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Sisäisen turvallisuuden rahasto (engl. Internal Security Fund, ISF)
SISÄISEN TURVALLISUUDEN RAHASTON KANSALLISEN TOIMEENPANOOHJELMAN 2014–2020 MUUTTAMINEN
Tausta
Euroopan komissio on myöntänyt sisäisen turvallisuuden rahaston (Internal Security
Fund, ISF) Suomen kansalliseen ohjelmaan lisärahoitusta 6 927 447,35 euroa. Lisärahoitus kohdistuu rahaston ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskevaan rahoitusvälineeseen (ISF-B). Lisärahoituksesta 3 216 666,66 euroa tulee kohdentaa Euroopan
matkustustieto- ja lupajärjestelmän (ETIAS) kehittämiseen ja toimeenpanoon ja
1 227 000 euroa Schengenin tietojärjestelmän (SIS) kansalliseen kehittämiseen. Lisäksi 2 483 780,69 euroa on osoitettu yleisesti tietojärjestelmien kehittämiseen.
Sisäisen turvallisuuden rahaston seurantakomitea käsitteli ohjelmamuutokset kirjallisessa menettelyssä 12.-23.3.2020.
Lisärahoitus sisällytettiin kansalliseen ohjelmaesitykseen valtioneuvoston päätöksellä
26.9.2019. Euroopan komissio hyväksyi muutetun kansallisen ohjelman 27.11.2019.
Rahaston haut perustuvat kulloinkin voimassa olevaan kansalliseen toimeenpanoohjelmaan. Muutettavaksi esitettävän toimeenpano-ohjelman mukainen haku on tarkoitus järjestää huhtikuussa 2020.

Rahaston toimeenpano-ohjelmaan esitettävät muutokset
Euroopan matkustustieto- ja lupajärjestelmän (ETIAS) kehittämiseen ja toimeenpanoon osoitettu 3 216 666,66 euron lisärahoitus tulee kohdentaa ohjelmassa kansalliseen tavoitteeseen 2.6 (kansallinen kapasiteetti) ja se tulee käyttää ETIAS-asetuksen
(EU) 2018/1240 artiklan 85 mukaisiin kustannuksiin. Lisärahoituksella voidaan kattaa 100 prosenttia hankkeiden kustannuksista. Lisärahoituksella esitetään toteutettavaksi hankkeita, joilla tuetaan kansallisen ETIAS-yksikön perustamista ja matkustuslupakäsittelyn kansallista käynnistämistä.
Schengenin tietojärjestelmän (SIS) kansalliseen kehittämiseen osoitettu lisärahoitus
1 227 000 euroa tulee niin ikään kohdentaa rahaston kansalliseen tavoitteeseen 2.6
(kansallinen kapasiteetti) ja se tulee käyttää SIS-asetuksen (EU) 2018/1861 artiklan
5(4) mukaisesti kansallisten järjestelmien kehittämiseen. Lisärahoituksella voidaan
kattaa 100 prosenttia hankkeiden kustannuksista. Lisärahoituksella esitetään toteutettavaksi SIS-järjestelmän uuden version (SIS III) edellyttämiä tietojärjestelmämuutoksia viranomaisten kansallisiin järjestelmiin ja näiden SIS-järjestelmäliittymiin.
Yleisesti tietojärjestelmien kehittämiseen osoitetusta 2 483 780,69 euron lisärahoituksesta on kansallisessa ohjelmassa kohdennettu 2 041 890,35 euroa rahaston erityistavoitteeseen 3 (operatiivinen tuki) rajavalvonta- ja rajatarkastustehtävien ja SIS
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II -järjestelmän käyttö- ja ylläpitopalveluihin sekä 441 890,34 euroa rahaston kansalliseen tavoitteeseen 2.6 SIS II -järjestelmän kehittämiseen. Lisärahoitusosuudella
voidaan kattaa 75 prosenttia hankkeiden kustannuksista, poikkeuksena operatiivinen
tuki, jolla voidaan kattaa 100 prosenttia toiminnan kustannuksista. Lisärahoituksella
esitetään toteutettavaksi uusien kansainvälisten vaatimusten mukaiset muutokset
kansalliseen N.SIS II -järjestelmään. Operatiivisella tuella voidaan kattaa rajavalvonta- ja rajatarkastustehtävistä aiheutuvia pakollisia, ns. juoksevia kuluja sekä SIS II järjestelmän ylläpitokustannuksia.
Lisärahoitus sisällytetään tulomomentille 12.26.98 EU:lta saatavat tulot sekä menomomentille 26.01.24 EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan. Määräraha on kehyksen ulkopuolista rahoitusta. Sisäministeriö tulee esittämään
kevään 2020 lisätalousarvioesitykseen ohjelmamuutoksen aiheuttamat muutokset.
Toimeenpano-ohjelmaan esitetään sisällytettäväksi lisäksi joitakin kansalliseen ohjelmaan syksyllä 2019 tehtyjä rahoituksen uudelleenkohdentamisia, joiden avulla pyritään varmistamaan ohjelmassa jäljellä olevan rahoituksen mahdollisimman täysimääräinen ja tarkoituksenmukainen käyttö ohjelmakauden loppuun mennessä. Keskeisimpiä uudelleenkohdennuksia ovat erityistavoitteessa 2 käyttämättä olevan rahoituksen uudelleenkohdennus rajatarkastusvälineiden ja -tekniikan lisäämiseen ja uusimiseen ja näihin liittyviin ohjelmistoihin sekä erityistavoitteesta 6 erityistavoitteeseen 5 tehty uudelleenkohdennus esitutkintaviranomaisten teknisen rikostutkinnan
kehittämiseen.
Toimeenpano-ohjelmaan esitetään lisäksi tehtävän joitakin vähäisiä rahoituksen uudelleenkohdentamisia, jotka eivät vaadi rahaston kansallisen ohjelman muuttamista.
Uudelleenkohdentamisten avulla pyritään keskittämään ohjelman eri tavoitteissa jäljellä olevaa rahoitusta suuremmiksi kokonaisuuksiksi rahoituksen mahdollisimman
täysimääräisen käytön varmistamiseksi. Keskeisimpiä uudelleenkohdennuksia ovat
erityistavoitteesta 5 käyttämättä olevan rahoituksen uudelleenkohdennus erityistavoitteeseen 6 CBRNE-valmiuden kehittämiseen sekä erityistavoitteessa 5 rikollisjärjestöistä pois haluavien ja ulkomailta sotimasta palaavien henkilöiden tukemiseen.
Tässä huomioidaan erityisesti ajankohtainen tilanne liittyen taistelualueelta palaaviin
ja Välimereltä uudelleensijoitettaviin henkilöihin, myös lapsiin ja nuoriin, sekä väkivaltaisen äärioikeiston toiminnan lisääntymiseen kehittämällä deradikalisaatiota tukevia toimia.

