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Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisyn alatyöryhmä 
 

Työministeri Tuula Haatainen on 12.3.2020 päättänyt asettaa ulkomaisen 
työvoiman hyväksikäytön ehkäisyn alatyöryhmän työvoiman maahanmuu-
ton kehittämishankkeen puitteisiin. 
 
Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan työvoiman maa-
hanmuuton toimenpiteitä kehitettäessä otetaan huomioon ulkomaisen työ-
voiman hyväksikäytön torjunta. Työperusteista maahanmuuttopolitiikkaa ei 
ole mahdollista kehittää kestävällä tavalla, ellei samalla varmisteta sitä, et-
tä ulkomaalaiset työntekijät eivät joudu hyväksikäytön uhreiksi. 
 
Alatyöryhmän tehtävänä on valmistella toimia, joiden avulla kaiken asteis-
ta ulkomaisen työvoiman hyväksi käyttöä voidaan paremmin ennalta eh-
käistä, havaita ja torjua. Huomiota tulee kiinnittää hyväksikäytön ehkäisyyn 
ja uhrien auttamisen hallinnollisin toimin ennen mahdollista rikosprosessia. 
Myös ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan edellytyksiä tulee tarkastella. Eri-
tyistä huomiota tulee kiinnittää maahanmuuttoviranomaisten käytäntöjen 
arviointiin ja tehostamiseen sekä ulkomaalaislainsäädännön kokonaisuu-
den kehittämiseen hyväksikäytön torjunnan näkökulmasta. 
 
Alatyöryhmän tulee toimia tiiviissä yhteistyössä työllisyyden edistämisen 
ministerityöryhmän valmisteluryhmien, harmaan talouden torjunnan oh-
jausryhmän kanssa sekä muiden käynnissä olevien viranomaisvalmistelu-
ryhmien kanssa. Siltä osin kuin on kyse ihmiskauppaan liittyvästä valmis-
telusta, alatyöryhmän työtä koordinoi osaltaan valtioneuvoston ihmiskau-
pan vastaisen työn koordinaattori Venla Roth. 
 
Työryhmän kokoonpano:  

 Olli Sorainen TEM, puheenjohtaja  

 Anna Bruun TEM, varapuheenjohtaja  

 Harri Sivula SM/maahanmuutto-osasto, jäsen 

 Roope Jokinen SM/maahanmuutto-osasto, varajäsen 

 Juha Tuovinen, SM/poliisiosasto, jäsen 

 Miia Lehtinen, SM/poliisiosasto, varajäsen  

 Kirsi Kyrkkö, STM/työ- ja tasa-arvo-osasto, jäsen 

 Tapani Aaltela, STM/työ- ja tasa-arvo-osasto, varajäsen 

 Mia Luhtasaari, OM, jäsen 

 Venla Roth, OM, pysyvä asiantuntija 

 Tarja Valsi, Verohallinto/ Yritysverotusyksikkö, jäsen 

 Tatta Garselius, Verohallinto/ Yritysverotusyksikkö, varajäsen 

 Matti Hautala, Verohallinto/Harmaan talouden selvitysyksikkö, jäsen 

 Olavi Kärkkäinen, Verohallinto/Harmaan talouden selvitysyksikkö, varajä-
sen 
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 Anna Hyppönen, Maahanmuuttovirasto, jäsen 

 Marja Toivonen, Maahanmuuttovirasto, varajäsen 

 Måns Enqvist, Poliisihallitus, jäsen 

 Ari Jokinen, Poliisihallitus, varajäsen 

 Julia Jansson, Keskusrikospoliisi, jäsen 

 Pekka Hätönen, Helsingin poliisilaitos, jäsen 

 Sampsa Marttila, Helsingin poliisilaitos, varajäsen 

 Niina Mäki, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, jäsen 

 Katja-Pia Jenu, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, varajäsen 

 Ilkka Hyttinen, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, jäsen 

 Hanna-Liisa Ylikorpi, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, varajäsen 

 Sallamari Salonen, Uudenmaan TE-toimisto, jäsen 

 Yvonne Aspholm, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, 
medlem 

 Gun-Britt Sjöstrand, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, 
suppleant 

 Juha-Pekka Suomi, TEM, sihteeri 
 

Työryhmän tehtävänä on arvioida tarvittavat lainsäädännön ja viranomais-
käytäntöjen muutostarpeet sekä valmistella ehdotukset lainmuutoksiksi. 
Työryhmän tulee saada ehdotuksensa valmiiksi vuoden 2021 loppuun 
mennessä. 
 
 
Helsingissä 22.4.2020 
 
 
 
Tuula Haatainen 
työministeri 
 
 
 
Sonja Hämäläinen 
maahanmuuttojohtaja 
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