
Suomen EU-
puheenjohtajuuskausi -

Maahanmuuttopolitiikan 
tavoitteet

Annikki Vanamo-Alho 12.3.2019



•Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen 

kehittämistä koskevien nykyisten strategisten 

suuntaviivojen voimassaolo päättyy

•Eurooppa-neuvoston kesäkuussa 2019 julkaistava 

uusi strateginen ohjelma vaikuttaa 

puheenjohtajuuteen 

•EU-parlamenttivaalit toukokuussa 2019,

•Uusi komissio syksyllä 2019



• Kokonaisvaltainen lähestymistapa: EU:n ulkorajojen tehokas valvonta, 

lisääntyvä ulkoinen toiminta, sisäisen puoli: ml. CEAS-säädökset

• (CEAS Common European Asylum System, yhteinen eurooppalainen 

turvapaikkajärjestelmä)

• Yleisenä tavoitteena pyrkiä saattamaan päätökseen CEAS-uudistus mm. 

saamalla aikaan konsensus Dublin-asetuksesta: solidaarisuus, sisäiset siirrot 

EU-jäsenvaltioiden kesken?

• Palauttamisen tehostaminen toimivampaa ja johdonmukaisempaa unionin 

palauttamispolitiikkaa käsittelevien ehdotusten avulla



Eduskuntaryhmien työryhmän 
raportti

"Unionin perusajatuksen mukainen tarkastuksista luopuminen jäsenvaltioiden välisillä 

rajoilla voi käydä mahdottomaksi, jollei unionissa saavuteta yhteistä sopua kansalaisten 

hyväksymästä, perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittavasta maahanmuuttopolitiikasta."

"Maahanmuuttopolitiikassa on torjuttava ihmissalakuljetusta ja ihmiskauppaa muun muassa 

luomalla laillisia maahantulon väyliä."

Prioriteetit:

1. kansalaiset keskiöön 
2. ilmastopolitiikka haltuun 
3. vahvempi Eurooppa, turvallisempi maailma.



CEAS-säädösehdotuksista

• Dublin-asetus

• Eurodac-asetus (biometriset tunnisteet)

• EASO-asetus: EU:n turvapaikkavirasto

• Menettelyasetus, mm. rajamenettely, turvallisten maiden käsitteiden 

määrittely ja niitä koskevat luettelot

• Määritelmäasetus, kansainvälisen suojelun eri kategorioiden soveltaminen

• Vastaanottodirektiivin uudelleenlaadinta

• Uudelleensijoittamisasetus; ehdotus uudelleensijoittamissuunnitelmaksi 

kun asetus on hyväksytty



EU-päätöksenteon rakenteista

• Työryhmä

•Oikeus- ja sisäasioiden (OSA)-neuvokset

• Coreper

•OSA-neuvosto

---

• Eurooppa-neuvosto

---

Kolmikantaneuvottelut (trilogit) Euroopan parlamentin kanssa:

5 CEAS-ehdotusta jo trilogeissa



Laillisen maahanmuuton säädöksistä

•Laillisen maahanmuuton tilannekuva

•Sininen kortti: erityisosaajien oleskeluluvan uudistus 

kolmikantaneuvotteluissa

•Laillisen maahanmuuton lainsäädännön kuntoarvio 

(yrittäjät, palveluntarjoajat, erillisdirektiiveistä 

luopuminen…?)

•Pilottiprojektit kolmansien maiden kanssa



Palauttamisen edistämisestä
• Paluudirektiivin uudistaminen

• Frontexin (Euroopan raja- ja merivartiosto) vahvistaminen

• Takaisinottosopimuksia tai muita palautusjärjestelyjä koskevat neuvottelut

• Vapaaehtoinen paluu ja uudelleenkotoutuminen

• EU:n yhteistyö kolmansien maiden kanssa muuttoliikkeiden hallitsemiseksi

• EU—Turkki-julkilausuma

• Taloudellinen tuki, esim. Africa Trust Fund.

• Ulkosuhteiden vahva yhteys palauttamiseen: vipuvarret, kehityspolitiikka, 

viisumipolitiikka, kauppapolitiikka?



Keskeisiä viimeaikaisia keskustelun aiheita

• Edelleen liikkumisen torjunta, koskettaa useimpia turvapaikkajärjestelmän 

säädösehdotuksia

• Valvotut keskukset, uusi käsite jonka käyttöönottoa tunnustellaan, 

Eurooppa-neuvosto 6/2018 

• Vrt. maihinnousupisteet EU:n ulkopuolella

• Rajamenettely
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