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Sisäasioiden rahastojen lainsäädäntötyöryhmän kokous 24.3.2021 
 

Aika 24.3.2021 klo 14.00 – 14.45 
 

Paikka Videokokous 
 

Läsnä Laura Yli-Vakkuri, puheenjohtaja 
Pauliina Eskola, puheenjohtajan sijainen 
Fahmy Sarah, UM 
Joensuu Johanna, SM/RVLE 
Kariuki Peter, ETNO 
Seitala Susa, SM/Sita 
Suomi Juha-Pekka, TEM 
Tallroth Paulina, OM 
Tiainen Suvi, Migri (osan kokousta paikalla) 
Turunen Kaisa, Poha 
Törmälä Ville, Tulli 
Ulvinen Tanja, SM/PeO 
Taro Lauri, VM 
Vänskä-Rajala Katja, TEM 
 
Routti-Hietala Nina, sihteeri 
Virtanen Sanna, sihteeri (osan kokousta paikalla) 
Lyytikäinen Sonja, SM/HKO 
Karjalainen Virpi, SM/KVY, kutsuttu osallistuja 
Mielty Annika, SM/KVY, piti kirjaa kokouksessa 
 
 

 

1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00. 

Todettiin etäkokouksen osallistujat nimenhuutona. 

2 Asialistan hyväksyminen 

Asialista hyväksyttiin. 
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3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1) 

Pöytäkirja hyväksyttiin. 

4 Tilannekatsaus uuden ohjelmakauden 2021-2027 valmisteluun 

Varapuheenjohtaja Pauliina Eskola kertoi ohjelmavalmistelun olevan edelleen käynnissä. Komissiolta 
odotetaan tietoa uuden kauden saannoista. 

Komission kanssa käydään tiivistä keskustelua ohjelmien sisällöstä kevään ja kesän aikana. Tällä hetkellä 
näyttää siltä, että säädökset tulisivat voimaan EU-tasolla kesäkuussa.  Voimaantuloa edeltää juristilingvistien 
käsittely, jossa suomenkieliset versiot käydään läpi muun muassa termien osalta. 

Eskola jatkoi kertomalla VA-hankkeesta, jonka puitteissa rakennetaan yhteinen malli valtionavustusten 
jakamiseen sekä yhteinen sähköinen järjestelmä, jota kautta rahaa haetaan ja jaetaan. VA-hankkeella on ollut 
tavoitteena saada syksyllä 2021 ensimmäisen kauden rahastohaut käyntiin. Hankkeessa on kuitenkin ilmennyt 
aikatauluun liittyviä haasteita, joilla on vaikutusta myös sisäasioiden rahastojen toimeenpanon aikatauluun 
Suomessa. Sisäministeriössä kartoitetaan, mitä aikatauluviive tarkoittaa rahastojen osalta ja miten asiassa 
edetään. Kyse on merkittävästä viivästyksestä, joka tuli sisäministeriön tietoon vasta viikolla 11.  

Tullin edustaja kysyi tarkennusta mistä järjestelmästä on kyse ja ehdotti käytettäväksi iGrantsia. Eskola 
vastasi, että iGrants soveltuu vain komission hakuprosessiin. Valtionavustusten digitalisointi- ja 
kehittämishankkeessa on tarkoitus luoda kansallinen sähköinen järjestelmä. EU-säädöksistä tulee velvoite, 
että 1.1.2023 lukien jäsenvaltioiden käytössä on oltava sähköinen järjestelmä, jota kautta toimien rahoitus 
haetaan ja myönnetään. 

Eskola kertoi myös, että toiminnan kannalta sähköinen järjestelmä on täysin välttämätön. Nykyinen järjestelmä 
on tullut elinkaarensa päähän, jonka vuoksi tarvitaan uusi järjestelmä uutta kautta varten.  

Tullin edustaja kertoi, että Tullissa on menossa hanke, jossa kehitetään projektiportfoliohallintajärjestelmää. 
Hankkeessa on selvitetty, miten kyseistä järjestelmää voisi linkittää tulevaisuuden hakuportaaleihin. On 
kiinnostavaa, jos Tullin järjestelmä saataisiin linkitettyä uuteen EUSA-järjestelmään. Kun 
projektiportfoliohallintajärjestelmää ryhdytään hankkimaan ja saadaan mielenkiintoista dataa, siitä jaetaan 
kiinnostuneille lisätietoa. 

5 Laki sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027 (liite 2) 

- käydään läpi tilanne valmistelun osalta 

Puheenjohtaja antoi puheenvuoron Nina Routti-Hietalalle, joka totesi, että sähköisen järjestelmän tilanne 
aiheuttaa aikatauluhaasteita ja vaikuttaa myös hallituksen esityksen aikatauluihin. 

Routti-Hietala kertoi, että lakiin ja perusteluihin on tehty tarkennuksia sekä korjattu artikloita ja AMIF-rahaston 
nimi. Juristilingvisteiltä on saatu tähän mennessä englanninkielisiä käännöksiä asetusteksteistä sekä niiden 
liitteistä. Oletettavasti terminologisia muutoksia on vielä tulossa. Suomenkieliset asetusversiot puuttuvat 
edelleen. 

2.1.2.1. Turvapaikka-, maahanmuutto ja kotouttamisrahastoa koskeva asetus. 

Kysymys VM:lle käytetäänkö käypiä hintoja vai kiinteitä hintoja? Nämä hinnat, jotka korjattuina ovat käypiä 
hintoja. 

VM:n edustaja Taro vastasi, että käyvät hinnat tuntuvat käytännöllisiltä, mutta lupasi varmistaa asian vielä 
VM:n juristeilta. 

5 § 2 momentti 

VM:stä tullut huomautus, ettei ole asiallista kirjoittaa pykälätekstiin mainintaa raha-asiainvaliokunnasta. VM 
näytti vihreää valoa, että nykyinen muutos olisi kunnossa.  Sanamuotoa on avattu ja tarkennettu 
pykälätekstiin. SM hyväksyisi toimeenpanosuunnitelman ja asian päätöksenteossa ja valmistelussa edettäisiin 
Valtioneuvoston ohjeiden mukaisesti. Toimeenpanosuunnitelman osalta kyse on asiasta, joka kuuluu 
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ministeriön päätösvaltaan, mutta tietyissä tilanteissa asia viedään kuitenkin rahavalioasiakunnan käsittelyyn. 
On hyvä, että työryhmän jäsenet katsovat momentin läpi.   

6 § Hallintoviranomainen  

On tehty lisäys hallintoviranomaisen tehtäviin. Yleisasetuksen puolelta tuli lisätehtäviä, joista todettiin, että ne 
kuuluvat luontevasti hallintoviranomaisen tehtäviin.  

13 § Hyväksyttävät kustannukset 

Lisättiin hätäapua koskeva poikkeus eli lähtökohtana on se, ettei avustusta myönnetä kustannuksiin, jotka ovat 
syntyneet ennen avustuspäätöksen tekemistä.  Hätäavun osalta on kuitenkin tehty rahastokohtaisissa 
asetuksissa poikkeus, joka tuodaan myös lakitasolle.  

14 § Avustuksen määrä ja avustusmuodot 

Tehty rahaston nimeen liittyviä korjauksia ja muutoksia samoin artiklanumeroihin on tehty muutoksia. Lisäys: 
Avustus voitaisiin myöntää myös yleisasetuksen 48 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisena kustannuksiin 
perustumattomana rahoituksena. Muutos tullut yleisasetuksesta. Kansallisesti ei ole ajatus ottaa ko. 
avustusmuotoa käyttöön, mutta nostetaan kuitenkin mahdollisuudeksi lakiin.  

25 § Tietojen saanti ja luovuttaminen 

Pykälään on lisätty toinen momentti, jossa säädettäisiin, että 1 momentissa tarkoitetuilla viranomaisilla on 
oikeus salassapitosäännösten estämättä saada maksutta Verohallinnolta luonnollista henkilöä, avustuksen 
hakijaa ja avustuksen saajaa koskevat tiedot, jotka ovat välttämättömiä avustuksen myöntämiseksi, 
maksamiseksi tai avustuksen käytön valvomiseksi yleisasetuksen 69 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tarve 
uudelle momentille tulee yleisasetuksen liitteestä XVII. Vastaava säännös on myös aluekehitysrahastoa 
koskevassa lakiluonnoksessa. Perustelujen puolelle on avattu, että koskee yksityisiä avustuksensaajia.  

Kokous keskeytyi videoneuvottelun yhteysongelman vuoksi klo 14.45. 

Kokouksen kohdat 6-8 jäivät käsittelemättä yhteysongelmien vuoksi. 

Lakityöryhmän jäsenille lähetettiin kokouksen keskeytymisen jälkeen sähköposti, jossa pyydettiin mahdollisia 
kirjallisia kommentteja hallituksen esityksen luonnokseen, valtioneuvoston asetuksen luonnokseen, asetuksen 
perustelumuistioon sekä lakihankkeen aikatauluun viimeistään 9.4.2021 mennessä. 

 

 

Puheenjohtaja  Laura Yli-Vakkuri 

 

Sihteeri   Nina Routti-Hietala 

 

Liitteet Liite 1 - Edellisen kokouksen (18.2.2021) pöytäkirjaluonnos 
Liite 2 - HE-luonnos 
Liite 3 - Luonnos valtioneuvoston asetuksesta 
Liite 4 - Perustelumuistioluonnos 
Liite 5 - Työryhmän työsuunnitelma 
 
 

Jakelu työryhmän jäsenet ja varajäsenet         
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