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TIIVISTELMÄ MUUTTAJIEN TEHOKKAASEEN KOTOUTTAMISEEN LIITTYVISTÄ KESKEISISTÄ 

HAASTEISTA 

I. Tämä aihekohtainen katsaus ei ole tarkastuskertomus. Siihen on koottu tietoa laaja-

alaisesti monenlaisista lähteistä. Osa tiedoista on jo julkisesti saatavilla, osan kokosivat 

tarkastajat. Katsauksessa esitetään, mitä EU tekee niiden henkilöiden kotouttamisen 

tukemiseksi, jotka asuvat EU:ssa laillisesti, mutta jotka eivät ole EU:n kansalaisia 

(’muuttajat’). Tässä yhteydessä tarkastajat yksilöivät useita keskeisiä haasteita, jotka liittyvät 

muuttajien kotouttamiseen. 

II. EU:n alueelta suojelua hakevien ihmisten määrän viimeaikaisen kasvun vuoksi EU:n 

muuttoliikepolitiikka on saanut paljon huomiota. Tämän muuttovirran pitkän aikavälin 

vaikutukset riippuvat siitä, miten hyvin muuttajat kotoutetaan. Jäsenvaltioilla on ensisijainen 

vastuu muuttajien kotouttamisesta, mutta kahden viime vuosikymmenen aikana EU:lla on 

ollut merkittävä asema jäsenvaltioiden tukemisessa ja kannustamisessa. EU on edistänyt 

tietojenvaihtoa, hyviä käytäntöjä, keskinäistä oppimista ja yhteistyötä, minkä lisäksi se on 

helpottanut EU:n rahoituksen käyttöä ja luonut puitteet muuttoliikepolitiikan sekä syrjinnän 

vastaisen politiikan kehittämiselle (kohdat 1–17). 

III. Muuttoliike ja kotouttaminen ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa. Nykyisissä 

muuttoliikettä koskevissa direktiiveissä vahvistetaan maahantulon ja oleskelun 

vähimmäisedellytykset sekä oikeus yhdenvertaiseen kohteluun. Jäsenvaltioilla on jonkin 

verran harkintavaltaa sen suhteen, miten ne saattavat nämä direktiivit osaksi kansallista 

lainsäädäntöään. Muuttajiin sovellettavat säännöt eivät siksi ole samanlaiset kaikissa 

jäsenvaltioissa. Erojen vuoksi muuttajat – turvapaikanhakijat ja pakolaiset mukaan lukien – 

siirtyvät maasta toiseen, mikä viivästyttää kotouttamisprosessin alkamista. Toinen 

kotouttamiseen vaikuttava tekijä on se, että hakemusten käsittely vie toisinaan kauan 

(kohdat 18–21). 

Haaste 1: Lyhennetään kotouttamisprosessin aloittamisen viiveitä 

IV. Vaikka EU:lla on lainsäädäntöä, jolla pyritään edistämään yhdenvertaisia oikeuksia ja 

syrjimättömyyttä, EU:n ulkopuolelta peräisin oleva maahanmuutto herättää edelleen 
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monissa EU:n kansalaisissa kielteisiä tunteita. Joissakin jäsenvaltioissa tämä vaikuttaa 

kielteisesti muuttajien kotouttamiseen (kohdat 22 ja 23). 

Haaste 2: Taataan yhdenvertaiset oikeudet ja syrjimättömyys 

V. Vastauksena muuttovirtojen kasvuun EU:n talousarviosta otettiin vuodesta 2015 

alkaen käyttöön yli 5 000 miljoonaa euroa lisärahoitusta muuttoliikkeen käsittelemiseksi. 

Jäsenvaltiot ilmoittivat kuitenkin, että ne tarvitsisivat lähes 450 miljoonaa euroa lisää 

rahoitusta käsitelläkseen erityisesti turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston 

soveltamisalaan kuuluvia muuttajien kotouttamistarpeita. Komission mukaan tarpeet 

arvioidaan säännöllisesti vuotuisten talousarviomenettelyjen yhteydessä (kohdat 32–34). 

Haaste 3: Arvioidaan tarpeet ja rahoitus luotettavasti ja kattavasti  

VI. Lisäksi komissio lisäsi tukeaan jäsenvaltioiden toimille, joilla pyrittiin parantamaan 

muuttajien kotouttamista. Vuonna 2016 komissio laati kotouttamista koskevan 

toimintasuunnitelman, joka käsittää 52 EU:n tasolla toteutettavaa toimenpidettä. Komissio 

raportoi toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta parlamentille ja neuvostolle vuoden 2018 

aikana. Joulukuussa 2017 toimista 23 oli kesken. Lisäksi jäsenvaltioita kannustetaan 

kehittämään erityisiä toimenpiteitä tiettyjä aloja varten. Komissio toteaa, ettei se seuraa 

näitä toimenpiteitä, jotka esitettiin jäsenvaltioille ehdotuksen muodossa ja jotka kuuluvat 

niiden vastuualueeseen (kohdat 35 ja 36). 

Haaste 4: Jäsenvaltiot sitoutuvat toteuttamaan toimintasuunnitelman 

VII. Valtaosa jäsenvaltioista toteuttaa kotouttamispolitiikkaa erilaisissa toimintapoliittisissa 

kehyksissä. Kaikkia muuttajaryhmiä ei käsitellä järjestelmällisesti, eikä aina käsitellä kaikkia 

kotouttamisen aloja. Jäsenvaltioiden ylimmät tarkastuselimet ovat raporteissaan todenneet, 

että kotouttamispolitiikkojen suunnittelussa ja täytäntöönpanossa on ollut puutteita 

(kohdat 40–42). 

Haaste 5: Tuetaan kaikkia muuttajia kaikilla asianomaisilla politiikanaloilla  

VIII. Useimmilla jäsenvaltioilla ei ole täyttä käsitystä tuettavien muuttajien määrästä ja/tai 

kotouttamistoimenpiteisiin käytettävästä varojen määrästä. EU:n tasolla yhteiset keskeiset 
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indikaattorit (’Zaragoza-indikaattorit’) ovat EU:ssa edistysaskel kotouttamisen 

ymmärtämisen kannalta, mutta kaikki jäsenvaltiot eivät käytä niitä ja komission mukaan 

niillä on rajoituksensa. Kansallisella tasolla seurannassa ilmenee monia heikkouksia. EAKR-

asetuksen meneillään olevan tarkistuksen yhteydessä komissio on ehdottanut, että laaditaan 

nimenomaan EAKR:a koskevat indikaattorit. Tämä saattaa helpottaa näyttöön perustuvan 

päätöksenteon kehittämistä (kohdat 43–47). 

Haaste 6: Seurataan kotouttamisen seurauksia vaikuttavalla tavalla, jotta voidaan mitata 

edistymistä ja mukauttaa toimintapolitiikkoja tarpeen mukaan 

IX. EU:n eri rahastoista voidaan rahoittaa samalle kohderyhmälle tarkoitettuja 

samantyyppisiä toimia. EU:n tasolla on erilaisia, usein komission kehittämiä, mekanismeja ja 

välineitä, joilla pyritään huolehtimaan EU:n rahastojen koordinoinnista ja synergioista. Viime 

kädessä jäsenvaltiot vastaavat siitä, että tehokkaat koordinointimekanismit otetaan 

käyttöön. Muuttajien kotouttamistoimenpiteiden hallinnointiin osallistuu jäsenvaltioissa yli 

400 eri yksikköä. Useimmissa jäsenvaltioissa on koordinointielin, mutta käytössä olevissa 

koordinointimekanismeissa ilmenee heikkouksia (kohdat 48–54). 

Haaste 7: Koordinoidaan rahoitus tehokkaasti EU:n ja kansallisella tasolla 
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JOHDANTO 

Muuttajat 

Leila on juuri saapunut EU:hun. Hän jonottaa passintarkastukseen viisumi kädessään ja lapsi 
toisessa käsipuolessaan. Hän on tulossa jo aiemmin EU:hun muuttaneet miehensä luo. Tämä 
käy työssä ja suunnittelee jo oman yrityksen perustamista. Leila ei puhu sanaakaan 
paikallista kieltä, mutta hän on optimistinen perheensä tulevaisuuden suhteen. 

1. Leila on kuvitteellinen henkilö, mutta EU:n alueella oleskelee yli 21 miljoonaa 

hänenlaistaan ihmistä, joilla ei ole EU:n kansalaisuutta. Tämä tarkoittaa, että noin 

4 prosenttia EU:n väestöstä on EU:n ulkopuolelta tulleita muuttajia, jotka oleskelevat 

EU:ssa laillisesti (ks. kaavio 1). Joka vuosi osa heistä saa EU:n kansalaisuuden. Vuosina 

2013–2016 jonkin EU:n jäsenvaltion kansalaisuuden sai noin 3,2 miljoonaa EU:n ulkopuolelta 

tullutta muuttajaa. Jos otetaan huomioon toisen sukupolven muuttajat, lähes 18 prosentilla 

EU:ssa oleskelevasta väestöstä on muuttajatausta1. 

Kaavio 1 – Vuonna 2017 EU:n väestöstä noin 4 prosenttia oli EU:n ulkopuolelta tulleita 
EU:ssa laillisesti oleskelevia muuttajia 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Eurostatin toimittamien tietojen perusteella 
(maaliskuu 2018). 

2. Tässä aihekohtaisessa katsauksessa käytetään nimitystä ”muuttaja” kaikista niistä, 

jotka asuvat laillisesti EU:ssa ilman EU:n kansalaisuutta (myös turvapaikanhakijoista ja 

pakolaisista) EU:n lainsäädännössä kaikkia muuttajia kutsutaan ”kolmansien maiden 

kansalaisiksi”. Muuttajien luokka käsittää erilaisia ihmisryhmiä (ks. kaavio 2), joilla on 

erilaiset oikeudet, tarpeet ja velvollisuudet. Tässä aihekohtaisessa katsauksessa ei käsitellä 

henkilöitä, jotka oleskelevat EU:ssa laittomasti. Lisätietoja terminologiasta esitetään 

liitteessä I. 

2014 2015 2016

19,5 miljoonaa 19,9 miljoonaa 20,9 miljoonaa 

+ 1,71 % + 5,03 %

2017

3,85 % 3,91 % 4,09 %

+ 3,76%

21,7 miljoonaa

4,23 %
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Kaavio 2 – EU:n ulkopuolelta tulevat muuttajat 

 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

3. EU:hun on aina suuntautunut muuttovirtoja, mutta yhden muuttajaryhmän eli EU:sta 

turvapaikkaa hakevien määrän merkittävä kasvu lisäsi tietoisuutta kiireellisestä tarpeesta 

käsitellä muuttoliikettä aiempaa paremmin. Nelivuotiskautena 2014–2017 EU:sta haki lähes 

3,7 miljoonaa ihmistä turvapaikkaa ensimmäisen kerran, mikä oli kolme kertaa enemmän 

kuin neljän edellisen vuoden aikana. Suunnilleen puolelle heistä myönnettiin suojelu (ks. 

kaavio 3). 

Laittomasti maassa 
oleskelevat henkilöt

Ei käsitellä tässä 
katsauksessa 

Työn, perheen-
yhdistämisen, 
opiskelun tai 
tutkimustyön 

vuoksi muuttavat 
henkilöt 

’MUUTTAJAT’
(mukaan lukien kansalaisuudettomat henkilöt)

Suojelua hakevat 
henkilöt: 

turvapaikanhakijat

Suojelua saavat 
henkilöt: pakolaiset, 

toissijaista tai 
humanitaarista 
suojelua saavat 

henkilöt
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Kaavio 3 – Ensimmäisten turvapaikkahakemusten määrä kolmikertaistui vuosina 2014–
2017 ja suojelu myönnettiin vajaassa puolessa tapauksista  

 
Huomautus: Ensimmäisellä turvapaikkahakemuksella tarkoitetaan kansainvälistä suojelua koskevaa 
pyyntöä, joka esitetään ensimmäisen kerran tietyssä jäsenvaltiossa. Myönteisten 
turvapaikkapäätösten kokonaismäärällä tarkoitetaan turvapaikkahakemuksen tekoajankohdasta ja 
menettelyn vaiheesta riippumatta kaikkia päätöksiä, joilla myönnetään suojelu (eli määrä käsittää 
sekä ensimmäisessä käsittelyssä tehdyt päätökset että muutoksenhakuvaiheessa tehdyt päätökset). 
Myönteisen päätöksen saaneet henkilöt eivät enää ole turvapaikanhakijoita vaan pakolaisia tai muita 
suojelua saavia henkilöitä. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Eurostatin toimittamien tietojen perusteella 
(maaliskuu 2018). 

4. Valtaosa muuttajista, jotka oleskelivat EU:ssa laillisesti, oli vuonna 2016 Leilan kaltaisia 

ihmisiä, jotka tulivat EU:hun perheenjäsentensä luo (39 prosenttia), tai ihmisiä, jotka tulivat 

harjoittamaan palkallista toimintaa, kuten tekemään työtä tai harjoittamaan 

tutkimustoimintaa (16 prosenttia). Lisäksi kuusi prosenttia tuli opiskelemaan. Vain 

kuusi prosenttia tulijoista oli pakolaisia tai muita kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä. 

Lopuista 33 prosentista ei ole saatavilla tietoja siitä, miksi he muuttivat2. 

5. Muuttajat sijoittuvat eri puolille EU:ta siten, että viidessä jäsenvaltiossa (Saksassa, 

Espanjassa, Ranskassa, Italiassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa) oleskelee noin 

77 prosenttia muuttajaväestön kokonaismäärästä. Muuttajien osuus on siten noin 

viisi prosenttia näiden maiden väestöstä. Liitteessä II on lisätietoja muuttajien 

jakautumisesta EU:hun. EU:n muuttajaväestössä on eniten Turkista, Marokosta, Ukrainasta 

ja Kiinasta tulleita henkilöitä. Heidän osuutensa oli yhteensä 31 prosenttia kaikista EU:ssa 
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vuonna 2016 asuneista muuttajista2. Kaiken kaikkiaan EU:hun on muuttanut väkeä 

174 maasta. 

Kotouttaminen 

Kaikki oli Leilalle uutta. Hän sai tukea paikallisesta neuvontakeskuksesta, joka tarjosi 
neuvontaa vastasaapuneille muuttajille. Hänellä oli jonkin verran koulutusta, ja hän 
päätti osallistua joihinkin tarjottuihin koulutuksiin. Hän aloitti kielikurssin ja sai joitakin 
ystäviä. Hänen lapsensa aloitti koulunkäynnin paikallisessa koulussa. 

Alussa Leila tarvitsi jonkun kääntämään ja tulkkaamaan hänelle. Kerran kansalaisjärjestön 
vapaaehtoinen oli hänen seuranaan lääkärillä viestinnän helpottamiseksi. Ajan myötä Leila 
oppi paikallisen kielen ja haki koulutusohjelmaan parantaakseen pätevyyttään. Hänellä oli 
oikeus päästä työmarkkinoille, mutta hänellä ei ollut vielä työpaikkaa. 

Vuosia myöhemmin, kun Leila oli integroitunut hyvin työmarkkinoille, hän päätti antaa jotain 
takaisin yhteiskunnalle. Hän toimii nyt kansalaisjärjestön vapaaehtoisena, joka ohjaa 
vastasaapuneita muuttajia ja toimii kääntäjänä ja tulkkina sekä kulttuurisena välittäjänä 
apua tarvitseville. Leilan lapsi ei ole enää lapsi, vaan hänellä on oma perheensä ja työnsä. 

6. Kotouttaminen on osa maahanmuuttoprosessia (ks. kaavio 4). Jotta muuttoliikettä 

voidaan hallita, EU tekee yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa muuttoliikkeen 

perimmäisten syiden käsittelemiseksi, asettaa maahantulon ja oleskelun 

vähimmäisedellytykset, joiden mukaisesti muuttajat voivat oleskella EU:ssa laillisesti, 

määrittelee turvallisuus- ja rajavalvontatoimenpiteitä ja tukee muuttajien kotouttamista 

koskevia jäsenvaltioiden toimia. Tutkimukset osoittavat, että mitä paremmin muuttajat 

kotoutetaan, sitä enemmän heistä on pitkällä aikavälillä taloudellista, sosiaalista ja 

verotuksellista hyötyä maassa, johon he asettautuvat3. 
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Kaavio 4 – Kotouttaminen on osa maahanmuuttoprosessia 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

7. Muuttajien kotouttaminen voi edellyttää toimia useilla osa-alueilla – esimerkiksi 

koulutuksen, työllisyyden, asumisen, terveydenhuollon ja kulttuurin aloilla. 

Kotouttamistoimia suunnittelevien on ymmärrettävä, miten kotouttaminen toteutetaan 

(esimerkiksi tiedettävä kohderyhmä sekä mitä toimenpiteitä on toteutettava ja miten niiden 

vaikutuksia mitataan). Se, mitä kotouttamisella tarkoitetaan, vaihteleekin maittain. Vaikka 

EU:ssa ei ole virallista määritelmää, vuonna 2004 neuvosto laati 11 yhteistä 

perusperiaatetta, jotka koskevat muuttajien kotouttamispolitiikkaa. Periaatteissa todetaan, 

että kotouttaminen on ”dynaaminen, pitkäaikainen ja jatkuva kahdensuuntainen keskinäisen 

mukautumisen prosessi”4 eli sosiaalinen prosessi, johon osallistuvat sekä muuttajat että 

vastaanottava yhteiskunta (ks. kaavio 5). 

Kaavio 5 – Maahanmuuttajien kotouttamispolitiikkaa koskevat yhteiset perusperiaatteet 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin neuvoston vuonna 2004 maahanmuuttajien 
kotouttamispolitiikasta EU:ssa antamien päätelmien perusteella. 
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8. Laatikossa 1 esitetään esimerkkejä hankkeista, joita on kehitetty jäsenvaltioissa EU:n 

rahoituksella kotouttamisen eri aloilla. 

Laatikko 1 – Esimerkkejä EU:n tukemista kotouttamishankkeista, joiden kohteena ovat EU:n 
jäsenvaltioissa oleskelevat muuttajat 

Työllisyys Kansainvälistä suojelua saavien harjoittelun edistäminen elinkeinojärjestöissä 
tavoitteena parantaa muuttajien ammattitaitoa ja ohjata heitä 
työhönsijoittamiseen. 

Koulutus Kielenopetuksen järjestäminen muuttajille tavanomaisen koulunkäynnin lisäksi: 
hankkeen kohderyhmänä olivat julkisiin kouluihin tulevat muuttajat, joiden 
määrä kasvaa ja jotka eivät usein osaa ollenkaan kansallista kieltä. 

Ammatillinen 
koulutus 

Ammatillisen koulutuksen antaminen muuttajataustaisille ihmisille: hankkeessa 
pyrittiin parantamaan osallistujien kielitaitoa, kuten työssä tarvittavan teknisen 
sanaston hallintaa, yhdistämällä nämä asiat muuhun ammatilliseen 
koulutukseen. 

Asuminen Kansainvälistä suojelua saavien asunnon saantia helpotettiin osana laajempaa 
hanketta, jolla tarjottiin useita palveluja tälle kohderyhmälle. 

Terveydenhuolto Käsikirjan laatiminen, jotta voitiin helpottaa viestintää vastaanottavan 
jäsenvaltion kieltä osaamattomien potilaiden ja hoitohenkilöstön välillä. 

Sosiaalinen 
osallisuus 

Työpajat, joilla edistettiin välitöntä yhteistyötä yhteiskunnan ja turvapaikan 
saaneiden välillä: hanke käsitti tapahtumien järjestämistä, sosiaalisten taitojen 
kehittämistä ja vapaa-ajan toimintaa. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kyselytutkimus. 

9. Muuttajien ja EU:n kansalaisten väliset erot työllisyydessä, koulutuksessa, 

sosiaalisessa osallisuudessa ja aktiivisessa kansalaisuudessa osoittavat selvästi, että 

vaikuttavia kotouttamistoimia tarvitaan (ks. kaavio 6). 



 12 

 

Kaavio 6 – Valittujen indikaattoreiden kehitys (%) 

 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Eurostatin toimittamien tietojen perusteella 
(maaliskuu 2018). 

Aihekohtaisen katsauksen tavoite ja lähestymistapa 

10. Tämä aihekohtainen katsaus ei ole tarkastuskertomus, vaan katsauksessa esitetään, 

mitä EU tekee muuttajien kotouttamisen tukemiseksi. Ensimmäisessä osassa kuvataan 

toimia, joita EU:n toimielimet ovat toteuttaneet kotouttamisen alalla kahden viime 

vuosikymmenen aikana. Erityistä huomiota kiinnitetään aloitteisiin, joilla on vastattu viime 

vuosina kasvaneisiin muuttovirtoihin. Toisessa osassa luodaan yleiskatsaus jäsenvaltioissa 
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toteutettuihin kotouttamistoimiin ja selvitetään, mikä merkitys EU:n aloitteilla on ollut 

niiden muotoilussa. 

11. Tilintarkastustuomioistuin tuo eri puolilla aihekohtaista katsaustaan esiin muuttajien 

vaikuttavan kotouttamisen kannalta keskeisiä korkean tason haasteita, jotka koskevat koko 

EU:ta (ks. kohta 2). Aihekohtaisessa katsauksessa ei käsitellä laitonta muuttoliikettä, 

rajavalvontaa eikä turvapaikka-asioiden käsittelyä. Katsauksessa keskitytään komission 

yhdessä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoimiin rahastoihin, koska niistä on saatavissa eniten 

EU:n varoja muuttajien kotouttamistoimenpiteisiin. 

12. Tässä aihekohtaisessa katsauksessa esitettävät tosiseikat perustuvat seuraaviin 

lähteisiin: 

- Komission, EU:n kahden viraston (Euroopan unionin perusoikeusvirasto ja Euroopan 

turvapaikka-asioiden tukivirasto) ja muiden järjestöjen (Kansainvälinen 

siirtolaisuusjärjestö, siirtolaispolitiikkaa käsittelevä ryhmä Migration Policy Group, 

Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutettu ja Punainen Risti) henkilöstön 

haastattelut. 

- Jäsenvaltioille (ja Norjalle) osoitettu kysely, joka toteutettiin eurooppalaisen 

kotouttamisasioiden verkoston (European Integration Network, EIN)5 tuella. Vastauksia 

saatiin 326. Kysymykset ja saadut vastaukset esitetään liitteessä III. 

- Analyysi 44 raportista7, jotka olivat 22 jäsenvaltion ylimpien tarkastuselinten 

toimittamien raporttien joukossa ja jotka liittyivät niiden vuodesta 2011 alkaen 

tekemään tarkastustyöhön, joka koski kotouttamista niiden kotimaissa. Lopuissa 

kuudessa jäsenvaltiossa ei tehty tätä alaa koskevaa tarkastustyötä kyseisenä 

ajanjaksona. 

- - Tilintarkastustuomioistuimen aiemmat tarkastukset, jotka koskivat hotspot-

lähestymistapaa8, Euroopan pakolaisrahastoa ja Euroopan kotouttamisrahastoa9 sekä 

turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa (AMIF)10. 
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- Perehtyminen tuloksiin liittyviin näkökohtiin, jotka 28 jäsenvaltiota raportoivat 

vuotta 2016 koskevissa AMIF:n täytäntöönpanokertomuksissa ja AMIF:n 

väliarvioinneissa sekä vuotta 2016 koskevissa vähävaraisimmille suunnatun 

eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) vuotuisissa täytäntöönpanokertomuksissa. 

- Perehtyminen aihetta käsittelevien julkaisujen laajaan luetteloon, kuten EU:n 

asiakirjoihin ja Euroopan muuttoliikeverkoston (EMV)11 julkaisuihin. 

13. Komissiolle annettiin mahdollisuus kommentoida tämän aihekohtaisen katsauksen 

luonnosta. 

EU TARJOAA KANNUSTIMIA JA TUKEA MUUTTAJIEN KOTOUTTAMISTA VARTEN 

14. Tässä aihekohtaisen katsauksen ensimmäisessä osassa käsitellään komission vuosien 

mittaan kehittämiä tärkeimpiä välineitä ja aloitteita. Lisäksi analysoidaan, miten EU:n 

muuttoliikepolitiikka ja syrjinnän vastainen politiikka voivat vaikuttaa 

kotouttamispolitiikkaan, tutkitaan EU:n varojen merkitystä ja kuvaillaan toimia, joita EU on 

viime aikoina toteuttanut muuttajien kotouttamisen edistämiseksi. 

EU on tukenut jäsenvaltioita lähes kahden vuosikymmenen ajan 

15. Vuonna 2009 voimaan tulleella Lissabonin sopimuksella (’perussopimus’) vahvistettiin 

muuttajien kotouttamiselle uusi EU:n poliittinen kehys luomalla ensimmäistä kertaa selkeä 

oikeusperusta tämän alan kannustimia ja tukea koskeville EU:n aloitteille12. Ensisijainen 

vastuu kotouttamispolitiikasta on kuitenkin edelleen jäsenvaltioilla. Perussopimuksen 

muuttamista edelsivät EU:ssa aiemmin tehty kotouttamista koskeva yhteistyö sekä 

Amsterdamin sopimuksen13 ja Tampereen työohjelman14 yhteydessä vuodesta 1999 alkaen 

kehitetyt aloitteet. Siitä lähtien neuvosto, Euroopan parlamentti ja komissio ovat esittäneet 

useita kotouttamista koskevia ei-sitovia tiedonantoja ja aloitteita. 

16. Muuttajien kotouttamista koskeva EU:n nykyinen kehys perustuu kolmeen 

pääasiakirjaan: 

- ”Maahanmuuttajien kotouttamispolitiikkaa Euroopan unionissa koskevat yhteiset 

perusperiaatteet” (kohta 7), jotka neuvosto laati vuonna 2004, jotka Euroopan 

parlamentti palautti mieliin vuonna 201315 ja jotka neuvosto vahvisti jälleen 



 15 

 

vuonna 201416, ovat muuttajien kotouttamista koskevan poliittisen yhteistyön perusta 

EU:ssa ja käsittävät 11 ei-sitovaa periaatetta, joihin jäsenvaltiot voivat verrata omia 

toimiaan niitä arvioidessaan (ks. kaavio 5). 

- Komission vuonna 2011 antamassa tiedonannossa ”Eurooppalainen 

toimintasuunnitelma kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista varten”17 

käsitellään muuttajien kotouttamiseen liittyviä haasteita ja ehdotetaan osa-alueita, 

joilla komissio ja jäsenvaltiot voisivat toteuttaa toimia kotouttamistoimien 

edistämiseksi. 

- Komission kesäkuussa 2016 antamassa tiedonannossa ”Kolmansien maiden kansalaisten 

kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma” esitetään kattava kehys, jolla tuetaan 

jäsenvaltioita niiden kehittäessä ja tehostaessa kotouttamispolitiikkojaan18. 

17. Lisäksi EU on pyrkinyt edistämään tietojenvaihtoa ja parhaiden käytäntöjen levittämistä 

luomalla eurooppalaisen kotouttamisasioiden verkoston kaltaisia eurooppalaisia verkostoja, 

edistämällä yhteistyötä EU:ssa ja asettamalla aihetta koskevaa tietoa saataville vakioidulla 

tavalla (esimerkiksi kotouttamisen käsikirjat19, kotouttamisasioita käsittelevä EU:n 

verkkosivusto20 yhteiset indikaattorit eli ’Zaragoza-indikaattorit’ – ks. kohta 43). Liitteessä IV 

esitetään aloitteiden ja välineiden kehitystä kuvaava aikajana. Nämä välineet auttavat 

jäsenvaltioita arvioimaan, kehittämään ja seuraamaan kotouttamista koskevia kansallisia 

kehyksiään. 

EU:n muuttoliikepolitiikka vaikuttaa kansallisiin kotouttamispolitiikkoihin 

18. Perussopimuksen mukaisesti (kohta 15) EU on kehittänyt yhteisiä maahanmuuttoa ja 

muuttajien viisumeja koskevia sääntöjä EU:n yhteisen muuttoliikepolitiikan perusteella (ks. 

liite V, jossa on tietoa kyseisestä lainsäädännöstä). Maaliskuussa 2018 voimassa olleissa EU:n 

kahdessa direktiivisarjassa erotetaan toisistaan muuttajat, jotka liikkuvat käyttämällä 

tunnustettuja, sallittuja kanavia (laillinen muuttoliike), ja suojelua EU:n rajoilla 

(turvapaikkaa) tai EU:n ulkopuolisista maista käsin (uudelleensijoittamista) hakevat 

muuttajat. Tämän vuoksi muuttajat voivat käyttää eri kanavia tullakseen ja asettautuakseen 

EU:hun (ks. kaavio 7). 
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Kaavio 7 – Muuttajat voivat käyttää eri muuttokanavia saapuakseen oleskelemaan EU:ssa 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

19. Muuttoliikettä koskevissa direktiiveissä vahvistetaan EU:ssa muuttajiin sovellettavat 

maahantulon ja oleskelun vähimmäisedellytykset, joista useat ovat keskeisiä heidän 

kotouttamisensa onnistumisen kannalta, kuten oikeus perheenyhdistämiseen sekä pääsy 

työmarkkinoille, koulutusmahdollisuudet ja oikeus sosiaaliturvaetuuksiin. Käytetyn 

muuttokanavan ja oleskelun tarkoituksen mukaan (esimerkiksi pakolainen, erittäin pätevä 

työntekijä, perheenjäsen tai opiskelija) muuttajiin sovelletaan erilaisia edellytyksiä. 

Liitteessä VI esitetään edellytykset, jotka olivat maaliskuussa 2018 voimassa EU:n sääntöjä 

soveltavissa 25 jäsenvaltiossa21. Lainsäädäntöä tarkistettiin maaliskuussa 2018 (ks.liite V). 

Nimenomaan kotouttamiseen liittyvä tärkein komission ehdottama muutos on, että 

lyhennetään enimmäisaikaa, jonka verran turvapaikanhakijat joutuvat odottamaan ennen 

työmarkkinoille pääsyä, yhdeksästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen. 

Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää koskevat 
direktiivit

Laillista muuttoliikettä 
koskevat direktiivit

Työnteko, opiskelu, 
tutkimustyö, 

perheenyhdistäminen, 
vapaaehtoistyö tai 

au pairina työskentely

LAILLINEN 
MUUTTOLIIKE

UUDELLEEN-
SIJOITTAMINEN

TURVAPAIKKA

Suojelun hakeminen

EU:N 
RAJOJEN 

ULKO-
PUOLELLA

Suojelun hakeminen

Turvapaikkahakemus

EU:N 
RAJOILLA

VOIMASSA OLEVA LUPA ta i  
VIISUMI SAAPUESSA

VOIMASSA OLEVA LUPA tai  
VIISUMI SAAPUESSA TURVAPAIKKAHAKEMUS 

LAITON 
MUUTTOLIIKE

EI HAE 
TURVA-
PAIKKAA

TURVA-
PAIKKAA EI 
MYÖNNETÄ

PALUU 
a lkuperämaahan 

ta i  LAILLISTAMINEN 
eri  perusteella

La i ttomasti 
maassa 

oleskelevat 
henkilöt

● Pakolainen
● Toissijaista suojelua saava
● Humanitaarista suojelua 

saava

● Eri ttä in pätevä 
työntekijä

● Kausityöntekijä
● Opiskelija
● Vapaaehtoistyöntekijä 
● Muutta jan 

perheenjäsen
● Muu

EU:SSA

TURVAPAIKKA 
MYÖNNETÄÄN

● Pakolainen
● Toissijaista suojelua saava
● Humanitaarista suojelua saava

EI PALAA 
a lkuperä-
maahan

OLESKELULUPA/ 
VIISUMI MYÖNNETÄÄN

OLESKELULUPA/ 
VIISUMI MYÖNNETÄÄN
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20. Vastuu EU:n muuttoliikelainsäädännön täytäntöönpanosta on jäsenvaltioilla, joiden on 

saatettava EU:n direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöään. Komissio seuraa tätä osaksi 

kansallista lainsäädäntöä saattamista. Koska jäsenvaltioilla on jonkin verran harkintavaltaa 

toteutuksen suhteen, muuttajiin ei sovelleta kaikissa jäsenvaltioissa samanlaisia sääntöjä. 

Esimerkkejä eroista esitetään useissa julkaisuissa22. 

21. Nämä muuttajiin sovellettavien sääntöjen kansalliset erot ovat yksi niistä tekijöistä, 

joiden vuoksi muuttajat, pakolaiset ja turvapaikanhakijat mukaan lukien, saattavat siirtyä 

ensimmäisestä saapumismaasta toiseen maahaan23. Vuonna 2016 turvapaikanhakijoista 

30 prosenttia oli jättänyt aiemmin hakemuksen toiseen jäsenvaltioon24. Tämä viivästyttää 

kotouttamisprosessin alkamista ja voi heikentää muuttajien kotouttamisen tehokkuutta, 

koska kotouttaminen onnistuu sitä todennäköisemmin, mitä varhaisemmassa vaiheessa se 

aloitetaan25. Toinen viivästyttävä tekijä voi olla hakemusten käsittelyaika. Seitsemässä 

ylimpien tarkastuselinten raportissa (jotka koskivat viittä jäsenvaltiota) sen todettiin olevan 

pitkä. Myös komission hotspot-lähestymistapaa koskevassa tilintarkastustuomioistuimen 

erityiskertomuksessa26 todettiin, että tarkastuksen ajankohtana voimassa olleet, muuttajan 

saapumista ja rekisteröimistä seuraavat menettelyt (turvapaikkahakemus, siirto toiseen 

jäsenvaltioon, palautus lähtömaahan) olivat usein hitaita ja alttiita monille pullonkauloille. 

Haaste 1: Lyhennetään kotouttamisen aloittamiseen liittyviä viiveitä  
Mitä aikaisemmin kotouttaminen alkaa, sitä todennäköisemmin se onnistuu. Tekijät, jotka 
viivästyttävät kotouttamisprosessin alkamista (kuten se, että muuttajat siirtyvät toiseen EU:n 
jäsenvaltioon esimerkiksi maahantulon ja oleskelun edellytyksiä koskevien kansallisten 
sääntöjen eroista johtuen, tai pitkät hakemusten käsittelyajat) voivat vaikeuttaa muuttajien 
tehokasta kotouttamista yhteiskuntaan. 

Yhdenvertaiset oikeudet ja syrjimättömyys ovat ratkaisevan tärkeitä muuttajien 

kotouttamisessa 

Cheng on opiskellut EU:ssa neljän viime vuoden ajan ja saa tutkintonsa suoritettua. Hänellä 
on nyt tyttöystävä, ja hän haluaa asettautua aloilleen. Hän osaa kielen jo varsin hyvin, mutta 
hän ei löydä työpaikkaa: joko häntä ei kutsuta haastatteluihin ollenkaan tai hänelle 
ehdotetaan vain työpaikkoja, joihin hän on selvästi ylipätevä. Cheng alkaa tuntea tulleensa 
syrjityksi. 
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22. Yhdenvertaiset oikeudet ja syrjimättömyys ovat tärkeitä tekijöitä, jotka auttavat 

muuttajia kotoutumaan onnistuneesti27. Tilintarkastustuomioistuimen tekemässä kyselyssä 

neljä jäsenvaltiota ilmoitti, että vastaanottajamaan kansalaisten asenne muuttajia kohtaan 

vaikuttaa kielteisesti näiden kotouttamiseen. Syrjinnän vastaisesta kehyksestä säädetään 

EU:n lainsäädännössä perussopimuksessa28, EU:n perusoikeuskirjassa ja EU:n johdetussa 

oikeudessa29. Muuttoliikettä koskevassa EU:n lainsäädännössä on myös säännöksiä 

muuttajien yhdenvertaisesta kohtelusta, mutta niitä sovelletaan jäsenvaltioissa eri tavoin30. 

Kansallisella tasolla useimmat jäsenvaltiot pyrkivät varmistamaan, ettei muuttajia syrjitä: 

kuudessa jäsenvaltiossa hyväksyttiin hiljattain asiaa koskevaa lainsäädäntöä, neljässä muussa 

hyväksyttiin kansallinen toimintasuunnitelma ja/tai strategia. Yhdeksässä jäsenvaltiossa 

käynnistettiin kampanjoita ja muita tietoisuuden lisäämistä koskevia toimia syrjinnän 

torjumiseksi31. EU:n perusoikeusvirasto on antanut jäsenvaltioille perusoikeuksiin liittyvää 

apua, jotta voitaisiin muun muassa torjua muuttajiin kohdistuvan vihaa. 

23. EU:ssa esiintyvää syrjintää käsitellyt vuonna 2015 tehty erityiseurobarometri32 osoitti, 

että etniseen alkuperään perustuvaa syrjintää pidetään EU:ssa laajimmalle levinneenä 

syrjinnän muotona, ja kevään 2017 standardieurobarometrissä33 todettiin, että EU:n 

ulkopuolelta peräisin oleva muutto herättää kielteisiä tunteita eurooppalaisten 

enemmistössä (54 prosentissa). Komission mukaan haasteena on ryhtyä yhteisiin 

toimenpiteisiin tietoisuuden lisäämiseksi jo olemassa olevasta suojelusta ja 

yhdenvertaisuutta koskevien direktiivien paremman käytännön täytäntöönpanon ja 

soveltamisen varmistamiseksi34. Euroopan parlamentti muistutti, että 

joukkotiedotusvälineet muokkaavat merkittävästi yleistä mielipidettä maahanmuutosta ja 

muuttajien kotoutumisesta35. 

Haaste 2: Taataan yhdenvertaiset oikeudet ja syrjimättömyys  
Yhdenvertaiset oikeudet ja syrjimättömyys ovat tärkeitä tekijöitä, jotka auttavat muuttajia 
kotoutumaan onnistuneesti. Tehoton muuttajien syrjinnän vastainen politiikka saattaa estää 
heidän onnistuneen kotouttamisensa yhteiskuntaan. 

Muuttajien kotouttamiseen käytetään EU:n varoja 

24. Todelliset kotouttamismenot eivät ole tiedossa, koska vain AMIF kirjaa niitä koskevia 

tietoja. Muuttajien kotouttamiseen tarkoitettuja toimia voidaan rahoittaa EU:n 
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talousarviosta useiden rahastojen kautta. Kaaviossa 8 luetellaan ohjelmakauden 2014–

2020 merkittävimmät rahoituslähteet, joista myönnetään varoja muuttajien kotouttamiseen 

muiden tavoitteiden lisäksi. Näiden varojen kokonaismäärä on 128 miljardia euroa, mikä on 

kuitenkin vain teoreettinen luku, joka toteutuisi, jos kaikki varat kohdennettaisiin ainoastaan 

muuttajien kotouttamiseen. 
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Kaavio 8 – Katsaus tärkeimpiin muuttajien kotouttamista tukeviin EU:n rahastoihin 
 

EU:n rahasto 
Käytettävissä olevat 

varat1 (miljoonaa 
euroa) 

Rahastoa käyttävien 
jäsenvaltioiden 

lukumäärä4 
Kohderyhmänä olevat 

muuttajat Kotouttamistoimenpiteet 

 AMIF 8842 27 
Kaikki laillisesti oleskelevat Neuvonta ja koulutus  Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto  

Edistää muuttovirtojen tehokasta hallinnointia 
 ESR/nuorisotyöllisyysaloite 85 4553 20 Henkilöt, jotka voivat 

osallistua laillisesti 
työmarkkinoille, tai 

alaikäiset5 

Koulutus ja työmarkkinoille pääsyä 
helpottavat toimet  Euroopan sosiaalirahasto/nuorisotyöllisyysaloite 

Edistää työllisyyttä, koulutusta ja sosiaalista osallisuutta 
 EAKR 21 9063 4 Ei suoranaisena 

kohderyhmänä 
Koulutus-, sosiaali-, terveydenhuollon 

ja asuntoinfrastruktuurit  Euroopan aluekehitysrahasto 
Lujittaa taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta 

 Maaseuturahasto 15 2183 3 Ei suoranaisena 
kohderyhmänä 

Asumiseen, terveydenhuoltoon, 
koulutukseen ja työllisyyteen liittyvä 

apu  Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto 
Edistää maaseudun kestävää kehittämistä 

 EMKR 5813 0 Ei suoranaisena 
kohderyhmänä 

Ammatillinen koulutus ja 
käynnistämistuki  Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 

Edistää kalastus- ja vesiviljelyalueiden tasapainoista kehittämistä 
 

FEAD 3 814 4 
Jäsenvaltioiden 

määritelmän mukainen 

Elintarvikkeet, perushyödykkeinä 
annettava apu ja muut 

sosiaalista osallisuutta edistävät toimet 
kuin aktiivisen työvoimapolitiikan 

toimenpiteet 

 Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto 
Lieventää köyhyyttä 

1 Tilanne maaliskuussa 2018. Määrät sisältävät AMIFin varojen viimeaikaiset lisäykset (ks. kohta 32). Muuttajiin liittyvien toimien oletettiin rajoittuvan 
tiettyihin temaattisiin tavoitteisiin (ERI-rahastot) tai erityistavoitteisiin (AMIF). 

2 Erityistavoite 2 (Kotouttaminen/laillinen maahanmuutto). Erityistavoitteeseen 1 (Turvapaikkajärjestelmä) saattaa myös sisältyä kotouttamiseen liittyviä 
toimia, mutta niihin käytettävä varamäärä ei ole tiedossa ja se ei sisälly lukuun. 

3 Käytettävissä oleva ERI-rahastojen määrärahojen kokonaismäärä kaikkien temaattisten tavoitteiden osalta: 8 (kestävien ja laadukkaiden työpaikkojen 
edistäminen ja työvoiman liikkuvuuden tukeminen), 9 (sosiaalisen osallisuuden edistäminen sekä köyhyyden ja syrjinnän torjunta) ja 10 (investoiminen 
koulutukseen, mukaan lukien ammatilliseen koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen). 

4 Rahaston käyttö muuttajien kotouttamistoimenpiteisiin siten kuin jäsenvaltiot esittivät tilintarkastustuomioistuimen tekemässä kyselyssä. 
5 Jäsenvaltiot voivat myöntää kansainvälistä suojelua hakeville henkilöille pääsyn ammatilliseen koulutukseen ennen kuin heillä on mahdollisuus olla 

mukana työmarkkinoilla. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin seuraavien lähteiden perusteella: EU:n ohjelmissa hyväksytyt määrät tammikuussa 2018 vallinneen tilanteen 
mukaan, komission verkkosivusto https://cohesiondata.ec.europa.eu; tilintarkastustuomioistuimen kysely ja synergioita koskevat komission asiakirjat (ks. 
loppuviite 72).
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25. Myös EU:n muita varoja (kuten Horisontti 2020-, Erasmus+-, COSME- ja Kansalaisten 

Eurooppa -ohjelmien sekä työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevan Euroopan unionin 

ohjelman varoja), joita komissio tai valtuutetut laitokset hallinnoivat suoraan, voidaan 

käyttää muuttajien kotouttamiseen tähtäävien toimien rahoittamiseen. Lisäksi komissio 

hallinnoi suoraan osaa AMIF:stä. Näitä varoja ei käsitellä tässä katsauksessa. 

26. Kullakin rahastolla on erilaiset muuttajien kotouttamista koskevat tavoitteet. 

Esimerkiksi ESR pyrkii johdonmukaisesti integroimaan muuttajat työmarkkinoille ja torjuu 

sosiaalista syrjäytymistä tukemalla työllisyyttä, koulutusta ja sosiaalista osallisuutta. AMIF 

puolestaan käsittelee kotouttamista laajemmin ja keskittyy erityisesti ensimmäisiin vaiheisiin 

muuttajan saavuttua EU:hun. FEAD ja maaseuturahasto on tarkoitettu erityisesti köyhyyden 

lieventämiseen ja sosiaalisen osallisuuden edistämiseen. Maaseuturahasto keskittyy 

maaseutualueisiin ja FEAD enemmän välittömään tukeen, joka annetaan elintarvikkeina ja 

muuna aineellisena apuna. EAKR täydentää ESR:ää keskipitkän ja pitkän aikavälin toimilla, 

jotka koskevat sosiaali-, terveydenhuollon, koulutus-, asunto- ja 

lastenhoitoinfrastruktuureja. 

27. Tilintarkastustuomioistuimen kyselyn tulosten perusteella jäsenvaltiot käyttävät 

käytännössä AMIF:ää ja ESR:ää muuttajien kotouttamisen tukemisen rahoittamiseen. Hyvin 

harvat jäsenvaltiot taas käyttävät muita kaaviossa 8 lueteltuja rahastoja. 

Tilintarkastustuomioistuimen kysely osoitti, että kaikki jäsenvaltiot kuutta lukuun ottamatta 

käyttävät kansallisia varoja muuttajien kotouttamiseen. 

EU on vuodesta 2015 lähtien lisännyt toimiaan muuttajien kotouttamisen edistämiseksi 

28. EU:hun saapuvien turvapaikanhakijoiden määrän äskettäinen kasvu (kohta 3) johti 

useisiin EU:n johtamiin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on tukea jäsenvaltioita 

muuttajien kotouttamisessa. Muuttoliikkeen hallinnasta on tullut yksi komission 

kymmenestä tärkeimmästä poliittisesta sitoumuksesta36, ja tehokkaan kotouttamispolitiikan 

tarvetta korostettiin myös Euroopan muuttoliikeagendassa37 vuodelta 2015. EU on reagoinut 

suhtautumalla pakolaisia koskeviin kuluihin joustavasti, lisäämällä muuttoliikkeeseen 

liittyvien kysymysten painotusta EU-ohjausjaksossa, asettamalla käyttöön lisärahoitusta ja 

hyväksymällä muuttajien kotouttamista koskevan toimintasuunnitelman. 
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Vakaus- ja kasvusopimukseen sisältyy joustoa pakolaisiin liittyvien kustannusten käsittelyn 

osalta  

29. Vakaus- ja kasvusopimuksella (’sopimus’)38 pyritään varmistamaan jäsenvaltioiden 

julkistalouden kestävyys39. Sopimuksen määräykset sallivat jonkin verran joustavuutta 

jäsenvaltioiden julkistalouden rahoitusaseman kohtelussa40. Tämä pätee esimerkiksi 

epätavallisiin tapahtumiin, jotka eivät ole jäsenvaltion hallittavissa ja jotka vaikuttavat 

merkittävästi julkistalouteen41.  

30. Vuodesta 2015 lähtien komissio on pitänyt turvapaikanhakijoiden EU:hun 

suuntautuvasta muuttoliikkeestä aiheutuvia lisämenoja epätavallisena tapahtumana, mikä 

saattaa vähentää sopimuksessa vaadittuja sopeutuksia42. Vuoden 2015 joustolausekkeista 

hyötyi viisi jäsenvaltiota (Belgia, Italia, Itävalta, Suomi ja Unkari) ja vuoden 2016 

joustolausekkeista viisi (Belgia, Italia, Itävalta, Slovenia ja Suomi)43. Esimerkiksi vuonna 2016 

jousto auttoi mainittuja jäsenvaltioita rahoittamaan noin 2,6 miljardia euroa pakolaisten 

vastaanottamiseen liittyviä kuluja. 

31. Muuttoliike oli myös yksityiskohtaisemman taloudellisen analyysin kohteena 

vuoden 2014 jälkeisinä eurooppalaisen ohjausjakson kausina44. Vuosina 2016 ja 2017 

tehtyjen analyysien perusteella neuvosto antoi muuttajia koskeviin toimiin suoraan 

kohdistuvia erityisiä suosituksia Belgialle, Itävallalle ja Suomelle vuonna 2016 ja Belgialle, 

Itävallalle ja Ranskalle vuonna 2017. Suosituksissa viitataan pääasiassa tarpeeseen parantaa 

muuttajataustaisille ihmisille tarkoitettuja yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen 

sekä työmarkkinoihin liittyviä toimia. 

EU lisäsi tukeaan jäsenvaltioille soittamalla varojaan muuttajien kotouttamiseen 

32. Vastauksena muuttovirtojen kasvuun EU:n talousarviosta otetaan vuodesta 2015 

alkaen vuoteen 2021 saakka käyttöön yli 5 000 miljoonaa euroa lisärahoitusta 

muuttoliikkeen käsittelemiseksi. Tästä noin 3 200 miljoonaa euroa oli peräisin 

joustovälineestä45 ja yli 2 000 miljoonaa euroa ennakoimattomiin menoihin varatusta 

liikkumavarasta46. Osa määrästä käytettiin AMIFin määrärahojen kokonaismäärän 

lisäämiseen. Sen määrärahoista yli 115 miljoonaa euroa (yli 15 prosenttia) kohdennettiin 
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nimenomaan kotouttamiseen ja lailliseen maahanmuuttoon. Kaikkia AMIFin ohjelmia 

muutettiin rahoituksen lisääntymisen seurauksena.  

33. Komissio kehotti AMIF-ohjelmien väliarvioinnin yhteydessä jäsenvaltioita arvioimaan 

ohjelmakauden jälkipuoliskoa (2018–2020) varten uudelleen turvapaikka-, muuttoliike- ja 

kotouttamispolitiikkaan liittyvät tarpeet. Jäsenvaltiot ilmoittivat, että ne tarvitsisivat lähes 

450 miljoonaa euroa lisää rahoitusta käsitelläkseen AMIFin soveltamisalaan kuuluvia 

muuttajien kotouttamistarpeita. Tämä vastaa suunnilleen puolta kotouttamiseen tällä 

hetkellä käytettävissä olevista AMIFin varoista (ks.kaavio 8). Komission mukaan tarpeet 

arvioidaan säännöllisesti vuotuisten talousarviomenettelyjen yhteydessä. 

34. Tukeakseen jäsenvaltioita uusien tarpeiden arvioinnissa ja antaakseen apua siinä, miten 

EU:n varojen avulla voitaisiin selviytyä kasvaneista muuttovirroista, komission henkilöstö 

vieraili Länsi-Balkanin reitin varrella sijaitsevissa jäsenvaltioissa ja tarjosi kaikille 

jäsenvaltioille tukea EU:n ohjelmien uudelleensuunnittelua varten. Lisäksi komissio muistutti 

jäsenvaltioita siitä, että ERI-rahastoja voidaan käyttää muuttajien kotouttamiseen. Kaikki 

jäsenvaltiot (paitsi Tanska, joka ei käytä AMIF:ää) muuttivat kansallisia AMIF:n ohjelmiaan 

ottaakseen huomioon lisärahoituksen. Jäsenvaltiot katsoivat ERI-rahastojen ohjelmien 

olevan jo riittävän joustavia sen kannalta, että uuteen tilanteeseen voitiin vastata 

asianmukaisesti. Vain kahta EAKR:n ohjelmaa ja yhtä maaseuturahaston ohjelmaa muutettiin 

maaliskuuhun 2018 mennessä. Tilintarkastustuomioistuimen kyselyssä 22 jäsenvaltiota 

ilmoitti, että varojen kohdentaminen muuttajien kotouttamiseen muuttui vuoden 2015 

jälkeen. 

Haaste 3: Arvioidaan tarpeet ja rahoitus luotettavasti ja kattavasti  
Kotouttamistoimien olisi perustuttava luotettavaan ja kattavaan muuttajien ja 
vastaanottavien yhteiskuntien tarpeiden arviointiin, ja toimet olisi rahoitettava riittävillä 
varoilla, jotka olisi asetettava tarvittaessa saataville. Ilman luotettavaa arviota kansallisella 
tasolla tarvittavasta rahoituksesta ja siitä, miten EU:n varoilla voidaan täydentää kansallisia 
tukitoimia, vaarana on, että toimet voivat olla tehottomia. 

Komissio hyväksyi maahanmuuttajien kotouttamista koskevan toimintasuunnitelman 

35. Komission vuonna 2016 hyväksymä ”Kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista 

koskeva toimintasuunnitelman” (’toimintasuunnitelma’ – ks. kohta 16) vahvistaa komission 
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roolia kotouttamisen koordinoijana. Toimintasuunnitelman kohderyhmänä ovat kaikki 

laillisesti EU:ssa oleskelevat muuttajat toisen ja kolmannen sukupolven muuttajia lukuun 

ottamatta. Aloitteessa otetaan huomioon komissiolle kertynyt osaaminen, ja tarkoituksena 

on ottaa kaikki asiaankuuluvat sidosryhmät mukaan kotouttamisprosessiin. 

Toimintasuunnitelma käsitti seuraavien alojen toimenpiteitä: 

- Lähtöä/saapumista edeltävät toimenpiteet, joilla pyritään tukemaan muuttajia 

muuttoprosessin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Esimerkkejä ovat kielenopetus 

ja työhön liittyvä koulutus. 

- Koulutus on keskeinen väline onnistuneessa kotouttamisessa. Kielenopetus on 

ratkaisevan tärkeää. Tärkeitä ovat myös oikeus lastenhoitoon ja lasten oikeus 

laadukkaaseen koulutukseen sekä vastaanottavan yhteiskunnan lakeja, kulttuuria ja 

arvoja koskevan tietämyksen lisääminen. 

- Työllisyys ja ammatillinen koulutus, joilla tuetaan muuttajien ripeää ja täysimittaista 

integroitumista työmarkkinoille. Koulutus voi myös auttaa lieventämään erityistaitojen 

tarvetta EU:ssa ja sen ikääntyvissä yhteiskunnissa. Esimerkkejä ovat taitojen validoinnin 

ja ammattipätevyyksien tunnustamisen helpottaminen. 

- Peruspalvelujen, kuten asuntojen ja terveydenhuoltopalvelujen, saatavuus, jotta 

muuttajat voivat aloittaa elämänsä uudessa maassa ja heillä on riittävät 

työllistymismahdollisuudet. Aloitteita ovat esimerkiksi kohtuuhintaisia asuntoja tarjoava 

sosiaalinen asuntotuotanto, kaupunkien monimuotoisuuteen liittyvien haasteiden, 

kuten maantieteellisen eristymisen, torjunta ja muuttajien terveystarpeiden 

kartoittaminen. 

- Muuttajien aktiivinen osallistuminen yhteiskuntaan sosiaalisen osallisuuden 

edistämiseksi. Tämä voidaan saavuttaa edistämällä vuorovaikutusta vastaanottavien 

yhteisöjen kanssa sosiaalisilla sekä kulttuuri- ja urheilutapahtumilla, kannustamalla 

muuttajia toimimaan aktiivisesti paikallisessa, alueellisessa ja kansallisessa sosiaalisessa 

ja poliittisessa ympäristössä ja torjumalla syrjintää. 

- Koordinoinnissa, rahoituksessa ja seurannassa käytettävät välineet. 
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36. Toimintasuunnitelmassa esitettiin 52 toimenpidettä, joilla komissio tukisi jäsenvaltioita 

ja muita järjestöjä näiden pyrkiessä edistämään muuttajien kotouttamista ja jotka 

toteutettaisiin vuosina 2016 ja 2017. Esimerkki toimintasuunnitelmaan sisältyvästä 

toimenpiteestä esitetään laatikossa 2. Joulukuun 2017 lopussa komissio ei ollut saanut 

päätökseen 23 toimea47. Komissio raportoi toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta 

parlamentille ja neuvostolle vuoden 2018 aikana. 

37. Lisäksi toimintasuunnitelmassa, jonka neuvosto pani merkille48, kannustettiin 

jäsenvaltioita keskittämään toimensa tiettyihin toimenpiteisiin, jotka oli mahdollista 

toteuttaa kansallisella tasolla. Komissio toteaa, ettei se seuraa näitä toimenpiteitä, jotka 

esitettiin jäsenvaltioille ehdotuksen muodossa ja jotka kuuluvat niiden vastuualueeseen. 

Laatikko 2 – Esimerkki toimintasuunnitelmaan sisältyvästä toimenpiteestä 

Komissio julkisti marraskuussa 2017 Euroopan uudessa osaamisohjelmassa EU:n taitoprofiilityökalun 
muuttajille49. Tavoitteena on tunnistaa ja rekisteröidä turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja muiden 
muuttajien osaaminen ja koulutus ja antaa heille konkreettisia neuvoja siitä, mitä seuraavaksi olisi 
tehtävä (esimerkiksi ohjaus täydennyskoulutukseen, tutkintotodistusten tunnustaminen, taitojen 
validointi tai työllistymisen tukeminen). Välinettä voivat käyttää muuttajille palveluja tarjoavat 
kansalliset ja muut organisaatiot. 

 
Haaste 4: Jäsenvaltiot sitoutuvat toteuttamaan toimintasuunnitelman 
Jäsenvaltioihin liittyvien toimintasuunnitelman toimenpiteiden tehokas täytäntöönpano on 
riippuvainen jäsenvaltioiden sitoutumisesta. Komissio seuraa toimenpiteitä, mikä voi 
rajoittaa sen mahdollisuuksia antaa jäsenvaltioille lisätukea. 

Jäsenvaltiot tunnustavat komission roolin merkityksen, mutta valtaosan mielestä sitä ei 

pitäisi kasvattaa 

38. Lähes kaikki tilintarkastustuomioistuimen kyselyyn vastanneet arvioivat komission 

kotouttamispolitiikan kehittämistä ja täytäntöönpanoa varten heille antaman tuen olleen 

osittain tai täysin relevanttia. Jäsenvaltiot arvostivat erityisesti muuttajia varten 

kohdennetun rahoituksen (AMIF) saatavuutta ja mahdollisuuksia vaihtaa hyviä käytäntöjä 

eurooppalaisen kotouttamisasioiden verkoston välityksellä. Eurooppalaisen 

kotouttamisasioiden verkoston jäsenistä 13 kuitenkin totesi, että he haluaisivat EU:n varojen 

käyttöön enemmän joustavuutta ja varojen käyttöön liittyvän hallinnollisen taakan 

vähentämistä. Valtaosa eurooppalaisen kotouttamisasioiden verkoston jäsenistä (20 



 26 

 

kaikkiaan vastanneista 29 jäsenestä) katsoi, että komission nykyisiä valtuuksia muuttajien 

kotouttamisessa ei pitäisi lisätä. 

JÄSENVALTIOILLA ON ENSISIJAINEN VASTUU MUUTTAJIEN KOTOUTTAMISESTA 

39. Vaikka EU:lla on merkittävä asema, päävastuu kotouttamistoimista on jäsenvaltioilla 

niin kansallisella, alueellisella kuin paikallistasollakin. Tässä yhteydessä 

tilintarkastustuomioistuin perehtyi siihen, miten jäsenvaltioiden kotouttamispolitiikat 

muokkaavat muuttajien kotouttamista ja miten jäsenvaltiot hyödyntävät seurausten 

seurantaan käytettäviä välineitä sekä miten EU:n ja kansallisen tason 

koordinointijärjestelyillä pyritään varmistamaan rahastojen väliset synergiat ja täydentävyys. 

Useimmilla jäsenvaltioilla on kotouttamispolitiikka 

Ali tuli äskettäin EU:hun jätettyään kaiken taakseen. Hän osaa paikallista kieltä heikosti, ja 
hänen on kiireellisesti löydettävä keino itsensä elättämiseen. Siksi hän on ottanut vastaan 
työpaikan, joka ei vastaa hänen odotuksiaan. Hän halusi osallistua kielikurssille 
parantaakseen kielitaitoaan, mutta kurssit järjestettiin päivisin eikä Ali voinut osallistua 
niihin työaikojensa vuoksi. Iltakurssin järjestämisestä ilmoitettiin, mutta järjestäjä odotti 
rahoitusta eikä ollut varma, milloin kurssi alkaisi. 

40. Muuttajiin kohdistuvia toimia kehitetään erilaisten toimintapoliittisten kehysten 

mukaisesti. Joillakin jäsenvaltioilla on kansallinen kotouttamispolitiikka, jotkin kehittävät 

toimia paikallis- tai aluetasolla ja toiset sisällyttävät muuttajien kotouttamisen muihin 

politiikkoihin, joita ei ole suunniteltu erityisesti muuttajia varten. Vuoden 2017 lopussa 

25 jäsenvaltiolla oli kansallinen/alueellinen tai paikallinen muuttajien 

kotouttamispolitiikka50. Tilintarkastustuomioistuimen kyselyn mukaan 22 jäsenvaltiota oli 

tarkistanut kotouttamispolitiikkaansa sitten vuoden 2014. Se, ettei erityistä politiikkaa ole, ei 

tarkoita, etteikö muuttajien kotouttamistoimia toteutettaisi. Se voi kuitenkin johtaa 

vaikeuksiin tähän kohderyhmään sovellettavan kokonaisvaltaisen lähestymistavan 

täytäntöönpanossa. 

41. Tilintarkastustuomioistuimen kysely osoittaa, että pakolaiset ovat muuttajaryhmistä 

yleisimmin valtion toimien kohteina. Monilta jäsenvaltioilta puuttuvat kuitenkin joitakin 

muuttajaryhmiä koskevat toimet (kuten nuoria muuttajia51 tai kansalaisuudettomia 

henkilöitä koskevat toimet – ks. kaavio 9), tai joitakin kotouttamisen aloja koskevat toimet 
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(ks. kaavio 10). Lisäksi 14 jäsenvaltiota totesi, että ne olivat vuoden 2014 jälkeen arvioineet 

uudelleen muuttajien tarpeet, ja 16 jäsenvaltiota totesi, että ne olivat siirtäneet 

kotouttamistoimien painotusta eri kohderyhmiin muuttovirtojen kasvettua. 

Kaavio 9 – Monilta jäsenvaltioilta puuttuvat tiettyjä muuttajaryhmiä koskevat toimet 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin kyselyn perusteella. 

Kaavio 10 – Jäsenvaltiot eivät toteuta kotouttamistoimenpiteitä kaikilla aloilla 

  Koulutus Sosiaalinen 
osallisuus Työllisyys Terveydenhuolto Asuminen Ammatillinen 

koulutus 
Toimenpiteitä toteuttavien 
jäsenvaltioiden lukumäärä 
(% kokonaismäärästä) 

23 
(82 %) 

22 
(79 %) 

18 
(64 %) 

18 
(64 %) 

17 
(61 %) 

14 
(50 %) 

Huomautus: Jäsenvaltioista neljä ei vastannut tähän kysymykseen. 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin kyselyn perusteella. 

42. Tilintarkastustuomioistuimen tutkimissa ylimpien tarkastuselinten raporteissa tuotiin 

esiin useita puutteita, jotka liittyivät jäsenvaltioiden kotouttamistoimien suunnitteluun ja 

täytäntöönpanoon: 

- Kotouttamistoimien suunnittelun puutteet (22 raporttia, jotka liittyivät 

11 jäsenvaltioon). Raporttien mukaan havaittiin ongelmia, jotka koskivat lainsäädännön 

puutteita tai lainsäädännöllisiä rajoituksia, jotka estivät toimien sujuvan 

täytäntöönpanon (12 raporttia) sekä puutteita eri kotouttamistoimien suunnittelussa 
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(seitsemän raporttia) ja kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien osallistumisessa 

kotouttamisprosessiin (kolme raporttia). 

- Muuttajien kotouttamistoimenpiteiden täytäntöönpanoon liittyvät puutteet. 

Toimenpiteitä pidettiin riittämättöminä tai epäasianmukaisina tai katsottiin, ettei niitä 

käytetty täysimääräisesti (19 raporttia, jotka liittyivät 12 jäsenvaltioon). Esimerkiksi 

joissakin toimenpiteissä rajoitettiin joidenkin muuttajaryhmien osallistumista, joissakin 

toimenpiteissä ei vastattu täysimääräisesti muuttajien tarpeisiin ja toisia toimenpiteitä 

ei pantu tehokkaasti täytäntöön. Esimerkkejä ylimpien tarkastuselinten raportoimista 

epäasianmukaisista tai riittämättömistä kotouttamistoimenpiteistä esitetään 

laatikossa 3. 

Laatikko 3 – Esimerkkejä ylimpien tarkastuselinten raportoimista epäasianmukaisista tai 
riittämättömistä kotouttamistoimenpiteistä 

Erään jäsenvaltion osalta ylin tarkastuselin raportoi, että alle vuoden ajan suojelua saavien 
henkilöiden mahdollisuus hyödyntää kotouttamistoimenpiteitä rajoittui maantieteellisesti maan 
pääkaupunkiin. Toisessa jäsenvaltiossa todettiin, että suojelua saavia henkilöitä koskevat 
toimenpiteet rajoittuivat pääasiassa käteisenä rahana maksettaviin avustuksiin. Lisäksi raportoitiin, 
että neljässä jäsenvaltiossa kielenopetus ei ollut asianmukaista sen kannalta, että muuttajat olisivat 
oppineet kansallisen kielen (esimerkiksi riittämätön tuntimäärä, muuttajat eivät pystyneet 
osallistumaan opetukseen tai käytettävissä oleva rahoitus oli riittämätön). 

Ylinten tarkastuselinten raporteissa tuotiin myös esiin, etteivät kotouttamistoimenpiteet koskeneet 
tiettyjä kohderyhmiä järjestelmällisesti. Esimerkiksi eräässä jäsenvaltiossa 33 kuntaa ei tarjonnut 
yksilöllisiä tukitoimenpiteitä suojelua saaville henkilöille ennen kuin heitä pidettiin kunnan asukkaina. 
Eräässä toisessa jäsenvaltiossa ei ollut suunniteltu erityisiä kotouttamistoimenpiteitä suojelua 
saaville henkilöille heidän saapumisensa jälkeisinä viitenä ensimmäisenä vuonna. 

 
Haaste 5: Tuetaan kaikkia muuttajia kaikilla asianomaisilla politiikanaloilla  
Kansallisen tason kotouttamispolitiikalla on oltava kattava kehys kaikkien muuttajien 
tukemiseksi kaikilla asiaan liittyvillä politiikanaloilla. Kotouttamispolitiikka, joka ei kata 
kaikkien muuttajaryhmien osalta kaikkia asiaan liittyviä politiikanaloja, voi johtaa 
tehottomampaan kotouttamiseen. 

Kotouttamisesta on nykyisellään vain vähän tietoja 

43. Hyvien tietojen saatavuus on erittäin tärkeää muuttajien tarpeita vastaavien 

kotouttamistoimien kehittämisen kannalta. EU:n tasolla neuvosto52 sopi vuonna 2010 EU:n 

yhteisistä keskeisistä indikaattoreista (Zaragoza-indikaattorit), joilla mitataan muuttajien 
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kotouttamista työllisyyden, koulutuksen, sosiaalisen osallisuuden ja aktiivisen 

kansalaisuuden osalta. Nämä indikaattorit ovat EU:ssa edistysaskel kotouttamisen 

ymmärtämisen kannalta. Komission mukaan niillä on kuitenkin rajoituksensa53: 

muuttajaväestöä koskevat tiedot eivät ole aina yhdenmukaistettuja, indikaattorit eivät ole 

aina luotettavia eikä tietoja eritellä muuttajaryhmittäin. Tämä johtuu lähinnä siitä, että 

Zaragoza-indikaattoreissa käytetään tietoja, jotka saadaan EU:n laajuisista vakioiduista 

otantatutkimuksista54. Nämä eivät kata kaikkia muuttajia, ja muuttajien vastausprosentti on 

todennäköisesti alhainen. Noin puolet tilintarkastustuomioistuimen kyselyyn vastanneista 

totesi, etteivät he käytä Zaragoza-indikaattoreita kotouttamistoimiensa seurausten 

seurantaan. Kaiken kaikkiaan 30 prosenttia vastaajista ei käytä mitään indikaattoria 

kotouttamistoimiensa seurausten seurantaan. 

44. Myös komissio pyrkii parantamaan tietojen saatavuutta. Vuonna 2016 komissio 

perusti Yhteiseen tutkimuskeskukseensa muuttoliikkeen ja väestörakenteen tietokeskuksen, 

joka pyrkii hallitsemaan nykyisin saatavilla olevia tietoja paremmin ja vahvistamaan 

komission valmiuksia vastata muuttoliikkeestä aiheutuviin haasteisiin. Komissio kehitti lisäksi 

kaksi uutta indikaattoria, jotka liittyvät muuttajien terveyteen, ja paransi eräiden 

työllisyysindikaattoreiden kattavuutta ottamalla huomioon myös alueellisen ulottuvuuden ja 

kaupungistumisasteen. Vuonna 2018 komissio aikoo yhdessä OECD:n kanssa julkaista 

raportin kotouttamisindikaattoreista, jotta voidaan verrata EU:n jäsenvaltioiden ja muiden 

valtioiden tilannetta keskenään55. Komissio aikoo vuonna 202156 antaa lisätietoja muuttajien 

ja heidän lastensa työllisyystilanteesta samaan tapaan kuin vuonna 201457. Jäsenvaltioita ja 

muita maita voidaan vertailla myös maahanmuuttajien kotouttamispolitiikan indeksillä 

(Migrant Integration Policy Index, MIPEX), jonka kaksi yksityistä organisaatiota on kehittänyt 

AMIF:n rahoituksen avulla ja jolla voidaan arvioida maiden kotouttamispolitiikkoja58. 

45. Tilintarkastustuomioistuimen tutkimissa ylimpien tarkastuselinten raporteissa tuotiin 

esiin, että kansallisella tasolla ei ole riittävästi tietoja kotouttamistoimenpiteistä. Tämä 

johtuu siitä, että kotouttamista mittaavia indikaattoreita ei ole tai ne ovat 

epätarkoituksenmukaisia (kuusi raporttia neljästä jäsenvaltiosta), sekä 

epätarkoituksenmukaisten tai epätäydellisten tietojen keräämisestä (15 raporttia 

12 jäsenvaltiosta). Lisäksi EU:n kaupunkiagendan59 yhteydessä raportoitiin puutteista, joita 
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havaittiin näyttöön perustuvien kotouttamistoimien suunnittelussa kaupungeissa60. 

Tilintarkastustuomioistuimen kyselyn mukaan useimmat jäsenvaltiot tietävät 

kotouttamistoimenpiteillä tuettavien muuttajien lukumäärän ja tukemiseen käytettyjen 

varojen määrän joko osittain (18) tai eivät ollenkaan (neljä). Yksikään kyselyyn vastanneista 

jäsenvaltioista ei pystynyt esittämään kaikkien EU:n ja kansallisten varojen osalta niiden 

jakautumista muuttajaryhmittäin (esimerkiksi pakolaiset ja perheenyhdistämisen vuoksi 

muuttavat). 

46. EU:n rahastojen osalta kauden 2014–2020 lainsäädäntökehyksessä, joka koskee 

AMIF:ää, ERI-rahastoja ja FEAD:tä, ei edellytetä, että jäsenvaltiot kohdistaisivat seurantaa 

seurauksiin (eli tuloksiin ja vaikutuksiin), joita kotouttamistoimenpiteillä on muuttajien 

kannalta. Käytännössä tämä tarkoittaa myös sitä, ettei komissiolla ole kattavaa 

kokonaiskuvaa jäsenvaltioiden muuttajien tukemiseksi toteuttamista toimenpiteistä AMIF:ää 

lukuun ottamatta. Seuraavassa kuvataan eri rahastoja koskevia seurantajärjestelyjä.  

- AMIF edellyttää nimenomaan, että jäsenvaltiot keräävät vuosittaisia tietoja tuettavien 

muuttajien lukumäärästä, mutta ei siitä, kuinka hyvin kotoutuminen edistyi (esimerkiksi 

siitä, opittiinko kieli tai löytyikö työpaikka). AMIF:n tukemien toimenpiteiden seurauksia 

arvioidaan jälkiarviointikertomuksissa vuoden 2023 loppuun mennessä61. Vuoden 2017 

lopussa varojen käyttö oli vähäistä (keskimäärin 16 prosenttia; kahdella jäsenvaltiolla ei 

ollut lainkaan menoja). AMIF:n kotouttamistavoitteista oli vuoden 201762 lopussa 

kuitenkin saavutettu noin 30 prosenttia tuettavien muuttajien lukumäärän osalta63 ja 

neljä jäsenvaltiota ylitti jo vuodelle 2020 asettamansa tavoitteet. 

- ESR:ssä/nuorisotyöllisyysaloitteessa muuttajat sisältyvät kohderyhmään 

”maahanmuuttajat, ulkomaalaistaustaiset henkilöt, vähemmistöt” (tuotosten 

raportoinnissa) ja kohderyhmään ”heikommassa asemassa olevat osallistujat” (tulosten 

raportoinnissa). Käytettävissä olevat indikaattorit eivät siten anna tietoja 

toimenpiteiden seurauksista nimenomaan muuttajien kannalta. Jäsenvaltiot saattavat 

lisäksi päättää, etteivät ne kerää järjestelmällisesti tietoja henkilötietosuojan vuoksi64. 

- EAKR:llä ja EMKR:llä ei ole muuttajia koskevia erityisiä indikaattoreita tällä hetkellä. 

EAKR:n osalta komissio ehdotti vuonna 2016 uuden erityisen muuttajia ja pakolaisia 

koskevan investointiprioriteetin käyttöönottoa sekä uusia omia indikaattoreita65, joista 
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joillakin nimenomaan mitataan tuettavien muuttajien lukumäärää. Nämä aloitteet 

todennäköisesti helpottaisivat näyttöön perustuvan päätöksenteon kehittämistä. 

- Maaseuturahaston osalta jäsenvaltioita on pyydetty vuodesta 2016 lähtien yksilöimään 

tapaukset, joissa toimi voi edistää muuttajien kotouttamista, ja raportoimaan näistä 

niistä66. 

- Myös FEAD voi ottaa huomioon muuttajat (riippuen siitä, miten jäsenvaltio määrittää 

kohderyhmän). Indikaattoreiden arvo määritetään ”kumppaniorganisaatioiden tietoihin 

perustuvien arvioiden eikä loppukäyttäjien toimittamien tietojen perusteella”67. 

47. Vuosikertomuksessaan vuodelta 201668 tilintarkastustuomioistuin raportoi 

seurantajärjestelmissä olevista puutteista niiden kahden jäsenvaltion osalta, jotka se 

tarkasti AMIF-rahaston yhteydessä. Seuranta on ala, jolla myös ylimmät tarkastuselimet 

havaitsivat eniten ongelmia. Puutteita oli esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: 

- säännösten seuranta (kahdeksan raporttia, jotka liittyivät kahdeksaan jäsenvaltioon) 

- tietojärjestelmät (kolme raporttia, jotka liittyivät kolmeen jäsenvaltioon) 

- seurantakäynnit (neljä raporttia, jotka liittyivät kolmeen jäsenvaltioon) 

- toimenpiteiden arviointi (kahdeksan raporttia, jotka liittyivät kuuteen jäsenvaltioon) 

- tulosten raportointi (neljä raporttia, jotka liittyivät neljään jäsenvaltioon) 

- raportointi kaiken kaikkiaan (kymmenen raporttia, jotka liittyivät kuuteen 
jäsenvaltioon). 

Haaste 6: Seurataan kotouttamisen seurauksia vaikuttavalla tavalla, jotta voidaan mitata 
edistymistä ja mukauttaa toimintapolitiikkoja tarpeen mukaan 
Kotouttamisen seurauksiin kohdistuvan seurannan avulla sidosryhmät voivat mitata 
kotouttamistoimien täytäntöönpanon edistymistä, todeta niiden rajoituksia ja mukauttaa 
toimia tarvittaessa. Hyvien tietojen puute tai epätarkoituksenmukainen seuranta voivat 
estää sen, että toimenpiteet suunnataan uudelleen ja/tai toimet suunnitellaan uudelleen 
muuttajien todellisiin tarpeisiin vastaamiseksi. 
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Synergiat ja täydentävyys ovat riippuvaisia EU:n ja kansallisen koordinoinnin 
tehokkuudesta 

Vapaaehtoistoiminta oli palkitsevaa, mutta Leila halusi tehdä enemmän. Hän halusi perustaa 
oman kansalaisjärjestön voidakseen auttaa useampia muuttajia. Useissa julkaisuissa 
todetaan, että käytettävissä on useita rahastoja, joten hän arveli, että hänen ideoilleen olisi 
helppoa löytää rahoitusta. Hän ymmärsi pian, että näin ei ollut. 

EU:n rahastot eivät aina sulje toisiaan pois 

48. Samalle kohderyhmälle tarkoitettuja samantyyppisiä toimia voidaan rahoittaa EU:n eri 

rahastoista (ks. liite VII). Jotta EU:n rahastojen keskinäinen koordinointi ja täydentävyys 

voitaisiin varmistaa, AMIF:stä annetussa asetuksessa69 ja ERI-rahastojen kehyksessä70 

edellytetään, että jäsenvaltiot kuvailevat yksityiskohtaisesti ohjelma-asiakirjoissaan 

mekanismit, joilla ne aikovat koordinoida EU:n ja kansallisia välineitä. FEAD:n osalta 

erityisiä koordinointimekanismeja ei edellytetä. Kolmessa jäsenvaltiossa ylimpien 

tarkastuselinten raporteissa todettiin, että on päällekkäisyyksien riski, ja yhdessä 

tapauksessa ylin tarkastuselin raportoi todetusta rahoituksen päällekkäisyydestä. 

49. Lainsäädännöllisten järjestelyjen lisäksi komissiolla on käytössä koordinointia varten 

sisäinen hallintorakenne. Komission henkilöstö käy läpi kaikki EU:n ohjelmat yksiköiden 

välisessä kuulemisprosessissa ennen niiden hyväksymistä. EU:hun suuntautuvan 

muuttoliikkeen kasvun vuoksi komissio perusti lisäksi marraskuussa 2015 muuttajien 

kotouttamista käsittelevän yksiköiden välisen ryhmän, joka koostuu komission eri 

pääosastojen henkilöstöstä. 

50. Tilintarkastustuomioistuin totesi eräässä aiemmassa tarkastuksessaan, että Euroopan 

kotouttamisrahasto eli AMIF:n edeltäjä ja ESR olivat huomattavassa määrin päällekkäisiä71. 

Kertomuksessa todettiin, ettei johdonmukaisuutta ja täydentävyyttä ESR:ään nähden 

varmistettu suunnittelu- ja täytäntöönpanovaiheessa tehokkaasti. Kaksinkertaisen 

rahoituksen riskin kasvamisen lisäksi päällekkäisyydet aiheuttavat lisäkuluja (esimerkiksi 

henkilöstökuluja) ja synergiamahdollisuuksien menetyksen.  

51. Komission mukaan AMIF-rahaston oikeusperustaa mukautettiin nykyiselle 

ohjelmakaudelle 2014–2020 näiden riskien minimoimiseksi. Lisäksi komissio kävi 

toimintapoliittista vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa ja tarkisti ohjelmia sisäisesti ennen 
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niiden hyväksymistä. Komissio julkaisi vuonna 2015 kaksi asiakirjaa72, joissa selvennettiin 

rahastojen välisiä eroja ja annettiin jäsenvaltioille ohjeita siitä, miten täydentävyys ja 

synergiat voidaan parhaiten saavuttaa. Lisäksi komissio järjesti kansallisten viranomaisten 

kanssa konferensseja ja työpajoja73 ja loi verkostoja74, joiden yhteydessä selitettiin, miten 

varoja voidaan käyttää. Komissio julkaisi tammikuussa 2018 välineistön EU:n varojen 

hyödyntämisestä75. Lisäksi osana AMIF:n väliarviointiprosessia komissio edellytti, että 

jäsenvaltiot76 arvioivat AMIF:n täydentävyyttä muihin asiaan liittyviin EU:n rahastoihin 

nähden. Neuvosto kehotti kuitenkin vuoden 2020 jälkeistä koheesiopolitiikkaa koskevissa 

päätelmissään77 komissiota ”analysoimaan huolellisesti EU:n välineiden keskinäistä 

täydentävyyttä ja päällekkäisyyttä valmistauduttaessa vuoden 2020 jälkeiseen aikaan niiden 

välisten synergioiden vahvistamiseksi” ja korosti, että kaikkien EU:n budjettivälineiden olisi 

täydennettävä toisiaan. 

Jäsenvaltiot vastaavat tehokkaiden koordinointimekanismien täytäntöönpanosta 

52. Jäsenvaltiot päättävät siitä, mitä varoja käytetään, ja vastaavat siitä, että niitä käytetään 

johdonmukaisella tavalla synergiamahdollisuuksia hyödyntäen ja päällekkäistä rahoitusta 

välttäen. Tilintarkastustuomioistuimen kyselyssä 23 jäsenvaltiota78 totesi, että niillä oli elin, 

joka koordinoi muuttajien kotouttamisesta vastaavia eri organisaatioita. 

Tilintarkastustuomioistuimen tutkimissa ylimpien tarkastuselinten raporteissa todettiin 

kuitenkin, että näistä 23 jäsenvaltiosta kahdeksan jäsenvaltion koordinointimekanismeissa 

oli puutteita. Lisäksi vain kolme jäsenvaltiota ilmoitti antaneensa koordinointia koskevia 

ohjeita. Tämä viittaa siihen, että on olemassa synergia- ja täydentävyysmahdollisuuksien 

menetyksen vaara, jopa siinä tapauksessa, että jäsenvaltiolla on koordinointielin. 

53. Vahva kansallinen johtaminen on erityisesti tarpeen, koska kotouttamiseen käytettävät 

varat edellyttävät monitasoista hallintorakennetta, johon osallistuu eri elimiä ja liittyy 

erilaisia tehtäviä. Tilintarkastustuomioistuin laski, että EU:n rahastoista ohjelmakaudella 

2014–2020 rahoitettavien kotouttamistoimenpiteiden hallinnointiin osallistuu yli 400 eri 

organisaatiota ja lisäksi pelkästään koheesiopolitiikan alalla 500 elintä, jotka panevat 

rahastoja (ESR/nuorisotyöllisyysaloite, EAKR ja koheesiorahasto) täytäntöön79. Aiemmissa 

tilintarkastustuomioistuimen kertomuksissa80 ja komission tutkimuksissa81 on todettu, että 

ERI-rahastojen rakenne ja täytäntöönpanomekanismit ovat monimutkaisia. ERI-rahastoihin 
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sovellettavien sääntöjen sujuvoittamiseksi komissio ehdotti rahastoja koskevien asetusten 

tarkistamista osana vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 

väliarviointia. Marraskuussa 2017 neuvosto kehotti komissiota yksinkertaistamaan vuoden 

202 077 jälkeistä koheesiopolitiikkaa ja ERI-rahastoja. 

54. Kansallisella tasolla on koordinoitava toimintaa paitsi eri rahastojen varoja (myös 

kansallisia varoja) käsittelevien organisaatioiden kesken myös täytäntöönpanon eri tasojen 

kesken (kansallisen/alueellisen tason kansallisista viranomaisista kunnallisen/paikallisen 

tason välittäviin elimiin). Kaupunkiagendan (ks. kohta 45) yhteydessä tehty analyysi osoittaa, 

että kaupungeilla ei yleensä ole mahdollisuuksia tai niillä on vain vähäiset mahdollisuudet 

käyttää kotouttamisrahoitusta, koska ERI-rahastojen ja AMIF:n varat kanavoidaan 

kansallisten tai alueellisten viranomaisten kautta82. Myös ylimmät tarkastuselimet 

raportoivat vaikeuksista, joita esiintyi muuttajien kotouttamiseen tarkoitetun rahoituksen 

saannissa (seitsemän raporttia kuudessa jäsenvaltiossa). Tilintarkastustuomioistuimen 

haastattelemien muiden organisaatioiden edustajat totesivat, etteivät kansalliset/alueelliset 

viranomaiset aina jaa varoja tuensaajille kovinkaan läpinäkyvästi. Myös tämä tuli esiin 

kuuden ylimmän tarkastuselimen laatimassa seitsemässä raportissa.  

Haaste 7: Koordinoidaan rahoitus tehokkaasti EU:n ja kansallisella tasolla 
Ilman tehokasta EU:n ja kansallisen tason koordinointia vaarana on, että 
rahoitusjärjestelyjen monimutkaisuus johtaa tehottomaan politiikan täytäntöönpanoon 
(vähemmän täydentävyyttä, vähemmän synergiaa, vaikeuksia rahoituksen saannissa, 
päällekkäisen rahoituksen riski). 

LOPPUPÄÄTELMÄT 

55. Kotouttaminen on dynaaminen, pitkäaikainen ja jatkuva kahdensuuntainen prosessi 

johon osallistuvat sekä muuttajat että vastaanottava yhteiskunta. Muuttajien kotouttaminen 

uuteen yhteiskuntaansa EU:ssa ei ole helppoa etenkään, kun otetaan huomioon heidän 

määränsä merkittävä kasvu kymmenen viime vuoden aikana. EU on kuitenkin sitoutunut 

tähän tehtävään, ja muuttajien tehokkaalla kotouttamisella voidaan saavuttaa monia 

taloudellisia, sosiaalisia ja verotuksellisia hyötyjä maassa, johon he asettautuvat 

(ks. kohta 6). 
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56. Tilintarkastustuomioistuin on tässä katsauksessaan tuonut esiin pääasialliset muuttajien 

kotouttamiseen liittyvät kysymykset ja perehtynyt seitsemään keskeiseen haasteeseen. 

- Lyhennetään kotouttamisprosessin aloittamisen viiveitä 

- taataan yhdenvertaiset oikeudet ja syrjimättömyys 

- arvioidaan tarpeet ja rahoitus luotettavasti ja kattavasti 

- jäsenvaltiot sitoutuvat toteuttamaan toimintasuunnitelman 

- tuetaan kaikkia muuttajia kaikilla asianomaisilla politiikanaloilla  

- seurataan kotouttamisen seurauksia vaikuttavalla tavalla, jotta voidaan mitata 

edistymistä ja mukauttaa toimintapolitiikkoja tarpeen mukaan 

- koordinoidaan rahoitus tehokkaasti EU:n ja kansallisella tasolla. 

57. Jotta näihin haasteisiin voidaan vastata, tarvitaan vaikuttavia koordinoituja toimia 

kaikkien alan toimijoiden – kuten EU:n toimielinten ja kansallisten, alueellisten ja paikallisten 

viranomaisten sekä muiden elinten ja vapaaehtoisjärjestöjen – taholta. Näitä toimia 

tarvitaan, koska siten saavat sisältöä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan 

sanat, joiden mukaan ”unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, 

vapaus, kansanvalta, tasa-arvo … ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen”. 

Tilintarkastustuomioistuimen II jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Iliana 

Ivanovan johdolla hyväksynyt tämän aihekohtaisen katsauksen Luxemburgissa 

25. huhtikuuta 2018 pitämässään kokouksessa. 

 Tilintarkastustuomioistuimen puolesta 

 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 presidentti 
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Liite I 

Sanasto 

Muuttoliikkeeseen liittyvää terminologiaa: muuttajat, pakolaiset ja turvapaikanhakijat 
eivät ole sama asia 

Termit ”muuttaja”, ”pakolainen” ja ”turvapaikanhakija” eivät ole synonyymeja. Erojen 
ymmärtäminen on ensimmäinen askel kohti kotouttamista koskevan EU-kehyksen 
ymmärtämistä. Lisätietoja muuttoliikkeeseen liittyvästä terminologiasta on Euroopan 
muuttoliikeverkoston (EMV) sanastossa83. 

• EU:n ulkopuolelta tullut muuttaja – ks. kolmannen maan kansalainen. 

• Humanitaarista suojelua saava on muuttaja, jolle on myönnetty suojelu kansallisen 
lainsäädännön nojalla. Euroopan muuttoliikeverkoston mukaan humanitaarinen suojelu 
on suojelun muoto, jota EU ei ole yhdenmukaistanut ja joka on nykyisin tavallisesti 
korvattu toissijaisella suojelulla, paitsi joissakin jäsenvaltioissa. 

• Kansalaisuudeton henkilö on henkilö, jota ei mikään valtio kansallisen lainsäädäntönsä 
perusteella pidä kansalaisenaan. Tässä katsauksessa tällaisten henkilöiden katsotaan 
olevan kolmannen maan kansalaisia. 

• Kolmannen maan kansalainen on henkilö, joka ei ole SEUT:n 20 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu Euroopan unionin kansalainen, eli hänellä ei ole jäsenvaltion kansalaisuutta 
(myös kansalaisuudettomat henkilöt). Tässä katsauksessa kolmannen maan kansalaisista 
käytetään nimitystä ”EU:n ulkopuolelta tulleet muuttajat”. 

• Laittomasti maassa oleskeleva henkilö on muuttaja, joka ei täytä tai ei enää täytä 
Schengenin rajasäännöstön säädettyjä maahantulon edellytyksiä tai muita maahantulon, 
maassa oleskelun tai asumisen edellytyksiä kyseisessä jäsenvaltiossa. 

• Pakolainen on henkilö, jonka on tunnustettu olevan kansainvälisen suojelun tarpeessa. 
EU:ssa pakolaisella tarkoitetaan muuttajaa, jolla on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa 
vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden tai tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään 
kuulumisen tai poliittisten mielipiteiden vuoksi ja joka oleskelee kansalaisuusmaansa tai 
aiemman asuinmaansa ulkopuolella ja on kykenemätön tai sellaisen pelon johdosta 
haluton turvautumaan sanotun maan suojaan ja jota (aseman määrittelyä koskevan) 
direktiivin 2011/95/EU 12 artikla (poissulkeminen) ei koske. 

• Sisäisellä siirrolla tarkoitetaan kansainvälistä suojelua saavan (tai kansainvälistä suojelua 
hakevan) henkilön siirtoa suojelun myöntäneestä EU:n jäsenvaltiosta (tai jäsenvaltiosta, 
joka on vastuussa hänen hakemuksensa käsittelystä) toiseen jäsenvaltioon, jossa hänelle 
myönnetään samanlainen suojelu (tai jossa hänen hakemuksensa käsitellään). 

• Toissijaista suojelua saava on muuttaja, jolle ei voida myöntää pakolaisasemaa Geneven 
sopimuksen suppeassa merkityksessä (eli jolla ei ole ”perusteltua aihetta pelätä 
joutuvansa vainotuksi”) mutta jonka suhteen on esitetty merkittäviä perusteita uskoa, 
että jos hänet palautetaan alkuperämaahansa tai kansalaisuudettoman henkilön ollessa 
kyseessä entiseen pysyvään asuinmaahansa, hän joutuisi todelliseen vaaraan kärsiä 
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vakavaa haittaa (esimerkiksi teloitus, kidutus, selkkaus tai laajamittaiset 
ihmisoikeusloukkaukset). 

• Turvapaikanhakija on muuttaja, joka pyytää suojelua Geneven vuoden 195184 
yleissopimuksen (kansainvälinen suojelu) tai kansallisen pakolaislainsäädännön 
(kansallinen suojelu) nojalla. 

• Uudelleensijoittamisella tarkoitetaan EU:ssa muuttajan siirtoa kolmannesta maasta 
jäsenvaltioon, jossa hän saa oleskella joko pakolaisaseman taikka kansallisen tai EU:n 
lainsäädännön nojalla samat oikeudet ja edut kuin pakolaisasema tarjoavan aseman 
perusteella. 

Pakolaisten lisäksi on siis erilaisia muuttajaryhmiä. Suojelua hakeva henkilö poikkeaa selvästi 
muista muuttajaryhmistä, jotka muuttavat työn, perheenyhdistämisen, opiskelun tai 
tutkimustyön vuoksi. 

Hyödyllisiä ovat myös seuraavat Eurostatin85 termit: 

• Turvapaikkahakemusta koskevalla ensimmäisellä päätöksellä tarkoitetaan päätöstä, 
jonka asiasta vastaava viranomainen tekee vastaanottavan maan turvapaikkamenettelyn 
ensimmäisessä käsittelyasteessa. Päätös voi olla joko myönteinen (turvapaikka 
myönnetään) tai kielteinen (hakemus hylätään). Jos päätös on kielteinen, 
turvapaikanhankijoilla on oikeus hakea siihen muutosta. 

• Ensimmäistä kertaa turvapaikkaa hakevalla tarkoitetaan henkilöä, joka jättää 
kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen ensimmäisen kerran tietyssä jäsenvaltiossa 
tilastojakson aikana, riippumatta siitä, onko hänen todettu hakevan suojelua jossakin 
toisessa jäsenvaltiossa. 

• Turvapaikkahakemusta koskevalla lainvoimaisella päätöksellä tarkoitetaan päätöstä, 
jonka asiaa turvapaikkahakemusmenettelyssä viimeisenä oikeusasteena käsitellyt 
tuomioistuin tekee turvapaikanhakijan haettua muutosta prosessin edellisessä vaiheessa 
tehtyyn kielteiseen päätökseen. 

• Oleskeluluvalla tarkoitetaan kaikkia EU:n jäsenvaltion viranomaisten myöntämiä lupia, 
joiden nojalla muuttaja voi oleskella laillisesti sen alueella. 

Muita termejä 

• Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR): Rahaston tarkoituksena on lujittaa taloudellista ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa vähentämällä keskeisiä kehityseroja eri 
alueiden välillä. Rahoitusta myönnetään lähinnä yrityksille infrastruktuurien luomista ja 
työpaikkoja luovia tuottavia investointeja varten. 

• Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto): 
Maaseuturahasto huolehtii EU:n tuesta maaseudun kehittämisohjelmille, joiden 
tavoitteena on edistää maatalouden kilpailukykyä, varmistaa luonnonvarojen kestävä 
hoito ja ilmastotoimet sekä saavuttaa maaseudun elinkeinoelämän tasapainoinen 
aluekehitys, työpaikkojen luominen ja säilyttäminen mukaan luettuna. 

• Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) tarkoituksena on auttaa kalastajia 
siirtymään kestävään kalastukseen ja tukea rannikkoyhteisöjä monipuolistamaan 
talouttaan. 
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• Euroopan rakenne- ja investointirahastot (ERI-rahastot): Yli puolet EU:n myöntämästä 
rahoituksesta kanavoidaan viiden Euroopan rakenne- ja investointirahaston kautta. 
Rahastoja hallinnoivat Euroopan komissio ja EU:n jäsenvaltiot yhdessä. ERI-rahastot ovat 
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto (ESR), koheesiorahasto, 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) sekä Euroopan 
meri- ja kalatalousrahasto (EMKR). 

• Euroopan sosiaalirahasto (ESR): Rahaston tavoitteena on edistää korkeaa työllisyystasoa 
ja työpaikkojen korkeaa laatua, edistää yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
kattavaa korkeaa tasoa, torjua köyhyyttä sekä lisätä sosiaalista osallisuutta ja siten lujittaa 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa. 

• Eurooppalainen kotouttamisasioiden verkosto edistää muuttajien kotouttamiseen 
liittyvää yhteistyötä kansallisten, paikallisten ja alueellisten yksiköiden sekä muiden EU:n 
tason verkostojen kanssa. Verkosto on yksi komission toteuttaman kotouttamista 
koskevan toimintasuunnitelman toimenpiteistä ja korvaa entisen kotouttamisasioiden 
kansallisten yhteyspisteiden verkoston. 

• Koheesiopolitiikka: Koheesiopolitiikka on EU:n talousarvion varojen käytön kannalta 
suurimpia politiikanaloja. Koheesiopolitiikalla pyritään supistamaan kehityseroja eri 
alueiden välillä uudistamalla taantuvia teollisuusalueita ja monipuolistamalla 
maaseutualueita sekä edistämällä rajat ylittävää, monikansallista ja alueiden välistä 
yhteistyötä. Koheesiopolitiikkaa rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), 
Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) ja koheesiorahastosta. 

• Kotouttaminen ja osallisuus: Maahanmuuttajien kotouttamispolitiikkaa Euroopan 
unionissa koskevien yhteisten perusperiaatteiden mukaan kotouttaminen on 
dynaaminen, kaksisuuntainen mukautumisprosessi, johon kaikki muuttajat ja 
jäsenvaltioiden asukkaat osallistuvat vastavuoroisesti. Termejä ”kotouttaminen” ja 
”osallisuus” käytetään usein samankaltaisissa yhteyksissä. Kotouttamista käytetään 
yleensä sellaisten toimien yhteydessä, joilla pyritään perusoikeuksien tai arvojen (kuten 
SEUT:n 2 artiklassa kuvailtujen arvojen) todelliseen soveltamiseen, kun taas osallisuuteen 
viitataan useammin sosioekonomisten toimenpiteiden yhteydessä. 

• Nuorisotyöllisyysaloite: Nuorisotyöllisyysaloitteen tavoitteena on tarjota taloudellista 
tukea alueilla, joiden nuorisotyöttömyysaste on yli 25 prosenttia. 

• SEUT: Sopimus Euroopan unionin toiminnasta. 

• Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF) edistää muuttovirtojen 
tehokasta hallinnointia sekä turvapaikka- ja maahanmuuttokysymyksiin sovellettavan 
unionin yhteisen lähestymistavan täytäntöönpanoa, lujittamista ja kehittämistä. 

• Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto (FEAD) pyrkii lievittämään 
köyhyyden pahimpia muotoja antamalla muuta kuin rahallista tukea vähävaraisimmille 
henkilöille tarjoamalla elintarvikkeita ja/tai perushyödykkeinä annettavaa apua sekä 
toteuttamalla sosiaalista osallisuutta koskevia toimia, joiden tavoitteena on 
vähävaraisimpien integroituminen yhteiskuntaan. 

• Ylimmät tarkastuselimet ovat kansallisia elimiä, jotka vastaavat julkisen sektorin tulojen 
ja menojen tarkastuksesta. Jokaisessa EU:n jäsenvaltiossa on yksi ylin tarkastuselin. 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin on EU:n ylin tarkastuselin. 
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Liite II 

Jäsenvaltioissa olevien muuttajien määrä ja prosenttiosuus väestöstä (2017) 

 

 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Eurostatin toimittamien tietojen perusteella 
(maaliskuu 2018). 
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Liite III 

Muuttajien kotouttamista koskeva kyselytutkimus 

Tilintarkastustuomioistuin sai vastaukset kyselyyn 18. lokakuuta ja 20. joulukuuta 2017 
välisenä aikana. Kyselyyn vastasivat kaikki eurooppalaisen kotouttamisasioiden verkoston 
jäsenet, ja siihen saatiin 32 vastausta: neljä Belgiasta (Brysselin alue, saksankielinen yhteisö, 
Flanderi ja Vallonia), yksi kustakin muusta 27 jäsenvaltiosta ja yksi Norjasta. 

Jäljempänä esitetään kunkin kysymyksen osalta saatujen vastausten lukumäärä. Kaikki 
verkoston jäsenet eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin. Luvut kuvastavat kyselyn tiettyyn 
kysymykseen vastanneiden EIN-verkoston jäsenten määrää; kyse ei ole jäsenvaltioiden 
lukumäärästä. 
Kysymys 1 – Vastaajan henkilö- ja yhteystiedot 

Kysymys 2 – Mitkä ovat kotouttamispolitiikkanne kohderyhmät? 

 Merkitkää 
soveltuvat kohdat 

Mainitkaa, jos ryhmä on erityisen 
painotuksen kohteena4 

Suojelua hakeva tai saava henkilö 
Pakolaiset 29 20 
Toissijaista suojelua saavat henkilöt 27 17 
Humanitaarista suojelua saavat henkilöt 21 12 
Turvapaikanhakijat 20 6 
Muut muuttajat 
Perheenjäsenet 26 5 
Erittäin pätevät työntekijät 16 4 
Tutkijat 15 4 
Opiskelijat 18 5 
Muut työntekijät 20 3 
Kansalaisuudettomat henkilöt 19 4 
Muuttajalapset1 25 11 
Muuttajanaiset 23 7 
Nuoret muuttajat 26 6 
Maaseutualueille asettautuneet muuttajat 20 3 
Juuri saapuneet2 muuttajat, joilla on 
oleskelulupa 23 8 

Ulkomailla syntyneet kansalaiset3 14 5 
EU:n kansalaiset3 14 4 

Huomautukset: 1 Alaikäiset muuttajat huoltajan kanssa tai ilman huoltajaa. 2 Alle vuoden pituinen laillinen 
oleskelu vastaanottavassa maassa. 3 Ei voida pitää EU:n ulkopuolelta saapuneina muuttajina. 4 Merkitkää, 
kohdennetaanko ryhmään erityisiä toimia tai huomattava osa rahoituksesta. 
 

Kysymys 3 – Miten seuraavat tekijät vaikuttavat muuttajien kotouttamisen tehokkuuteen? 

 Negatiivinen Positiivinen Ei 
vaikutusta 

Taloudellinen ja poliittinen toimintaympäristö 
Taloudellinen toimintaympäristö (työllisyysaste ja 
väestönmuutokset jne.) 11 22 3 

Poliittinen toimintaympäristö 8 23 3 
Kotouttamisen rahoittaminen 
EU:n rahoituksen käytettävissä olo ja saatavuus 1 28 0 
Kansallisen/alueellisen ja/tai paikallisen rahoituksen käytettävissä 
olo ja saatavuus 2 26 3 

Kotouttamispolitiikka 
Kansallisella/alueellisella tai paikallistasolla sovellettavan 
kotouttamispolitiikan olemassaolo 0 30 1 
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Kansallisella/alueellisella tai paikallistasolla sovellettavan 
kotouttamispolitiikan laatu 0 27 2 

Kotouttamispolitiikan sisällyttäminen muihin relevantteihin 
toimintapolitiikkoihin 0 27 3 

Kansalaisjärjestöjen ja muiden sidosryhmien rooli 0 31 0 
Koordinointi hallinnon eri tasojen kesken 0 28 2 
Muuttajien kotouttamisesta vastaavat institutionaaliset elimet 0 24 3 
Toimintapolitiikan seuranta 0 24 5 
EU:n lait ja toimintapoliittiset välineet 2 26 4 
Asenne kotouttamiseen 
Maassa sovellettavat syrjinnän vastaiset toimet 2 28 1 
Vastaanottajamaan kansalaisten asenteet 62 19 3 
Muuttajien asenteet 1 21 5 
Kotouttamisen etuja koskevan tietoisuuden lisääminen 0 24 4 
Kolmansien maiden kansalaisten lailliset oikeudet 
Pääsy työmarkkinoille 1 29 0 
Mahdollisuudet perheiden yhdistämiseen 1 27 1 
Kansalaisuuden/pitkäaikaisen oleskeluluvan saaminen 0 26 3 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus 2 29 0 
Asuntojen saatavuus 3 24 2 
Koulutusmahdollisuudet 0 28 1 
Taidot ja koulutus 
Vastaanottavan yhteiskunnan kielen osaaminen kolmansien 
maiden kansalaisten keskuudessa 4 26 2 

Pätevyyksien tunnustamismenettelyt 4 26 1 
Muuttajien koulutustaso 4 18 8 

Huomautus: 1 Joissakin tapauksissa vastaajat ilmoittivat määritetyn tekijän osalta useamman kuin yhden 
tyyppisiä vaikutuksia. Tämän vuoksi vastausten kokonaismäärä tekijää kohti voi olla suurempi kuin vastaajien 
kokonaismäärä. 2 Kaksi vastaajaa ilmoitti, että vastaanottajamaan kansalaisten asenteilla on sekä positiivinen 
että negatiivinen vaikutus. 

Kysymys 4 – Muuttiko maanne jotakin kotouttamispolitiikan osa-aluetta EU:n hiljattaisen 
muuttoliikehaasteen (vuodesta 2014 alkaen) seurauksena? 
 Merkitkää soveltuvat 

kohdat 
Luotiin kansalliset ja/tai alueelliset ja/tai paikalliset strategiat/toimintasuunnitelmat 22 
Muuttajien kotouttamiseen osoitettavien varojen määrä muuttui 22 
Perustettiin uusi yksikkö, joka vastaa tietystä toimintapolitiikan osa-alueesta, tai 
lisättiin olemassa olevan yksikön toimintoja 

17 

Muuttajien tarpeet arvioitiin uudelleen 14 
Painotus siirrettiin toiseen kohderyhmään (esim. pakolaiset tai nuoret muuttajat)  16 
Käyttöön otettiin lisätoimenpiteitä 15 
Laadittiin uusia indikaattoreita 7 
Muu (täsmentäkää) 3 

 

Kysymys 5 – Onko maanne soveltaman kotouttamispolitiikan vaikutuksista muuttajien kotoutumiseen laadittu 
tutkimuksia tai onko siitä olemassa näyttöä? 
Kyllä – 22 Ei – 9 

 

Kysymys 6 – Mitä varoja maanne käyttää muuttajien kotouttamiseen tähtäävien toimien täytäntöönpanoon? 
EU-varat 
AMIF Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto 30 
SOLID-varat Yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskeva 

yleisohjelma ”General programme on Solidarity and Management 
of Migration Flows”, jota toteuttaa neljä rahastoa (Euroopan 
kotouttamisrahasto, Euroopan pakolaisrahasto, Ulkorajarahasto ja 
Euroopan paluurahasto). 

23 

Maaseuturahasto Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto 3 
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EMKR Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 0 
ESR Euroopan sosiaalirahasto 23 
EAKR Euroopan aluekehitysrahasto 5 
FEAD Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto 4 

EaSI Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva EU:n ohjelma (EU 
Programme for Employment and Social Innovation) 

1 

Horisontti 2020 -puiteohjelma EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 1 
Nuorisotyöllisyysaloite Nuorisotyöllisyysaloite 1 
ERASMUS+ Koulutus-, nuoriso- ja urheilualan EU-ohjelma 6 
COSME Yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskeva ohjelma 0 
Kansalaisten Eurooppa -ohjelma 0 
Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelma 0 
Oikeusalan ohjelma 0 
 
Kansalliset varat 24 

 
Kysymys 7 – Onko tukea saavien muuttajien ja tukeen liittyvän EU:n ja kansallisista varoista maksettavan 
rahoituksen (sitoumusten) määrä tiedossa? 
Kyllä – 6 Osittain – 20 Ei – 5 

 
Kysymys 8 – Onko tukea saavien muuttajien lukumäärä ja tukeen liittyvä EU:n ja kansallinen rahoitus eritelty 
muuttajien edustamien ryhmien mukaan (esim. työntekijät, pakolaiset tai perheenjäsenet)? 

EU:n varat Kyllä, kaikkien varojen osalta Kyllä, joidenkin varojen osalta Ei 
1 10 18 

Kansalliset 
varat 

Kyllä, kaikkien varojen osalta Kyllä, joidenkin varojen osalta Ei 
2 5 16 

 
Kysymys 9 – Onko muuttajien kotouttamiseen liittyvien toimenpiteiden täytäntöönpanosta vastaavien eri 
yksiköiden välillä koordinointielin? 
Kyllä – 26 Ei – 5 

 
Kysymys 10 – Tuetaanko maassanne toteuttaviin toimiin käytettävien EU:n varojen avulla samaan 
kohderyhmään kohdistuvia samantyyppisiä tukitoimenpiteitä? 
Kyllä – 2 Osittain – 8 Ei – 19  

 
Kysymys 11 – Ilmoittakaa muuttajien kotouttamiseen liittyvien toimenpiteiden täytäntöönpanosta ja 
seurannasta vastaavien yksiköiden kokonaismäärä ja niitä koskeva erittely. 
Huomautus: Tähän kysymykseen vastattaessa käytettiin erilaisia lähestymistapoja. Siksi tulokset 
eivät ole mielekkäitä eikä niitä esitetä. Yhteensä 

Kansallisten varojen käyttö  
Ministeriöt (tai niiden osastot)  
Muu (täsmentäkää)  
Muu (täsmentäkää)  
EU:n varojen käyttö  
Hallintoviranomaiset  
Välittäjäelimet  
Vastuuviranomaiset  
Valtuutetut viranomaiset  
Muu (täsmentäkää)  
Muu (täsmentäkää)  
YHTEENSÄ  
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Kysymys 12 – Käyttääkö maanne Zaragoza-indikaattoreita?  

 Kaikki indikaattorit ovat 
käytössä 

Indikaattoreita käytetään 
osittain 

Indikaattoreita ei 
käytetä 

Työllisyys 1 13 16 
Koulutus 1 14 15 
Sosiaalinen 
osallisuus 

3 11 16 

Aktiivinen 
kansalaisuus 

2 11 17 

 
Kysymys 13 – Seuraako maanne kotouttamispolitiikkansa kehitystä muiden indikaattorien avulla? 
Kyllä – 16 Ei – 15  

 
Kysymys 14 – Onko jäsenvaltiollanne sääntöjä, jotka rajoittavat tietojen keruuta muuttajista koostuvista eri 
ryhmistä? 
Kyllä – 10 Ei – 20 

 
Kysymys 15 – Antakaa kaksi esimerkkiä maassanne täytäntöön pannuista, EU:n tuella rahoitetuista hankkeista, 
jotka ovat erityisen merkittäviä muuttajien kotouttamisen kannalta (kahdelta eri kotouttamisalalta ja 
ohjelmakaudelta 2014–2020). 
 

Kysymys 16 – Onko tuki, jota Euroopan komissio on antanut maassanne kotouttamispolitiikan kehittämiseen 
ja täytäntöönpanoon, ollut mielestänne relevanttia? 

Relevanttia – 19 Osittain tai ei täysin 
relevanttia – 8 Ei relevanttia – 0 Tukea ei ole annettu – 2 

 
Kysymys 17 – Mitä komission tuen osa-aluetta arvostetaan eniten? 
 
Kysymys 18 – Miten komission tukea voitaisiin parantaa? 
 

Kysymys 19 – Katsooko maanne, että EU:n kompetenssia muuttajien kotouttamisen alalla olisi lisättävä? 
Huomautus: Luvut tarkoittavat kumpaankin luokkaan annettujen vastausten lukumäärää. 
Kyllä – 9  Ei – 20  

 
 
Kyselyn liite – Merkitkää kotouttamisen alat, joilla toteutetaan muuttajien kotouttamistoimia 
ohjelmakaudella 2014–2020. 
 

EU:n rahasto Kotouttamistoimenpiteet 
Merkitkää 
soveltuvat 
kohdat 

EU:n 
rahasto Kotouttamistoimenpiteet 

Merkitkää 
soveltuvat 
kohdat 

AMIF 

Työllisyys 12 

FEAD 

Työllisyys 0 
Koulutus 24 Koulutus 0 
Ammatillinen koulutus 11 Ammatillinen koulutus 0 
Asuminen 16 Asuminen 0 
Terveydenhuolto 16 Terveydenhuolto 0 
Sosiaalinen osallisuus 26 Sosiaalinen osallisuus 4 

ESR/ 
Nuorisotyöllisyysaloite  

Työllisyys 15 

EAKR 

Työllisyys 0 
Koulutus 8 Koulutus 0 
Ammatillinen koulutus 13 Ammatillinen koulutus 2 
Asuminen 2 Asuminen 2 
Terveydenhuolto 2 Terveydenhuolto 3 
Sosiaalinen osallisuus 14 Sosiaalinen osallisuus 3 

Maaseuturahasto 

Työllisyys 0 

EMKR 

Työllisyys 0 
Koulutus 0 Koulutus 0 
Ammatillinen koulutus 0 Ammatillinen koulutus 0 
Asuminen 0 Asuminen 0 
Terveydenhuolto 0 Terveydenhuolto 0 
Sosiaalinen osallisuus 2 Sosiaalinen osallisuus 0 
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Liite IV 

Muuttajien kotouttamista koskevan EU-kehyksen kehitystä kuvaava aikajana 

 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

2009

Euroopan kotouttamisrahaston (2007–2013) toiminnan aloitus
Auttaa jäsenvaltioita ja kansalaisyhteiskuntaa kehittämään, panemaan täytäntöön, seuraamaan ja 
arvioimaan kotouttamispolitiikkoja ja -toimenpiteitä ja vaihtaa kotouttamista koskevia tietoja.

Kotouttamisen käsikirjan toinen painos 

2007

2005

Muuttoliikkeen kasvu

Tampereen 
työohjelma 
1999–2004

Peräänkuulutetaan 
yhteistä 

maahanmuutto-
politiikkaa, joka 
käsittäisi entistä 

dynaamisempia toimia 
laillisesti EU:ssa 

oleskelevien 
muuttajien 

kotouttamiseksi.

Kotouttamisasioiden kansallisten yhteyspisteiden luominen
Valtioiden asiantuntijoiden verkosto, jonka tavoitteena on edistää hyvien käytäntöjen vaihtoa ja vahvistaa 
kansallisten kotouttamispolitiikkojen koordinointia

Haagin ohjelma 
2005–2009 

Määritellään kymmenen 
painopistettä ja 

painotetaan kotouttamis-
politiikkojen arviointia ja 

kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa, jolla 

helpotetaan ja edistetään 
vuorovaikutusta aina 

paikalliselta tasolta EU:n 
tasolle asti.

Tukholman 
ohjelma 2010–

2014 
Peräänkuulutetaan 

edistymistä keskeisten 
indikaattoreiden 

arvioinnissa ja 
seurannassa.

2003

Maahanmuuttajien kotouttamispolitiikkaa koskevat yhteiset 
perusperiaatteet
Ohjeelliset ei-sitovat perusperiaatteet, joihin jäsenvaltiot voivat verrata omia toimiaan niitä arvioidessaan

Kotouttamisen käsikirjan ensimmäinen painos
Päättäjien ja käytännön työtä tekevien kokemuksia ja hyviä käytäntöjä

2004

Yhteinen toimintasuunnitelma kotouttamiselle 
Puitteet muuttajien kotouttamiselle Euroopan unionissa
Kehys yhteisten perusperiaatteiden täytäntöönpanolle

Lissabonin sopimuksen voimaantulo
Selkeä oikeusperusta EU:n aloitteille ja tuelle, jota se antaa EU:ssa laillisesti oleskelevien muuttajien 
kotouttamista edistäville jäsenvaltioiden toimille

Euroopan kotouttamisfoorumin luominen
Foorumi kansalaisjärjestöjen ja EU:n toimielimien välistä vuoropuhelua varten

Neuvoston aloitteet Kotouttamisvälineet 
EU:n rahastot 

kotouttamista varten

Komission toimet Perussopimus
Sel itykset

Kotouttamisasioita käsittelevän EU:n verkkosivuston julkistus
Zaragozan julistus (ja Zaragoza-indikaattorit)
Jäsenvaltiot sopivat seuraavansa yhteisiä indikaattoreita, jotta voidaan parantaa tietojen 
vertailukelpoisuutta, seurata kotouttamistoimien seurauksia ja analysoida tulevaa politiikan suunnittelua.

2010

Eurooppalainen toimintasuunnitelma muuttajien kotouttamista varten
Esitetään katsaus EU:n aloitteisiin, joilla muuttajien kotouttamista tuetaan.

Kotouttamisen käsikirjan kolmas painos

2011

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto 2014–2020
Edistää muuttovirtojen tehokasta hallinnointia sekä turvapaikka- ja maahanmuuttokysymyksiin 
sovellettavan unionin yhteisen lähestymistavan täytäntöönpanoa, lujittamista ja kehittämistä.

Muuttajien kotouttamista käsittelevät EU:n moduulit (European 
Modules on Migrant Integration)
Kotouttamisen viitekehys, joka menee askeleen käsikirjaa edemmäs.

2014

Euroopan muuttoliikeagenda
Esitetään muuttoliikettä koskevia välittömiä toimenpiteitä viimeisimpään muuttoaaltoon vastaamiseksi.

Maahanmuuttajien kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma
Tuetaan jäsenvaltioiden ponnistuksia niiden kehittäessä ja tehostaessa kotouttamistoimiaan ja kuvaillaan 
konkreettiset toimet, joita komissio aikoo toteuttaa.

Euroopan muuttoliikefoorumin luominen
Korvaa Euroopan kotouttamisfoorumin 

2015

Päätelmät EU:ssa laillisesti oleskelevien maahanmuuttajien 
kotouttamisesta
Eurooppa-neuvosto panee merkille komission toimintasuunnitelman kotouttamista varten ja kehottaa 
jäsenvaltioita osallistumaan aktiivisesti toimintaan.

2016

Strategiset 
suuntaviivat 
2015–2019 

vapauden, 
turvallisuuden ja 
oikeuden alueella

Korostetaan, että EU:n 
olisi tuettava 

jäsenvaltioiden 
pyrkimyksiä harjoittaa 

aktiivista 
kotouttamispolitiikkaa.
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Liite V 

Muuttajien kotouttamisen kannalta merkitykselliset muuttoliikettä koskevat direktiivit 

Laillista muuttoliikettä koskevaan EU:n politiikkaan liittyvät direktiivit 

Direktiivi Tarkoitus Tilanne 
Neuvoston direktiivi 
2003/109/EY, annettu 
25. marraskuuta 2003, 
sellaisena kuin se on 
muutettuna 
direktiivillä 2011/51/EU 

Pitkään oleskelleet henkilöt – Kaikille muuttajille, jotka 
ovat oleskelleet jäsenvaltion alueella laillisesti ja 
yhtäjaksoisesti vähintään viiden vuoden ajan 
myönnetään ”pitkään oleskelleen henkilön” asema. 

Toimivuustarkastusta (REFIT-
aloite) koskeva julkinen 
kuuleminen päättyi 
18. syyskuuta 2017. 
 
Huomautus: REFIT-aloite on 
prosessi, jossa analysoidaan 
käytössä olevaa 
lainsäädäntöä ja 
toimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että EU:n 
säädösten edut saavutetaan 
siten, että niistä koituu 
mahdollisimman vähän 
kustannuksia sidosryhmille, 
kansalaisille ja 
julkishallinnoille, ja että 
sääntelyyn liittyviä 
kustannuksia pienennetään 
mahdollisuuksien mukaan 
siten, ettei vaikuteta 
kyseisen aloitteen 
toimintapoliittisiin 
tavoitteisiin. 

Neuvoston direktiivi 
2003/86/EY, annettu 
22. syyskuuta 2003 

Perheenyhdistäminen – Vahvistetaan säännöt ja 
edellytykset, joiden täyttyessä EU:ssa laillisesti 
oleskelevalla muuttajalla on oikeus tuoda puolisonsa, 
alaikäiset lapsensa ja puolisonsa alaikäiset lapset, jotka 
ovat kolmannen maan kansalaisia, jäsenvaltioon, jossa 
hän oleskelee. 

Direktiivi 2011/98/EU, 
annettu 
13. joulukuuta 2011 

Yhdistelmälupa – Muuttajille jäsenvaltion alueella 
oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää 
yhdistelmälupaa koskeva yhden hakemuksen 
menettely sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien 
siirtotyöläisten yhtäläiset oikeudet. 

Direktiivi 2014/66/EU, 
annettu 
15. toukokuuta 2014 

Yrityksen sisäisen siirron saaneet työntekijät – 
Muuttajien maahantulon ja oleskelun edellytykset 
yrityksen sisäisten siirtojen helpottamiseksi. 

Direktiivi 2014/36/EU, 
annettu 
26. helmikuuta 2014 

Kausityöntekijät – Vähimmäissäännöt matalan 
osaamistason siirtotyöläisten maahanpääsylle. 

Direktiivi 2016/801, 
annettu 
11. toukokuuta 2016 

Opiskelijat ja tutkijat – Tutkimusta, opiskelua, 
oppilasvaihto-ohjelmaa, harjoittelua, vapaaehtoistyötä 
ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvaa 
muuttajien maahantuloa ja oleskelua koskevat uudet 
säännöt. 

Neuvoston direktiivi 
2009/50/EY, annettu 
25. toukokuuta 20091 

EU:n sininen kortti (tarkistetaan parhaillaan) – 
Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja 
oleskelun edellytykset korkeaa pätevyyttä vaativaa 
työtä varten. 

Maaliskuussa 2018 
uudelleen tarkasteltavana: 
komission ehdotus 
COM(2016) 378. 

Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän toiseen vaiheeseen liittyvät direktiivit 

Direktiivi 2013/32/EU, 
annettu 
26. kesäkuuta 2013 
(uudelleenlaadittu) 

Tarkistetut turvapaikkamenettelyt – Perustetaan 
yhteiset menettelyt kansainvälisen suojelun 
myöntämistä tai poistamista varten. 

Maaliskuussa 2018 
uudelleen tarkasteltavana: 
komission ehdotus 
COM(2016) 467. 

Direktiivi 2013/33/EU, 
annettu 
26. kesäkuuta 2013 
(uudelleenlaadittu) 

Tarkistetut vastaanottoedellytykset – Vahvistetaan 
kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden 
vastaanottoa koskevat vaatimukset. 

Maaliskuussa 2018 
uudelleen tarkasteltavana: 
komission ehdotus 
COM(2016) 465. 

Direktiivi 2011/95/EU, 
annettu 
13. joulukuuta 2011 
(uudelleenlaadittu) 

Tarkistettu aseman määrittelyä koskeva direktiivi – 
Vaatimukset kolmansien maiden kansalaisten 
määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi 
henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat 
saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle 
sekä myönnetyn suojelun sisällölle. 

Maaliskuussa 2018 
uudelleen tarkasteltavana: 
komission ehdotus 
COM(2016) 466. 
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Neuvoston direktiivi 
2001/55/EY, annettu 
20. heinäkuuta 2001 

Tilapäinen suojelu – Vähimmäisvaatimukset tilapäisen 
suojelun antamiseksi siirtymään joutuneiden 
henkilöiden joukoittaisen maahantulon tilanteissa ja 
toimenpiteet näiden henkilöiden vastaanottamisen ja 
vastaanottamisesta jäsenvaltioille aiheutuvien 
rasitusten tasapuolisen jakautumisen edistämiseksi. 

Tätä direktiiviä ei tähän 
mennessä ole sovellettu. 
Komissio teki arvioinnin 
vuonna 2016. 

Huomautus: Tanska ei sovella EU:n laajuisia sääntöjä, jotka koskevat muuttoliike-, viisumi- ja 
turvapaikkapolitiikkaa. Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta päättävät tapauskohtaisesti sääntöjen 
hyväksymisestä. 
1 Ehdotus sisältää myös neuvoston direktiivin 2003/109/EY muutokset. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
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Liite VI 
Muuttoliikettä koskevassa EU:n lainsäädännössä säädetyt kotouttamisedellytykset 

  Oleskelulupa Mahdollisuus 
työntekoon 

Koulutus-
mahdollisuudet 

Ammattipätevy
yden 

tunnustaminen 

Oikeus 
sosiaaliturvaan 

Terveydenhuolto-
palvelujen saatavuus 

Oikeus perheiden 
yhdistämiseen Liikkumisvapaus 

Turvapaikanhakijat 
Direktiivi 2013/33/EU 

Ei sisälly direktiiviin 

Viimeistään yhdeksän 
kuukauden kuluttua 

kansainvälistä suojelua 
koskevan hakemuksen 

tekopäivästä 

Alaikäisillä kuten 
kansalaisilla Ei sisälly direktiiviin 

Vähintään ensiapu 
sekä sairauksien ja 

vakavien 
mielenterveys-

häiriöiden kannalta 
välttämätön hoito 

Poistettu 
direktiivillä 2003/86 

Vastaanottavan 
jäsenvaltion koko 

alueella tai 
osoitetulla 

alueella 

Pakolaiset 
Direktiivi 2011/95/EU 

Vähintään kolme 
vuotta, voitava uusia Heti kansainvälisen 

suojelun myöntämisen 
jälkeen 

Kuten kansalaisilla Sallittu Kuten muilla 
laillisesti 

oleskelevilla 
muuttajilla 

Toissijaista suojelua 
saavat henkilöt 
Direktiivi 2011/95/EU 

Vähintään vuosi, 
voitava uusia Kuten kansalaisilla 

Voidaan 
rajoittaa 

perusetuuksiin 
Kuten kansalaisilla Poistettu 

direktiivillä 2003/86 

Perheenjäsenet 
Direktiivi 2003/86/EY 

Yksi vuosi, voitava 
uusia 

Kuten kansalaisilla, mutta 
jäsenvaltiot voivat 

rajoittaa 
Kuten kansalaisilla Ei sisälly direktiiviin 

Perheenkokoajan 
sairausvakuutuksen 

katettava 
e. s. Ei sisälly 

direktiiviin 

Erittäin pätevät 
työntekijät 
Direktiivi 2009/50/EY 

Jäsenvaltion sääntöjen 
mukaisesti 1–4 vuotta, 

uusittavissa. Jos 
työsopimus on 

voimassa alle kaksi 
vuotta: työsopimuksen 
voimassaoloaika + 3 kk. 

Kahden ensimmäisen 
vuoden aikana ainoastaan 

työtä, joka täyttää 
maahantulon 

edellytykset. Tämän 
jälkeen jäsenvaltio voi 
myöntää oman maan 

kansalaisiin verrattuna 
yhdenvertaisen kohtelun. 

Kuten kansalaisilla Sallittu Sallittu 

Kausityöntekijät 
Direktiivi 2014/36/EU 

Enintään 5–
9 kuukautta 

12 kuukauden jaksolla 

Rajoittuu luvan nojalla 
sallittuun tiettyyn työhön 

Kuten kansalaisilla, 
mutta jäsenvaltiot 

voivat rajoittaa 

Kuten 
kansalaisilla 

Kuten 
kansalaisilla, 

mutta 
jäsenvaltiot 
voivat jättää 

perhe- ja 
työttömyys-

etuudet 
ulkopuolelle 

Ei sisälly direktiiviin 
Poistettu direktiivin 

2003/86 
3 artiklassa. 

Sallittu 

Yrityksen sisäinen 
siirron saaneet 
työntekijät 
Direktiivi 2014/66/EU 

Johtajilla ja 
asiantuntijoilla 

enintään kolme vuotta, 
työsuhteisilla 

harjoittelijoilla yksi 
vuosi 

Rajoittuu luvan nojalla 
sallittuun tiettyyn työhön Ei sisälly direktiiviin Kuten kansalaisilla Ei sisälly direktiiviin 

2014/66/EU Sallittu Sallittu 
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  Oleskelulupa Mahdollisuus 
työntekoon 

Koulutus-
mahdollisuudet 

Ammattipätevy
yden 

tunnustaminen 

Oikeus 
sosiaaliturvaan 

Terveydenhuolto-
palvelujen saatavuus 

Oikeus perheiden 
yhdistämiseen Liikkumisvapaus 

Muut siirtotyöläiset 
Direktiivi 2011/98/EU Ei sisälly direktiiviin Vain luvan nojalla sallittu 

työ Kuten kansalaisilla 
Kuten kansalaisilla, 
mutta jäsenvaltiot 

voivat rajoittaa 
Sallittu Sallittu 

Tutkijat, opiskelijat, 
harjoittelijat, 
vapaaehtoistyöntekijät, 
vaihto-opiskelijat ja au 
pairit 
Direktiivi (EU) 2016/801. 

Toiminnan ajaksi. 
Tutkijoilla ja 
opiskelijoilla 

mahdollisuus jäädä 
lisäksi vähintään 

yhdeksäksi 
kuukaudeksi. 

Sallittua tutkijoille ja 
opiskelijoille 

tutkimustyön tai 
opiskelun päätökseen 
saattamisen jälkeen 

Kuten kansalaisilla. 
Jäsenvaltiot voivat 

rajoittaa, jos 
muuttajan 

alkuperämaan 
kanssa ei ole sovittu 

vasta-
vuoroisuudesta. 

Kuten 
kansalaisilla 

Kuuluu 
jäsenvaltioiden 

toimivaltaan 

Oltava 
sairausvakuutus, joka 

on voimassa 
oleskelun keston ajan 

Sallittu tutkijoille Sallittu 

Pitkään oleskelleet 
muuttajat 
Direktiivi 2003/109/EY 

Vähintään viisi vuotta, 
uusitaan hakemuksen 

perusteella 
Kuten kansalaisilla Sallittu Sallittu 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin muuttoliikettä koskevan EU-lainsäädännön perusteella. 
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Liite VII 

Katsaus kotouttamiseen liittyviin toimiin, joita voidaan tukea AMIF:stä, ERI-rahastoista ja FEAD:stä 

Tässä liitteessä esitetään tiivistelmä yhteistyössä hallinnoitujen EU:n eri rahastojen välisistä 
mahdollisista päällekkäisyyksistä kunkin AMIF:stä annetussa asetuksessa (asetuksen 516/2014 
9 artikla) säädetyn muuttajien kotouttamiseen liittyvän toimen osalta. 

 AMIF:stä tuettavien toimien ensisijaiset alat FEAD ESR EAKR Maaseuturahasto EMKR 

Ko
to

ut
ta

m
in

en
 

Kotouttamisstrategioiden, mukaan lukien 
tarveanalyysin, indikaattorien parantamisen 
ja arvioinnin, laatiminen ja kehittäminen 

Ei Kyllä Ei Ei Ei 

Opastus ja apu esimerkiksi asumisen, 
toimeentuloturvan, hallinnollisen ja 
oikeudellisen neuvonnan, terveyden, 
psykologisen ja sosiaaliavun, lastenhoidon ja 
perheenyhdistämisen järjestämisessä 

Kyllä1 Osittain Osittain5 

Kyllä (pääasiassa 
yhteisölähtöinen 

paikallinen 
kehittäminen / 

Leader) 

Ei 

Toimet muuttajien tutustuttamiseksi 
vastaanottavaan yhteiskuntaan ja toimet, 
joilla edistetään heidän sopeutumistaan 
siihen, tiedottamista heidän oikeuksistaan ja 
velvollisuuksistaan, heidän osallistumistaan 
yhteiskunta- ja kulttuurielämään sekä 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
vahvistettujen arvojen sisäistämistä 

Kyllä1 Kyllä4 Ei Ei Ei 

Koulutus, kuten kielenopetus ja 
työmarkkinoille pääsyä helpottavat 
valmistelutoimet 

Ei Kyllä Osittain5 Kyllä Kyllä 

Toimet, joiden tarkoituksena on auttaa 
muuttajia ottamaan vastuu omasta 
elämästään ja tulemaan toimeen itsenäisesti 

Kyllä2 Kyllä4 Osittain6 Kyllä Osittain8 

Toimet, joilla edistetään mielekkäitä yhteyksiä 
ja rakentavaa vuoropuhelua muuttajien ja 
vastaanottavan yhteiskunnan välillä sekä 
muuttajien hyväksymistä vastaanottavassa 
yhteiskunnassa 

Ei Kyllä Ei Kyllä Kyllä9 

Muuttajien yhtäläiset mahdollisuudet asioida 
ja saada yhtäläistä kohtelua heidän 
käyttäessään julkisia tai/ja yksityisiä palveluja, 
mukaan lukien niiden palvelujen, jotka ovat 
tekemisissä muuttajien kanssa, 
mukauttaminen 

Kyllä1 Kyllä Kyllä7 Kyllä Ei 

Tuensaajien valmiuksien kehittäminen Kyllä3 Kyllä Kyllä Ei Ei 
Huomautukset: 
1 (Toimenpideohjelma II) heidän sosiaalisen osallisuutensa edistämiseksi. 
2 (Toimenpideohjelma II) heidän sosiaalisen osallisuutensa edistämiseksi (muut kuin aktiivisen 

työvoimapolitiikan toimenpiteet). 
3 Kumppaniorganisaatioiden osalta. 
4 Jos toimenpiteet ovat osa integroituja toimenpiteitä, joilla autetaan turvapaikanhakijoita integroitumaan 

työmarkkinoille. 
5 Koska EAKR:n varoja voidaan investoida sosiaalisten infrastruktuurien rakentamiseen/kunnostamiseen 

muuttajia varten. 
6 Esimerkiksi yritysten perustamisen, mikroyritysten ja itsenäisen ammatinharjoittamisen edistäminen. 
7 Erityisesti investoinnit julkisten palvelujen infrastruktuurin kehittämiseen. 
8 Jos tuki liittyy toiminnan käynnistämiseen. 
9 Yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä koskevan lähestymistavan mukaisesti (infrastruktuuria lukuun 

ottamatta). 
Lähde:  Komission asiakirja ”Synergies between the AMIF and other EU funding instruments in relation to 

reception and integration of asylum seekers and other migrants” sekä komission yksiköt. 
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LOPPUVIITTEET 

 

1 Vuoden 2014 luku. Eurostat, ”Migrant integration”, vuoden 2017 versio, perustuu vuoden 2014 
työvoimatutkimuksen ad hoc -moduuliin; luku ei sisällä Alankomaita, Irlantia eikä Tanskaa. 

2 Oleskelulupia koskevat Eurostatin tilastot, maaliskuu 2018. 
3 JRC Working papers in Economics and Finance, 2017/4, ”Long-term Social, Economic and Fiscal 

Effects of Immigration into the EU: The Role of the Integration Policy”, Artis Kancs ja Patrizio 
Lecca, 2017. 

4 ”Maahanmuuttajien kotouttamispolitiikkaa Euroopan unionissa koskevat yhteiset 
perusperiaatteet”, oikeus- ja sisäasioiden neuvoston päätelmät, marraskuu 2004. 

5 Eurooppalainen kotouttamisasioiden verkosto tuo yhteen EU:n kaikkien 28 jäsenvaltion sekä 
Islannin ja Norjan kansallisten viranomaisten edustajat. Verkosto edistää muuttajien 
kotouttamiseen liittyvää yhteistyötä kansallisten, paikallisten ja alueellisten yksiköiden sekä 
muiden EU:n tason verkostojen kanssa. Verkosto on yksi komission toteuttaman kotouttamista 
koskevan toimintasuunnitelman toimenpiteistä ja korvaa entisen kotouttamisasioiden 
kansallisten yhteyspisteiden verkoston. 

6 Kyselyyn saatiin 32 vastausta: neljä Belgiasta (Brysselin alue, saksankielinen yhteisö, Flanderi ja 
Vallonia), yksi kustakin muusta 27 jäsenvaltiosta ja yksi Norjasta. 

7 Ylimmät tarkastuselimet toimittivat kaikkiaan 78 raporttia, mutta niistä 34 liittyi kotouttamisen 
näkökohtiin, jotka eivät sisältyneet tämän katsauksen aihepiiriin vaan esimerkiksi turvallisuuteen 
ja turvapaikka-asioihin tai paikallisen varainhoidon erityisiin näkökohtiin. 

8 Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 6/2017 ”EU-tason ratkaisu pakolaiskriisiin: 
hotspot-lähestymistapa”. 

9 Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 22/2012 ”Edistävätkö Euroopan 
kotouttamisrahasto ja Euroopan pakolaisrahasto vaikuttavalla tavalla kolmansien maiden 
kansalaisten kotouttamista?”. 

10 Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuodelta 
2015 (EUVL 2016/C 375/01) ja tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuodelta 2016 (EUVL C 322, 28.9.2017). 

11 Euroopan muuttoliikeverkosto tuottaa tietoa muutto- ja turvapaikkakysymyksistä EU:n 
politiikanteon tueksi, https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-
do/networks/european_migration_network_en. 

12 Perussopimus antaa EU:lle mahdollisuuden ”säätää toimenpiteistä, joilla kannustetaan ja 
tuetaan jäsenvaltioiden toimintaa niiden alueella laillisesti oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten kotouttamiseksi ja jotka eivät käsitä jäsenvaltioiden lakien ja asetusten 
yhdenmukaistamista”. SEUT:n 79 artiklan 4 kohta (EUVL C 326, 26.10.2012, s. 47–390). 

13 EUVL C 340, 10.11.1997. s. 1–144. 
14 Tampereen työohjelma oli oikeus- ja sisäasioiden neuvoston viisivuotinen ohjelma, joka kattoi 

kauden 1999–2004 ja josta sovittiin 15.–16. lokakuuta 1999 pidetyssä neuvoston kokouksessa. 

                                                      

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en
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15 Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. maaliskuuta 2013 maahanmuuttajien 

kotouttamisesta, sen vaikutuksista työmarkkinoihin ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen 
ulkoisesta ulottuvuudesta. 

16 Neuvoston ja jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätelmät Euroopan unionissa laillisesti 
oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten kotouttamisesta, 5. ja 6. kesäkuuta 2014. 

17 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle ”Eurooppalainen toimintasuunnitelma kolmansien 
maiden kansalaisten kotouttamista varten” KOM(2011) 455 lopullinen, 20.7.2011, sekä 
komission yksiköiden valmisteluasiakirja ”EU initiatives supporting the integration of third-
country nationals”, SEC(2011) 957 final, 20.7.2011. 

18 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle ”Kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista 
koskeva toimintasuunnitelma”, COM(2016) 377 final, 7.6.2016. 

19 Oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden pääosasto, ”Kotouttamiskäsikirja päättäjille ja käytännön 
toimijoille”. Saatavilla on kolme laitosta: marraskuu 2004, toukokuu 2007 ja huhtikuu 2010. 

20 https://ec.europa.eu/migrant-integration/home. 
21 Tanska ei sovella EU:n laajuisia sääntöjä, jotka koskevat muuttoliike-, viisumi- ja 

turvapaikkapolitiikkaa. Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta päättävät tapauskohtaisesti sääntöjen 
hyväksymisestä. 

22 Ks. esimerkiksi seuraavat Euroopan muuttoliikeverkoston julkaisut: ”Family Reunification of 
Third-Country Nationals in the EU plus Norway: National Practices”, huhtikuu 2017, ”Integration 
of beneficiaries of international/ humanitarian protection into the labour market: policies and 
good practices”, heinäkuu 2016, ”Migrant access to social security and healthcare: policies and 
practice”, heinäkuu 2014; Euroopan parlamentin ja IOM:n julkaisu ”Comparative Study of the 
Laws in the 27 EU Member States for Legal Immigration”, 2009; ja Migration Policy Groupin 
raportti ”Strategic Developments on Migrant Integration Policies in Europe”, Huddleston et al., 
2016. 

23 Ks. komission ehdotus direktiiviksi kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa 
jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista – COM(2016) 465 final, 13.7.2016, ja parlamentin 
katsaus ”Secondary movements of asylum-seekers in the EU asylum system”, lokakuu 2017. 

24 Asetuksen (EU) N:o 603/2013 40 artiklan 1 kohdan mukainen vuosikertomus vuodelta 2016 
Eurodac-keskusjärjestelmän toiminnasta, myös sen teknisestä toiminnasta ja turvallisuudesta, 
toukokuu 2017. 

25 Ks. esimerkiksi i) komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle ”Kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista 
koskeva toimintasuunnitelma”, COM(2016) 377 final, 7.6.2016, ja ii) OECD:n kertomus ”Making 
Integration Work: Refugees and others in need of protection”, 2016.   

26 Hotspot-alue määriteltiin EU:n ulkorajalla sijaitsevaksi alueeksi, johon kohdistuu suhteeton 
muuttovirtojen aiheuttama paine. Ks. tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 6/2017 
”EU-tason ratkaisu pakolaiskriisiin: hotspot-lähestymistapa”. 

27 Tarve varmistaa kolmansien maiden kansalaisten oikeudenmukainen kohtelu tuodaan esiin 
asiakirjoissa ”Yhteinen toimintasuunnitelma kotouttamiselle”, COM(2005) 389 final, 1.9.2005; 
”Eurooppalainen toimintasuunnitelma kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista varten”, 
COM(2011) 455 final, 20.7.2011, ja Tampereen päätelmät vuodelta 1999. 

28 SEUT, 10 ja 18 artikla. 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/home
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29 Etenkin neuvoston direktiivi 2000/43/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2000, rodusta tai 

etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 
(EYVL L 180, 19.7.2000, s. 22–26) ja neuvoston direktiivi 2000/78/EY, annettu 27 päivänä 
marraskuuta 2000, yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 
(EYVL L 303, 2.12.2000, s. 16–22). 

30 Ks. esimerkiksi komission kertomukset parlamentille ja neuvostolle 1) pitkään oleskelleiden 
kolmansien maiden kansalaisten asemasta annetun direktiivin 2003/109/EY soveltamisesta, 
KOM(2011) 585 lopullinen, 29.9.2011, ja 2) kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja 
oleskelun edellytyksistä korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten annetun 
direktiivin 2009/50/EY täytäntöönpanosta, COM(2014) 287 final, 22.5.2014. 

31 Euroopan muuttoliikeverkosto, 2016 Annual Report on Migration and Asylum, 
25. huhtikuuta 2017, lopullinen versio (s. 56). 

32 Erityiseurobarometri 437, ”Discrimination in the EU in 2015 – Summary”, lokakuu 2015, tehnyt 
TNS Opinion & Social oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosaston pyynnöstä ja koordinoinut 
viestinnän pääosasto (”Strategy, Corporate Communication Actions and Eurobarometer” -
yksikkö). 

33 Standardieurobarometri 87, "Public opinion in the European Union", kevät 2017, tehnyt TNS 
Opinion & Social viestinnän pääosaston pyynnöstä. 

34 Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle neuvoston direktiivin 2000/43/EY ja 
neuvoston direktiivin 2000/78/EY soveltamisesta, SWD(2014) 5 final, COM(2014) 2 final, 
17.1.2014. 

35 Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. maaliskuuta 2013 maahanmuuttajien 
kotouttamisesta, sen vaikutuksista työmarkkinoihin ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen 
ulkoisesta ulottuvuudesta. 

36 Jean-Claude Juncker, ”Uusi alku Euroopalle: Työllisyyden, kasvun, oikeudenmukaisuuden ja 
demokraattisen muutoksen ohjelma – Poliittiset suuntaviivat seuraavalle Euroopan komissiolle – 
Avauspuheenvuoro Euroopan parlamentin täysistunnossa”, ”Kohti uudenlaista 
maahanmuuttopolitiikkaa”, 15.7.2014. 

37 Komission tiedonanto, annettu 13. toukokuuta 2015, Euroopan muuttoliikeagenda, COM(2015) 
240 final. 

38 Vakaus- ja kasvusopimuksesta säädetään SEUT:n 121, 126 ja 136 artiklassa sekä siihen liitetyssä 
pöytäkirjassa N:o 12. Sopimus pannaan täytäntöön johdetun oikeuden avulla eli julkisyhteisöjen 
rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja yhteensovittamisen 
tehostamisesta 7 päivänä heinäkuuta 1997 annetulla asetuksella (EY) N:o 1466/97 (EYVL L 209, 
2.8.1997, s. 1) ja liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja 
selkeyttämisestä 7 päivänä heinäkuuta 1997 annetulla asetuksella (EY) N:o 1467/97 (EYVL L 209, 
2.8.1997, s. 6). 

39 Lisätietoja vakaus- ja kasvusopimuksesta on Euroopan komission talouden ja rahoituksen 
pääosaston julkaisussa European Economy Institutional Paper 052, ”Vade Mecum on the 
Stability and Growth Pact”, ISSN 2443-8014, maaliskuu 2017. 

40 Lisätietoja jouston edellytyksistä on komission tiedonannossa COM(2015) 12 final, ”Vakaus- ja 
kasvusopimukseen sisältyvän jouston mahdollisimman tehokas hyödyntäminen”, 13.1.2015, ja 
Ecofin-neuvoston vahvistamassa ”Vakaus- ja kasvusopimukseen sisältyvää joustoa koskevassa 
yhteisesti sovitussa kannassa” (helmikuu 2016). 

41 Ks. SEUT:n 126 artiklan 2 kohta, asetuksen 1466/97 5 artiklan 1 kohta ja 6 artiklan 3 kohta sekä 
asetuksen 1467/97 2 artiklan 1 kohta. 



 4 

 

                                                                                                                                                                      
42 Ks. komission talouden ja rahoituksen pääosaston tiedote talous- ja rahoituskomitealle, 

”Orientation for the SGP treatment of refugee-related budgetary costs”, Ares(2015) 4678008, 
29.10.2015. 

43 Ks. kyseisille maille vuosia 2016 ja 2017 varten annetut maakohtaiset suositukset. 
https://ec.europa.eu/info/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-
specific-recommendations/2016-european_fi 

44 Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso on talouspolitiikan koordinoinnin jakso, joka kestää 
marraskuusta seuraavan vuoden heinäkuuhun. Tarkoituksena on varmistaa, että yksittäisten 
jäsenvaltioiden toimet koordinoidaan ja kohdennetaan toivotun kasvuvaikutuksen 
saavuttamista silmällä pitäen. Komissio laatii yksityiskohtaisen analyysin maiden taloudellisista 
ja rakenteellisista uudistusohjelmista ja esittää maakohtaisia suosituksia seuraaville 12–
18 kuukaudelle. Neuvosto käsittelee suositukset ja antaa niille virallisen hyväksyntänsä. 
Eurooppa-neuvosto vahvistaa suositukset. Jäsenvaltiot saavat näin toimintapolitiikkaa koskevaa 
ohjeistusta ennen kuin ne viimeistelevät seuraavan vuoden talousarvionsa. 

45 Tammikuussa 2018. Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2015/2248, annettu 
28 päivänä lokakuuta 2015, joustovälineen varojen käyttöönotosta Euroopan 
muuttoliikeagendan mukaisia välittömiä talousarviotoimia varten (EUVL L 318, 4.12.2015, s. 36–
37 ), Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2016/253, annettu 25 päivänä 
marraskuuta 2015, joustovälineen varojen käyttöönotosta pakolaiskriisin edellyttämiä välittömiä 
taloudellisia toimenpiteitä varten (EUVL L 47, 24.2.2016, s. 6–7), Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätös (EU) 2017/342, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, joustovälineen varojen 
käyttöönotosta meneillään olevan muuttoliike-, pakolais- ja turvallisuuskriisin edellyttämiä 
välittömiä taloudellisia toimenpiteitä varten (EUVL L 50, 28.2.2017, s. 53–54), Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2018/8, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, 
joustovälineen varojen käyttöönotosta muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin 
liittyvien tämänhetkisten haasteiden edellyttämiä välittömiä talousarviotoimenpiteitä varten 
(EUVL L 3, 6.1.2018, s. 5–6) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2018/51, annettu 
25 päivänä lokakuuta 2017, joustovälineen varojen käyttöönotosta Euroopan kestävän 
kehityksen rahaston rahoittamista varten (EUVL L 7, 12.1.2018, s. 37–38). 

46 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2017/339, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, 
ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016 ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2017/344, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, 
ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017. 

47 https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions. 
48 Neuvoston ja jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätelmät Euroopan unionissa laillisesti 

oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten kotouttamisesta, 15312/16, 9. joulukuuta 2016. 
49 Taitoprofiilityökalu on osoitteessa www.ec.europa.eu/migrantskills. 
50 Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) vuonna 2017 julkaiseman raportin ”Together in the 

EU – Promoting the participation of migrants and their descendants” mukaan viidellä 
jäsenvaltiolla ei ollut kansallista tai alueellista kotouttamispolitiikkaa vuoden 2015 lopussa. Kaksi 
näistä jäsenvaltioista ilmoitti kuitenkin tilintarkastustuomioistuimen kyselyssä, että ne olivat 
laatineet toimintasuunnitelmia. 

51 Ks. myös Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) raportti ”Together in the EU - Promoting 
the participation of migrants and their descendants” vuodelta 2017. 

52 Zaragozassa 15. ja 16. huhtikuuta 2010 pidetyn eurooppalaisen ministerikokouksen antama ja 
oikeus- ja sisäasioiden neuvoston 3.–4. kesäkuuta 2010 hyväksymä julistus kotouttamisesta. 

https://ec.europa.eu/info/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-specific-recommendations/2016-european_fi
https://ec.europa.eu/info/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-specific-recommendations/2016-european_fi
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions
http://www.ec.europa.eu/migrantskills
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53 Ks. Eurostatin raportti: ”Zaragoza pilot study – Indicators of immigrant integration”, maaliskuu 

2011, ja sisä-asioiden pääosaston tilaama raportti: ”Using EU Indicators of Immigrant 
Integration”, maaliskuu 2013, Thomas Huddleston, Jan Niessen ja Jasper Dag Tjaden. 

54 EU:n työvoimatutkimus (EU-LFS) ja Euroopan unionin tulo- ja elinolotilastot (EU-SILC). 
55 Kyse on seurantaraportista, joka liittyy OECD:n vuonna 2015 julkaistuun raporttiin ”Indicators of 

Immigrant Integration 2015, Settling In”, joka on saatavilla osoitteessa http://www.oecd-
ilibrary.org/content/book/9789264234024-en. 

56 Komission delegoitu asetus (EU) 2016/1851, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2016, neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 577/98 säädetyn työvoimaa koskevan otantatutkimuksen lisäkysymyksiä 
koskevasta vuosien 2019, 2020 ja 2021 ohjelmasta (EUVL L 284, 20.10.2016, s. 1–4). 

57 Komission asetus (EU) N:o 220/2010, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2010 , neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 577/98 säädetyn työvoimaa koskevan otantatutkimuksen lisäkysymyksiä 
koskevasta vuosien 2013–2015 ohjelmasta (EUVL L 67, 17.3.2010, s. 1–3). 

58 MIPEX on EU:n hanke, jonka rahoitukseen AMIF osallistui ja jonka kehittivät Barcelona Centre 
for International Affairs ja Migration Policy Group. Indeksillä arvioidaan maiden valmiuksia 
tarjota muuttajille mahdollisuuksia työmarkkinaliikkuvuuteen, perheenyhdistämiseen, 
koulutukseen, poliittiseen osallistumiseen, pysyvään oleskeluun, kansallisuuden saantiin ja 
terveydenhuoltoon ja toteuttaa syrjinnän vastaisia toimia. Indeksissä otetaan huomioon 
167 toimintapoliittista indikaattoria. Lisätietoja: http://mipex.eu/. 

59 Toukokuussa 2016 käynnistetyllä EU:n kaupunkiagendalla edistetään jäsenvaltioiden, 
kaupunkien, Euroopan komission ja muiden sidosryhmien välistä yhteistyötä, jotta voidaan 
hyödyntää kaupunkialueiden potentiaalia ja panoksia täysimääräisesti. Tarkoituksena on löytää 
käytännön ideoita EU:n lainsäädäntöä, rahoitusta ja tiedon jakamista varten. Agenda koostuu 
12 keskeisestä teemasta, joista yksi on muuttajien ja pakolaisten osallisuus. Sitä analysoi asiaa 
käsittelevä yhteistyökumppanuushanke, johon osallistuu kaupunkeja, jäsenvaltioita ja EU:n 
toimielimiä. Hankkeessa keskitytään muuttajien ja pakolaisten kotouttamisen keskipitkän ja 
pitkän aikavälin näkymiin, jotka liittyvät vastaanottoon paikallisyhteisössä ja vuorovaikutukseen 
sen kanssa, asumiseen, työntekoon, koulutukseen ja heikommassa asemassa olevia ryhmiä 
koskeviin monialaisiin kysymyksiin. Hanketta koordinoivat Amsterdamin kaupunki ja 
(apulaiskoordinaattorina) komission muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto. 

60 Ks. muuttajien ja pakolaisten osallisuutta käsittelevän yhteistyökumppanuushankkeen 
toimintasuunnitelman toimi 7 ('Towards more evidence-based integration policies in cities: 
setting the agenda, exploring comparable indicators & developing a toolbox for good practice 
transfer')”), joka koskee näyttöön perustuvien kotouttamistoimien kehittämistä sekä 
toimintaohjelman laatimista, vertailukelpoisten indikaattorien tutkimista ja hyvien käytäntöjen 
siirtämisen välineistön kehittämistä tätä varten. Toimintasuunnitelma ”Action Plan – Partnership 
on Inclusion of Migrants and Refugees” on saatavilla osoitteessa 
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-
partnership-inclusion-migrants-and-refugees. 

61 Asetus (EU) 514/2014, 57 artikla. 
62 Luvut perustuvat AMIF-rahaston täytäntöönpanoa koskevaan kertomukseen vuodelta 2017. 

Jäsenvaltiot esittivät kertomuksensa maaliskuussa 2018. Kreikan kertomus rahaston 
täytäntöönpanosta vuonna 2017 ei ollut saatavissa 4. huhtikuuta 2018. Komissio ei ole vielä 
vahvistanut lukuja. 

63 Laskelmasta on jätetty pois kaksi kansallista ohjelmaa, jotka katsottiin poikkeaviksi arvoiksi, 
koska saavutetut arvot olivat yli kymmenen kertaa asetettuja tavoitteita suuremmat. 

http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264234024-en
http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264234024-en
http://mipex.eu/
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees
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64 Asetus (EU) N:o 1304/2013 (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 470–486), liite I. 
65 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon 

sovellettavista varainhoitosäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 2012/2002, Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) 
N:o 1304/2013, (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013, (EU) N:o 1307/2013, (EU) 
N:o 1308/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 
ja (EU) N:o 652/2014 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 541/2014/EU 
muuttamisesta. COM(2016) 605 final, 14.9.2016. 

66 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1997, annettu 15. marraskuuta 2016 (EUVL L 308, 
16.11.2016, s. 5–7). 

67 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1255/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, 
vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 223/2014 täydentämisestä vahvistamalla vuotuisten ja lopullisten 
täytäntöönpanokertomusten sisältö, mukaan luettuna yhteisten indikaattoreiden luettelo, 
johdanto-osan 5 kappale (EUVL L 337, 25.11.2014, s. 46–50). 

68 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2016, laatikko 8.3. 
69 Asetus (EU) N:o 514/2014 turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sekä 

poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan 
rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä, 14 artiklan 2 kohdan e alakohta. 

70 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013 Euroopan aluekehitysrahastoa, 
Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä 
sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan 
meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä, 15 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 
96 artiklan 6 kohdan a alakohta. 

71 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 22/2012: ”Edistävätkö Euroopan 
kotouttamisrahasto ja Euroopan pakolaisrahasto vaikuttavalla tavalla kolmansien maiden 
kansalaisten kotouttamista?” 

72 ”Support to asylum seekers under the ESF and the FEAD” ja ”Synergies between the AMIF and 
other EU funding instruments in relation to reception and integration of asylum seekers and 
other migrants”, 2015. 

73 Esimerkiksi muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston tiedotuspäivä, joka järjestettiin 29. 
maaliskuuta 2017 Brysselissä jäsenvaltioille sekä alue- ja paikallistason toimijoille. 

74 Komissio muun muassa perusti ESR:n yhteyteen muuttajia koskevan kansainvälisen temaattisen 
verkoston Transnational Thematic Network on Migrants 
(https://ec.europa.eu/esf/transnationality/forums/migrants). 

75 ”Toolkit on the Use of EU Funds for the Integration of People with a Migrant Background”, alue- 
ja kaupunkipolitiikan pääosasto, tammikuu 2018. Saatavilla osoitteessa Saatavilla osoitteessa 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2018/toolkit-on-the-
use-of-eu-funds-for-the-integration-of-people-with-a-migrant-backgound 

76 Komission delegoitu asetus (EU) 2017/207, annettu 3 päivänä lokakuuta 2016, asetuksessa (EU) 
N:o 514/2014 säädetystä yhteisestä seuranta- ja arviointikehyksestä (EUVL L 33, 8.2.2017, s.1). 

77 Euroopan unionin neuvosto, neuvoston päätelmät vuoden 2020 jälkeisen koheesiopolitiikan 
synergioista ja yksinkertaistamisesta, 657/17, hyväksytty yleisten asioiden neuvoston 3575. 
kokouksessa 15. marraskuuta 2017. 

https://ec.europa.eu/esf/transnationality/forums/migrants
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2018/toolkit-on-the-use-of-eu-funds-for-the-integration-of-people-with-a-migrant-backgound
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2018/toolkit-on-the-use-of-eu-funds-for-the-integration-of-people-with-a-migrant-backgound
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78 Mukaan lukien Belgia, jossa kolme aluetta ilmoitti, että niillä on koordinointielin, ja yksi, ettei 

sillä ole koordinointielintä. 
79 Laskelmat perustuvat viranomaisten ja vastaavien välittävien elinten nimeämistä koskeviin 

komission tietoihin. Laskelmassa otettiin huomioon vain EU:n rahastot, joita jäsenvaltiot 
ilmoittivat käyttävänsä, ja oletettiin, että kaikki käytettävissä olevat ohjelmat sisälsivät asiaan 
liittyviä toimenpiteitä. 

80 Ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuodelta 2015, kohta 6.76 (suositus 1), ja tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomus talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuodelta 2016, kohta 6.41 (suositus 3). 

81 Ks. esimerkiksi komission loppuraportti ”Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 
2007-2013, focusing on the ERDF, the ESF and the CF”, elokuu 2016, ja ”Final conclusions and 
recommendations of the High Level Group on Simplification for post 2020”, heinäkuu 2017. 

82 Ks. kaupunkiagendan mukaisen muuttajien ja pakolaisten osallisuutta käsittelevän 
yhteistyökumppanuushankkeen toimintasuunnitelman toimi 4 (”Improving access for cities to 
EU integration funding”). Toimintasuunnitelma ”Action Plan – Partnership on Inclusion of 
Migrants and Refugees” on saatavilla osoitteessa https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-
migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees. 

83 Euroopan muuttoliikeverkosto, ”Asylum and Migration, Glossary 3.0”, lokakuu 2014. 
84 Genevessä 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehty pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus 

sellaisena kuin se on muutettuna 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdyllä New Yorkin 
pöytäkirjalla. 

85 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Thematic_glossaries. 

https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Thematic_glossaries
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