavartijat partioivat Venäjän vastaisella rajalla Kirkkoniemen kaupungin lähellä
Pohjois‑Norjassa. EU:n ulkorajarahastosta on myönnetty tukea poliisien moottorikelkkoihin sekä osaan vaatteista ja varusteista.

© Euroopan unioni, iStockphoto/Maciej Noskowski
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Ulkorajalla…
…EU:n kansalaisille tehdään yleensä kevennetty
tarkastus, jossa heidän henkilöllisyytensä
varmistetaan matkustusasiakirjojen perusteella.
…EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten on
pyydettäessä esitettävä voimassa oleva
matkustusasiakirja ja viisumi tai oleskelulupa
sekä asiakirjat, joilla todistetaan matkan tarkoitus
ja varojen riittäminen oleskelun kustannusten
kattamiseen.

Tiesitkö, että…
...muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston
verkkosivuilla on säännöllisesti päivitettävä luettelo
maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi, kun he
tulevat Schengen‑alueelle:
http://ec.europa.eu/dgs/home‑affairs/e‑library/
documents/policies/borders‑and‑visas/visa‑policy/
index_en.htm.
...Schengen‑viisumia koskeva hakemus on jätettävä
matkakohteena olevan Schengen‑valtion konsulaattiin,
josta saa myös tietoa hakemusmenettelystä.

Viisumitietojärjestelmä (VIS)

Kuinka pitkään Schengen‑alueella
voi oleskella Schengen‑viisumilla tai
ilman sellaista?
Jos et ole varma siitä, kuinka monta päivää voit vielä
olla lyhytaikaisella viisumilla Schengen‑alueella, voit
laskea jäljellä olevien päivien määrän laskurilla: http://
ec.europa.eu/dgs/home‑affairs/index_en.htm.

Viisumitietojärjestelmä (VIS) on Schengen‑valtioiden
EU:n ulkopuolisissa maissa sijaitsevien konsulaattien,
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten ja kaikkien
ulkorajojen ylityspaikkojen yhteinen tietojärjestelmä.
Sen avulla Schengen‑valtioiden viisumiviranomaiset
voivat jakaa tietoja viisumihakemuksista,
rajavartijat voivat varmistaa biometristen tietojen
(kuten sormenjälkien) perusteella, että viisumin
esittäjä on sen laillinen haltija, ja toimivaltaiset
viranomaiset voivat tunnistaa henkilöitä, jotka
on tavattu Schengen‑alueella ilman papereita
tai väärennetyillä papereilla. Myös toimivaltaiset
turvapaikkaviranomaiset käyttävät VIS:ää.
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Mitä Schengen merkitsee
matkailijoille?
Eurooppalaiset tekevät vuosittain yli 1,25 miljardia matkaa Schengen‑alueella.

EU:n jäsenvaltiosta kotoisin olevat matkailijat
Francesca on italialainen opiskelija, joka haluaa matkustaa
Ruotsiin ystäviensä kanssa. Hänellä on jo InterRail‑lippu
hankittuna, mutta hän ei ole varma, mitä matkustusasiakirjoja
hän tarvitsee ja mitä oikeudellisia muodollisuuksia hänen
tulee ottaa huomioon. EU:n kansalaisena Francescalla on
oikeus matkustaa kaikkiin EU‑maihin voimassa olevaa
passia tai henkilökorttia näyttämällä, eikä hänen tarvitse edes
näyttää sitä silloin, kun hän matkustaa Schengen‑alueella.
Voimassa oleva passi tai henkilökortti pitää kuitenkin olla
mukana, mikäli viranomaiset pyytävät häntä todistamaan
henkilöllisyytensä.
Peter on itävaltalainen. Hän haluaa matkustaa Norjaan,
mutta hän miettii, sovelletaanko Norjassa samoja viisumija passisääntöjä kuin EU:n jäsenvaltioissa. Vaikka Norja ei
kuulu EU:hun, se on Euroopan talousalueen ja Schengenin
jäsen ja soveltaa vapaan liikkuvuuden mahdollistavia
sääntöjä. Näin ollen Peter tarvitsee vain voimassa olevan
passin tai henkilökortin, jolla hän voi pyydettäessä todistaa
henkilöllisyytensä.
Danuta on puolalainen ja työskentelee Brysselissä. Ensi
kuussa hän osallistuu työtapaamiseen kotikaupungissaan
Varsovassa, missä hänen vanhempansa yhä asuvat.
Danuta haluaa ottaa Eva‑vauvansa mukaan tapaamaan
isovanhempiaan. EU:n kansalaisina Danuta ja Eva voivat
matkustaa minne tahansa EU:n ja Schengenin alueella,
© iStockphoto/Daniel Krol, iStockphoto/sturti, iStockphoto/Izabela Habur, iStockphoto/danako

eikä heidän oikeutensa riipu siitä, matkustavatko he työvai yksityisasioissa. Danutan tulee kuitenkin huolehtia,
että heillä molemmilla on oma henkilökohtainen passi tai
henkilökortti.
Angel on kotoisin Espanjasta. Hän lentää Bulgariaan joka
kuukausi tapaamaan tyttöystäväänsä. Vaikka Bulgaria on
EU:n jäsenvaltio, viiden muun EU‑maan (Kroatia, Kypros,
Irlanti, Romania ja Yhdistynyt kuningaskunta) tavoin se ei
toistaiseksi kuulu Schengen‑alueeseen. Siksi hänen täytyy
Bulgariaan mennessään ja Espanjaan palatessaan näyttää
passiaan, ja EU:n kansalaisena hänelle tehdään kevennetty
tarkastus rajalla.

Tiesitkö, että…
...käytännön tietoa Euroopassa matkustamisesta
annetaan Sinun Eurooppasi -portaalissa: ec.europa.
eu/youreurope.
...Europe Direct -palvelu vastaa kysymyksiin
puhelimitse (00 800 67 89 10 11) ja sähköpostitse:
europa.eu/europedirect.
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Vuonna 2014 EU:n ulkopuolisista maista Schengenin alueelle tuleville matkustajille myönnettiin lähes 16
miljoonaa Schengen‑viisumia

Matkailijat EU:n ulkopuolisista maista
Martine on kanadalainen opiskelija, jolle on myönnetty
tutkielmaansa varten stipendi kahdeksi kuukaudeksi Pariisissa
sijaitsevaan Sorbonnen yliopistoon. Ennen Kanadaan paluuta
hän haluaisi matkustella kolme viikkoa Kreikassa, Espanjassa
ja Italiassa. Kolmannen maan kansalaisena Martine voi tulla
Schengen‑valtioiden alueelle ja matkustella niissä enintään
90 päivän ajan, mikäli hän täyttää tietyt maahanpääsyn
edellytykset. Ensinnäkin hänellä on oltava voimassa oleva passi.
Hänen tulee myös tarvittaessa todistaa matkansa tarkoitus ja
osoittaa, että hänellä on varaa asua Euroopassa koko matkan
suunnitellun keston ajan ja että hän on jo ostanut paluulipun
(tai että hänellä on tarpeeksi rahaa ostaa sellainen). Kanadan
kansalaisena Martine ei tarvitse lyhytaikaista oleskelua varten
myönnettävää (Schengen‑)viisumia.
Punjit on kotoisin Intiasta. Hän aikoo lomailla useissa
Schengen‑maissa: Kreikassa, Espanjassa, Ranskassa
ja Italiassa. Hänen lomansa Euroopassa kestää yhden
kuukauden. Punjit tarvitsee lyhytaikaista oleskelua varten
myönnettävän viisumin, sillä Intia kuuluu niihin EU:n
ulkopuolisiin maihin, joiden kansalaisilla tulee olla viisumi,
kun he ylittävät Schengen‑alueen ulkorajan. Koska Punjitilla
ei ole yhtä pääasiallista matkakohdetta, hänen tulisi hakea
viisumia sen EU‑maan suurlähetystöstä tai konsulaatista,
jossa hän aikoo viipyä pisimpään. Jos hän aikoo viipyä
yhtä pitkään eri Schengen‑maissa, hänen tulisi hakea
viisumia sen maan konsulaatista, jonka kautta hän saapuu
Schengen‑alueelle. Näin saadulla viisumilla hän voi liikkua
koko Schengen‑alueella.
Hisham on tunisialainen. Hän asuu Saksassa ja aikoo
matkustaa lomallaan vanhempiensa luokse Tunisiaan.
Paluumatkalla Saksaan Hisham haluaa tavata veljensä
Portugalissa. Hishamilla on voimassa oleva oleskelulupa
Saksasta, joka kuuluu Schengen‑alueeseen. Tämä
© iStockphoto/AMR, iStockphoto/Matej Kastelic, iStockphoto/yurok, iStockphoto/ImageSource
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oleskelulupa
yhdessä
matkustusasiakirjojen
kanssa
varmistaa, ettei hänen tarvitse anoa Schengen‑viisumia.
Sen vuoksi Hisham kolmannen maan kansalaisena voi
matkustaa Portugaliin, joka on myös Schengen‑maa,
lyhyeksi aikaa ilman viisumia näyttämällä passiaan ja
Saksan myöntämää oleskelulupaa. Mikäli Hishamilla olisi
jonkin Schengen‑alueen ulkopuolisen EU‑maan myöntämä
oleskelulupa, hän ei voisi tulla Schengen‑alueelle ilman
lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävää viisumia.
Solinas on bolivialainen. Hän haluaisi muuttaa Espanjaan,
koska hän on saanut työpaikan Madridista. Solinas aikoo
oleskella Madridissa yli 90 päivää, joten hän tarvitsee
pitkäaikaista oleskelua varten myönnettävän viisumin
tai oleskeluluvan. Tiettyjä työntekijäryhmiä, kuten
korkeasti koulutettuja työntekijöitä ja tutkijoita, varten on
asetettu EU:n lainsäädännössä vaatimukset, jotka EU:n
ulkopuolisten maiden kansalaisten on täytettävä voidakseen
asua ja työskennellä EU:ssa. Schengen‑maat päättävät itse
vaatimuksista, joiden täyttyessä ne myöntävät pitkäaikaisen
viisumin tai oleskeluluvan niille työntekijäryhmille, joista ei
ole EU:n tason säännöksiä.
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Schengen‑alueen luominen alkoi vuonna 1985, kun viisi maata allekirjoitti Schengenin sopimuksen tarkastusten asteittaisesta
lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla. Sopimusta täydennettiin vuonna 1990 Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyllä
yleissopimuksella, jossa määrätään sisärajoilla tehtävien tarkastusten lopullisesta lakkauttamisesta sekä useista tarvittavista
liitännäistoimenpiteistä. Yleissopimuksella vahvistettiin ulkorajatarkastuksia, määriteltiin yhtenäisten viisumien myöntämistä
koskevat menettelyt, perustettiin Schengenin tietojärjestelmä (SIS), lisättiin sisärajoilla tehtävää poliisiyhteistyötä ja
tehostettiin huumekaupan torjuntaa.
Jean Weyrich, Archives Luxemburger Wort

Tärkeitä
päivämääriä
Schengenin sopimus on saanut nimensä Luxemburgin,
Ranskan ja Saksan rajalla sijaitsevan luxemburgilaisen
kylän mukaan. Hallitusten välisestä aloitteesta alkunsa
saanut Schengen‑yhteistyö on liitetty osaksi EU:n
lainsäädäntöä ja sääntöjä.
Kesäkuu 1985

Belgia, Saksa, Ranska, Luxemburg ja Alankomaat
allekirjoittivat Schengenin sopimuksen

14. kesäkuuta 1985 – Wim van Eekelen (NL), Robert Goebbels (LU),
Catherine Lalumière (FR), Waldemar Schreckenberger (DE) ja Paul
Keersmaeker (BE) allekirjoittavat Schengenin sopimuksen.

Kesäkuu 1990

Belgia, Saksa, Ranska, Luxemburg ja Alankomaat
allekirjoittivat Schengenin sopimuksen soveltamisesta
tehdyn yleissopimuksen

Maaliskuu 1995

Toukokuu 1999

Schengen‑yhteistyö liitettiin osaksi EU:n oikeudellista
kehystä Amsterdamin sopimuksella

Yleissopimus tuli voimaan ja rajatarkastukset
lakkautettiin Belgian, Saksan, Espanjan, Ranskan,
Luxemburgin, Alankomaiden ja Portugalin välillä (Espanja
ja Portugali allekirjoittivat sopimuksen kesäkuussa 1991)

Tammikuu 2000

Lokakuu 1997

Italia lakkautti rajatarkastukset (sopimus allekirjoitettiin
marraskuussa 1990)

Tanska, Suomi, Ruotsi, Islanti ja Norja lakkauttivat
rajatarkastukset (sopimukset allekirjoitettiin
joulukuussa 1996)

Joulukuu 1997

Joulukuu 2007

Itävalta lakkautti rajatarkastukset (sopimus
allekirjoitettiin huhtikuussa 1995)
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Kreikka lakkautti rajatarkastukset (sopimus
allekirjoitettiin marraskuussa 1992)

Maaliskuu 2001

Tšekki, Viro, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Slovenia
ja Slovakia lakkauttivat tarkastukset maa- ja merirajoilla

Maaliskuu 2008

Joulukuu 2011

Tšekki, Viro, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola,
Slovenia ja Slovakia lakkauttivat tarkastukset
lentoasemilla

Liechtenstein lakkautti rajatarkastukset (sopimus
allekirjoitettiin helmikuussa 2008)

Joulukuu 2008

Sveitsi lakkautti tarkastukset maarajoilla (sopimus
allekirjoitettiin lokakuussa 2004)

Maaliskuu 2009

Sveitsi lakkautti tarkastukset lentoasemilla

Mitä seuraavaksi?
EU:ssa valmistellaan parhaillaan ulkorajojen valvontaan
liittyvää ”Älykkäät rajat” -ohjelmaa. Ohjelmaan kuuluu
rajanylitystietojärjestelmä, joka parantaa rajavalvontaa ja
tehostaa laittoman maahanmuuton torjuntaa, samalla kun se
helpottaa toistuvasti matkustavien, ohjelmaan hyväksyttyjen
matkustajien rajanylityksiä.

EU:n viisumimenettelyä ollaan muuttamassa, jotta se
voidaan kytkeä nykyistä paremmin muihin toiminta‑aloihin,
kuten matkailuun, ja helpottaa säännöllisesti matkustaviin
sovellettavia menettelyjä. Lisäksi suunnitteilla on uudenlainen
viisumi – kiertomatkaviisumi – jolla voisi oleskella kahden
tai useamman Schengen‑valtion alueella yli 90 päivää mutta
enintään vuoden (ja jonka voimassaoloa voisi jatkaa vuodella).

Lisätietoja…
…Schengen‑aluetta koskevasta sääntelystä on saatavilla muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston verkkosivustolta:
ec.europa.eu/home‑affairs/doc_centre/borders/borders_schengen_en.htm.
…EU:n jäsenvaltioiden maahanmuuttoa koskevasta sääntelystä on saatavilla EU:n maahanmuuttoportaalista: ec.europa.
eu/immigration.
© iStockphoto/Radu Razvan, Euroopan unioni
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