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Tämän oppaan avulla saat tietoa sisämarkkinoiden 
lukuisista mahdollisuuksista ja opit hyödyntämään 
niitä. Joillakin aloilla sovelletaan samanlaisia sääntöjä 
myös EU:n ulkopuolella (Islannissa, Liechtensteinissa, 
Norjassa ja Sveitsissä).

Tämä opas kuvaa tilannetta lokakuussa 2014. Monia 
esteitä on jo poistettu, mutta sisämarkkinat ovat jatkuva 
eurooppalainen hanke, joka tuo kehittyessään koko ajan 
lisää mahdollisuuksia. Saat ajantasaista tietoa kunkin 
sivun alareunan linkkien kautta.

Jos käy niin, että sisämarkkinoiden tarjoamia oikeuksiasi 
ei kunnioiteta tai haluaisit vain lisätietoa, EU:lla on 
monta palvelua, jotka auttavat löytämään vastauksia 
kysymyksiisi. Luettelo palveluista löytyy oppaan lopusta.

EU:n sisämarkkinat ovat muuttaneet merkittävästi 
eurooppalaisten tapaa tehdä työtä, opiskella, ostaa ja 
myydä. Aiemmin vaikkapa lyhyt matka naapurimaahan 
ei käynyt käden käänteessä: oli esimerkiksi ostettava 
valuuttaa, hankittava paperit mahdollista lääkäri- 
tai sairaalakäyntiä varten ja varauduttava tullin 
maksamiseen tuliaisista. Ja jos tuliaiset osoittautuivat 
viallisiksi, hyvityksen saamisen saattoi käytännössä 
unohtaa. Edes tuliaisten turvallisuudesta ei ollut takeita, 
kun Euroopan maiden standardit poikkesivat toisistaan. 

Tuolloin yrittäjäl le tuotteiden tai palvelujen 
kauppaaminen toisessa EU-maassa merkitsi byrokratiaa, 
joka saattoi tyrehdyttää useimpien laajentumishalut.

Viime vuosien kuluessa on saavutettu valtavasti 
edistystä. Niin yksityishenkilöt kuin yrityksetkin voivat 
nykyisin nauttia monista EU:n sisämarkkinoiden 
konkreettisista eduista. Tavaroiden ja palvelujen 
tarjonta on laajempaa, laadukkaampaa ja edullisempaa. 
EU-maissa on sama korkeatasoinen kuluttajansuoja ja 
yritystoiminnan suoja. Yrityksen perustaja voi käydä 
kauppaa 500 miljoonan ihmisen markkinoilla kaikkialla 
EU:ssa.

Johdanto
Tämä opas sisältää tietoa oikeuksistasi ja mahdollisuuksistasi EU:n sisämarkkinoilla. 
Onko sinulla pk-yritys? Oppaan avulla voit löytää rahoituslähteitä, uusia markkinoita ja 
ohjeita byrokratian karsimiseksi. Oletko opiskelija, työnhakija tai työssäkäyvä? Oppaasta 
löydät vinkkejä työelämään ja opiskeluun EU:ssa. Matkustatko Euroopassa? Tutustu EU:n 
laajuiseen kuluttajansuojaan ja sairausvakuutukseen. EU:n sisämarkkinat tarjoavat etuja 
ja mahdollisuuksia kaikille taustasta riippumatta. 
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1. Työnhaku ulkomailla
EU:n kansalaisena sinulla on oikeus tehdä töitä toisessa EU-maassa ilman työlupaa.

sama kohTelu kuin maan asukkailla

Kun etsit töitä ulkomailta, sinulla on samat oikeudet 
päästä työhön kuin isäntämaan kansalaisilla, lukuun 
ottamatta tiettyjä julkisen sektorin työpaikkoja, joi-
hin sisältyy julkisen vallan käyttöä ja valtion yleisten 
etujen turvaamista. Voit myös samoin ehdoin saada 
apua työvoimaviranomaisilta sekä taloudellista tukea 
työnhakuun.

Tietyntyyppisen taloudellisen tuen saaminen kui-
tenkin edellyttää, että sinulla on todellinen yhteys 
paikallisiin työmarkkinoihin.

avoimeT TyöpaikaT euroopassa

Voit etsiä työpaikkoja muista EU-maista Euroopan 
työnvälityspalvelun eli EURES-portaalin kautta: 
http://ec.europa.eu/eures

Kroatian kansalaiset saattavat tarvita vielä joissa-
kin EU-maissa tilapäisesti työluvan. Kaikki rajoitukset 
poistetaan kuitenkin vuoden 2020 loppuun mennessä. 

sinunkin Tarinasi?

saatat saada tukea työnhakuusi ulkomailla
Valdis on Latviasta, ja hän on tullut Suomeen työn-
hakuun. EU:n kansalaisena hänellä on täysi oikeus 
käyttää paikallisen työ- ja elinkeinotoimiston palve-
luja ja saada tukea työpaikkaa etsiessään. Hän saa 
kuulla TE-toimiston järjestämästä yksipäiväisestä 
koulutuksesta, jossa opetetaan laatimaan laadukas 
ansioluettelo. Sen avulla hän voi maksimoida mah-
dollisuutensa päästä työhaastatteluun. Hän hakee 
koulutukseen ja pääsee siihen samoin ehdoin kuin 
suomalaisetkin.

Sen jälkeen hän alkaa lähettää hakemuksiaan työnan-
tajille, pääsee kahdesti haastatteluunkin, mutta ei saa 
työpaikkaa. 

Hänen rahansa alkavat käydä vähiin, joten hän hakee 
erityistä työttömyysturvaa, jonka tarkoitus on auttaa 
työntekijän pääsyä työmarkkinoille. 

Suomen viranomaiset voivat arvioida, onko EU:n kan-
salaisella todellinen yhteys paikallisiin työmarkkinoihin, 
ennen kuin hänelle myönnetään taloudellisia etuuksia.

He päätyvät siihen, että Valdisin pätevyys, oleskelun 
kesto ja työnhakupyrkimykset täyttävät vaatimukset, 
joten hänelle myönnetään oikeus työttömyysturvaan.Tarvitsetko apua tai 

lisätietoa? 

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/work-related-rights/index_fi.htm
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Työnhaku ulkomailTa

Jos saat työttömyysetuuksia, voit sopia kotimaasi 
työvoimaviranomaisen kanssa, että lähdet toiseen 
EU-maahan etsimään töitä ilman, että etuuksien saami-
nen lakkaa. Tämän voi sopia yleensä 3 kuukauden ajaksi, 
ja sitä voidaan pidentää 6 kuukauteen. Tätä varten on 
haettava lupaa (U2- tai entinen E 303-lomakkeella).

Yleensä tämä edellyttää, että olet ilmoittautunut 
työttömäksi työnhakijaksi vähintään 4 viikkoa aiem-
min sen maan työ- ja elinkeinotoimistossa, jossa jäit 
työttömäksi.

muodollisuudeT isänTämaassa

Jotta välttäisit työttömyysetuuden maksamisen 
keskeytymisen, esitä saamasi lupa ja ilmoittaudu työn-
hakijaksi isäntämaan työvoimaviranomaisille 7 päivän 
kuluessa siitä, kun lähdit maasta, jossa jäit työttömäksi. 
Jos ilmoittaudut myöhemmin, etuutesi maksu alkaa 
vasta ilmoittautumispäivästä.

Sen jälkeen käytettävissäsi ovat paikalliset työnhakijan 
palvelut, ja sinuun sovelletaan paikallisen työvoimaviran-
omaisen vaatimuksia ja valvontamenettelyjä.

Jos TyöTä ei löydy

Jos et löydä työtä luvan kattaman 3 kuukauden 
aikana, voit hakea oleskeluajan pidentämistä enintään 
3 kuukaudella. Tätä varten sinun on ennen ajan umpeu-
tumista haettava pidennystä sen maan kansallisilta 
työvoimaviranomaisilta, jossa jäit työttömäksi, ei isän-
tämaan viranomaisilta.

Jos haluat säilyttää oikeutesi työttömyyskorvauk-
seen pitempään, sinun on palattava maahan, jossa jäit 
työttömäksi, viimeistään luvassasi määritetyn aikarajan 
kuluessa.

sinunkin Tarinasi?

muista hakea oleskeluajan pidentämistä ajoissa
Portugalilainen João lähti Unkariin työnhakuun. Hänellä 
oli mukanaan U2-lomake (delavna), jotta hänelle 
maksettaisiin työttömyyskorvausta 3 kuukauden 
ajalta oleskelunsa aikana. Hän päätti kuitenkin jäädä 
pitempään.

Kun João palasi Portugaliin, hänellä ei enää ollut 
oikeutta saada työttömyyskorvausta. Jotta välttäisit 
tällaisen tilanteen, muista aina hakea oleskeluajan 
pidentämistä oman maasi työvoimaviranomaiselta 
ennen 3 kuukauden lupajakson päättymistä.

2. Työttömyysetuuden saanti ulkomailta
Jos olet työtön, voit saada apua työpaikan löytämisessä toisesta EU-maasta.

Tarvitsetko apua tai 
lisätietoa? 

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/unemployment/index_fi.htm
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3.  Ammattipätevyyden tunnustaminen
EU:n kansalaisena sinulla on oikeus harjoittaa ammattiasi toisessa EU-maassa.

TuTkinToTodisTusTen TunnusTaminen

Jos ammattisi ei ole säännelty ammatti isäntä-
maassasi, voit harjoittaa sitä samoilla ehdoilla kuin 
kyseisen maan omatkin kansalaiset, jopa ilman virallista 
pätevyystodistusta.

Jos ammattisi taas on säännelty ammatti isän-
tämaassasi, saatat tarvita pätevyydellesi maan 
viranomaisten virallisen hyväksynnän.

Jos ammattisi on säännelty ammatti isäntämaas-
sasi mutta ei kotimaassasi, sinun on lisäksi mahdollisesti 
todistettava, että olet harjoittanut ammattiasi vähintään 
2 vuoden ajan viimeisten 10 vuoden kuluessa.

Eri ammatteja koskevat säännöt ja kansallisten 
yhteyspisteiden osoitteet löytyvät sisämarkkinoiden 
ammattipätevyyksien tietokannasta (http://ec.europa.
eu/internal_market/qualifications/regprof).

oikeaksi TodisTeTuT asiakirJaT

Viranomaiset voivat pyytää hakemuksesi keskei-
sistä asiakirjoista (kuten tutkintotodistuksista) oikeaksi 
todistetut jäljennökset ja/tai käännökset. Jos haluat 
työskennellä arkkitehtina, hammaslääkärinä, lääkärinä, 
kätilönä, sairaanhoitajana, proviisorina tai eläinlääkä-
rinä, isäntämaa saattaa pyytää kotimaasi vastaavalta 

viranomaiselta pätevyystodistuksen, jossa todistetaan, 
että koulutuksesi tähän ammattiin kattaa eurooppalai-
set vähimmäisvaatimukset.

sinunkin Tarinasi?

”Tarkista tilanne, ennen kuin alat työskennellä!”
Mojca on Sloveniassa koulutuksen saanut sairaanhoitaja, 
joka haluaa töihin Müncheniin, Saksaan. Tämän pitäisi 
olla helppoa, sillä sairaanhoitajien pätevyyden tunnus-
taminen käy automaattisesti. Hän ei kuitenkaan tiedä, 
mistä hakea slovenialaisen pätevyytensä tunnustamista.

Hän ottaa yhteyttä ammattipätevyyden tunnustamisjär-
jestelmän saksalaiseen yhteyspisteeseen, josta hän saa 
vastaavan viranomaisen tiedot Baijerissa. Yhteyspiste 
auttaa häntä pätevyyden tunnustamisessa ja muissa 
hallinnollisissa muodollisuuksissa.

Tarvitsetko apua tai 
lisätietoa? 

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/recognition-of-professional-qualifications/index_fi.htm
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ei eu:n laaJuisia veroTussäänTöJä

EU:ssa ei ole yhteistä lainsäädäntöä siitä, miten 
toisessa EU-maassa asuvien ja työskentelevien EU:n 
kansalaisten työtuloa pitäisi verottaa. Jokaiseen työn-
tekijään sovelletaan kansallisia lakeja ja maiden välisiä 
kaksoisverotusta koskevia sopimuksia.

yhdenverTainen kohTelu

Sinua ei pitäisi kohdella verotuksessa eri lailla 
kuin isäntämaan kansalaisia, jos olet heidän kanssaan 
samanlaisessa tilanteessa. Lisäksi sinun pitäisi saada 
samat verovähennykset maksuista (esim. kiinnelai-
naan liittyvistä) ja kotimaassa ansaituista tuloista kuin 
saisit, jos maksut suoritettaisiin tai tulot ansaittaisiin 
isäntämaassa.

TuloveroTus

Työskentelymaassasi verotetaan yleensä sen 
alueella ansaitut tulot. Jos asut eri maassa kuin 
työskentelet, myös asuinmaa saattaa verottaa työs-
kentelymaassa ansaitsemiasi tuloja. 

Onneksi useimmat maat ovat tehneet kansainväli-
siä sopimuksia, joissa estetään kaksoisverotus. Niiden 
ansiosta asuinmaan veroviranomaiset vähentävät 
tavallisesti toisessa maassa maksamasi verot asuin-
maassa maksettavista veroista. 

veroTuksellinen asuinpaikka

Jos oleskelet toisessa EU-maassa vuosittain yli 
kuuden kuukauden ajan, verotuksellisen asuinpaikkasi 
voidaan katsoa sijaitsevan kyseisessä maassa Tällä 
maalla voi tämän jälkeen olla oikeus verottaa kaikkia, 
mistä hyvänsä maasta kertyneitä tulojasi. 

Jos oleskelet toisessa EU-maassa vuosittain alle 
kuuden kuukauden ajan, verotukselliseksi asuinpai-
kaksesi katsotaan yleensä kotimaasi (maa, jossa asut 
suurimman osan vuodesta). Siinä tapauksessa isäntä-
maa verottaa vain kyseisessä maassa ansaittuja tuloja 
ja palkkioita.

sinunkin Tarinasi?

sinulla saattaa olla oikeus saada verovähennyk-
siä työskentelymaassasi – vaikka eläkemaksusi 
menisivätkin toisen maan eläkerahastoon
Sven, Tanskassa asuva ja töissä oleva Ruotsin kansa-
lainen, maksaa edelleen eläkemaksuja ruotsalaiseen 
eläkerahastoon tehtyään sen kanssa asiasta sopimuk-
sen ennen Tanskaan muuttoaan.

Tanskan on annettava Svenille mahdollisuus vähentää 
ruotsalaiseen eläkerahastoon maksetut eläkemaksut 
Tanskan palkkatuloista maksettavista veroista, koska 
myös tanskalaiseen eläkerahastoon maksetut maksut 
ovat verovähennyskelpoisia.

4. Verotus
Jos muutat toiseen maahan, sinulla voi olla veronmaksuvelvoitteita sekä kotimaassa että 
uudessa asuinmaassa.

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/index_fi.htm

Tarvitsetko apua tai 
lisätietoa? 
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5. Oikeus sosiaaliturvaan
Kun muutat EU-maasta toiseen, maksat sosiaaliturvamaksuja vain yhteen maahan 
kerrallaan, vaikka tekisit töitä useammassa kuin yhdessä maassa. Yleensä saat myös 
sosiaaliturvaetuudet pelkästään tästä maasta.

sosiaaliTurvasTa vasTaava maa

Lähtökohtana on, että sinuun sovelletaan sen maan 
lainsäädäntöä, jossa tosiasiallisesti työskentelet joko 
toisen palveluksessa tai itsenäisenä ammatinharjoit-
tajana ja johon maksat sosiaaliturvamaksusi. Sillä, 
missä asut tai mihin työnantajasi on sijoittautunut, ei 
ole merkitystä.

Työskentelymaasi vastaa sosiaaliturvastasi, vaikka 
kulkisit sinne töihin toisesta EU-maasta vähintään ker-
ran viikossa.

Jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu ja hae työttö-
myyskorvausta maassa, jossa viimeksi työskentelit, tai 
asuinmaassasi, jos kuljit rajan yli töissä.

lyhyTaikaiseT TyökomennukseT

Jotta sosiaaliturvajärjestelyäsi ei tarvitsisi muuttaa 
turhan tiheään, lyhytaikaisiin työkomennuksiin ulko-
mailla sovelletaan poikkeusta: sosiaaliturvastasi vastaa 
maa, josta sinut lähetettiin komennukselle, enimmillään 
2 vuoden ajan.

sinunkin Tarinasi?

sosiaaliturvasi pysyy ennallaan, vaikka olet työ-
komennuksella toisessa eu-maassa
Karel omistaa Tšekissä Rainbow-maalausliikkeen, joka 
on saanut Luxemburgista 2 kuukauden työtilauksen. 
Yhtiö lähettää kuusi maalaria töihin.

Jos työkomennuksen kaikki ehdot täyttyvät, maalarien 
sosiaaliturvasta vastaa Tšekki koko Luxemburgin-oles-
kelun ajan.

Rainbow pysyy maalareiden työnantajana, vaikka näi-
den päivittäisenä työnjohtajana työmaalla toimiikin 
toinen yritys.

TyöTTömänä

Jos saat työttömyysetuuksia, kuulut maksajamaan 
sosiaaliturvan piiriin.

Jos et saa työttömyysetuuksia eikä sinulla ole töitä, 
kuulut asuinmaasi lainsäädännön piiriin.

Tarvitsetko apua tai 
lisätietoa? 

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/index_fi.htm
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Tarvitsetko apua tai 
lisätietoa? 

hakemuksen Tekeminen

Tee eläkehakemus asuinmaasi eläkeviranomaiselle. 
Jos et ole kuitenkaan koskaan tehnyt töitä siellä, tee 
hakemus sen maan viranomaiselle, jossa viimeksi teit 
töitä. Tästä viranomaisesta tulee yhteyselimesi, joka 
ottaa yhteyttä viranomaisiin kaikissa muissa maissa, 
joissa olet tehnyt töitä. Näin saadaan laskettua yhteen 
koko eläkekertymäsi.

Kukin maa tarkistaa, täytätkö maan kansalliset 
vaatimukset vanhuuseläkkeeseen. Nämä vaatimukset, 
kuten eläkeikä ja maksetut eläkemaksut, vaihtelevat eri 
maissa, mutta EU:n säännöissä määrätään, että kukin 
maa ottaa huomioon eläkemaksuhistoriasi muissa 
maissa, jos tämä on tarpeen eläkkeen saamiseen vaa-
dittavan vähimmäisvuosimäärän saavuttamiseksi.

Kukin kansallinen viranomainen ilmoittaa sinulle 
eläkeoikeuksiasi koskevista päätöksistään. Lopuksi 
yhteyselimesi lähettää sinulle yhteenvedon päätöksistä, 
jotka mukana olevat maat ovat tehneet hakemuksesi 
johdosta.

eläkkeellä ulkomailla

Eläkkeesi maksetaan sinulle riippumatta siitä, 
missä oleskelet tai asut Euroopassa.

muuT eläkkeeT

Vanhuuseläkettä koskevia sääntöjä sovelletaan 
yleensä myös työkyvyttömyyseläkkeisiin ja lesken- ja 
lapseneläkkeisiin.

sinunkin Tarinasi?

Tarkista eläkeoikeutesi kaikissa maissa, joissa 
olet ollut töissä
Regina asuu eläkkeelle jäädessään Saksassa, joten 
hän tekee eläkehakemuksensa Saksan viranomaisille. 
Vaikka hän tekikin valtaosan työurastaan Saksassa 
(25 vuotta), hän teki töitä myös 8 vuotta Itävallassa.

Saksan eläkeviranomainen – Reginan yhteyselin – 
ottaa yhteyttä Itävallan eläkeviranomaiseen. Vaikka 
Itävallassa eläkeoikeuteen vaaditaan vähintään 10 työ-
vuotta, Itävallan viranomaisten on otettava huomioon 
Reginan Saksassa tekemät työvuodet.

Tämän seurauksena Itävalta maksaa hänelle eläkettä 
8 työskentelyvuodesta Itävallassa, kun taas Saksa mak-
saa hänelle erillistä eläkettä 25 työvuodesta Saksassa.

6. Eläkeoikeuksien hakeminen
Jos olet asunut ja ollut töissä useissa EU-maissa, sinulle on saattanut kertyä eläkettä 
jokaisesta maasta. Jos täytät kansalliset ehdot eläkkeen saantiin, kukin maa maksaa 
sinulle erillisen eläkkeen suhteessa työskentelyvuosiisi.

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/retire-abroad/index_fi.htm
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7. Terveydenhuolto ulkomailla
EU-lainsäädännön mukaan voit saada sairaanhoitoa toisessa EU-maassa ja korvauksen 
hoitokuluistasi oman maasi sairausvakuutuslaitokselta.

sairaanhoiTo lyhyillä maTkoilla

Ennen kuin lähdet esimerkiksi loma-, työ- tai opin-
tomatkalle, hanki sairausvakuutuslaitokseltasi ilmainen 
eurooppalainen sairaanhoitokortti.

Kortin avulla saat julkisen sektorin sairaanhoi-
toa, jos sairastut tai joudut onnettomuuteen toisessa 
EU-maassa oleskellessasi.

Kun esität korttisi lääkärille, hammaslääkärille, sai-
raalassa tai apteekissa, saat tarvittavaa hoitoa samoin 
ehdoin kuin paikallisetkin asukkaat.

Vaikka sinulla ei olisikaan korttia mukanasi, olet 
oikeutettu saamaan tarvitsemasi hoidon. Monissa tapa-
uksissa sinulla on oikeus saada korvausta kotimaan 
sairausvakuutusjärjestelmän kautta.

suunniTelTu sairaanhoiTo

Jos sinulla on kotimaassa oikeus erikoishoitoon, 
voit halutessasi saada sen toisessa EU-maassa, jolloin 
oma sairausvakuutuksesi kattaa hoidosta aiheutuvat 
kustannukset kokonaan tai osittain. Voit joutua hake-
maan tätä varten luvan etukäteen. 

Jos haet luvan etukäteen, sinun ei ehkä tarvitse 
maksaa hoidosta ennakkoon. Tarkista maksuehdot 
omasta sairausvakuutusjärjestelmästäsi ennen lähtöä, 
koska eri maissa sovelletaan erilaisia menettelyjä ja 
korvausperiaatteita.

Lupaa ei voida evätä, jos tarvitsemasi hoito on 
taattu lakisääteisesti kotimaassasi ja terveydentilasi 
on sellainen, että et saa siellä hoitoa ajoissa.

Sinun pitäisi saada suunniteltua sairaanhoitoa 
ulkomailla samoin ehdoin kuin kyseisen maan saira-
usvakuutusjärjestelmän piiriin kuuluvien henkilöiden.

Ennen kuin teet päätöksen, ota yhteyttä joko oman 
maan terveydenhuoltoon tai kansalliseen yhteyspistee-
seen siinä EU-maassa, jossa haluat saada hoitoa, jotta 
saat täydelliset tiedot ja neuvoja.

sinunkin Tarinasi?

Kirsti Virosta viimeistelee opintojaan muutaman kuukau-
den ajan Liettuassa.

Eräänä iltana hänen nilkkansa murtuu kuntosalilla.

Kirsti saa kaiken tarvittavan hoidon Liettuassa yksinker-
taisesti esittämällä eurooppalaisen sairaanhoitokorttinsa 
ja henkilökorttinsa.

Häntä hoidetaan Liettuassa ikään kuin hän maksaisi sai-
rausvakuutusmaksunsa liettualaiseen järjestelmään, ja 
hänen pitäisi saada myös vastaavat korvaukset.

Tarvitsetko apua tai 
lisätietoa? 

http://europa.eu/youreurope/citizens/health/index_fi.htm
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Tarvitsetko apua tai 
lisätietoa? 

pääsy korkeakouluun

Pääsyvaatimukset vaihtelevat huomattavasti eri 
maissa ja korkeakouluissa, mutta niistä riippumatta 
keneltäkään ei saa evätä pääsyä koulutukseen toisessa 
EU-maassa kansalaisuuden perusteella.

Pakollisena vaatimuksena saattaa olla maan kielen 
osaaminen, joten joissakin maissa hakijaa voidaan pyy-
tää osallistumaan kielitestiin.

akaTeemisTen TuTkinToJen 
TunnusTaminen

Akateemisia tutkintotodistuksia ei tunnusteta 
EU:ssa automaattisesti. Jos haluat opiskella jossain toi-
sessa EU-maassa, tarkista etukäteen, tunnustetaanko 
tutkintosi siellä ja minkä tasoisena.

Luvussa 3 on tietoa pätevyyden tunnustamisesta 
työpaikan hakua varten.

lukukausimaksuT Ja 
Taloudellinen Tuki

Kun menet yliopistoon toisessa EU-maassa, sinulta 
ei voida vaatia suurempia lukukausimaksuja kuin maan 
omilta kansalaisilta. 

Sinulla on oikeus saada samaa tukea lukukausi-
maksuihin kuin maan omilla kansalaisilla. Oikeus ei 

kuitenkaan automaattisesti käsitä myös opintotukea ja 
-lainaa. Tiedustele oman maasi viranomaisilta, voitko 
saada opintotukea kotimaastasi. 

Jos olet asunut EU:n kansalaisena toisessa 
EU-maassa laillisesti ja yhtäjaksoisesti vähintään viisi 
vuotta, sinulla on oikeus opintotukeen samoin ehdoin 
kuin maan omillakin kansalaisilla. 

Jos haluat suorittaa osan opinnoistasi ulkomailla, 
toinen mahdollinen rahoituslähde ovat EU:n Erasmus+ - 
ohjelmasta tarjottavat tuet ja lainat.

sinunkin Tarinasi?

sinulla on oikeus saada paikallista opintotukea 
asuttuasi maassa 5 vuoden ajan
Elitsa on bulgarialainen ja asunut Pariisissa 12-vuoti-
aasta lähtien. Hän haluaisi aloittaa opinnot yliopistossa 
Ranskassa, mutta ei pysty siihen ilman rahallista tukea.

Hän on kuitenkin asunut maassa yli 5 vuotta, joten hän 
on oikeutettu saamaan saman opintotuen kuin ranska-
laisetkin opiskelijat.

8. Opiskelu ulkomailla
EU:n kansalaisena sinulla on oikeus opiskella toisessa EU-maassa samoin ehdoin kuin 
maan omillakin kansalaisilla.

http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/index_fi.htm
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9. Ostosten teko verkossa
EU:n kuluttajansuojalainsäädäntö turvaa oikeutesi, kun teet verkko-ostoksia EU-maista.

osTosTen palauTTaminen Ja
palveluJen peruuTTaminen

EU:ssa sinulla on oikeus perua verkko-ostoksesi 14 
arkipäivän kuluessa päivästä, jona vastaanotat ostok-
sesi tai teet palvelusopimuksen. Tänä aikana voit perua 
ostoksesi mistä hyvänsä syystä, myös siksi, että satuit 
vain muuttamaan mielesi.

Myyjän on hyvitettävä ostos 14 päivän kuluessa. 
Hyvityksen on sisällettävä myös kaikki tavanomaiset 
toimituskulut, jotka olet ostoksen yhteydessä maksanut, 
mutta sinun on yleensä itse maksettava postituskulut, 
jotka koituvat tavaroiden palauttamisesta myyjälle. 

Peruutusoikeus ei koske tiettyjä tuoteryhmiä, kuten 
helposti pilaantuvia elintarvikkeita, tietyille päiville teh-
tyjä hotelli- ja vuokra-autovarauksia sekä digitaalista 
verkkosisältöä sen jälkeen, kun olet aloittanut aineiston 
lataamisen tai suoratoiston.

korJaukseT, vaihdoT Ja hyviTykseT

Jos teet verkko-ostoksia EU:ssa, sinulla on vähintään 
kaksi vuotta aikaa pyytää tuotteen korjaamista tai vaih-
tamista maksutta, jos tuote osoittautuu vialliseksi tai 
muunlaiseksi kuin sen piti olla. Jos tuotetta ei voi korjata 
tai vaihtaa vaivattomasti tai kohtuullisessa ajassa, voit 
pyytää tuotteen hinnan alentamista tai hyvittämistä.

hyviTys ToimiTTamaTTa JääneisTä
TuoTTeisTa

EU:n sääntöjen mukaan verkosta tilatut tuotteet 
on toimitettava 30 vuorokauden kuluessa sopimuksen 
tekemisestä, ellei myyjän kanssa ole muuta sovittu. Jos 
et saa tuotteita tässä ajassa, sinun on muistutettava 
myyjää ja annettava tälle kohtuullinen lisäaika tuotteen 
toimittamiseen. Jos myyjä ei annetussa lisäajassa edel-
leenkään toimita tuotetta, olet oikeutettu irtisanomaan 
sopimuksen ja saamaan rahat takaisin. Jos tuotteen 
toimittaminen tiettyyn päivämäärään mennessä on 
olennaista eikä myyjä onnistu toimittamaan tuotetta 
ajoissa, voit irtisanoa sopimuksen välittömästi.

sinunkin Tarinasi?

verkko-ostokset on toimitettava 30 päivän kulu-
essa, ellei toisin sovita
Andrej Slovakiasta tilasi verkossa Italiasta erän viiniä 
perheensä joulunviettoon. Joulu tuli ja meni, mutta vii-
niä ei kuulunut. 

Koska tuotetta ei toimitettu 30 päivän kuluessa, kauppa 
peruuntui EU:n sääntöjen mukaisesti automaattisesti. 
Andrej’lla on oikeus saada myyjältä hyvitys.Tarvitsetko apua tai 

lisätietoa? 

http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/buy-sell-online/rights-e-commerce/index_fi.htm
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Tarvitsetko apua tai 
lisätietoa? 

osTaminen ulkomailla

Jos ostat uuden auton (ajettu alle 6 000 km tai alle 
kuusi kuukautta vanha) toisesta EU-maasta, et maksa 
arvonlisäveroa sinne, mutta sinun on rekisteröitävä 
auto ja maksettava siitä arvonlisävero kotimaassasi. 

Jos ostat käytetyn auton (ajettu yli 6 000 km ja 
yli kuusi kuukautta vanha) yksityishenkilöltä EU:ssa, 
et maksa arvonlisäveroa. Jos ostat auton ammatti-
maiselta elinkeinonharjoittajalta toisesta EU-maasta, 
sinun on maksettava arvonlisävero kyseiseen maahan, 
ei kotimaahasi.

EU:n ulkopuolelta ostetuista uusista ja käytetyistä 
autoista on maksettava maahantuonnin arvonlisävero.

Riippumatta siitä, mistä ostat auton, sinun on 
maksettava siitä kotimaassasi rekisteröintivero, jos 
sellainen on maassasi käytössä.

myyminen ulkomailla

Jos myyt uuden auton yksityishenkilönä, sinun ei 
tarvitse maksaa arvonlisäveroa, mutta jos ostaja asuu 
toisessa EU-maassa ja vie auton sinne, hänen on mak-
settava arvonlisävero siellä.

Tämä tarkoittaa myös, että voit saada palautusta 
auton oston yhteydessä maksamastasi arvonlisäve-
rosta (oman maasi viranomaisilta). Tämän tarkoitus 
on varmistaa, että samasta ajoneuvosta ei makseta 
arvonlisäveroa kahdesti.

Käytetyn auton kaupan yhteydessä ei peritä arvon-
lisäveroa, jos myyt autosi yksityishenkilönä toisessa 
EU-maassa asuvalle ostajalle.

sinunkin Tarinasi?

arvonlisäveron osittainen palautus uuden auton 
myynnin yhteydessä
Merete ostaa Tanskasta uuden auton, josta hän mak-
saa 20 000 euroa plus 5 000 euroa arvonlisäveroa 
(25 %). Neljä kuukautta myöhemmin hän myy auton 
(joka on arvonlisäverotuksen kannalta edelleen uusi) 
Hagenille 16 000 eurolla.

Hagen vie auton Itävaltaan, jossa hän asuu, ja maksaa 
siitä 3 200 euroa arvonlisäveroa Itävallan veroviran-
omaisille (Itävallan arvonlisäveroprosentti on 20 %).

Meretellä on myyjänä oikeus saada Tanskan viran-
omaisilta takaisin 4 000 euroa siitä 5 000 euron 
arvonlisäverosta, jonka hän maksoi autoa ostaessaan. 
Tämä vastaa määrää, joka olisi peritty arvonlisäverona 
Tanskassa auton myynnistä.

10. Auton ostaminen tai myyminen
Voit ostaa tai myydä auton missä tahansa Euroopan maassa ja hyötyä EU:n 
arvonlisäveron vapautus- tai palautussäännöistä.

http://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/cars/index_fi.htm
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11. Matkustajan oikeudet
Sinulla on täydet matkustajien oikeudet, matkustatpa lentokoneella, junalla, laivalla tai 
linja-autolla, samoin kuin jos sinulla on esimerkiksi liikuntarajoitteisena erityisiä tarpeita 
liikenteessä.

maTkusTaminen lenTokoneella,
Junalla, laivalla Tai linJa-auTolla

Lainmukaiset matkustajien oikeudet koskevat yleensä 
seuraavia:

•  miltä tahansa EU:n lentokentältä taikka Islannista, 
Norjasta tai Sveitsistä lähtevät lennot sekä EU:hun 
saapuvat EU:n liikenteenharjoittajien lennot

•  kaikki kansainvälinen EU:n sisäinen rautatieliikenne

•  mihin tahansa EU:n satamaan saapuvat tai sieltä läh-
tevät minkä tahansa liikenteenharjoittajan laivat

•  säännöllinen pitkän matkan (yli 250 km) linja-autolii-
kenne, joka alkaa tai päättyy EU-maassa.

Jos matka peruutetaan tai viivästyy, jos lento on 
ylivarattu tai sinulta evätään pääsy lennolle, voit valita 
joko uudelleenreitityksen lopulliseen määränpäähän tai 
lipun hinnan palauttamisen. Sinulla saattaa myös olla 
oikeus virvokkeisiin, aterioihin ja yöpymiseen riippuen 
matkan pituudesta ja/tai viipeen kestosta.

Linja-automatkaa lukuun ottamatta sinulla saattaa 
myös olla oikeus saada taloudellista korvausta tietyin 
edellytyksin riippuen matkan pituudesta ja/tai viipeen 
kestosta.

Vammaisella tai liikuntarajoitteisella matkustajalla 
on samat oikeudet kuin kaikilla muillakin. Jos kärsit 
vammasta tai liikuntarajoitteesta, ota yhteyttä liiken-
teenharjoittajaan, lipun myyjään tai matkanjärjestäjään 

36 tai 48 tuntia (liikennevälineestä riippuen) ennen 
matkaa, jotta sinulla on varmasti käytettävissä tarvit-
semasi apu.

sinunkin Tarinasi?

Tee empimättä valitus
Stefania aikoi lentää Roomasta Nikosiaan työasioissa, 
mutta lento myöhästyi kuusi tuntia. Hän myöhästyi 
konferenssista, johon hänen oli tarkoitus osallistua, ja 
nyt hän haluaa korvauksen.

Stefanialla on oikeus matkalipun hinnan täyteen 
hyvitykseen, mitä varten hänen on täytettävä EU:n 
valituslomake (jollaisen saa lentokentältä tai lentoyh-
tiön verkkosivustolta) ja lähetettävä se lentoyhtiölle. 
Hänellä on oikeus myös korvaukseen, ellei viive ole 
johtunut poikkeuksellisista olosuhteista, mikä lentoyh-
tiön on todistettava.

Tarvitsetko apua tai 
lisätietoa? 

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_fi.htm

16



Tarvitsetko apua tai 
lisätietoa? 

puheluiden, TeksTiviesTien Ja
daTasiirToJen verkkovierailuJen
hinTakaToT

hinToJen ilmoiTTaminen

Kun ylität EU-maiden välisen rajan, operaattorisi 
on velvollinen lähettämään sinulle tekstiviestin, joka 
sisältää matkapuhelujen, tekstiviestien ja datapalve-
lujen hintatiedot.

sinunkin Tarinasi?

Jättilaskut eivät pääse yllättämään
Unkarilainen Aniko käyttää älypuhelimellaan monia 
sovelluksia: musiikin suoratoistopalveluja, sosiaalista 
mediaa ja web-hakupalveluja – esimerkiksi hyvien 
ravintoloiden etsimiseen.

Lomallaan Kreikassa hän unohtaa kytkeä pois päältä 
älypuhelimensa automaattiset päivitykset. Mutta jät-
tilasku ei pääse yllättämään: mikäli hän ei ole toisin 
sopinut operaattorinsa kanssa, hänen verkkovierailuda-
tasiirtojensa automaattinen laskutuskatto on 50 euroa 
(plus arvonlisävero).

12. Halvempia matkapuheluja
Kun käytät matkapuhelintasi toisessa EU-maassa, matkapuhelinoperaattorit eivät 
voi laskuttaa siitä mitä tahansa; EU:ssa on määrätty matkapuhelimen käytön 
verkkovierailuille hintakatot.

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/money-charges/mobile-roaming-costs/index_fi.htm

Nämä hintakatot ovat suurimpia sallittuja hintoja, 
mutta operaattorit saavat tarjota myös huokeam-
pia hintoja, joten vertailu kannattaa. Hintakatot 
koskevat kaikkia käyttäjiä, lukuun ottamatta niitä, 
jotka ovat tilanneet operaattoriltaan jonkin erityisen 
liittymäpaketin.

Jotta välttyisit ikäviltä yllätyksiltä datasiirtojen 
verkkovierailujen laskutuksessa, datasiirrot matkapu-
helimiin keskeytyvät, kun niiden arvo ylittää 50 euroa. 
Rajoitus on maailmanlaajuinen ja se on automaattinen, 
ellet ole sopinut operaattorisi kanssa toisin.

 1.7.2014

Lähtevät puhelut (minuutilta) 19 senttiä

Saapuvat puhelut (minuutilta) 5 senttiä

Lähtevät tekstiviestit (viestiltä) 6 senttiä

Datasiirto (megatavulta (*)) 20 senttiä

(*)  Yläraja ilmoitetaan megatavuina, mutta käytöstä veloitetaan 
kilotavua kohden.

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. 
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13. Maksaminen, lainaaminen ja sijoittaminen
Kun siirrät rahaa EU:n sisällä, turvanasi ovat Euroopan laajuiset rahaliikennesäännöt.

TalleTussuoJa

Pankkitalletukset on suojattu 100 000 euroon saakka 
(tai vastaava määrä muuta paikallista valuuttaa). Suojaa 
sovelletaan tallettajaa ja pankkiryhmää kohden.

lainaaminen Ja siJoiTTaminen

Voit yksityishenkilönä ottaa kulutusluottoa missä 
tahansa EU-maassa. EU:n laajuisilla mainos- ja tie-
dotussäännöillä on varmistettu, että tarjontaa on 
helppo vertailla. Jos muutat mielesi, voit vetäytyä lai-
nasopimuksesta milloin tahansa 14 päivän kuluessa 
sopimuksen allekirjoittamisesta.

Voit ostaa ja myydä osakkeita ja muita rahoitus-
tuotteita kaikkialla EU:ssa samoin suojaehdoin kuin 
kotimaassasi. Kun ostat rahoituspalveluja internetin 
kautta, sinulla on oikeus vetäytyä sopimuksesta ilman 
seuraamuksia vähintään 14 vuorokauden pituisen ajan-
jakson aikana.

sinunkin Tarinasi?

voit vastaanottaa euromääräisiä maksuja toi-
sessa eu-maassa sijaitsevalle tilille
Marijke asuu Belgiassa ja käy töissä Alankomaissa. 
Hän haluaisi palkkansa suoraan Belgian-pankkitililleen. 
Hänen alankomaalainen työnantajansa ei voi kieltäytyä 
tästä. Marijke voi myös maksaa Espanjassa sijaitsevan 
vapaa-ajan asuntonsa vesi- ja sähkölaskun sekä paikal-
liset verot Belgian-tililtään.

Tarvitsetko apua tai 
lisätietoa? 

http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/banking/index_fi.htm

maksuT ulkomaille

Jos maksu suoritetaan euroina, kotimaan ja ulko-
maan maksuista EU:ssa peritään samat kulut.

Sääntö koskee tilisiirtoja kahdessa eri maassa 
sijaitsevien pankkitilien välillä, käteisnostoja pank-
kiautomaateista muissa EU-maissa sekä pankki- ja 
luottokorttimaksuja kaikkialla EU:ssa.

Yritysten ja viranomaisten, jotka hyväksyvät euro-
määräiset maksut omassa maassaan, on hyväksyttävä 
euromääräiset maksut myös ulkomailta.

Vastaavasti yritysten ja viranomaisten, jotka teke-
vät euromääräisiä maksuja omassa maassaan, on 
oltava valmiita tekemään niitä myös muissa EU-maissa 
sijaitseville euromääräisille tileille (esim. palkka, eläke 
tai hyvitykset palautetuista verkko-ostoksista).

käTeisnosToT ulkomailla

Jos saavut EU:hun tai lähdet sieltä mukanasi 
vähintään 10 000 euroa käteistä (tai vastaava määrä 
muuna valuuttana ja muuna maksuvälineenä, joka 
voidaan siirtää nimettömänä henkilöltä toiselle), sinun 
on ilmoitettava siitä tulliviranomaisille käteisrahan 
ilmoituslomakkeella. Sinulla voi olla sama velvollisuus 
matkustaessasi EU:n sisällä, sillä myös EU:n sisäistä 
käteisrahaliikenteen seurantaa käytetään joissakin 
EU-maissa. 
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Tarvitsetko apua tai 
lisätietoa? 

kaupankäynTi koTimaasTa käsin

Voit yrityksen omistajana myydä tavaroita ja 
palveluja kaikkialla EU:ssa samoilla ehdoilla kuin pai-
kallisetkin yritykset. Voit myös perustaa yrityksellesi 
sivuliikkeen mihin tahansa EU-maahan.

Jos toimit palvelualalla, lue myös luku 17.

uuden yriTyksen perusTaminen 
ulkomailla

Voit perustaa yrityksen mihin tahansa EU-maahan. 
Yrittäjänä sinua koskevat samat ehdot ja säännöt kuin 
kyseisen maan kansalaisiakin, kuten ammattietiikan 
noudattaminen ja tarvittavien lupien hankkiminen.

apua liikeToiminnan laaJenTamiseen
ulkomaille

Tutustu ensin Sinun Eurooppasi -yritysportaaliin (Your 
Europe Business). Lisäksi voit saada maksutta neuvoja 
Yritys-Eurooppa-verkostolta (Enterprise Europe Network) 
– http://een.ec.europa.eu. Tässä palvelussa on mukana 
550 liiketoiminnan tukiorganisaatiota. Verkosto kattaa 
kaikki EU-maat. Tukiorganisaatiot antavat käytännön 
ohjeita yritystoiminnan laajentamiseen kohdemaassasi.

Saat neuvoja myös kokeneilta yrittäjiltä:

•  Erasmus nuorille yrittäjille -ohjelma tarjoaa mahdolli-
suuden jopa 6 kuukauden  pituiseen harjoittelujaksoon 
toisessa EU-maassa sijaitsevassa isäntäyrityksessä 
(http://www.erasmus-entrepreneurs.eu).

sinunkin Tarinasi?

löydä liikekumppani ja laajenna toimintaasi
Mark, brittiläinen ohjelmistokehittäjä, perustaa yrityk-
sen, joka kehittää digitaalisia luonto-oppaita. Oppaat 
on suunnattu luonnonystäville puiden tunnistamiseen 
tabletti- ja älypuhelinsovellusten avulla.

Mark tarvitsee kumppaneita, jotka voisivat tuottaa 
biologian alan sisältöä hänen sovelluksiinsa. Hän ottaa 
yhteyttä Enterprise Europe Networkiin, joka löytää 
hänelle luonnontieteisiin erikoistuneen mediakonsult-
tiyrityksen Ranskassa. Yritykset päättävät yhdistää 
voimansa ja ovat sittemmin tuottaneet useita suosit-
tuja sovelluksia.

14. Yrityksen perustaminen ja laajentaminen
Voit harjoittaa liiketoimintaa kaikkialla EU:ssa.

http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/start-ups/index_fi.htm
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15. Liiketoiminnan rahoitus
Euroopassa toimivien yrittäjien ulottuvilla on useita liiketoiminnan rahoituslähteitä.

pankkilainaT

EU:ssa toimivana yrittäjänä voit ottaa pankkilainaa 
missä tahansa EU-maassa. Vaikka pankit voivat torjua 
hakemuksesi kaupallisin perustein, ne eivät voi tehdä 
sitä kansallisuuden perusteella.

pääoman hankkiminen ulkomailla

Voit:

•  myydä osuuksia olemassa olevasta yrityksestäsi kaik-
kialla EU:ssa

•  perustaa toisessa EU-maassa yrityksen sekä ostaa ja 
myydä sen pääomaa

•  myydä ja ostaa olemassa olevan yrityksen osakkeita 
toisessa EU-maassa.

eu-rahoiTus

Saatat tarvita yrityksesi kehittämiseen rahoitus-
tukea. EU tukee yrittäjiä ja liikeyrityksiä monien eri 
EU-ohjelmien kautta tarjoamalla lainoja, takauksia ja 
pääomarahoitusta.

EU antaa myös politiikan erityistavoitteisiin, kuten 
tutkimukseen tai ympäristönsuojeluun, liittyviä avus-
tuksia pääasiassa rahoittamalla yhteishankkeita. 
Luettelo EU:n avustusohjelmista on osoitteessa 

http://europa.eu/about-eu/funding-grants/index_fi.htm

sinunkin Tarinasi?

voit saada yrityksellesi eu-rahoitusta
Petterillä on Suomessa älypuhelinsovelluksia kehittävä 
yritys, joka tarvitsee rahoitusta. Hän saa osan rahoi-
tuksesta Suomesta, mutta kuulee muilta alan yrittäjiltä 
Lontoossa toimivasta pääomasijoitusyhtiöstä, joka 
tarjoaa hänelle täydentävää rahoitusta vastikkeeksi 
osuudesta yritykseen.

Petteri saa tietää myös, että jos hän tekee osan tuote-
kehityksestä Virossa ja Puolassa, hänen on mahdollista 
saada EU-tukea. Hän hakee tukea ja saa sitä, ja yritys 
lähtee kasvuun vakaan rahoitusperustan turvin.Tarvitsetko apua tai 

lisätietoa? 

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_fi.htm
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Tarvitsetko apua tai 
lisätietoa? 

useimmilla TuoTTeilla eu:n laaJuiseT
säännöT

Selvä enemmistö EU:n markkinoilla myytävistä 
tuotteista kuuluu yhteiseurooppalaisten sääntöjen 
piiriin. Näillä säännöillä asetetaan tuotteille korkeat tur-
vallisuusstandardit kuluttajien ja ympäristön suhteen. 
Säännöt koskevat koneita, autoja, leluja, lääkinnällisiä 
laitteita, kemikaaleja, radiolaitteita, tekstiilejä, sähkö-
laitteita ja monia muita teollisuustuotteita.

vasTavuoroinen TunnusTaminen

Niiden tuotteiden osalta, joita nämä säännöt eivät 
koske (kuten jalometallit ja tietyt rakennustuotteet), 
kukin EU-maa määrittelee omat turvallisuusvaatimuk-
sensa. Näissä tuotteissa noudatetaan vastavuoroisen 
tunnustamisen periaatetta: jos yrityksen tuote saa 
myyntiluvan yhdessä EU-maassa, sitä voi periaatteessa 
myydä missä tahansa muussa EU-maassa. 

TuoTeTurvallisuus

Jos olet jonkin tuotteen valmistaja, jakelija tai 
maahantuoja, sinun on noudatettava tiettyjä velvoit-
teita tuotteen laadun ja turvallisuuden suhteen. Näitä 
ovat esimerkiksi tuotteen kauppanimen ja/tai tavara-
merkin sekä osoitteen merkintä tuotteeseen tai sen 
pakkaukseen, käyttöohjeen ja turvallisuustietojen 
toimittaminen sekä viallisen tuotteen aiheuttamien 
vahinkojen korvaaminen.

sinunkin Tarinasi?

voit myydä tavaroitasi muissa eu-maissa
Conorilla on Irlannissa yritys, joka valmistaa lää-
kinnällisiä mittauslaitteita. Hän haluaisi laajentaa 
markkinoitaan Maltaan. Hän myy jo tuotetta laillisesti 
Irlannissa ja muissa EU-maissa.

Maltan viranomaiset kieltävät ensin tuotteen myyn-
nin maan markkinoilla ja vaativat lisätestejä. Tämä 
on kuitenkin EU:n sääntöjen vastaista, joten heidän on 
hyväksyttävä tuotteen myynti Maltalla.

16. Tavaroiden ostaminen ja myynti
Voit ostaa ja myydä useimpia tavaroita kaikkialla EU:ssa vapaasti ilman 
erityisvaatimuksia tai muita esteitä.

http://europa.eu/youreurope/business/product/technical-standards/index_fi.htm
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17. Palvelujen tarjoaminen ulkomailla
Voit tarjota yrityksesi palveluja missä tahansa EU-maassa.

palveluJen väliaikainen TarJonTa

Voit tarjota palveluja muissa EU-maissa väliaikai-
sesti ilman, että sinun on perustettava sinne sivuliikettä. 
Tätä voidaan rajoittaa vain hyvin harvoin, ja silloinkin 
se on perusteltava yleisellä edulla tai turvallisuudella, 
terveydellisillä syillä tai ympäristönsuojeluperustein.

Voit tarjota palveluja myös verkossa. Jos täytät 
kotimaassasi asetetut vaatimukset, muut EU-maat 
eivät voi yleensä esittää lisävaatimuksia.

sivuliikkeen perusTaminen

Jos haluat tarjota palvelujasi toisessa EU-maassa 
pysyvämmin, voit perustaa sinne sivuliikkeen (ks. luku 14).

keskiTeTyT asioinTipisTeeT

Palveluntarjoajia varten on jokaiseen maahan 
perustettu keskitettyjä asiointipisteitä. Ne ovat inter-
netissä toimivia neuvontapalveluja, joiden kautta 

saa tietoa liiketoimintaan liittyvistä säännöistä ja 
muodollisuuksista. Niiden avulla voi myös hoitaa hal-
linnollisia menettelyjä sähköisesti (http://ec.europa.eu/
internal_market/eu-go).

sinunkin Tarinasi?

Tarjoa palveluja ulkomailla kuin kotimaassasi
Radun yritys tarjoaa Bukarestissa kodinhoito- ja talon-
miespalveluja. Tehtyään töitä ranskalaiselle asiakkaalle 
Radu päättää ryhtyä tarjoamaan samanlaista palvelua 
Pariisissa.

Hän aloittaa toiminnan romanialaisen yrityksensä 
kautta, mutta liiketoiminnan kasvaessa hän ottaa 
yhteyttä Ranskan keskitettyyn asiointipisteeseen, joka 
auttaa häntä perustamaan Ranskaan sivuliikkeen.

http://europa.eu/youreurope/business/sell-abroad/service-providers/index_fi.htm

Tarvitsetko apua tai 
lisätietoa? 
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yriTysveroTus

Kaikki EU-maat vastaavat täysin omasta vero-
tusjärjestelmästään, mutta ne eivät saa syrjiä 
verotuksellisesti muista EU-maista tulevia yrityksiä.

Yritys maksaa yleensä yhteisöveroa maahan, jossa 
se on rekisteröity. Jos olet yksityinen elinkeinonharjoit-
taja, sinun on yleensä maksettava tuloveroa maahan, 
jossa käyt kauppaa.

EU:ssa on annettu säädöksiä, joilla estetään eri 
EU-maissa sijaitsevien lähiyhtiöiden välisten korko-, 
rojalti- ja osinkomaksujen verottaminen kahteen 
kertaan ja kevennetään EU-maiden rajat ylittävästä 
yritysjärjestelystä koituvaa verotusta. 

arvonlisävero

EU on helpottanut rajat ylittävää kaupankäyntiä 
tietyillä arvonlisäverotuksen perussäännöillä, mutta 
jäsenmailla on jonkin verran pelivaraa veroasteen 
määrittämisessä.

Arvonlisävero maksetaan tavallisesti siinä maassa, 
jossa ostat tuotteen tai palvelun. Kyseessä ei välttä-
mättä ole sama maa, mihin yrityksesi on sijoittautunut. 
Siinä tapauksessa sinun on rekisteröidyttävä arvonlisä-
verovelvolliseksi jokaisessa EU-maassa, jossa veroa on 
maksettava. Jos yrityksesi kuitenkin tarjoaa televiestin-
täpalveluja, radio- ja tv-lähetyspalveluja tai sähköisiä 
palveluja, voit 1. tammikuuta 2015 alkaen käyttää 
keskitettyä asiointipistettä (mini-one-stop-shop), jonka 
avulla voit hoitaa kaikki velvoitteet omassa maassasi.

Jos liiketoiminnastasi peritään arvonlisäveroa 
EU-maassa, johon yrityksesi ei ole sijoittautunut, sinulla 
on oikeus vaatia sen palautusta kyseisessä maassa. 
Tätä varten on olemassa nopea, täysin sähköinen 
menettely.

sinunkin Tarinasi?

maksat veroja maahan, jossa suurin osa liiketoi-
minnastasi tapahtuu
Max omistaa veljensä kanssa Luxemburgissa maa-
laus- ja tapetointiyrityksen. Veljekset tekevät 
maalausurakoita yksityisasiakkaille myös Belgiassa ja 
Ranskassa, mutta heille on epäselvää, mihin maahan 
heidän pitäisi maksaa yritysveroa.

Suurin osa yhtiön l i iketoiminnasta tapahtuu 
Luxemburgissa eikä sillä ole vakituista sijaintipaikkaa 
muualla, joten he maksavat tuloveroa Luxemburgiin.

Heidän on kuitenkin rekisteröidyttävä arvonlisäverovel-
vollisiksi ja maksettava arvonlisäveroa kaikissa maissa, 
joissa he tarjoavat palveluja, koska arvonlisävero on 
maksettava siellä, missä rakennukset sijaitsevat. 
Kussakin maassa he voivat saada arvolisäveron palau-
tusta ostoksistaan (kuten maalista, laitteista jne.).

18. Yritykset veronmaksajina
Yritykset on suojattu syrjivältä verotukselta rajat ylittävässä kaupankäynnissä.

http://europa.eu/youreurope/business/vat-customs/buy-sell/index_fi.htm
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19. Teollis- ja tekijänoikeudet
Teollis- ja tekijänoikeudet suojaavat kaupallista toimintaasi ja tuotteitasi EU:ssa.

TekiJänoikeus

Kun luot jonkin alkuperäisteoksen (kirjallinen tai 
taideteos, musiikkiteos, televisiolähetys, tietokoneoh-
jelma, tietokanta, mainos tms.), se on automaattisesti 
suojattu tekijänoikeuksin kaikkialla EU:ssa ilman viral-
lista rekisteröintiä.

TavaramerkiT Ja paTenTiT

Jos rekisteröit tavaramerkkejä tai mallioikeuksia 
sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa (SMHV), ne 
on suojattu kaikkialla EU:ssa.

Tämä säästää sinulta aikaa, vaivaa ja rahaa, kun 
rekisteröintiä ei tarvitse tehdä erikseen jokaisessa 
maassa.

Voit hakea kansallista patenttia kansallisesta 
patenttivirastostasi tai eurooppapatenttia Euroopan 
patenttivirastosta. Eurooppapatentit on kuitenkin 
edelleen vahvistettava kussakin maassa, jossa haet 
patenttisuojaa. EU:n uuden yhdistetyn patenttijärjes-
telmän ansiosta voit hankkia EU:n laajuisen patentin 
tarvitsematta saattaa sitä voimaan erikseen jokai-
sessa EU-maassa. Uusi järjestelmä tulee voimaan 
sen jälkeen, kun kaikki siihen osallistuvat maat ovat 
ratifioineet yhdistettyä patenttioikeudenkäyntijärjes-
telmää koskevan sopimuksen.

Jos tuotat maataloustuotteita tai elintarvikkeita, 
voit hakea niille EU:n laatumerkintää (”suojattu alku-
peränimitys” tai ”suojattu maantieteellinen merkintä”). 
Laatumerkinnän saaminen edellyttää, että tuotteiden 
laatu tai tärkeimmät ominaisuudet perustuvat niiden 
maantieteelliseen alkuperään.

TekiJänoikeudeT verkossa

Saatat joutua toteamaan, että teollis- ja tekijänoi-
keuksiasi rikotaan, erityisesti internetissä.

Internetpalveluntarjoajat ja muut välittäjät eivät 
ole siitä vastuussa, jos niillä ei ole tietoa toiminnan 
laittomuudesta.

Jos kyseessä on rikkomus, EU:n sääntöjen avulla 
voit suojata tekijänoikeuksiasi.

sinunkin Tarinasi?

suojaa tavaramerkkisi rekisteröimällä se
Agnieszka Puolasta on kehittänyt uuden tietokoneoh-
jelman ja haluaa myydä sitä kaikkialla EU:ssa. Osa 
hänen oikeuksistaan on jo suojattu, koska ohjelman 
lähdekoodi on hänen oma luomuksensa (tekijänoikeus).

Samalla hän kehittää tuotemerkkiään ja haluaa suojata 
sen tavaramerkin. Kertarekisteröinti SMHV:ssä antaa 
hänelle tarvittavan suojan kaikissa EU-maissa.

http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/intellectual-property-rights/index_fi.htm

Tarvitsetko apua tai 
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samalla viivalla kansallisTen 
yriTysTen kanssa

Viranomaisten on varmistettava, että yrityksesi 
ja muut yritykset EU-maista pääsevät tasavertaisesti 
maan markkinoille ja että kaikkia tarjouksia käsitellään 
tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.

Kukin tarjous arvioidaan vakiomenettelyllä, johon 
viranomaiset kaikkialla EU:ssa ovat sitoutuneet. Suuret 
ja pienet kilpailijat saavat arvioinnissa yhdenvertaisen 
kohtelun.

Maasta riippuen sinun on tarjouskilpailuun osal-
listuessasi yleensä toimitettava erilaisia todistuksia. 
Saat lisätietoa tarvittavista todistuksista EU:n eCertis-
sivustolta (http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do).

TieToa hankinTailmoiTuksisTa

Yli 130 000 euron arvoiset julkiset palvelu- ja tava-
rahankintailmoitukset ja yli 5 miljoonan euron arvoiset 
julkiset rakennusurakkailmoitukset on koottu Tenders 
Electronic Daily -sivustoon (http://ted.europa.eu).

Sivusto sisältää kaikki eurooppalaiset tarjouskilpai-
lut, jotka ovat avoimia kaikille EU-maiden yrityksille.

Yrityksesi voi tehdä myös yhteisen tarjouksen 
muiden yritysten kanssa (esimerkiksi konsortion 
muodossa), jolloin voit päästä osalliseksi isompiin 

hankkeisiin. Jotkin sopimukset jaetaan myös pienem-
miksi alisopimuksiksi, jotka voivat soveltua paremmin 
pk-yrityksille.

Tarkempia tietoja EU:n julkisista hankinnoista ja 
tarjouskilpailuista on SIMAP-sivustolla (http://simap.
europa.eu).

sinunkin Tarinasi?

osallistu julkiseen tarjouskilpailuun euroopassa
Miguelilla on Vigossa Espanjassa yritys, joka valmistaa 
betonialustoja voimaloihin Espanjassa. Hän saa kuulla 
voivansa osallistua julkisten hankintojen tarjouskil-
pailuihin Saksassa ja löytää kilpailuilmoituksen uuden 
aurinkovoimalan rakentamisesta Baden-Württembergiin.

Sopimuksen saaminen edellyttää erikoisasiantun-
temusta ja lisäkapasiteettia, minkä vuoksi Miguelin 
yritys muodostaa konsortion kahden muun yrityksen, 
yhden espanjalaisen ja yhden portugalilaisen, kanssa. 
Konsortion tarjous miellyttää Baden-Württembergin 
viranomaisia, ja konsortio voittaa tarjouskilpailun.

20. Julkisten hankkeiden kilpailuttaminen
EU:ssa toimiva yrityksesi voi yleensä osallistua vapaasti muissa maissa järjestettäviin 
julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin.

http://europa.eu/youreurope/business/public-tenders/rules-procedures/index_fi.htm

Tarvitsetko apua tai 
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Oikeuksien puolustaminen ja muutoksenhaku
Mitä tapahtuu, jos törmäät ongelmiin EU-oikeuksiesi käyttämisessä? Seuraavassa on esitelty 
muutamia palveluja, jotka voivat auttaa ratkaisun löytämisessä tai muutoksenhaussa.

asianTunTiJa-apu

Jos haluat tarkempaa tietoa EU-oikeuksistasi 
tietyssä tilanteessa, ota yhteyttä Sinun Eurooppasi 
-neuvontaan. Saat viikon kuluessa oikeudelliselta 
asiantuntijalta henkilökohtaisen vastauksen, joka 
sisältää tarvittaessa muita avun lähteitä.

http://europa.eu/youreurope/advice

soviTTelu kansallisTen viranomais-
Ten kanssa

Jos toisen EU-maan julkishallinto ei tunnusta 
EU-oikeuksiasi, ota yhteys Solvit-verkostoon. Tämän 
kansallisten viranomaisten verkoston avulla ongelmaasi 
pyritään löytämään ratkaisu 10 viikon kuluessa.

http://solvit.eu

kuluTTaJaneuvonTa Ja 
muuToksenhaku

Jos sinulla on hankaluuksia toisesta EU-maasta 
ostamasi tuotteen tai palvelun suhteen, verkko-
ostokset mukaan lukien, ota yhteyttä Euroopan 
kuluttajakeskukseen. Paikalliset asiantuntijat auttavat 

sinua sopimaan kiistasi myyjän kanssa. Jos sopua ei 
synny, keskus auttaa sinua löytämään vaihtoehtoisia 
riitojenratkaisumenettelyjä, kuten verkkovälitteinen 
riidanratkaisu, jotka tarjoavat tuomioistuimen 
ulkopuolisia keinoja tehokkaaseen ja tulokselliseen 
kuluttajien oikeuksien puolustamiseen.

http://ec.europa.eu/consumers/ecc

kanTelu euroopan komissiolle

Jos katsot, että jokin EU-maa rikkoo EU:n lakia, voit 
tehdä siitä kantelun Euroopan komissiolle. Se tutkii 
kantelusi ja voi tarpeen mukaan kehottaa kyseistä 
maata muuttamaan lainsäädäntöään.

 http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/
complaints_fi.htm

veToomus euroopan parlamenTille

Voit tehdä vetoomuksen Euroopan parlamentille 
sellaisessa EU:hun liittyvässä asiassa, joka koskee 
sinua suoraan. Euroopan parlamentilla ei ole valtuuksia 
ratkaista pulmaa itse, mutta se voi saada asialle 
julkisuutta ja lisätä painetta vastaavia tahoja kohtaan.

 https://www.secure.europarl.europa.eu/
aboutparliament/fi/petition.html
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