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MUUTTOLIIKETTÄ KÄSITTELEVÄN TYÖRYHMÄN VIIDENNEN KOKOUKSEN 

YHTEENVETO  
 

Perjantai 11. maaliskuuta 2022 klo 9.00–11.00 

 

1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro  

Perättäiset puheenjohtajat: Alessandro Alfieri, Italian senaatin jäsen, Italia, ja Dimitris Kairidis, Kreikan 

parlamentin jäsen, Kreikka 

Puheenjohtaja Alfieri avasi kokouksen ilmaisemalla täyden solidaarisuutensa Ukrainan kansaa 

kohtaan ja tuomitsemalla jyrkästi Ukrainan vastaisen sodan. Hän oli tyytyväinen siihen, että EU oli 

reagoinut ja puhunut yhdellä äänellä, ja viittasi muun muassa EU:n määräämiin tiukkoihin pakotteisiin.  

Hän ilmaisi tyytyväisyytensä erityisesti siihen, että jäsenvaltiot ovat sopineet tilapäistä suojelua 

koskevan direktiivin aktivoimisesta. Direktiivissä säädetään suojelun vähimmäisvaatimuksista ja 

taataan taakanjako. Hän totesi, että jotkut kansalaisten antamista suosituksista ovat samansuuntaisia 

kuin tilapäistä suojelua koskeva neuvoston päätös. Yksi tilapäistä suojelua koskevan direktiivin 

aktivoinnin päätavoitteista on vähentää turvapaikkajärjestelmään kohdistuvaa painetta ja antaa 

henkilöille mahdollisuus nauttia kaikkialla EU:ssa yhdenmukaistetuista oikeuksista, jotka koskevat 

oleskelua, työmarkkinoille pääsyä, asumista, sairaanhoitoa ja lasten koulutusta. Komissio koordinoi 

jäsenvaltioiden välistä tiedonvaihtoa niiden vastaanottovalmiuksista ja havaituista tukitarpeista. EU:n 

virastot voivat antaa lisätukea jäsenvaltioiden pyynnöstä. Joitakin näistä kysymyksistä käsiteltiin 

kansalaisten suosituksissa.  

Puheenjohtaja ilmoitti, että 1. maaliskuuta pidetyn edellisen kokouksen yhteenvedon katsotaan 

olevan hyväksytty, se käännetään kaikille kielille ja ladataan foorumille. 

2. Kansalaisten esittämien muuttoliikettä käsittelevien eurooppalaisen kansalaispaneelin 4 ja 

kansallisten kansalaispaneelien suositusten jatkotoimet 

2.1 Laillinen muuttoliike (ks. liitteenä oleva taulukko) 

2.2 Sääntelemätön muuttovirta (ks. liitteenä oleva taulukko) 

2.3 Turvapaikka-asiat, kotouttaminen (ks. liitteenä oleva taulukko) 

Kolme eurooppalaisten kansalaispaneelien edustajaa esitteli suosituksensa. He olivat erittäin 

halukkaita näkemään, mitä kansalaisten suosituksille tapahtuisi 9. toukokuuta jälkeen. He 

korostivat erityisesti seuraavia seikkoja: 

− Heidän pyyntönsä keskiössä on saada aikaan yhteinen eurooppalainen muuttoliikkeen käsite, 

jossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja joka on tehokas. Muuttoliikepolitiikan on oltava avointa 

ja perustuttava solidaarisuuteen. 
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− Kansalaiset suosittelivat EU:n turvapaikka- ja muuttoliikesääntöjen uudistamista ja Dublin-

järjestelmän korvaamista. 

− Tarvitaan yhteisiä menettelyjä sen varmistamiseksi, että kansalliset ja EU:n toimielimet 

toimivat samalla tavalla. 

− Tarvitaan seurantaa ja turvapaikkavirasto, joka tukee ja varmistaa, että menettelyt voidaan 

käsitellä nopeasti. Ihmiset on tarvittaessa voitava lähettää takaisin turvallisiin kolmansiin 

maihin. 

− Toimielinten on ryhdyttävä määrätietoisiin toimiin nopeasti, ja tämä on yhä tärkeämpää 

Ukrainan tilanteen vuoksi.  

− Tarvitaan yhteiset ja nopeammat menettelyt turvapaikkahakemusten käsittelyssä ja 

arvioinnissa. 

− Laajennetaan EU:n turvapaikkaviraston toimivaltuuksia muuttajien, erityisesti 

turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten, uudelleenjaon helpottamiseksi EU:n sisällä. 

− Ilman huoltajaa oleville alaikäisille tarkoitettuja turvapaikkakeskuksia on perustettava 

nopeasti.  

− EU:n on työskenneltävä muuttoliikkeen perimmäisten syiden parissa investoimalla 

lähtömaihin. 

− Tarvitaan parempia pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kotoutumisväyliä.  

− Edistetään ammattitaitoisten työntekijöiden laillista maahanmuuttoa työvoimatarpeiden 

täyttämiseksi ja toimenpiteitä sääntelemättömän muuttovirran torjumiseksi jäsenvaltioiden 

köyhtymisen lähteenä. 

− Edistetään yhtenäistä järjestelmää ammattipätevyyden ja akateemisten tutkintojen 

tunnustamiseksi.  Edistetään EU:n viraston perustamista tätä tarkoitusta varten, mukaan lukien 

kotouttaminen ja ammatillinen koulutus. Viraston perustana voisi olla EURES. 

− On tärkeää yhdenmukaistaa työoloja kaikkialla EU:ssa, muun muassa vahvistamalla 

ammattiliittojen roolia ylikansallisella tasolla, jotta voidaan vähentää jäsenvaltioiden välisiä 

eroja työoloissa ja siten vähentää sisäistä taloudellista muuttoliikettä. 

− EU:n virasto voisi toteuttaa EU:n työpaikkoihin soveltuvien lähtömaiden kansalaisten julkisten 

kriteerien perusteella tapahtuvaa seulontaa. 

− Kansalaisille on tiedotettava ja heitä on valistettava muuttoliikkeestä lapsille suunnattujen 

koulutusohjelmien, mediakampanjoiden ja kansalaisjärjestöjen toimintaa koskevien 

kannustimien avulla. 

Ranskan kansalaispaneelin edustaja esitteli myös muuttoliikkeeseen liittyviä suosituksia korostaen 

ensin, että heidän suosituksensa ovat päällekkäisiä eurooppalaisten kansalaispaneelien suositusten 

kanssa ja että niillä on monia yhtäläisyyksiä. Hän toi esiin erityisesti seuraavat seikat: 
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− muuttoliikepolitiikkaa käsittelevän erityisviraston perustaminen varmistamaan muuttajien 

perusoikeuksien kunnioittaminen, kotouttaminen koulutuksen avulla ja eurooppalaisten 

arvojen kunnioittaminen  

− viraston perustaminen yhteistyön varmistamista ja kehitysapua varten, jotta voitaisiin hallita 

muuttovirtoja niiden alusta alkaen ja EU:n kehitysyhteistyöpolitiikkaa niin, että 

maahanmuuttajat pysyisivät mieluummin kotonaan, mikä hillitsisi muuttovirtoja  

− tarve ottaa kaikki jäsenvaltiot tasapuolisesti mukaan riippumatta siitä, ovatko ne rajavaltioita  

− eurooppalaisen peruskirjan, jonka kaikki valtiot ovat hyväksyneet ja jonka kansalaiset ovat 

vahvistaneet, laatiminen yhtenäistä ja humaania Eurooppaa varten.  

 

3. Keskustelu 

Puheenjohtaja jäsenteli keskustelun kolmen yleisaiheen mukaisesti.  

3.1 Laillinen muuttoliike  

Työryhmän jäsenet suhtautuivat yleisesti ottaen myönteisesti laillista muuttoliikettä koskeviin 

kansalaisten suosituksiin. Esitettiin seuraavat huomautukset: 

− Turvallisten laillisten väylien luomisen lisäksi on tärkeää tarjota ihmisarvoinen vastaanotto. 

− Useat työryhmän jäsenet suhtautuivat myönteisesti suositukseen 7. Eräs jäsen myös reagoi 

suositukseen 7 toteamalla, että tarvitaan muutakin kuin korkeasti koulutettua työvoimaa.  

− Useat jäsenet esittivät myös suosituksen 9 tärkeänä suosituksena. 

− Eräs jäsen korosti myös, että Ukrainan sota ja pakolaisvirta ovat muuttaneet työperusteista 

maahanmuuttojärjestelmää, kun Ukrainasta tuleville pakolaisille myönnetään pääsy 

työmarkkinoille. 

− Muutamat jäsenet korostivat myös työpanoksen antamisen merkitystä keinona integroitua 

nopeasti EU:n yhteiskuntaan. 

− Lisäksi mainittiin tarve torjua EU:n sisäistä muuttoliikettä tiukentamalla normeja vähemmän 

houkuttelevissa maissa sekä tarve torjua aivovuotovaikutusta. 

− Eräs jäsen reagoi myös suositukseen 30. Hän totesi tukevansa yleistä tavoitetta mutta kysyi, 

olivatko kansalaiset pohtineet tilapäistä työvoimaperusteista maahanmuuttoa. 

3.2 Sääntelemätön muuttovirta  

Keskustelun aikana monet jäsenet loivat yhteyksiä sääntelemätöntä muuttovirtaa sekä turvapaikka-

asioita ja kotouttamista koskevien suositusten välille.  

− Useat jäsenet suhtautuivat myönteisesti suositukseen 10 ja ihmisoikeuksien painottamiseen. 

Yksi jäsen mainitsi, että suosituksessa 10 olisi pikemminkin viitattava vastaanotto- ja 
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vastaanottotilojen ”korkeaan vähimmäistasoon” sen sijaan, että viitattaisiin ”yhtäläisiin” 

tiloihin.  

− Useat jäsenet vaativat myös ilmaisun ”laiton muuttoliike” muuttamista ”sääntelemättömäksi 

muuttovirraksi”.  

− Jotkut jäsenet kehottivat erottamaan toisistaan laillisen muuttoliikkeen ja sääntelemättömän 

muuttovirran ja tarjoamaan avointa solidaarisuutta Ukrainasta tuleville todellisille 

turvapaikanhakijoille ja lopettamaan sääntelemättömän muuttovirran. 

− Jotkut korostivat vastustavansa muuttoliikkeen välineellistämistä. 

− Muutama jäsen suhtautui epäröivästi suositukseen 8, jonka mukaan Frontexille olisi 

annettava enemmän valtuuksia, mutta totesi, että tämä voisi tapahtua, jos ehdoksi asetetaan 

ja taataan avoimuuden lisääminen. 

− Useat muut jäsenet suhtautuivat myönteisesti suositukseen 8 ja korostivat, että EU:n 

ulkorajoja on suojeltava ja että Frontexin on hoidettava nykyinen toimeksiantonsa. Tässä 

yhteydessä eräs jäsen kehotti myös lisäämään EU:n taloudellista ja teknistä tukea ulkorajojen 

suojelemiseksi, ja eräs jäsen viittasi myös siihen, että kolmannet maat välineellistävät 

muuttajia. Tässä yhteydessä mainittiin myös tarve ulkorajojen tiukkaan suojeluun ja 

turvapaikanhakijoiden ennakkotarkastuksiin sekä tarve lisätä taloudellista ja teknistä tukea 

jäsenvaltioille, joilla on ulkorajoja. 

− Muutama toi esiin, että on löydettävä rajavalvonta- ja solidaarisuusmalli. Solidaarisuus 

voitaisiin toteuttaa eri tavoin, ei ainoastaan sisäisten siirtojen avulla vaan myös 

henkilöresursseilla taikka aineellisilla, hallinnollisilla tai taloudellisilla resursseilla. 

− EU:n virastojen mandaattien osalta eräs jäsen mainitsi, että niiden on täytettävä nykyiset 

tehtävänsä paikan päällä toteutettavissa operaatioissa. Ukrainan tilanne osoitti, että 

jäsenvaltiot pystyivät yksin hallitsemaan suuria muuttovirtoja ilman virastojen tukea. 

− Lisäksi peräänkuulutettiin tehokasta palauttamispolitiikkaa niiden henkilöiden osalta, joiden 

turvapaikkahakemusta ei ole hyväksytty. 

− Useat jäsenet suhtautuivat myönteisesti suositukseen 27, joka koskee kumppanuuksia 

lähtömaiden kanssa muuttoliikkeen perimmäisiin syihin puuttumiseksi. Yhteistyö kolmansien 

maiden kanssa oli tärkeää poliittisen ratkaisun löytämiseksi ja perimmäisiin syihin 

puuttumiseksi. 

− Yhdessä puheenvuorossa mainittiin myös se, että muuttajat ovat tehneet terrori-iskun, kun 

taas toiset korostivat tarvetta välttää muuttajien kriminalisointia, etsiä keinoja 

palauttamiseen sekä torjua laitonta muuttoliikettä, ihmissalakuljettajia ja vakavaa 

järjestäytynyttä rikollisuutta. 

− Turvallisuuden säilyttäminen ja turvapaikkasääntöjen uudistaminen ei voi tapahtua EU:n 

arvojen eli yhteisvastuun, laillisuuden ja avun kustannuksella. 
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3.3 Turvapaikka-asiat, kotouttaminen  

− Pakolaisten olisi voitava hyödyntää taitojaan, ja paras tapa kotouttaa heidät on työn 

kautta. 

− Useat jäsenet yhtyivät suositukseen 33 Dublin-järjestelmän korvaamisesta.  

− Suosituksen 33 osalta eräs jäsen huomautti, että jäsenvaltion jo vastaanottamien 

pakolaisten määrä ja niiden kapasiteetti olisi otettava huomioon kiintiöitä vahvistettaessa. 

Mainittiin myös ihmisarvoisten vastaanottotilojen tarve.  

− Suosituksen 35 osalta useat jäsenet korostivat, että EU:n rajavaltioiden on voitava hyötyä 

muiden jäsenvaltioiden solidaarisuudesta, ja viittasivat myös siihen, että yhteisvastuuta 

voidaan soveltaa eri muodoissa, esimerkiksi taloudellisena tukena. 

− Korostettiin tarvetta ottaa paikallis- ja aluetaso mukaan maahanmuuttajien kotouttamisen 

varmistamiseksi.  

Muuttoliikeaiheesta käydyn keskustelun loppupuolella eräs jäsen kyseenalaisti kansalaisten 

valintaprosessin luotettavuuden, mikä herätti kansalaisten edustajissa voimakkaan reaktion. Eräs 

kansalainen halusi erityisesti selventää, että jäsen oli tulkinnut hänen sanojaan väärin.  

4. Edellisen puheenjohtajan yhteenveto 

Entinen puheenjohtaja ilmaisi tyytyväisyytensä työryhmän edistymiseen ja ilmaisi suhtautuvansa 

optimistisesti siihen, millaista asiasisältöä menettelyssä saadaan aikaan. Hän tuomitsi hyökkäyksen 

Ukrainaan. Kaiken kaikkiaan hän uskoi, että tämä voisi antaa Euroopalle sysäyksen yhtenäistymiseen 

ja vahvistumiseen. Hän muistutti, että jotkut maat vastustivat vuonna 2015 voimakkaasti 

pakolaisvirtoja, kun taas samat maat ovat tällä hetkellä eturintamassa käsittelemässä nykyistä kriisiä 

ja osoittavat suurempaa anteliaisuutta, mihin hän suhtautui myönteisesti. Hän piti tätä myönteisenä 

kehityksenä, jonka avulla voitaisiin ymmärtää, että yhteiset ongelmat kaipaavat yhteisiä ratkaisuja. 

Hän päätti keskustelun seuraavasti:  

− Laillinen muuttoliike: Hän korosti, että tarvitaan laillisia väyliä, joihin liittyy erilaista tukea, 

tiedotusta ja tietoisuuden lisäämistä.  

− Sääntelemätön muuttovirta: Ihmisoikeuksista ei voi tinkiä, ja ne liittyvät erottamattomasti 

tähän aiheeseen. On käsiteltävä EU:n rajavaltioille koituvaa liiallista taakkaa sekä tukea, 

solidaarisuutta ja apua alkuperämaille. 

− Turvapaikka-asiat, kotouttaminen: On olennaisen tärkeää tiukentaa ja vakiinnuttaa kansallisia 

politiikkoja EU:n yhteiseksi järjestelmäksi. 

Mitä tulee erään jäsenen väitteisiin kansalaisten valinnan asianmukaisuudesta, entinen 

puheenjohtaja katsoi, että ne olisi tuotava täysistuntoon ja että yhteisjärjestäjien olisi vastattava 

mahdollisimman kattavasti ja avoimesti, jotta kansalaisten ja heidän suositustensa ja ehdotustensa 

edustavuudesta ei olisi epäilystä.  
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5. Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 

Puheenjohtaja kiitti työryhmän jäseniä heidän panoksestaan ja totesi odottavansa mielenkiinnolla 

seuraavia vaiheita.  
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Liite I: Suositusklusterit 

Klusterit Suositukset 
 

Laillinen 
muuttoliike 

Eurooppalainen kansalaispaneeli 4: 6, 7, 9, 28, 30  
 
Liettuan kansalaispaneeli: 9 
 

Sääntelemätön 
muuttovirta 

Eurooppalainen kansalaispaneeli 4: 8, 10, 27, 35 
 
Ranskan kansalaispaneeli: muutos 2  
 
Liettuan kansalaispaneeli: 10 
 
Alankomaiden kansalaispaneeli: 3 (muuttoliikeosiossa) 
 

Turvapaikka-
asiat, 
kotouttaminen 

Eurooppalainen kansalaispaneeli 4: 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40 
 
Ranskan kansalaispaneeli: muutos 13 
 
Liettuan kansalaispaneeli: 2, 3, 8  
 
Alankomaiden kansalaispaneeli: 1 ja 2 (muuttoliikeosiossa) 
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Liite II: luettelo kokoukseen rekisteröidyistä jäsenistä  

  Carmelo ABELA Neuvosto 

  Arnoldas ABRAMAVICIUS Neuvosto 

  Alessandro ALFIERI Kansalliset parlamentit 

  Abir AL-SAHLANI Euroopan parlamentti 

  Konstantinos ANDREADAKIS Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

  Marc ANGEL Euroopan parlamentti 

  Malik AZMANI Euroopan parlamentti 

  Pernando BARRENA ARZA Euroopan parlamentti 

  Gunnar BECK Euroopan parlamentti 

  Magnus   BERNTSSON Paikallinen/alueellinen edustaja 

  Marjolijn  BULK Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 

  Jaroslav  BŽOCH Kansalliset parlamentit 

  Luís  CAPOULAS SANTOS Kansalliset parlamentit 

  Liina CARR Työmarkkinaosapuolet 

  Iness CHAKIR 
Kansalliset 
kansalaispaneelit/tapahtumat 

  Laura Maria CINQUINI Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

  Gabriella CÍVICO Kansalaisyhteiskunta 

  Angel DZHAMBAZKI Euroopan parlamentti 

  Karoline EDTSTADLER Neuvosto 

  Julia EICHBERGER Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

  Joseph  ELLIS Kansalliset parlamentit 

  Harris  GEORGIADES Kansalliset parlamentit 

  Vasil GEORGIEV Neuvosto 

  Elsie GISSLEGÅRD 
Kansalliset 
kansalaispaneelit/tapahtumat 

  Sunčana GLAVAK Euroopan parlamentti 

  Ľudovít  GOGA Kansalliset parlamentit 

  Hafida GUELLATI Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

  Gabriela HEGENBERG Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

  Ylva JOHANSSON Euroopan komissio 

  Dimitris  KAIRIDIS Kansalliset parlamentit 

  Jeroen LENAERS Euroopan parlamentti 

  Cees   LOGGEN Paikallinen/alueellinen edustaja 

  Oudekki  LOONE Kansalliset parlamentit 

  Arminas  LYDEKA Kansalliset parlamentit 

  Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Neuvosto 

   Augusta  MONTARULI Kansalliset parlamentit 

  Nathalie  OBERWEIS Kansalliset parlamentit 

  Oszkár  ÖKRÖS Neuvosto 
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  Philippe OLIVIER Euroopan parlamentti 

  Laurentiu  PLOSCEANU Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 

  Yoomi RENSTRÖM Alueiden komitea 

  Desislava SIMEONOVA Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

  Andrzej SKIBA 
Kansalliset 
kansalaispaneelit/tapahtumat 

  Sara SKYTTEDAL Euroopan parlamentti 

  Jordi SOLÉ Euroopan parlamentti 

  Petra  STEGER Kansalliset parlamentit 

  Tuomas Heikki SUIHKONEN Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

  Kata TUTTO Alueiden komitea 

  Nils USAKOVS Euroopan parlamentti 

  Hubregt VERHOEVEN Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

  Dragan VOLAREVIĆ Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

  Krasimir ZLATINOV Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

 


