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Maahanmuuttopoliittinen ohjelma

Asettaminen Sisäministeriö on asettanut hankkeen, jonka tehtävänä on laatia hallituksen maa
hanmuuttopoliittinen ohjelma.

Toimikausi Hankkeen toimikausi on 13.6.2017-31.12.2017

Tausta Vuosia 2018-2021 koskevan julkisen talouden suunnitelman neuvotteluissa sovittiin,
että hallitus laatisi maahanmuuttopoliittisen ohjelman. Maahanmuuttopoliittinen oh
jelma määrittäisi Suomen maahanmuuttopoliittisia linjauksia kuluvalle hallituskaudelle.

Maahanmuuttopoliittinen ohjelma täydentää osaltaan jo vahvistettuja Sipilän hallituk
sen ohjelmia ja linjauksia. Näitä ovat pääministeri Sipilän hallituksen hallitusohjelma 
(2015), hallituksen maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet (2015), hallituksen turva- 
paikkapoliittinen toimenpideohjelma (2015) ja valtion kotouttamisohjelma 2016-2019 
(2017).

Ohjelmassa huomioidaan myös maahanmuuton ministerityöryhmän joulukuussa 2016 
hyväksymä toimenpidesuunnitelma laittoman maassa oleskelun ehkäisyyn ja hallin
taan sekä Poliisihallituksen johdolla laadittu laittoman maahantulon ja maassa oleske
lun vastainen toimintaohjelma vuosille 2017-2020. Valmistelussa hyödynnetään 
myös sisäisen turvallisuuden strategian (2017) toimintaympäristön kuvausta, strategi
an toimenpidelinjauksia sekä olemassa olevaa tutkimus-ja tilastotietoa.

Maahanmuuttopoliittisen ohjelman valmistelussa taustalla on vuonna 2013 valtioneu
voston periaatepäätöksenä hyväksytty maahanmuuton strategia "Maahanmuuton tu
levaisuus 2020". Strategia määritti Suomen pitkäjänteisiä linjauksia maahanmuuttopo
litiikassa sekä viitoitti tietä aktiivisemmalle ja ennakoivammalle maahanmuuttopolitii
kalle. Strategia valmisteltiin yli 40 maahanmuuttotoimijan muodostamassa työryh
mässä. Strategian valmistelussa kuultiin laajasti myös muita asiantuntijoita ja järjes
tettiin verkkokeskustelu kansalaisille. Strategian pohjalta valmisteltiin myös toimenpi
deohjelma, jonka toimeenpanoa on seurattu vuosittain. Nyt valmisteltavassa maa- 
hanmuuttopoliittisessa ohjelmassa päivitetään strategiassa laaditut linjaukset nykyi
seen toimintaympäristöön.

Tavoitteet ja tehtävä Hankkeen tehtävänä on laatia ehdotus hallituksen maahanmuuttopoliittiseksi ohjel
maksi. Ohjelman tavoitteena on tuoda näkyväksi hallituksen maahanmuuttopolitiikan 
linja, joka tukee työllisyyttä ja julkistaloutta vahvistavaa, huoltosuhdetta kohentavaa 
sekä kansainvälistymistä edistävää työperäistä maahanmuuttoa. Ohjelmassa käsitel
täisiin Suomen kannalta keskeisiä maahanmuuton alueita.

Tavoitteena on, että hallitus hyväksyisi ohjelman alkuvuodesta 2018. Ohjelmaa seu
rattaisiin vuosittain.

Organisointi Maahanmuuton ministerityöryhmä toimii hankkeen ohjausryhmänä. Ohjausryhmän
alaisuuteen perustetaan poikkihallinnollinen yhteistyöryhmä, jonka puheenjohtajana 
toimii maahanmuutto-osaston ylijohtaja Jorma Vuorio. Yhteistyöryhmään on pyydetty 
nimeämään jäsenet ja varajäsenet seuraavasti: SM/poliisi-, raja-, viestintä- sekä hal
linto-ja kehittämisosasto, OM, TEM, O KM, STM, UM, YM, Maahanmuuttovirasto, Po- 
liisihallitus ja Rajavartiolaitos.

Luonnos maahanmuuttopoliittisen ohjelman teemoista hyväksyttiin maahanmuuton 
ministerityöryhmässä 7.6.2017. Ohjelman pääteemat ovat:

Postiosoite:
Sisäministeriö 
PL 26
00023 Valtioneuvosto

Puhelin.
Vaihde 
0295 480 171
Faksi:
09 1604 4635

Käyntiosoite:
Kirkkokatu 12 
Helsinki

Virkasähköpostiosoite:
kirjaamo@intermin.fi
www.intermin.fi
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Kustannukset ja rahoitus

Liite

Jakelu

13.6.2017

1. Kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristön kuvaus
2. Työvoiman maahanmuutto
3. Kotoutuminen ja kotouttaminen
4. Hyvät väestösuhteet
5. Maahanmuutto ja sisäinen turvallisuus

Kotoutumisen ja kotouttamisen osa-alueen valmistelusta vastaa työ- ja elinkeinomi- 
nisteriö ja hyvien väestösuhteiden osa-alueesta oikeusministeriö. Muiden teemojen 
vastuuvalmistelijana toimii sisäministeriö. Ohjelman kunkin osa-alueen vastuuministe
riöt voivat järjestää työskentelynsä haluamallaan tavalla mahdolliset kuulemiset mu
kaan lukien. Asiantuntijoita on mahdollista pyytää kuultavaksi myös yhteistyöryhmän 
kokouksiin. Järjestöjä kuullaan ohjausryhmässä sovittavalla tavalla.
Hankkeelle laaditaan erillinen viestintäsuunnitelma.

Maahanmuuttopoliittinen ohjelma valmistellaan virkatyönä. Valmisteluun osallistuville 
ei makseta erillisiä korvauksia.

Sisäministeri Paula Risikko

Osastopäällikkö, ylijohtaja//Jorma Vuorio

Taustamuistio

Kansliapäällikkö Päivi Nerg
Erityisavustaja Tiina Rytilä-Broere
S M/M M O esittelijät
SM/Viestintä
SM/HKO
SM/PO
SM/RO
OM
TEM
STM
UM
YM
OKM
Maahanm u uttovi rasto
Poliisihallitus
Rajavartiolaitos

VNK
PLM
VM
MMM
LVM

Tiedoksi


