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Laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastaisen 
toimintaohjelman päivittäminen 

Sisäministeriö on tänään asettanut hankkeen, jonka tehtävänä on päivittää 
laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastainen toimintaohjelma ajalle 
2021– 2024. 

Toimikausi 

Hanke asetetaan ajalle 10.9.– 31.12.2020. 

Tausta 

Edellinen, järjestyksessään kolmas laittoman maahantulon ja maassa 
oleskelun vastainen toimintaohjelma laadittiin vuosille 2017 – 2020. 
Ohjelmassa keskityttiin Suomeen ja muualle Eurooppaan vuosina 2015– 2016 
saapuneiden turvapaikanhakijoiden määrän nopean kasvun myötä 
tapahtuneeseen toimintaympäristön muutokseen ja sen esiin tuomiin 
haasteisiin.  

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaan laittoman maahantulon ja 
maassa oleskelun vastainen toimintaohjelma päivitetään. 

Tavoitteet 

Hankkeen tavoitteena on päivittää toimintaohjelma vuosille 2021– 2024. 
Ohjelmassa tarkasteltaisiin edellisten toimintaohjelmien lisäksi myös ilman 
oleskelulupaa maassa oleskelevien asemaa ja heihin liittyviä hyväksikäytön 
ilmiöitä sekä ihmiskaupan uhrien asemaa. Hanke tukisi sisäministeriön 
hallinnonalan konsernistrategian tavoitetta siitä, että maahanmuutto on 
hallittua ja yhteiskunnallisesti kestävää. Ohjelmalla pyrittäisiin vaikuttamaan 
kokonaisvaltaisesti siihen, ettei Suomeen syntyisi virallisen yhteiskunnan 
ulkopuolelle jäävää varjoyhteiskuntaa. 

Toimintaohjelmassa tarkasteltaisiin toimenpiteitä, joilla ehkäistään oleskelua 
maassa ilman laillista oleskeluoikeutta, alkaen ennakoivista toimista lähtö- ja 
kauttakulkumaissa ja jatkuen aina kotiin paluuseen ja 
uudelleenkotoutumiseen. Strategisen tason linjausten lisäksi ohjelmassa 
esitettäisiin konkreettisia toimenpiteitä. Toimenpide-ehdotuksia ei rajattaisi 
koskemaan sisäministeriön hallinnonalaa, vaan ohjelman tavoitteena olisi 
vaikuttaa laajemmin laittoman maassa oleskelun ilmiöön.  
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Toimintaohjelman valmistelussa hyödynnettäisiin vuoden 2020 aikana sisäisen 
turvallisuuden strategian toimeenpanossa sidosryhmiltä kerättyä kattavaa 
aineistoa liittyen ilman oleskelulupaa maahan jääviin turvapaikanhakijoihin. 
Toimintaohjelman päivittämisen ulkopuolelle jäisi työ, jota tehdään 
oikeusministeriön asettamassa ihmiskaupan vastaista toimintaohjelmaa 
valmistelevassa työryhmässä (VN/5645/2020), ihmiskaupan uhrien auttamista 
koskevan lainsäädännön uudistamista valmistelevassa sosiaali- ja 
terveysministeriön asettamassa työryhmässä (VN/10456/2020; 
STM/054:00/2020) sekä työ- ja elinkeinoministeriön asettamassa ulkomaisen 
työvoiman hyväksikäytön ehkäisyn alatyöryhmässä (VN/7584/2020). 

Organisointi 

Toimintaohjelma valmistellaan sisäministeriön maahanmuutto-osaston 
johdolla yhteistyössä ministeriön poliisiosaston ja rajavartio-osaston kanssa. 
Hankkeen vastuuhenkilö on lainsäädäntöneuvos Jutta Gras maahanmuutto-
osastolta. Sisäministeriön maahanmuutto-osastolta valmisteluun osallistuvat 
myös erityisasiantuntija Tarja Rantala ja erityisasiantuntija Anna Rundgren.  

Hanketyöryhmään kutsutaan lisäksi edustajat ulkoministeriöstä, 
oikeusministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, työ- ja 
elinkeinoministeriöstä, Maahanmuuttovirastosta ja Poliisihallituksesta. 
Hanketyöryhmän puheenjohtajana toimii lainsäädäntöneuvos Jutta Gras 
sisäministeriön maahanmuutto-osastolta ja varapuheenjohtajana 
poliisijohtaja Stefan Gerkman sisäministeriön poliisiosastolta.  

Hanketyöryhmä kuulee toimintaohjelman valmistelussa myös muita 
sidosryhmiä, jotta hankkeen tueksi varmistetaan mahdollisimman laaja-
alainen asiantuntemus. 

Kustannukset ja rahoitus 

Työ tehdään virkatyönä. Valmisteluun osallistuville ei makseta erillisiä 
korvauksia. Hankkeen muut mahdolliset kustannukset maksetaan 
määrärahojen puitteissa sisäministeriön toimintamenoista. 

 

 

 

Kansliapäällikkö Kirsi Pimiä 

 

Osastopäällikkö, ylijohtaja Minna Hulkkonen 

 

 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. 
Sisäministeriö 10.09.2020 klo 18:58. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi 
todentaa kirjaamosta. 
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Jakelu  Ulkoministeriö 

Oikeusministeriö 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Maahanmuuttovirasto 
Poliisihallitus 
  

  
Tiedoksi  Sisäministeri Ohisalo 

Valtiosihteeri Parviainen 
Erityisavustaja Laaksonen 
Sisäministeriö 

− maahanmuutto-osasto  
− poliisiosasto 
− rajavartio-osasto 
− kansallisen turvallisuuden yksikkö 
− viestintäyksikkö 

 


