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Pöytäkirja kokouksesta 14.1.2021 
 

Aika torstai 14.1.2020 klo 11.30-13 

Paikka videoyhteyden välityksellä  

 

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 
 Petri Härmä, Rajavartiolaitos x  
 Heidi Lempiö, HKO x  
 Mariana Salgado, HKO x  
 Maria Avonius, MMO x  
 Anna Rundgren, sihteeri x  

 

1. Kokouksen avaus 

   Puheenjohtaja avasi kokouksen. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 

2. Hankkeen tilannekatsaus  

Puheenjohtaja kertoi ohjelman valmistelutilanteesta. Ohjelmaluonnos 
laitettiin joulun alla työryhmälle kommentoitavaksi ja hyväksyttäväksi. Tuolla 
kierroksella luonnokseen tuli vielä sen verran kommentteja, että niiden 
huomioimiselle päätettiin ottaa lisäaikaa. Nyt kommentit on huomioitu 
kokoukseen jaetussa versiossa. Ne on tarkoitus käydä läpi yhdessä, jonka 
jälkeen ohjelmaluonnos olisi hyväksyttävissä. 

Ohjelma viedään oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden 
ministerityöryhmään 20.1. Ministerityöryhmän jälkeen ohjelma taitetaan ja 
viimeistellään. Julkaisun tarkka ajankohta ei ole vielä tiedossa. 
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Kun ohjelma on julkaistu, järjestetään julkaisuwebinaari helmi-maaliskuun 
aikana. Tästä ollaan yhteyksissä hanketyöryhmän jäseniin ohjelman julkaisun 
jälkeen. 

 

3. Toimintaohjelmaluonnoksen viimeisimpien muutosten esittely ja ohjelman viimeistely 

Puheenjohtaja esitteli ohjelmaluonnokseen edellisen käsittelykerran jälkeen 
tehdyt muutokset pääpiirteittäin. Pääasiallisesti muutokset koskevat 
luettavuutta ja päällekkäisyyksien poistoa, mutta muutoksissa on myös 
muutama sisällöllinen kohta. 

Laittoman maahantulon ja maassa oleskelun tilannekuvaan on tehty 
päivityksiä. Ennen ohjelman julkaisemista tarkistetaan vielä tiettyjä 
tilastotietoja koko vuoden 2020 luvuilla. 

Aikaisemmin luonnoksessa on käytetty rinnakkain termejä ilman 
oleskeluoikeutta olevat ja ilman oleskelulupaa olevat. Selkeyden vuoksi on 
hyvä käyttää systemaattisesti vain yhtä käsitettä. Ilman oleskeluoikeutta 
olevat on näistä kattavampi, joten on päätetty käyttää sitä ohjelmassa 
kauttaaltaan. 

Ohjelmaluonnokseen on esitetty tiettyjä muotoiluita koskien lupakäsittelyn 
ulkoistamista edustustoissa ja sen vaikutuksia laittomaan maahantuloon. 
Tekstiin on lisätty huomio yksityisen palveluntarjoajan toiminnan valvonnasta 
sekä toimijoiden välisestä yhteistyöstä. Lisäksi tekstiin väärin perustein 
hankittujen viisumien yhteyteen lisättiin Schengen-maiden kielteisten 
viisumipäätösten määrä. 

Näiden lisäksi täsmennyksiä on tehty kohtiin koskien ulkomaalaisvalvontaa ja 
ilman oleskeluoikeutta maassa olevan matkustusasiakirjan hankkimista. Lisäksi 
lukuun koskien palomuurin selvittämistä lisättiin kirjaus 
lainvalvontaviranomaisten lakisääteisten tehtävien hoitamisesta. 

Puheenjohtaja pyysi hanketyöryhmän jäseniä tarkastamaan vielä kertaalleen 
toimenpiteiden vastuutahojen paikkansapitävyys. 

Puheenjohtaja totesi, että ohjelmaluonnos lähetetään kokouksen jälkeen 
hanketyöryhmälle hiljaisuusmenettelyyn. Mikäli jäsenet huomaavat vielä tässä 
vaiheessa jotain periaatteellista, pyydetään kommentit lähettämään koko 
hanketyöryhmälle. Jos hiljaisuusmenettelyn aikana kommentteja ei saada, 
katsotaan ohjelma hyväksytyksi. 

 

4. Kokouksen päättäminen 

Hanketyöryhmän jäsenet sekä puheenjohtaja esittivät kiitoksensa toinen 
toisilleen rakentavasta ja aktiivisesta yhteistyöstä ohjelman valmistelun 
aikana. Tiukasta aikataulusta huolimatta ohjelmasta on saatu hyvä 
kokonaisuus. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 

 


