
 1 (2)
     

Pöytäkirja SM211050 
 00.01.05.00 
18.01.2021 SMDno-2020-1957 

 
     
 
 

 
Kirkkokatu 12, Helsinki 
PL 26, 00023 Valtioneuvosto 
Vaihde 0295 480 171 | kirjaamo@intermin.fi | www.intermin.fi 
 

Pöytäkirja hanketyöryhmän kokouksesta 17.12.2020 
 
Aika torstai 17.12.2020 klo 9.00-10.30 

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  
 Tarja Rantala, MMO x  
 Anna Rundgren, sihteeri x  
 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

2. Hankkeen tilannekatsaus  

Puheenjohtaja kertoi ohjelmaluonnoksen käsittelystä sisäministeriön 
kansliapäällikön johtoryhmässä 9.12. Johtoryhmään vietiin käsiteltäväksi 
pitkälti samoja kysymyksiä, jotka nousivat esille edellisessä hanketyöryhmän 
kokouksessa. Ne liittyivät etenkin ohjelman terminologiaan sekä kirjauksiin 
koskien palomuuria ja saatavuusharkintaa. Kansliapäällikön johtoryhmä katsoi 
ohjelman olevan rakenteeltaan tasapainoinen. 

Lisäksi oikeusministeriöltä on saatu kirjalliset kommentit, jotka on otettu 
huomioon ohjelmaluonnoksessa. OM antoi positiivista palautetta perus- ja 
ihmisoikeuksien hyvästä huomioimisesta ohjelmaluonnoksessa. 
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Puheenjohtaja pahoitteli, että suunnitelmista poiketen, ohjelmaluonnosta ei 
ole voitu jakaa hyväksyttäväksi tässä kokouksessa. Tavoitteena kuitenkin 
edelleen on, että ohjelma hyväksyttäisiin hanketyöryhmässä vuoden loppuun 
mennessä. Hyväksymisprosessi toteutetaan kirjallisesti. Suunnitelmissa on, 
että esitys viedään oikeusvaltion kehittäminen ja sisäinen turvallisuus - 
ministerityöryhmään 20.1.  

3. Toimintaohjelmaluonnoksen viimeisimpien muutosten esittely ja ohjelman viimeistely 

Puheenjohtaja esitteli pääpirteittäin muutokset, joita toimenpiteisiin sekä 
kokonaisuuteen on tehty hanketyöryhmän edellisen kokouksen jälkeen. 
Ohjelmaan on lisätty mm. laittoman maahantulon käsitteen kuvaus sekä 
täsmennyksiä muuttoliiketilanteeseen. Luonnokseen on myös laadittu 
johdanto sekä jokaisen toimenpidekokonaisuuden alkuun tavoitelaatikot, 
joissa on huomioitu ohjelmaa linjaavat hallitusohjelmakirjaukset. 

Esitellyt muutokset eivät herättäneet keskustelua kokouksessa.  

4. Hankkeen viestintä, ohjelman täytäntöönpano ja seuranta  

SM:n viestinnän edustaja Talvitie esitteli hankkeelle laadittua 
viestintäsuunnitelmaa. Viestittäessä ohjelmasta tavoitteena on tuoda esille 
sitä, että ohjelma on laadittu poikkihallinnollisessa yhteistyössä. Mietinnässä 
on mm. verkkouutinen, jossa hanketyöryhmän jäsenet nostaisivat esille 
omalle organisaatiolleen keskeisiä asioita ohjelmakokonaisuudesta.  

Viestintäsuunnitelman pohjalta kokouksessa käytiin keskustelua siitä, miten 
ohjelman käsittely etenee sen hyväksymisen jälkeen. Hanketyöryhmän jäseniä 
puhututti etenkin se, tuleeko ohjelma muuttumaan paljonkin poliittisessa 
käsittelyssä. Asetelma on hankala, mikäli ohjelmassa saavutettu tasapaino 
muuttuu poliittisessa käsittelyssä ja se silti julkaistaan hanketyöryhmän 
nimissä. 

Sovittiin, että ohjelmasta viestittäessä hanketyöryhmän työ erotetaan 
selkeästi poliittisesta lopputuotteesta. Ja tuodaan esille, että ohjelma on 
laadittu hanketyöryhmässä edustettujen tahojen kanssa hallitusohjelman 
kirjaukset ja sidosryhmien kommentit huomioiden. 

Puheenjohtaja kertoi, että pian ohjelman valmistumisen jälkeen järjestetään 
ohjelmakokonaisuudesta webinaari, joka ikään kuin korvaa perinteisen 
lausuntokierrosta. Webinaarin toteutusta sekä osanottajia vielä mietitään ja 
niihin palataan myöhemmin. Puheenjohtaja esitti toiveensa, että 
hanketyöryhmän jäsenet olisivat käytettävissä webinaarissa. 

Kokous päätettiin ja sovittiin, että toimintaohjelman luonnokseen palataan 
kirjallisella menettelyllä mahdollisimman pian. 

 

 

 

 

 


