MATKUSTAMINEN YHDISTYNEEN
KUNINGASKUNNAN JA EU:N
VÄLILLÄ, JOS EROSOPIMUSTA
EI SAADA AIKAAN
maaliskuu 2019
Jos erosopimusta ei saada aikaan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n1 välillä matkustettaessa on syytä ottaa
huomioon seuraavat seikat:

1. Rajatarkastukset, viisumit ja tullitarkastukset, alv-palautukset
1.1 Rajatarkastukset ja viisumit
- EU:hun2 matkustavat Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset
Tehdäänkö Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisille lisätarkastuksia?
Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisena sinulla ei ole enää oikeutta käyttää EU:n, ETA:n ja Sveitsin kansalaisille
tarkoitettuja erillisiä rajatarkastuslinjoja EU:n rajanylityspaikoilla. Lisäksi sinulle tehdään enemmän tarkastuksia
kuin ennen Yhdistyneen kuningaskunnan eroamista. Rajavartijat voivat pyytää sinulta tietoja muun muassa
oleskelun kestosta ja tarkoituksesta sekä oleskelukustannusten kattamiseen tarvittavista varoista.
Sinun on esitettävä rajalla passi, joka on myönnetty enintään kymmenen vuotta ennen saapumispäivää ja joka on
voimassa vähintään kolme kuukautta suunnitellun EU:n alueelta poistumisen jälkeen.
Komissio on ehdottanut, että Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset voivat matkustaa EU:n alueelle ilman
viisumia lyhyeksi ajaksi (enintään 90 päiväksi 180 päivän jakson aikana), jos Yhdistynyt kuningaskunta myöntää
vastaavan viisumivapauden kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kansalaisille. Passisi leimataan sekä EU:n alueelle
saapuessasi että sieltä poistuessasi tämän 90 päivää kestävän viisumivapaan ajanjakson laskemista varten.

- Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustavat EU:n kansalaiset
Tarvitsevatko EU:n kansalaiset viisumin Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustamista
varten?
Yhdistynyt kuningaskunta on ilmoittanut, että EU:n kansalaiset voivat matkustaa maahan lyhyeksi ajaksi (enintään
kolmeksi kuukaudeksi) ilman viisumia.
EU:n kansalaisena saisit matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan esittämällä passin tai toistaiseksi pelkän
kansallisen henkilökortin. Henkilökorttien käytöstä luovutaan kuitenkin 31. joulukuuta 2020 mennessä.
Kysy lisätietoja asuinmaassasi toimivilta Yhdistyneen kuningaskunnan konsuliviranomaisilta.
Tällä tietosivulla EU:lla tarkoitetaan EU:n 27:ää jäsenvaltiota sen jälkeen, kun Yhdistynyt kuningaskunta on eronnut
unionista.
2
Tämä osio ei koske Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin välistä matkailua, johon sovelletaan yhteiseen
matkustusalueeseen (Common Travel Area) liittyviä järjestelyjä.
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1.2 Tullitarkastukset
Entä matkatavarat ja muut tavarat?
Jos matkustat Yhdistyneestä kuningaskunnasta EU:hun, ota huomioon nämä seikat:

> Matkatavaroille ja muille tavaroille tehdään tullitarkastus. Yhdistynyt kuningaskunta voi soveltaa vastaavia
vaatimuksia Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapuviin EU:n kansalaisiin.

> Et voi tuoda EU:hun tiettyjä tavaroita, tai voit tuoda niitä vain rajoitetun määrän. Näitä ovat esimerkiksi

eläinperäiset tuotteet (kuten liha, maito, kinkku ja juusto), käteisraha (yli 10 000 euron arvosta), tietyt
kulttuuriesineet, kasvit ja kasvituotteet sekä tietyt eläimet. Vastaavia rajoituksia voidaan asettaa
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustaville EU:n kansalaisille.

> Voit tuoda joko matkalaukussa tai käsimatkatavaroissa tullitta joitakin tavaroita, jotka on vapautettu

tuontitulleista ja arvonlisäverosta ja mahdollisista valmisteveroista. Lisätietoa tällaisista tavaroista ja
tullivapaista tuontimääristä on Euroopan komission verkkosivustolla3

1.3 Alv-palautukset
Kun matkustan EU:hun Yhdistyneestä kuningaskunnasta, voinko saada arvonlisäveron
palautuksia EU:n 27 jäsenvaltiosta ostamistani tavaroista?
Kyllä. EU:n ulkopuolelta tulevana matkailijana sinulla on oikeus saada arvonlisäveron palautus tavaroista, jotka olet
ostanut EU:n alueelta, kunhan esität tavarat ja tarvittavat alv-palautusasiakirjat tullissa EU:n alueelta poistumisen
yhteydessä.

2. Matkustajien oikeudet
Sovelletaanko EU:n matkustajien oikeuksia edelleen EU:n kansalaisiin,
jotka matkustavat EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä?
Lentomatkustajat
Jos lennät EU:n lentoyhtiöllä4, sinuun sovelletaan edelleen EU:n matkustajien oikeuksia riippumatta siitä, lennätkö
Yhdistyneestä kuningaskunnasta EU:hun vai päinvastoin.
Jos lennät muulla kuin EU:n lentoyhtiöllä, EU:n matkustajien oikeuksia sovelletaan sinuun ainoastaan kun lennät
EU:sta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, mutta ei silloin kun lennät Yhdistyneestä kuningaskunnasta EU:hun.

Entä liikuntarajoitteiset matkustajat?
EU:n lainsäädäntöä, jolla myönnetään vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille erityisoikeuksia
lentoliikenteessä, ei enää sovelleta, kun matkustajat lähtevät Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevalta
lentoasemalta tai kulkevat tällaisen lentoaseman kautta tai saapuvat tällaiselle lentoasemalle. Kun EU:n
lentoyhtiöt lentävät Yhdistyneen kuningaskunnan lentoasemalta EU:n lentoasemalle, niiden on kuitenkin edelleen
noudatettava tiettyjä oikeuksia (avustaminen, kuljetuksesta kieltäytymisen estäminen ja tiedonantovelvollisuus).

https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/travelling/entering-eu_en
Luettelo EU:n lentoyhtiöistä on täällä: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/eu_air_carriers_by_country_
holding_an_active_operating_licence.pdf
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Laivamatkustajat
Laivamatkustajiin sovelletaan edelleen EU:n matkustajien oikeuksia aina kun lauttamatkan lähtö- tai määräsatama
sijaitsee EU:n alueella.

Linja-automatkustajat
Linja-automatkustajiin sovelletaan edelleen EU:n matkustajien oikeuksia Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n
välisillä, vähintään 250 kilometrin pituisilla reiteillä, jos he nousevat kyytiin tai jäävät kyydistä EU:n alueella.

Rautatieliikenteen matkustajat
Rautatieliikenteen matkustajiin sovelletaan edelleen EU:n matkustajien oikeuksia EU:n alueella, jos rautatieyhtiön
toimilupa on myönnetty EU:n sääntöjen mukaan.

3. Matkalippujen voimassaolo
Olen varannut lennon Yhdistyneeseen kuningaskuntaan / Yhdistyneestä
kuningaskunnasta. Onko lippu voimassa eroamispäivän jälkeen?
Kyllä. Ennen lennon varaamista on kuitenkin hyvä tarkistaa lentoyhtiön matkaehdot. Niissä kerrotaan yhtiön
kirjoittamien lippujen voimassaolosta sekä korvausehdoista peruutustapauksissa. Sinulla on oikeus vedota
korvauksia koskeviin EU:n matkustajien oikeuksiin, jos:

> lento lähtee EU:n alueella sijaitsevalta lentokentältä määränpäänään EU:n ulkopuolinen maa;
> lento saapuu EU-maahan EU:n ulkopuolelta ja lentoa liikennöi EU:n lentoyhtiö.

4. Matkailijoiden sairaanhoito
Voinko EU:n kansalaisena käyttää eurooppalaista sairaanhoitokorttia
Yhdistyneessä kuningaskunnassa?
Et voi. EU:n kansalaiset eivät voi enää saada sairaanhoitoa Yhdistyneessä kuningaskunnassa eurooppalaisen
sairaanhoitokortin turvin.
Tarkista sairausvakuutuslaitoksestasi, kattaako vakuutuksesi EU:n ulkopuolisessa maassa annettavan kiireellisen
hoidon kulut. Jos näin ei ole, kannattaa harkita yksityisen matkavakuutuksen ottamista.

Voinko Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisena käyttää eurooppalaista
sairaanhoitokorttia EU:ssa?
Et voi. Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen ei voi saada sairaanhoitoa EU:n jäsenvaltioissa eurooppalaisen
sairaanhoitokortin turvin.
Jos sinut on vakuutettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja aiot matkustaa EU:n jäsenvaltioon, tarkista
sairausvakuutuslaitoksestasi, kattaako vakuutus kiireellisen hoidon kulut EU:n jäsenvaltioissa. Jos näin ei ole,
kannattaa harkita yksityisen matkavakuutuksen ottamista.

5. Ajokortit
Ajokorttini on myönnetty Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
Onko se edelleen voimassa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa?
Kolmansissa maissa myönnettyjen ajokorttien tunnustamista säännellään EU:ssa kansallisella tasolla. Sinun on
tarkistettava kaikkien niiden EU:n jäsenvaltioiden kansalliset säännöt, joissa aiot ajaa. Jotkut EU:n jäsenvaltiot
vaativat, että sinulla on oltava kansainvälinen ajokortti, jos haluat ajaa niiden alueella.
Tarkista Yhdistyneen kuningaskunnan ajokorttien tunnustamista koskevat säännöt kaikista EU:n jäsenvaltioista,
joissa aiot ajaa.

Minulla on EU:n jäsenvaltion myöntämä ajokortti. Onko se voimassa Yhdistyneessä
kuningaskunnassa?
Se riippuu Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännöstä. Yhdistynyt kuningaskunta on ilmoittanut, että voit ajaa
voimassa olevan EU:n ajokortin turvin myös käydessäsi Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

6. Lemmikkieläimet
Sovelletaanko lemmikkien kanssa matkustamiseen erityisiä ehtoja?
Jos matkustat lemmikkisi kanssa EU:sta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, sinun on tarkistettava, millaisia
vaatimuksia Yhdistynyt kuningaskunta aikoo soveltaa EU:sta lemmikin kanssa saapuviin matkustajiin. Saatat
tarvita kolmannen maan kansalaisten lemmikeiltä vaadittavan lemmikkieläinpassin tai eläinten terveystodistuksen.
Jos matkustat lemmikin kanssa Yhdistyneestä kuningaskunnasta EU:hun, sinun on noudatettava lemmikkieläinten
kuljettamista koskevia EU:n sääntöjä. Näiden sääntöjen mukaan

>
>
>
>

lemmikin on oltava merkitty tunnistussirulla;
lemmikillä on oltava raivotautirokotus;
lemmikille on täytynyt tehdä raivotaudin vasta-ainetutkimus;
lemmikinomistajan on noudatettava myös muita tauteja ja tartuntoja kuin raivotautia ehkäiseviä
terveystoimenpiteitä;

> lemmikin mukana on oltava asianmukaisesti täytetty ja myönnetty tunnistusasiakirja.
Lisäksi lemmikkien on kuljettava asianomaisen jäsenvaltion määrittämän maahantulopaikan kautta.

7. Verkkovierailut
Sovelletaanko EU:n verkkovierailusääntöjä edelleen Yhdistyneessä
kuningaskunnassa?
Ei. EU:n verkkovierailusäännöt eivät enää sido Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivia matkaviestintäpalveluja,
kuten puhe-, tekstiviesti- ja datasiirtopalveluita, tarjoavia yrityksiä.
Tämä tarkoittaa sitä, että nämä yritykset voivat periä lisämaksuja Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvilta
asiakkailtaan näiden käyttäessä verkkovierailupalveluja EU:n alueella ja EU:n kansalaisilta näiden käyttäessä
verkkovierailupalveluja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Mistä voin saada lisätietoja?
Lisätietoja on saatavilla

> komission laatimasta matkustamiseen liittyviä valmistautumistoimia koskevasta ilmoituksesta5
> komission sivustolta, jossa kerrotaan maahantulosta EU:n alueelle EU:n ulkopuolisesta maasta https://
ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/travelling/entering-eu_en
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/travelling_fi.pdf
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