
 

   1 (2) 
 

Kirje 

  

 7.7.2022  VN/230/2022 
VN/230/2022-SM-14 

 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet 
Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet 
Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet 
Sisäministeriö      

PL 26 Kirkkokatu 12 0295 480 171 09 160 44635 kirjaamo.sm@govsec.fi 
00023 Valtioneuvosto Helsinki +358 295 480 171 

 
+358 9 160 44635 
 

www.intermin.fi 
     

  

 
Jakelussa mainittu  

 

Sisäministeriön maahanmuutto-osaston lausunto 
asiassa VN/230/2022  

 

Sisäasioiden alalle ohjelmakaudelle 2021–2027 perustettujen turvapaikka-, maahanmuutto- ja 
kotouttamisrahaston, sisäisen turvallisuuden rahaston sekä rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan 
rahoitustukivälineen osana yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoa hallintoviranomaisena 
Suomessa toimiva sisäministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö on pyytänyt lausuntoa 
esityksestä, jossa ehdotetaan muutettavaksi lakia sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-
2027 (1125/2021), jotta rahastojen avustusasioiden käsittely voidaan hoitaa sähköisen 
tietojärjestelmän kautta. 

Velvoite tietojärjestelmän käyttöön tulee Euroopan unionin yleisasetuksesta ja sisäasioiden 
rahastojen osalta yleisasetus edellyttää sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän käyttöönottoa 
viimeistään 1.1.2023 lukien. 

Lainsäädäntöön tehtävillä muutoksilla säädettäisiin muun muassa tarvittavista muutoksista 
avustuksen ja maksamisen hakemisessa sekä varauduttaisiin siihen, että tietojärjestelmässä olevia 
tietoja voidaan siirtää ja luovuttaa teknisen rajapinnan avulla. Lisäksi säädettäisiin 
tietojärjestelmässä käsiteltävistä tiedoista sekä sitä käyttävistä tahoista, rekisterinpitäjästä, ja siitä, 
mikä taho on vastuussa tietojärjestelmästä tiedonhallintalain mukaisesti. Ehdotuksessa säädettäisiin 
myös vahvasta sähköisestä tunnistautumisesta tietojärjestelmää käytettäessä. 

Sisäministeriön maahanmuutto-osasto kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa. Sisäasioiden 
rahastojen merkitys maahanmuuttohallinnon ja maahanmuuttoon liittyvien kansallisten toimien 
resursoinnissa on ollut huomattava ja rahoitusvälineiden resurssien arvioidaan ohjelmakaudella 
2021-2027 erityisesti turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston osalta kasvavan edelleen 
merkittävästi. Rahastojen kansallisen hallinnoinnin sekä toisaalta rahastojen hyödynnettävyyden 
näkökulmasta tehokkaat sähköiset järjestelmäratkaisut ovat keskeisiä. Sähköisten tietojärjestelmien 
kehittäminen tukee yleisiä valtionhallinnon ja viranomaisasioinnin digitalisoitumiseen liittyviä 
tavoitteita. 

Sisäministeriön maahanmuutto-osasto pitää lakiin sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-
2027 esitettyjä muutoksia perusteltuina ja tarkoituksenmukaisina. Huomioiden tietojärjestelmään 
liittyvät huomattavat hankintakustannukset olisi tarpeen pyrkiä edistämään hankittavan järjestelmän 
mahdollisimman pitkää elinkaarta ja hyödynnettävyyttä myös nyt käynnistyvän ohjelmakauden 
jälkeen. Myös lainsäädäntöön tehtävien muutosten osalta olisi tarpeen huomioida mahdollisuudet 
nyt hankittavan tietojärjestelmäratkaisun myöhemmälle hyödynnettävyydelle. 
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