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MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA

Euroopan unionin keskeisenä tavoitteena on luoda tulevaisuuteen suuntautuva
ja kattava eurooppalainen maahanmuuttopolitiikka, joka perustuu yhteisvastuuseen.
Maahanmuuttopolitiikan tarkoituksena on määrittää tasapainoinen tapa tarkastella sekä
laillista että laitonta maahanmuuttoa.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 79 ja 80 artikla

TOIMIVALTA

Laillinen maahanmuutto: EU:lla on toimivalta määritellä maahantulon ja maassa oleskelun
edellytykset johonkin jäsenvaltioon – myös perheenyhdistämistä varten – laillisesti tulleille
ja siellä asuville kolmansien maiden kansalaisille. Jäsenvaltioilla on edelleen oikeus päättää,
kuinka paljon kolmansien maiden kansalaisia päästetään niiden alueelle työnhakua varten.
Kotouttaminen: EU voi kannustaa jäsenvaltioita toteuttamaan toimia niiden alueella
laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten kotoutumisen edistämiseksi ja tukea
jäsenvaltioiden toimintaa. Jäsenvaltioiden lakeja ja asetuksia ei kuitenkaan ole tarkoitus
yhdenmukaistaa.
Laittoman maahanmuuton torjunta: EU:n velvollisuutena on ehkäistä ja vähentää laitonta
maahanmuuttoa erityisesti toteuttamalla tehokasta palauttamispolitiikkaa, jossa noudatetaan
perusoikeuksia.
Takaisinottosopimukset: EU:lla on valtuudet tehdä sopimuksia kolmansien maiden kansalaisten
takaisinotosta lähtö- tai kauttakulkumaahan, jos nämä eivät täytä tai eivät enää täytä
maahantulon tai jäsenvaltiossa oleskelun tai asumisen edellytyksiä.

TAVOITTEET

Tasapainoinen lähestymistapa maahanmuuttoon: EU pyrkii määrittelemään tasapainoisen
lähestymistavan lailliseen maahanmuuttoon ja laittoman maahanmuuton torjuntaan.
Muuttovirtojen asianmukaiseen hallintaan sisältyy myös se, että varmistetaan laillisesti
jäsenvaltioissa asuvien kolmansien maiden kansalaisten oikeudenmukainen kohtelu,
tehostetaan laittoman maahanmuuton torjuntaa ja edistetään tiivistä yhteistyötä unionin
ulkopuolisten maiden kanssa kaikilla aloilla. EU:n tavoitteena on kehittää laillisille
maahanmuuttajille yhtenäiset oikeudet ja velvollisuudet samaan tapaan kuin unionin
kansalaisille.
Yhteisvastuun periaate: Lissabonin sopimuksen mukaan maahanmuuttopolitiikan
toteuttamisessa noudatetaan jäsenvaltioiden yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon
periaatetta myös rahoituksen osalta (SEUT:n 80 artikla).
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SAAVUTUKSET

A. Lissabonin sopimukseen perustuvat menettelyjen ja toimivallan muutokset
Joulukuussa 2009 voimaan tulleessa Lissabonin sopimuksessa (1.1.5) otettiin käyttöön
yhteispäätösmenettely ja määräenemmistöpäätökset laillista maahanmuuttoa koskevissa
asioissa. Samalla luotiin uusi oikeusperusta kotouttamistoimenpiteille. Nyt tavallista
lainsäätämisjärjestystä sovelletaan sekä laitonta että laillista maahanmuuttoa koskevaan
politiikkaan, joten parlamentti on näissä asioissa neuvoston kanssa yhdenvertainen lainsäätäjä.
Tästä huolimatta neuvosto hyväksyy yksin väliaikaiset toimenpiteet, joita tarvitaan kolmansien
maiden kansalaisten äkillisen joukoittaisen maahantulon vuoksi, ja parlamenttia vain kuullaan
niistä (SEUT:n 78 artiklan 3 kohta).
Lissabonin sopimuksessa myös selvennetään, että unioni jakaa tämän alan toimivallan
jäsenvaltioiden kanssa, erityisesti jäsenvaltioon työnhakua varten tulevien maahanmuuttajien
lukumäärän osalta (SEUT:n 79 artiklan 5 kohta). Euroopan unionin tuomioistuimesta tuli
Lissabonin sopimuksen myötä täysin toimivaltainen maahanmuutto- ja turvapaikka-asioissa.
B. Viimeaikainen toimintapoliittinen kehitys
1. Kokonaisvaltainen lähestymistapa maahanmuuttoon ja liikkuvuuteen
Komission vuonna 2011 hyväksymä maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskeva kokonaisvaltainen
lähestymistapa muodostaa yleiset puitteet unionin suhteille kolmansiin maihin
maahanmuuttoasioissa. Se koostuu neljästä pilarista: laillinen maahanmuutto ja liikkuvuus,
laiton maahanmuutto ja ihmiskauppa, kansainvälinen suojelu ja turvapaikkapolitiikka
sekä muuttoliikkeen ja liikkuvuuden kehitysvaikutuksen maksimointi. Kaiken läpäisevänä
kysymyksenä tässä lähestymistavassa ovat maahanmuuttajien ihmisoikeudet.
2. Kesäkuun 2014 strategiset suuntaviivat
Tukholman ohjelma, joka hyväksyttiin joulukuussa 2009 jatkoksi Tampereen (1999) ja
Haagin (2004) monivuotisille ohjelmille, päättyi joulukuussa 2014. Komissio julkaisi
maaliskuussa 2014 uuden tiedonannon ”Avoin ja turvallinen Eurooppa: suunnitelma
käytäntöön”. Eurooppa-neuvosto määrittelikin SEUT:n 68 artiklan mukaisesti 26. ja
27. kesäkuuta 2014 hyväksymissään päätelmissä ”lainsäädännön ja operatiivisen toiminnan
eteenpäin viennin strategiset suuntaviivat vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella”
vuosiksi 2014–2020. Kyseessä ei ole enää ohjelma vaan nimenomaan suuntaviivat, joissa
on painopisteenä saattaa voimassa olevat oikeudelliset välineet ja toimenpiteet osaksi
kansallista lainsäädäntöä, panna ne tehokkaasti täytäntöön ja vakiinnuttaa ne. Suuntaviivoissa
korostetaan tarvetta soveltaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jotta voidaan optimoida
laillisen muuttoliikkeen hyödyt ja tarjota suojelua sitä tarvitseville, samalla kun torjutaan
määrätietoisesti laitonta muuttoliikettä ja valvotaan tehokkaasti EU:n ulkorajoja.
3. Euroopan muuttoliikeagenda
Komission esittämän ehdotuksen (kymmenen kohdan toimintasuunnitelman) pohjalta
jäsenvaltiot sitoutuivat 23. huhtikuuta 2015 (ks. Eurooppa-neuvoston julkilausuma) nopeisiin
toimiin ihmishenkien pelastamiseksi ja unionin toiminnan tehostamiseksi muuttoliikeasioissa.
Muutamaa päivää myöhemmin 29. huhtikuuta 2015 äänestettiin Euroopan parlamentin
päätöslauselmasta.
Komissio julkaisi 13. toukokuuta 2015 Euroopan muuttoliikeagendan. Agendassa esitetään
välittömiä toimenpiteitä Välimeren kriisin lievittämiseksi sekä lähivuosina toteutettavia toimia,
joilla parannetaan muuttoliikkeen kaikkien näkökohtien hallintaa.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_1.1.5.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0154&from=FI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0154&from=FI
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FI&f=ST%2079%202014%20INIT#page=2
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4813_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/04/23-special-euco-statement/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0176+0+DOC+XML+V0//FI&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0176+0+DOC+XML+V0//FI&language=FI
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_fi.pdf
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Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä komissio esittää suuntaviivoja neljällä
rintamalla: vähennetään laittoman maahanmuuton houkuttavuutta, valvotaan rajoja
ihmishenkien pelastamiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi, kehitetään vahva
yhteinen turvapaikkapolitiikka ja otetaan käyttöön laillista muuttoliikettä koskeva uusi
politiikka modernisoimalla ja muuttamalla ”sinisen kortin” järjestelmää, asettamalla
kotouttamispolitiikalle uusia ensisijaisia tavoitteita ja optimoimalla muuttoliikepolitiikan
ihmisille ja lähtömaille tuomat hyödyt. Agendassa esiteltiin myös ajatus unionin laajuisten
siirto- ja uudelleensijoittamisjärjestelyjen perustamisesta (ks. turvapaikkapolitiikka 5.12.2),
ilmoitettiin uudesta lähestymistavasta, jossa asiaankuuluvat unionin virastot tekevät yhteistyötä
etulinjassa olevien jäsenvaltioiden kanssa tulijoiden henkilöllisyyden selvittämiseksi,
rekisteröimiseksi ja sormenjälkien ottamiseksi nopeasti, ja ehdotettiin mahdollista YTPP-
operaatiota Välimerelle salakuljetusverkostojen purkamiseksi ja ihmiskaupan torjumiseksi.
Agendan pohjalta komissio julkaisi 6. huhtikuuta 2016 erityisesti laillista maahanmuuttoa
koskevat suuntaviivansa tiedonannossa ”Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän
uudistaminen ja laillisten maahanpääsyväylien kehittäminen”. Siinä hahmotellaan neljää
keskeistä säänneltyyn maahanmuuttopolitiikkaan liittyvää linjausta: sinistä korttia koskevan
direktiivin tarkistaminen, innovatiivisten yrittäjien houkutteleminen unioniin, laillisen
maahanmuuton johdonmukaisempi ja tehokkaampi hallinnointi unionin tasolla erityisesti
nykyisen kehyksen arvioinnin kautta sekä keskeisten lähtömaiden kanssa tehtävän yhteistyön
vahvistaminen.
C. Lainsäädännön viimeaikainen kehitys
Vuodesta 2008 alkaen on hyväksytty useita tärkeitä direktiivejä maahanmuuttoasioista,
ja lähitulevaisuudessa on määrä tarkistaa myös muita alaan liittyviä direktiivejä. Lisäksi
komissio toteuttaa parhaillaan toimivuustarkastusta, jossa tarkastellaan ja arvioidaan laillista
maahanmuuttoa koskevaa nykyistä unionin lainsäädäntöä.
1. Laillinen maahanmuutto
Koska kaikkea työperusteista maahanmuuttoa koskevien yleisten säännösten hyväksyminen
osoittautui ongelmalliseksi, nykyisessä lähestymistavassa pyritään luomaan laillista
maahanmuuttoa koskeva EU:n politiikka hyväksymällä alakohtaisia säädöksiä
maahanmuuttajaryhmittäin.
Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa pätevyyttä
vaativaa työtä varten annetulla direktiivillä 2009/50/EY otettiin käyttöön ”EU:n sininen
kortti”. Sen ansiosta kolmansien maiden kansalaisille myönnetään nopeutetussa menettelyssä
ja houkuttelevammin ehdoin erityinen oleskelu- ja työlupa korkeaa pätevyyttä vaativaa
työtä varten jäsenvaltioissa. Direktiivin ensimmäinen täytäntöönpanokertomus julkaistiin
toukokuussa 2014. Kesäkuussa 2016 komissio ehdotti nykyjärjestelmän tarkistamista, sillä
se toimii kunnolla vain muutamassa jäsenvaltiossa; tarkistustyö on kesken parlamentissa ja
neuvostossa.
Yhdistelmälupaa koskevassa direktiivissä 2011/98/EU säädetään yhteisestä yksinkertaisesta
menettelystä, jonka avulla kolmansien maiden kansalaiset voivat hakea oleskelu- ja
työlupaa jäsenvaltiossa. Siinä on myös säännöksiä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien
maahanmuuttajien yhtäläisistä oikeuksista. Direktiivin ensimmäinen täytäntöönpanokertomus
oli määrä antaa viimeistään joulukuussa 2016.
Helmikuussa 2014 annetulla direktiivillä 2014/36/EU säännellään kolmansien maiden
kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä kausityöntekijänä työskentelyä varten.
Kausityöntekijät voivat kausityötä tehdäkseen oleskella unionissa laillisesti ja väliaikaisesti

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fi/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.2.html
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_5.12.2.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160406/towards_a_reform_of_the_common_european_asylum_system_and_enhancing_legal_avenues_to_europe_-_20160406_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160406/towards_a_reform_of_the_common_european_asylum_system_and_enhancing_legal_avenues_to_europe_-_20160406_en.pdf
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viidestä yhdeksään kuukautta (jäsenvaltiosta riippuen) säilyttäen samalla pääasiallisen
asuinpaikkansa kolmannessa maassa. Direktiivissä täsmennetään myös tällaisten maahan
tulevien työntekijöiden oikeudet.
Direktiivi 2014/66/EU kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä
yrityksen sisäisen siirron yhteydessä annettiin 15. toukokuuta 2014. Tämä direktiivi oli määrä
saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 29. marraskuuta 2016. Sen jälkeen yritykset
ja monikansalliset yhtiöt voivat helpommin siirtää tilapäisesti johtajiaan, asiantuntijoitaan ja
harjoittelijoitaan Euroopan unionissa sijaitseviin tytäryhtiöihin ja sivuliikkeisiin.
Direktiivi (EU) 2016/801 tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-
ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden
kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä annettiin 11. toukokuuta 2016, ja se
on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 23. toukokuuta 2018. Se korvaa
aikaisemmat opiskelijoita ja tutkijoita koskevat säädökset, laajentaa niiden soveltamisalaa ja
yksinkertaistaa niiden soveltamista.
Euroopan unionissa pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemaa säännellään
edelleen neuvoston direktiivillä 2003/109/EY, jota muutettiin vuonna 2011 soveltamisalan
laajentamiseksi pakolaisiin ja muihin kansainvälistä suojelua saaviin henkilöihin.
2. Kotouttaminen
Perheenyhdistämisoikeutta koskevat säännökset sisältyvät direktiiviin 2003/86/EY. Koska
vuoden 2008 täytäntöönpanokertomuksessa todettiin, että jäsenvaltiot eivät soveltaneet sitä
täysimääräisesti ja asianmukaisesti, komissio antoi huhtikuussa 2014 tiedonannon, jossa
jäsenvaltioille annettiin sen soveltamista koskevia ohjeita.
Unionin toimivalta kotouttamisen alalla on rajallinen. Olemassa oleviin välineisiin kuuluvat
Euroopan muuttoliikefoorumi (entinen Euroopan kotouttamisfoorumi), kotouttamista koskeva
sivusto ja kotouttamista käsittelevien kansallisten yhteyspisteiden verkosto. Heinäkuussa 2011
komissio hyväksyi eurooppalaisen toimintasuunnitelman kolmansien maiden kansalaisten
kotouttamista varten. Lisäksi komissio esitti kesäkuussa 2016 toimintasuunnitelman, jossa
esitellään toimintakehys ja käytännön aloitteita, joilla pyritään auttamaan jäsenvaltioita
kotouttamaan unionin alueella laillisesti oleskelevat 20 miljoonaa kolmansien maiden
kansalaista.
3. Laiton maahanmuutto
EU on antanut joitakin merkittäviä laittoman muuttoliikkeen torjumista koskevia säädöksiä:
— Niin sanottuun ”avustamispakettiin” kuuluvat neuvoston direktiivi 2002/90/EY,

jossa vahvistetaan yhteinen määritelmä rikokselle, jonka laittoman maahantulon,
kauttakulun ja maassa oleskelun avustaminen muodostaa, ja puitepäätös 2002/946/
YOS, jossa vahvistetaan rikosoikeudelliset seuraamukset tästä toiminnasta. Tätä pakettia
täydentää neuvoston direktiivi 2004/81/EY, jossa säädetään oleskeluluvan myöntämisestä
ihmiskaupan tai salakuljetuksen uhreille, jotka tekevät yhteistyötä toimivaltaisten
viranomaisten kanssa (ihmiskauppa: ks. oikeudellinen yhteistyö rikosoikeuden alalla
5.12.6). Lisäksi komissio hyväksyi toukokuussa 2015 siirtolaisten salakuljetuksen
vastaisen EU:n toimintasuunnitelman.

— Palauttamisdirektiivissä 2008/115/EY säädetään laittomasti oleskelevien kolmansien
maiden kansalaisten palauttamista koskevista EU:n yhteisistä vaatimuksista
ja menettelyistä. Direktiivin ensimmäinen täytäntöönpanokertomus annettiin
maaliskuussa 2014. Komissio julkaisi 9. syyskuuta 2015 palauttamista koskevan EU:n

https://ec.europa.eu/migrant-integration/home
https://ec.europa.eu/migrant-integration/home
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_5.12.6.pdf
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toimintaohjelman (COM(2015)0453), minkä jälkeen lokakuussa 2015 hyväksyttiin
neuvoston päätelmät palauttamispolitiikan tulevaisuudesta.

— Direktiivissä 2009/52/EY säädetään maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden
kansalaisten työnantajiin jäsenvaltioissa kohdistettavista seuraamuksista ja toimenpiteistä.
Direktiivin ensimmäinen täytäntöönpanokertomus annettiin 22. toukokuuta 2014.

Samanaikaisesti EU neuvottelee laittomien maahanmuuttajien lähtö- ja kauttakulkumaiden
kanssa takaisinottosopimuksista, joiden nojalla laittomia maahanmuuttajia voidaan palauttaa,
ja tekee näiden maiden kanssa yhteistyötä ihmiskaupan torjumiseksi. Tällaisia sopimuksia on
myös jo tehty. Sopimuksissa EU ja sen ulkopuoliset kumppanimaat sitoutuvat vastavuoroiseen
yhteistyöhön.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan parlamentti on täysivaltaisena lainsäätäjänä osallistunut
aktiivisesti sekä laitonta että laillista maahanmuuttoa koskevan uuden lainsäädännön
antamiseen.
Parlamentti antoi 17. joulukuuta 2014 päätöslauselman Välimeren tilanteesta ja
tarpeesta kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen. Siinä annettiin
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle (LIBE) tehtäväksi laatia asiasta
valiokunta-aloitteinen mietintö. Mietintöön liittyi kahdeksan työasiakirjaa, joissa keskityttiin
maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan eri näkökohtiin, sekä useiden muiden parlamentin
valiokuntien lausuntoja, ja se hyväksyttiin täysistunnossa 12. huhtikuuta 2016.
Lisätietoja tästä aiheesta:
— Eurooppaan suuntautuva muuttoliike

— Euroopan muuttoliikekriisi

— EU:n turvapaikkapolitiikka

Rosa Raffaelli
06/2017

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/communication_from_the_ec_to_ep_and_council_-_eu_action_plan_on_return_fi.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FI&reference=P8-TA-2016-0102
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20170629STO78632/
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20170629STO78631/
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fi/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.2.html
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