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Pöytäkirja LAMA-hanketyöryhmän kokouksesta 20.4. 

 

 

 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
 

2. Tilannekatsaus  
Puheenjohtaja kertoi hanketyöryhmälle ohjelman valmistelun tilanteesta. Ohjelma on viimeistelty 
poliittisessa käsittelyssä, joka on saatu nyt päätökseen.  

Hanketyöryhmän hyväksymisen jälkeen ohjelma viedään oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen 
turvallisuuden ministerityöryhmään, jonka jälkeen se julkaistaan. Tämän kokouksen tavoitteena on 
hyväksyä ohjelma ja siihen tehdyt muutokset. 

Julkaisun jälkeen järjestetään ohjelman julkaisuwebinaari vielä ennen kesälomien alkua. 
Hanketyöryhmältä toivotaan osallistumista webinaariin. 

  

 

 

 

 

Aika ti 20.4.2021 klo 14.30-16.30   
Paikka Videoyhteydellä 

 
  

Jäsenet Nimi Läsnä Poissa 
 Jutta Gras, puheenjohtaja x  
 Stefan Gerkman, PO  x 
 Joni Länsivuori, PO x  
 Aino Salmi, PO x  
 Maria Järvinen, UM x  
 Eliisa Kojo, varajäsen, UM x  
 Henna Leppämäki, STM x  
 Juha-Pekka Suomi, TEM  x 
 Tero Mikkola, varajäsen, TEM x  
 Antti Jäppinen, MIG x  
 Elina Malinen, MIG  x 
 Ari Jokinen, Poha  x 
 Hannu Pietilä, varajäsen, Poha  x 
 Mia Poutanen, Poha x  
 Petri Härmä, Rajavartiolaitos x  
 Heidi Lempiö, HKO x  
 Marja Avonius x  
 Anna Rundgren, sihteeri x  
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3. Ohjelmaan poliittisessa käsittelyssä tehdyt muutokset  
Puheenjohtaja esitteli poliittisessa käsittelyssä ohjelmaan tehdyt muutokset.  

Ohjelman tilannekuvaan ja tilastoihin on tuotu muutamia lisäyksiä ja päivityksiä koskien mm. 
tilannekuvaa muissa Pohjoismaissa sekä tilannetta Välimerellä.  

Toimenpiteistä uusia ovat viranomaisten kyvyn parantaminen tunnistaa haavoittuvassa asemassa 
olevat, viisumijärjestelmän ja viisumipalveluiden saavutettavuuden arvioiminen laillisten 
maahantulokeinojen edistämiseksi sekä hallitusohjelmaankin sisältyvä toimenpide koskien yli 15-
vuotiaiden lasten säilöönoton vaihtoehtojen selvittämistä. 

Keskustelua käytiin etenkin toimenpiteestä koskien viisumijärjestelmän ja viisumipalveluiden 
saavutettavuutta. Keskustelua käytiin myös poliittisessa käsittelyssä tehdystä lisäyksestä koskien 
toimenpidettä 49. Toimenpiteeseen on lisätty viittaus hallitusohjelmaan, jonka mukaisesti 
lainsäädäntöä ja soveltamiskäytäntöä kehitetään sen edistämiseksi, että työllistyneet kielteisen 
turvapaikkapäätöksen saaneet voivat nykyistä joustavammin saada oleskeluluvan työn perusteella. 
Keskustelua käytiin etenkin toimenpiteen muotoilusta. 

Puheenjohtaja lupasi selvittää vielä toimenpiteiden 7 ja 49 kirjauksia. Ohjelma lähetetään kirjallisesti 
hyväksyttäväksi tämän jälkeen. Tavoitteena on, että ohjelma hyväksytään mahdollisimman pian. 

 
4. Muut mahdolliset asiat 

Ei muita asioita 
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