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Viite VN/6083/2021 Lausuntopyyntö koskien luonnosta valtioneuvoston asetukseksi sisäasioiden rahastoista Euroopan unionin ohjelmakaudella 2021-2027 ja sitä koskevaa muistiota

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027

Tulli kiittää mahdollisuudesta lausua otsikkoasiassa ja esittää lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa:
Tulli näkee tärkeänä, että Tullin edustaja on osallistunut asetuksen valmistelutyöhön ja on sitä kautta
saanut edistettyä näkemyksiään huomioitavaksi jo asetuksen valmisteluvaiheessa.
Tulli pitää tervetulleena asetusehdotuksen 3 §:ssä tarkoitetun kansallisen ohjelman toimeenpanon uudistusta korvaamalla toimeenpano-ohjelma toimeenpanosuunnitelmalla, jolla lisätään toimeenpanon
joustavuutta sekä edistetään tuensaajien joustovaraa alati muuttuvassa turvallisuusympäristössä ja digitaalisessa toimintaympäristössä. Tulli näkee hyvänä hallintoviranomaisen ja seurantakomitean toimesta toteutettavan suunnitelman tarkastelun vähintään kerran vuodessa, millä voidaan tehokkaammin suunnata hankkeiden kohdentamista, edistää koordinaation tehostamista sekä hyödyntää muiden
rahoitusvälineiden ja -ohjelmien rahoitusten yhteensovittamista.
Lähtökohtaisesti Tulli pitää tärkeänä, että asetusehdotuksen 7 §:ssä määritetään Tullin jäsenyys sekä
sisäisen turvallisuuden rahastoa koskevan ohjelman seurantakomiteassa että rajaturvallisuuden- ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen ohjelman seurantakomiteassa.
Tulli pitää hyvänä asetusluonnoksen 11§:ssä tarkoitetun mahdollisuuden avustusten siirtämiseksi,
mikä osaltaan tuo joustavuutta erityisesti laajojen tietoteknisten ja teknisten hankkeiden toteuttamiselle.
Tulli pitää tärkeänä, että asetusehdotuksen 18 §:ssä huomioidaan myös puolustus- ja turvallisuushankintoja tekevien tahojen erityistarpeet hankintojen toteutuksissa. Asetuksessa annetaan tarkemmat
säännöt lakiin sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027 ehdotettavan 17 §:n soveltamisesta
julkisiin hankintoihin. Edellä mainittua lakia koskevan HE-luonnoksen mukaan avustuksen käyttämi-
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sestä tavaroiden ja palveluiden hankintaan sekä urakalla teettämiseen sovelletaan, mitä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa säädetään. Hankintalain mukaisesti puolustusja turvallisuushankintojen osalta sovellettaisiin lakia julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista
(1531/2011). Tulli pitää tärkeänä, että puolustus- ja turvallisuushankintojen omat erityispiirteet huomioidaan asetuksessa ja että kyseiset hankinnat on mahdollista toteuttaa luottamuksellisesti valtion
turvallisuusetuja vaarantamatta. Tämä tulee huomioida esimerkiksi silloin, kun avustuksen saajana
oleva valtion viranomainen joutuu osoittamaan kustannusten kohtuullisuuden hallintoviranomaiselle.
Tulli pitää tärkeänä ja tarkoituksenmukaisena asetusehdotuksen 20(4)§:n määritelmää kustannuksien
tukikelpoisuudesta, vaikka laitteita ja ICT –järjestelmiä käytettäisiin myös muissa tarkoituksissa.
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