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Arvio ja suositukset 

Käsillä oleva pakolaiskriisi on historiallinen haaste Euroopalle… 

Vuonna 2015 Eurooppaan saapui yli miljoona turvapaikanhakijaa, mikä 

on ennätyksellisen paljon. Määrä kasvoi yli 180 000:lla vuoden 2016 

ensimmäisen kuukauden aikana. Euroopalla on riittävä kapasiteetti ja 

kokemus vastata haasteeseen, mutta lyhyen ajan sisällä saapunut valtava 

ihmismäärä on kuitenkin koetellut rajusti infrastruktuurin toimintakykyä. 

Tilanne on vaikuttanut voimakkaasti myös yleiseen mielipiteeseen, joka 

reagoi herkästi pakolais- ja siirtolaiskysymyksiin. Tämän vuoksi myös 

politiikkatoimet ovat painottuneet pakolaiskriisin hoitoon. 

…mutta samanaikaisesti on tärkeää kehittää myös työperäisen

siirtolaisuuden käytäntöjä, jotta ne vastaisivat paremmin 

tulevaisuuden haasteisiin 

Humanitaarinen maahanmuutto muodostaa vain pienen osan Euroopan 

unionin (EU) alueelle kohdistuvasta siirtolaisuudesta. Humanitaarinen 

maahanmuutto ei voi korvata niitä harkinnanvaraisia ja valikoivia 

työperäisen siirtolaisuuden käytäntöjä, joiden avulla työnantajien odotetaan 

paikkaavan työikäisen väestön vähenemisestä aiheutuvaa osaamisvajetta 

Euroopan työmarkkinoilla. Osaavan työvoiman puute voi pahentua jo 

lähitulevaisuudessa. Tässä tilanteessa on mietittävä, kuinka Eurooppa voi 

jatkossakin olla houkutteleva paikka lahjakkaille työntekijöille ja kuinka 

EU-tason toimet voisivat parantaa alueen houkuttelevuutta.  

Euroopan unionin alueelle tulee huomattavan paljon siirtolaisia… 

EU:hun saapuu enemmän siirtolaisia kuin millekään muulle yksittäiselle 

alueelle OECD-maissa: OECD:n eurooppalaiset jäsenmaat (EU-OECD) 

vastaanottavat puolet kaikista OECD-maiden siirtolaisista. Sekä 2013 että 

2014 EU-OECD-maihin tuli noin miljoona pysyväisluonteista siirtolaista 

unionin ulkopuolelta. Vaikka määrä on laskenut vuodesta 2007, vastaa se 

edelleen Yhdysvaltojen tasoa. Euroopassa asuvan, EU:n ulkopuolella 
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syntyneen siirtolaisväestön koko sen sijaan on kasvanut EU15-maissa 42 

prosenttia 2000-luvun aikana. EU15-maiden siirtolaisväestön suuruus on nyt 

30 miljoonaa, kolmannes kaikkien OECD-maiden yhteismäärästä. 

Oleskeluluvan omaavien 15–64-vuotiaiden kolmannen maan kansalaisten 

lukumäärä EU-maissa kasvoi 12 prosenttia vuosina 2006–2015.  

…mutta harva heistä muuttaa työn vuoksi…

Noin yksi kolmesta uudesta siirtolaisesta tulee EU:hun työn vuoksi. 

Perhesyistä muuttavien osuus on suurempi. Työperäinen muuttoliike 

painottuu muutamaan EU-maahan (Espanja, Iso-Britannia ja Italia), ja 

suuntautuu yleisesti sellaisiin valtioihin, joissa siirtolaistyövoimaan ei 

sovelleta rajoittavia koulutus- tai osaamisvaatimuksia (Etelä-Eurooppa). 

Tilanne poikkeaa oleellisesti pysyväisluonteisemman maahanmuuton 

OECD-maista, joissa taloudelliseen maahanmuuttoon sovelletaan 

pääsääntöisesti kelpoisuusrajoitteita (Australia, Kanada ja Uusi-Seelanti). 

Siirtotyöntekijöiden osuus on kuitenkin EU-maissa suurempi kuin 

Yhdysvalloissa. Perhe- ja humanitaarisista syistä muuttavia on perinteisesti 

saapunut EU:hun suhteellisesti enemmän kuin perinteisiin 

pysyväisluonteisen siirtolaisuuden kohdemaihin. 

…ja kaiken kaikkiaan siirtolaisvirta ja siirtolaisten väestöosuus ovat

EU:ssa pienempiä kuin kilpailevissa OECD-maissa 

Kolmansista maista tulevat siirtolaiset muodostavat neljä prosenttia 

EU:n työikäisestä (15–64 vuotta) väestöstä, mikä on alle puolet 

Yhdysvaltojen vastaavasta osuudesta ja vähemmän kuin Kanadassa, 

Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Väkilukuun suhteutettuna EU 

vastaanottaa suunnilleen yhtä paljon siirtolaisia kuin Yhdysvallat (0,3 

prosenttia väkiluvusta), mutta selvästi Kanadaa, Australiaa ja Uutta-

Seelantia vähemmän. 

EU houkuttelee siirtolaisia monista maista, mutta ennen kaikkea 

naapurimaista... 

Suuri osa OECD-maihin muuttavista siirtolaisista on kotoisin suurista 

Aasian maista: Intiasta, Kiinasta ja Filippiineiltä. EU kuitenkin houkuttelee 

siirtolaisia useista eri maista, varsinkin EU:n ulkopuolisista Euroopan 

valtioista ja Afrikasta. Monet eri taustaiset siirtolaiset pitävät EU:ta 

houkuttelevana määränpäänä: Gallup World Survey -kyselytutkimuksessa 

(2007–2011) 23 prosenttia haastatelluista halusi muuttaa EU-maahan. 

Yhdysvallat oli yhtä suosittu kohde. Lähellä sijaitsevien Euroopan ja 
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Afrikan maiden potentiaaliset siirtolaiset suosivat kuitenkin 

todennäköisemmin EU:ta. 

…eikä tulijoilla ole aina korkeaa koulutusta

EU on houkutellut vähemmän korkeasti koulutettuja siirtolaisia kuin 

muut OECD-maat. EU:ssa asuu 47 prosenttia OECD:n matalasti 

koulutetuista siirtolaisista, mutta vain 30 prosenttia korkeasti koulutetuista. 

Matalasti koulutetut siirtolaiset painottuvat kasvavassa määrin EU:hun: 

vuosina 2000–2010 EU15-maiden osuus OECD:n matalasti koulutetuista 

siirtolaisista kasvoi 36 prosentista 45 prosenttiin. Heikommasta 

koulutustaustasta ja humanitaarisen siirtolaisuuden suuremmasta osuudesta 

johtuen siirtolaisten työllisyysaste on EU-maissa OECD-maiden keskiarvon 

alapuolella. Esimerkiksi vuonna 2014 siirtolaisten työllisyysaste oli EU15-

maissa 10 prosenttiyksikköä pienempi kuin EU:n ulkopuolisissa OECD:n 

jäsenvaltioissa. Toisaalta myös EU:hun on viime aikoina saapunut aiempaa 

koulutetumpia siirtolaisia. Vuonna 2000 korkeasti koulutettujen osuus 

hiljattain maahan muuttaneista oli EU:ssa pienempi (21 %) kuin 

Yhdysvalloissa (27 %). Vuonna 2010 ero oli kuroutunut umpeen (34 ja 33 

%). Tämä poikkeaa Gallupin tekemän, siirtolaisten aikeita luotaavan 

kyselytutkimuksen tuloksista. Sen mukaan suurempi osuus 

korkeakoulutetuista siirtolaisista haluaisi muuttaa EU:hun (27 %) kuin 

Yhdysvaltoihin (21 %) tai muihin OECD-maihin (24 %). 

EU:n jäsenmaat ovat ryhtyneet toimiin kilpaillakseen 

siirtotyövoimasta muiden OECD-maiden kanssa…   

Työperäistä muuttoliikettä koskevat politiikat vaihtelevat EU:n 

jäsenmaiden välillä ja heijastelevat kunkin valtion viime vuosikymmenten 

politiikkakehitystä ja kansallisia tavoitteita. Yhteistä jäsenmaille on ollut 

pyrkimys houkutella lahjakkuuksia, mukaan lukien ulkomaalaisia 

opiskelijoita. Juuri missään EU-maassa siirtolaisuus ei ole osa yleistä 

väestöstrategiaa tai keskeinen elementti työvoiman kehittämisessä, vaikka 

jotkut maat tunnustavatkin sen merkityksen. Ulkomaisesta osaamisesta 

kilpailtaessa jokaisella EU:n jäsenmaalla on oma suhteellinen etunsa, ja 

jotkut maat hyötyvät historiallisista siteistään unionin ulkopuolisiin 

valtioihin, mikä vaikuttaa myös siirtolaisvirtoihin. 
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…mutta vaikka jonkin verran yhdentymistä on tapahtunut,

sovelletaan EU-maissa keskenään hyvin erilaisia lähestymistapoja, 

jotka vaikuttavat eri tavoin siirtolaisvirtoihin  

Vaikka EU:n jäsenmailla on yhteisiä haasteita ja (ainakin joitakin) 

yhteisiä tavoitteita, soveltavat ne hyvin erilaisia maahanpääsykriteereitä – 

varsinkin tilanteissa, joissa yhtenäistettyjä EU-normeja ei ole – ja 

siirtolaisvirtojen hallinnointikäytäntöjä. Moni jäsenmaa asettaa koulutusta, 

ammattia tai palkkatasoa koskevia vähimmäisvaatimuksia, jotka voivat 

rajoittaa työllistymismahdollisuuksia, kun taas toiset hallinnoivat 

siirtolaisuutta ennen muuta rajoittamalla maahanpääsijöiden lukumäärää. 

Jotkut jäsenmaat nojaavat myös työmarkkinatesteihin tai luottavat 

markkinoiden itsesääntelyyn, kunhan pelisäännöistä pidetään kiinni. 

Kaikissa maissa alhaisemman osaamistason tehtäviin työllistymistä ei 

mahdollisteta lainkaan, toisissa se sallitaan vain kausiluonteisesti. Myös 

työperäisen maahanmuuton institutionaalisissa puitteissa ja 

työmarkkinatilanteissa on suuria eroja EU:n jäsenmaiden välillä. 

Käytäntöjen erot selittävät osaltaan, miksi muutama valtio myöntää 

valtaosan työluvista: Italia, Espanja ja Iso-Britannia vastaavat yhdessä yli 50 

prosentista kaikista luvista. Siirtolaistyövoiman vuosittainen vaihtelu on 

EU:ssa paljon suurempaa kuin pysyvämmän maahanmuuton OECD-

kohdemaissa, joissa sovelletaan ennalta määrättyjä tavoitemääriä tai 

kiintiöitä. Vuoden 2010 jälkeen EU:ssa myönnettyjen työlupien määrä on 

puolittunut.  

Jäsenmaat ovat sopineet, että EU-tason yhteistyöllä voitaisiin 

saavuttaa nykyistä enemmän 

EU on kehittänyt tietynlaisia kolmansien maiden kansalaisia koskevia 

yhteisiä sääntöjä vuoden 1999 Amsterdamin sopimuksesta lähtien. Vuoden 

2009 Lissabonin sopimuksessa EU:n jäsenmaat sopivat, että määrättyjä 

tavoitteita tulisi edistää ja täydentää yhteisötason toimilla. Sopimus teki 

Euroopan parlamentista toisen lainsäätäjän aillista siirtolaisuutta koskevissa 

asioissa. Poliittisella tasolla tukea löytyy erityisesti sellaisille yhteistoimille, 

jotka pyrkivät tekemään EU:sta houkuttelevamman vaihtoehdon kolmansien 

maiden huippuosaajille. Yhteinen maahanmuuttopolitiikka koskee 

maahantuloon ja oleskeluun liittyviä ehtoja, vaatimuksia ja oikeuksia. Viime 

kädessä yksittäisellä jäsenmaalla on kuitenkin oikeus päättää kolmansien 

maiden kansalaisten lupakohtelusta ja esimerkiksi rajoittaa ensimmäistä 

kertaa EU:n alueelle pyrkivän maahanpääsyä, jos siirtolaisuuden taustalla 

ovat taloudelliset syyt. Nämä EU-tason toimet eivät sido kolmea jäsenmaata, 

jotka ovat jättäytyneet yleisesti yhteistyön ulkopuolelle (Tanska) tai 
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varanneet itselleen mahdollisuuden liittyä mukaan tapauskohtaisesti (Irlanti 

ja Iso-Britannia). 

Direktiivit ovat pääasiallinen lainsäädännöllinen työkalu… 

EU-tasolla tärkeimpiä työperäistä siirtolaisuutta koskevia työkaluja ovat 

olleet useat Euroopan komission laatimat direktiivit, jotka Eurooppa-

neuvosto ja vuodesta 2009 myös Euroopan parlamentti ovat hyväksyneet. 

Jäsenmaat saattavat direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä ja panevat ne 

toimeen. Useimmat direktiivit ovat tähdänneet olemassa olevien käytäntöjen 

yhdenmukaistamiseen ja vähimmäisstandardien asettamiseen. Tärkeimmät 

työperäiseen maahanmuuttoon liittyvät direktiivit koskevat tutkijoita, 

erittäin päteviä työntekijöitä (“sinistä korttia” koskeva direktiivi), oleskelun 

ja työnteon yhdistelmälupaa, joka myös harmonisoi joitakin luvansaajien 

oikeuksia, kausityöntekijöitä sekä yrityksen sisäisiä siirtoja. Jokainen näistä 

direktiiveistä edellyttää, että jäsenmaat myöntävät siirtolaisille tiettyjä 

oikeuksia ja luovat tarvittavat rakenteet näihin ryhmiin lukeutuvien 

siirtolaisten maahantulon ja oleskelun hallinnoimiseen. Pidempiaikaisesta 

oleskeluluvasta, oikeudesta perheenyhdistämiseen ja opiskelijoiden 

maahantulosta säädetään erillisissä direktiiveissä. Tyypillisesti direktiiveihin 

sisältyy pykäliä, jotka tähtäävät kolmannen maan kansalaisten liikkumisen 

helpottamiseen EU:n sisällä – siitä voidaan sopia vain EU:n tasolla. 

Muutamia poikkeuksia (yrityksen sisäisiä siirtoja ja kausityöntekijöitä 

koskevat direktiivit sekä uusi opiskelijoita ja tutkijoita koskeva direktiivi) 

lukuun ottamatta nämä lainkappaleet ovat sallineet kansallisten 

lupakäytäntöjen jatkamisen EU-standardien rinnalla ja jopa uusien 

kansallisten käytäntöjen käyttöönoton tulevaisuudessa.  

…mutta myös sisämarkkinoita vahvistavat ja käytäntöjä yhtenäistävät 

yleisen tason toimet ovat tärkeitä 

EU:ssa on sovittu myös direktiivejä täydentävistä toimista työllisyyden 

ja sisämarkkinoiden tukemiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi ulkomaalaisten 

pätevyystodistusten vastavuoroinen hyväksyminen jäsenmaiden kesken sekä 

työnantajat ja työntekijät toisiinsa yhdistävien julkisten 

työllisyyspalveluiden yhteistyöverkoston luominen. Lisäksi on panostettu 

viestintään, joka kohottaa EU:n profiilia ulkomailla ja jakaa tietoa EU-

maiden siirtolaisuuspolitiikasta. EU:n maahanmuuttoportaali houkuttelee 

kävijöitä joka puolelta maailmaa. Vuonna 2015 kymmenen kävijämäärältään 

suurinta EU:n ulkopuolista maata kattoivat vain 35 prosenttia kaikista 

sivustolla vierailleista. Ulkosuhteissaan EU koordinoi suhteitaan kolmansien 

maiden kanssa yhteistyötä helpottavan liikkuvuuskumppanuuden puitteissa 

sekä tukemalla erilaisia vaihto- ja kapasiteetinvahvistusohjelmia. Näitä 
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ohjelmia ei ole laadittu erityisesti kolmansien maiden kansalaisia silmällä 

pitäen, mutta niillä voi olla tärkeä merkitys myös EU:hun työn vuoksi 

saapuville siirtolaisille.  

Päätöksenteko on hidasta ja jäykkää 

Error! No sequence specified.Siitä, kun uuden direktiivin valmistelu 

aloitetaan, menee 5–10 vuotta sen kansalliseen toimeenpanoon jäsenmaissa. 

Pitkän käsittelyajan vuoksi yllättäviin olosuhteiden muutoksiin on vaikea 

reagoida. Direktiivin tietyn kohdan päivittäminen edellyttää virallista 

muutosta ja uusia neuvotteluita neuvostossa ja Euroopan parlamentissa. 

Kansallista politiikkaa usein pohjustaviin pilottiohjelmiin tai kokeiluihin ei 

ole mahdollisuutta. Yksi vaihtoehto on tehdä direktiivistä joustava, mutta 

kansallisen liikkumavaran seurauksena maakohtaiset erot ovat tällaisissa 

tapauksissa muodostuneet usein niin suuriksi, että ne ovat toimineet 

yhtenäistämistavoitetta vastaan. Yksi esimerkki tästä on sinistä korttia 

koskevan direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä. 

Hallinnolliset käytännöt ja kelpoisuusvaatimukset eroavat jäsenmaiden 

välillä niin paljon, että luvansaanti on joissakin maissa huomattavasti 

helpompaa kuin toisissa.  

EU-tason toimien soveltaminen on jäänyt odotuksista... 

EU-tason toimia ei ole pantu yhtäläisesti täytäntöön jäsenmaissa. Vain 

harvassa jäsenmassa sinisestä kortista on muodostunut erittäin pätevien 

kolmansien maiden kansalaisten ensisijainen työlupa. Useimmat jäsenmaat 

soveltavat edelleen omia kansallisia käytäntöjään. EU:n jäsenmaihin saapui 

vuosittain vähintään 10 000 uutta kolmansien maiden kansalaista, joiden 

tulisi olla oikeutettuja siniseen korttiin. Vuonna 2014 sinisen kortin sai 

ensimmäiseksi oleskeluluvakseen vain puolet tuosta määrästä, ja Saksa 

myönsi yksin valtaosan niistä. Sinisen kortin piiriin kuuluvissa jäsenmaissa 

asuu yli 100 000 korttiin potentiaalisesti oikeutettua ihmistä, mutta vain 

harva heistä on vaihtanut oleskelustatustaan päästäkseen nauttimaan sinisen 

kortin eduista. Sininen kortti ei ole myöskään onnistunut muuttamaan EU:ta 

koskevia käsityksiä. Yritysten ja johtajien näkemyksiä kartoittaneiden 

kyselytutkimusten mukaan EU ei edelleenkään onnistu houkuttelemaan 

lahjakkaita siirtolaisia muiden OECD-maiden tavoin. 

Pitkään EU:ssa oleskelleiden asemaa koskeva lupakategoria ei sekään 

ole lyönyt läpi monissa jäsenmaissa. Vain 2,8 miljoonalla pitkään EU:n 

alueella oleskelleista, arviolta 10–13 miljoonasta kolmannen maan 

kansalaisesta on virallinen pitkään oleskelleen ihmisen asema ja sen 

mukainen oleskelulupa. Pitkään oleskelleiden luvan oli tarkoitus helpottaa 

kolmansien maiden kansalaisten liikkuvuutta, mutta se näyttäisi päinvastoin 
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kytkeytyvän liikkuvuuden vähentymiseen. Mitä pidempään kolmannen 

maan kansalainen on asunut EU:n jäsenmaassa, sitä pienemmällä 

todennäköisyydellä hän liikkuu maasta toiseen. Muiden kuin kolmannen 

asteen koulutuksen läpikäyneiden kolmansien maiden kansalaisten 

liikkuvuus on puolet vähäisempää kuin EU-kansalaisten.  

…hallintoprosessien haasteiden ja epätasaisen toimeenpanon vuoksi 

Jotkut kansalliset erityiskäytännöt voivat tarjota nopeamman väylän 

pitkään oleskelleen aseman saavuttamiseen tai edellyttää vähemmän 

paperityötä kuin erittäin päteviä työntekijöitä, tutkijoita tai pitkään 

oleskelleita koskevat EU-tason säännökset. Direktiivit sallivat usein 

työmarkkinakokeilun, mutta eivät määritä vähimmäistasoa sen kestolle, 

ominaisuuksille tai kattavuudelle. Jäsenmaiden työmarkkinakokeilut 

poikkeavat paljon toisistaan eivätkä ole keskenään vertailukelpoisia 

siirtolaistyövoiman näkökulmasta. EU-säännökset eivät aina kata 

jäsenmaiden suotuisampien käytäntöjen kaltaisia menettelyjä esimerkiksi 

nopeutettuun käsittelyyn tai perheenkokoamiseen liittyen. Direktiivien 

ulkopuolelle jää myös useita ihmisryhmiä, joiden sisällyttäminen niihin olisi 

suotavaa. Tällaisia ovat esimerkiksi muilla perusteilla oleskeluluvan saaneet 

kolmansien maiden kansalaiset, mukaan lukien pakolaiset. 

EU:n toimien lisäarvoa voidaan tehostaa nykyisissä puitteissa… 

EU-säännökset sisältävät myös toimeenpanoa monimutkaistavia 

varmistusmenettelyitä, kuten raportointivaatimukset, tutkijoiden 

vastaanottavien laitosten rekisterit ja asiakirjojen todentaminen. Rekistereitä 

ja todentamista hallinnoidaan kansallisella tasolla EU-tason sijaan, mikä 

estää mittakaavaetujen saavuttamisen ja valvonnan yksinkertaistamisen. 

Monet jäsenmaat soveltavat edelleen suotuisampia kansallisia ehtoja, minkä 

seurauksena EU-säännösten rinnalla on suuri kirjo kilpailevia maakohtaisia 

käytäntöjä. Työnantajat tuntevat kansalliset käytännöt paremmin ja toimivat 

niiden mukaisesti silloinkin, kun EU-säännökset olisivat yhtä lailla 

sovellettavissa. Suotuisampia erityisehtoja tulisi sisällyttää myös EU-

säännöksiin. 

… kasvattamalla mahdollisten siirtotyöntekijöiden määrää... 

Muissa OECD-maissa on kasvatettu työnantajien ulottuvissa olevien 

potentiaalisten siirtotyöntekijöiden lukumäärää erilaisilla 

“kiinnostuksenilmaisujärjestelmillä”. Niitä ei voi sellaisenaan ottaa käyttöön 

EU:ssa, mutta jonkinlainen vastaava unionitason järjestelmä olisi 

tehokkaampi kuin mikään kansallinen ratkaisu. Järjestelmä voisi esimerkiksi 
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tuottaa ehdokaslistoja erikoislupatyyppejä varten (esimerkiksi 

kausityöntekijät tai EU:n sininen kortti). Listat voisivat kattaa kaikki 

alkuperämaat tai olla osa EU:n kahdenvälisiä sopimuksia. Myös EU:n 

työnhakuviisumi kasvattaisi mahdollisten siirtotyöntekijöiden määrää, mutta 

se edellyttäisi väärinkäytösten ehkäisyä ja valvontaa. Yksi kattava ratkaisu 

olisi avata työnvälityspalvelut – mukaan lukien Euroopan ammatillisen 

liikkuvuuden portaali EURES – ulkomailla asuville kolmansien maiden 

kansalaisille.  

...ja mainostamalla aktiivisemmin EU:n etuja suhteessa muihin 

OECD-maihin... 

EU ei ole tehokkaasti markkinoinut niitä tekijöitä, joiden ansiosta sen 

lupajärjestelmä on kansainvälisten osaajien näkökulmasta helpommin 

lähestyttävä ja ehdoiltaan parempi kuin tärkeimpien OECD-kilpailijamaiden 

vastaavat järjestelmät. Aktiivisempi viestintä voisi keskittyä EU:n 

kilpailuvaltteihin: Harva EU:n jäsenmaa on asettanut katon pätevien ja 

työtarjouksen saaneiden maahanmuuttajien lukumäärälle. EU tarjoaa 

selkeän väylän pysyvän oleskeluluvan saantiin. EU takaa useimmissa 

tapauksissa perheenyhdistämisen ja yhdenvertaisen kohtelun. Lupamaksut 

ovat EU:n jäsenmaissa huomattavasti pienempiä kuin muissa OECD-maissa 

(esimerkiksi Yhdysvalloissa) ja käsittelyajat lyhyempiä. EU-maissa on myös 

runsaasti erilaisia kansallisia käytäntöjä, joista jotkut tarjoavat myös 

vähemmän koulutetulle työvoimalle maahanmuuton mahdollisuuksia, joita 

muualla OECD-maissa ei ole. Näiden suhteellisten vahvuuksien 

korostaminen auttaisi EU:ta houkuttelemaan enemmän potentiaalisia 

siirtolaisia, ennen kaikkea suhteessa sellaisiin kilpaileviin kohdemaihin, 

joissa on tiukat määrärajoitteet tai pitkät käsittelyjonot. 

…esimerkiksi hyödyntämällä tehokkaammin yhteistyöjärjestelyitä 

kolmansien maiden kanssa 

Hiljattain luotu EU:n ulkosuhdehallinto sai vastattavakseen EU:n 

suhteita kolmansien maiden kanssa määrittävän toimintakehyksen – niin 

sanottu kokonaisvaltainen lähestymistapa muuttoliikkeeseen –   jonka 

puitteissa EU voi tukea neuvotteluita kolmansien valtioiden kanssa mutta ei 

taata niille työperäisen maahanmuuton väyliä. EU koordinoi suhteita 

kolmansien maiden kanssa myös  liikkuvuuskumppanuuksien avulla sekä 

tukemalla erilaisia vaihto- ja osaamisenvahvistamisohjelmia. Toistaiseksi 

liikkuvuuskumppanuuksilla ei ole ollut vaikutusta siirtolaisvirtoihin niiden 

piiriin kuuluvista maista. 

EU harjoittaa myös suhdetoimintaa: se markkinoi EU:ta ulkomailla ja 

tiedottaa EU:n jäsenmaiden siirtolaispolitiikoista. EU:n 
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maahanmuuttoportaali houkuttelee kävijöitä joka puolelta maailmaa. 

Kolmansien maiden kansalaisille suunnatun työnvälitysportaalin 

perustaminen tai heidän ottamisensa mukaan EU:n yleiseen välitysalustaan 

merkitsisi, että EU:n tehtävä olisi neuvotella siitä, ketkä pääsisivät 

potentiaalisten siirtotyöntekijöiden listoille. Kouluttajien kouluttaminen ja 

muu yhteistyö koulutuslaitosten kanssa voisi tehostaa lahjakkuuksien 

liikkuvuutta kumppanuuksien osana, minkä seurauksena useamman EU-

maan tarpeita vastaava inhimillinen pääoma kehittyisi. EU:n 

neuvotteluasema mahdollisesti tärkeiden lähtömaiden kanssa on parempi, 

jos sillä on esittää konkreettisia toimenpiteitä. 

Sinistä korttia koskevaa direktiiviä pitää kehittää… 

Korkea vähimmäispalkkavaatimus selittää osittain EU:n sinisen kortin 

vähäistä käyttöä. Useimmissa EU:n jäsenmaissa palkkaraja on kohtalaisen 

rajoittava: vain seitsemässä EU-maassa yli 40 prosenttia täyttä työaikaa 

asiantuntijatehtävissä tekevistä korkeakoulutetuista ansaitsee 

vähimmäisrajan verran. Useimmat EU:n siniset kortit myönnetään 

valtioissa, joissa vähimmäispalkkavaatimus ei ole yhtä korkea suhteessa 

palkkajakaumaan. Kansallisissa järjestelmissä sovelletaan huomattavasti 

matalampia rajoja. Sinisen kortin houkuttelevuutta ja käyttöönoton 

yleisyyttä voisi yrittää tehostaa monin EU-tason toimin. Nuorten 

työntekijöiden ja vastavalmistuneiden palkkavaatimusta voisi alentaa. 

Siirtolaisia voisi kannustaa päivittämään   oleskelulupansa siniseen korttiin 

heti, kun sen ehdot täyttyvät (monessa tapauksissa ehdot täyttyvät vasta 

usean vuoden oleskelun jälkeen). Ulkomaisten pätevyystodistusten 

tunnustamista voisi myös helpottaa –    nyt tämä on yksi suurimpia esteitä 

kortin käyttöönotolle. Työmarkkinatestin ja vähintään vuoden mittaisen 

sopimuksen edellytyksen poistaminen tekisivät sinisestä kortista 

houkuttelevamman työnantajille.  Pysyvän oleskeluluvan odotteluaikaa voisi 

myös lyhentää. Yhteinen, ennakoivan hyväksynnän mahdollistava 

hakumenettely voisi myös nopeuttaa sinisen kortin hakuprosessia ja parantaa 

sen tunnettuutta kolmansien maiden kansalaisten ja muiden toimijoiden 

keskuudessa, jolloin he saattaisivat valita sen kansallisten lupatyyppien 

sijaan.  

…ja siirtolaisuuden hallinnointia EU:ssa joustavoittaa 

Jotta työperäisen maahanmuuton hallinnointi olisi joustavampaa, 

pakolliset käsittelyajat ja -kustannukset, työmarkkinatestien sisällöt, 

tunnustamisen edellytykset, vähimmäispalkkavaatimukset ja muut vastaavat 

elementit voisi siirtää direktiivien erillisissä täytäntöönpanotoimenpiteissä 
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säänneltäviksi. Näin niitä olisi mahdollista päivittää useammin 

hallinnollisin, poliittisin, teknisin tai automaattisin toimenpitein. 

Puuttuvien elementtien lisääminen täydentäisi paketin… 

Tähän asti työperäistä siirtolaisuutta koskeva lainsäädäntö on perustunut 

pitkälti sektorikohtaiseen tarkasteluun, eikä kaikkia siirtolaisryhmiä varten 

ole vielä olemassa lainsäädäntöä. Tämä koskee myös joitakin kategorioita, 

joiden kohdalla voitaisiin soveltaa suosituimmuuskäytäntöjä. Tällaisia ovat 

esimerkiksi sijoittajat, yrittäjät, säännellyt ammatit sekä erityisen pätevät 

keksijät ja tieteentekijät. Kaikille näille ryhmille tulisi määritellä 

vähimmäisstandardit, kuten myös kotitaloustyöntekijöille ja nuorten 

liikkumista edistäville ohjelmille.  

EU:n työlomaohjelma houkuttelisi uusia tulijoita, kasvattaisi pätevien 

ehdokkaiden lukumäärää ja vahvistaisi EU:n neuvotteluasemaa suhteessa 

kolmansiin maihin. Mikäli ulkomainen opiskelija löytää valmistumisensa 

jälkeen työpaikan, tulisi EU:n tarjota helpotettu väylä oleskeluluvan 

saantiin. Hänet tulisi vapauttaa työmarkkinatesteistä, ja oleskeluluvan 

muutosta pitäisi pystyä hakemaan EU-alueelta käsin. 

TIIVISTELMÄ: TÄRKEIMMÄT SUOSITUKSET 

A. EU:n toimien lisäarvon kasvattaminen 

 Tehostetaan kolmansien maiden kansalaisten pätevyystodistusten tunnustamista ja 

siihen liittyviä tukitoimia 

 Kehitetään koko EU:n kattavia työnvälitystietokantoja, jotka vastaavat työperäisen 

maahanmuuton tarpeita 

 Helpotetaan liikkuvuutta EU:n sisällä vähentämällä rajoitteita – myös 

kausityöntekijöiden, valmistuneiden opiskelijoiden ja muiden laillisesti EU:n 

alueella oleskelevien kolmannen maan kansalaisten kohdalla 

B. EU:n brändin vahvistaminen ja EU:n siirtolaisuuskäytäntöjen markkinointi 

 Parannetaan EU:n maahanmuuttoportaalia ja mainostetaan EU:n siirtolaispolitiikan 

suhteellisia vahvuuksia 

 Kehitetään työperäistä maahanmuuttoa osana liikkuvuuskumppanuuksia 

kolmansien maiden kanssa 

 Luodaan yhteinen verkkoalusta ensikontaktille, varsinkin EU:n harmonisoituja 

oleskelulupia varten 
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C. EU:n käytäntöjen yhtenäistäminen 

 Lisätään EU:n lainsäädäntöjärjestelmän joustavuutta luomalla mekanismeja, joiden

avulla lainsäädännön yksityiskohtia voidaan muokata direktiivien ulkopuolella

(täytäntöönpanotoimenpiteissä)

 Viestitään selkeästi työmarkkinatestien sisältö ja menettelyt sekä kolmansien

maiden kansalaisten yhdenvertaisen työllistymismahdollisuuden ehdot

 Luodaan standardoituja hakemuslomakkeita työn vuoksi muuttaville siirtolaisille

 Parannetaan oleskelulupien ja -lupajaksojen siirrettävyyttä, sallitaan yhden EU:n

jäsenmaan työluvan hakeminen toisesta jäsenmaasta käsin ja helpotetaan

ulkomaisten opiskelijoiden valmistumisen jälkeistä työluvansaantia koko EU:n

alueella

D. Tehdään EU:n sinisestä kortista houkuttelevampi 

 Asetetaan nuorille työntekijöille ja EU-alueella sijaitsevasta oppilaitoksesta

hiljattain valmistuneille erilliset, tavallista matalammat

vähimmäispalkkavaatimukset ja vapautetaan oleskelulupatyyppiä vaihtavat

työmarkkinatesteistä

 Helpotetaan sopimuksen vähimmäiskestoa koskevia vaatimuksia ja lyhennetään

maahanmuuttolupien odotteluaikoja sekä pysyvän oleskeluluvan ehtojen

täyttymiseen vaadittavaa aikaa

 Luodaan reservi siniseen korttiin oikeutetuista henkilöistä, joiden

pätevyystodistukset on tunnustettu tai jotka hyötyisivät liikkuvuuden

helpottamisesta

E. Paikataan EU-tason aloitteiden aukkoja 

 Sallitaan pakolaisten hakeutuminen suotuisampien EU:n työlupamenettelyiden

piiriin

 Luodaan EU:n laajuinen nuorten liikkuvuusohjelma tai työlomaohjelma

 Luodaan vähimmäisstandardit uusille siirtolaisryhmille, esimerkiksi sijoittajille




