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Mitä tietoa tarvitaan?
Poliittisen päätöksen teon taustaksi tietoa. Mitä EU:n perheenyhdistämisdirektiivin mahdollistamien
edellytysten vaikutukset ovat ? Millaista lisäarvoa niillä saavutetaan toimeentuloedellytyksen lisäksi,
jonka täyttäminen jo itsessään edellyttää esimerkiksi jonkin asteista kotoutumista. Hankkeen
tarkoitus ei ole selvittää tai ottaa kantaa tarpeeseen tiukentaa perheenyhdistämisen edellytyksiä eikä
varsinaisesti arvioida edellytysten perustuslainmukaisuutta tai suhdetta kansainvälisiin velvoitteisiin.
Tavoitteena on tuottaa tietoa keinojen konkreettisista vaikutuksista, ottaa kantaa kustannuksiin,
arvioida laajemmin hallinnollisesti, mitä vaikutuksia eri edellytyksillä on.
Hankkeen tarkastelun kohderyhmä?
Pääpaino tarkastelussa on kansainvälistä suojelua saavien perheenjäsenissä. Lisäksi tulee tarkastella
toimeentuloedellytyksen asettamista Suomen ja Pohjoismaan kansalaisen perheenjäsenelle.
Tarvitseeko kansainvälistä suojelua saavilta tarkastella toimeentuloedellytystä?
Ei. Hallituksen esitys 43/2016 on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Siinä esitetään
toimeentuloedellytyksen asettamista kansainvälistä suojelua saavien perheenjäsenille. Eduskunnan on
tarkoitus päättää asiasta kevätistuntokauden aikana.
Tietoa numeroina? Taloudellisia vaikutuksia euroissa?
Numeerista tietoa niiltä osin, mihin se soveltuu ja mahdollisesti muodostaa haarukoita, joiden sisään
arviot istuvat, perustellen miksi tietty haarukointiväli on valittu. Tekstimuotoisena vaikutustietoa,
lyhyesti, ytimekkäästi ja konkreettisesti. Ei akateemisesti laajaa ja teoreettista tutkimusta tästä, se
kehikko taustalla, vaan tietoa käytännönläheisesti muotoiltuna. Mitä vaikutuksia, mikä lisäarvo, mitä
se maksaa, onko vaikuttavuutta.
Vertailumaat? Mikä painoarvo esim. Pohjoismailla?
Samankaltainen yhteiskunta ja miten näissä toimivat l. Pohjoismaiden osalta Ruotsi keskeisin
tarkasteltava. Norja ja Tanska ovat haasteellisempia, koska näissä on rajoituksia, miten soveltavat
direktiivejä.
Miten paljon sidosryhmäyhteistyötä ja monisuuntaista viestintää kaivataan?
Tietyn tavoitteen tueksi kohdennettu hanke, sidosryhmäyhteistyötä aiheeseen soveltuvasti ja normaali
ohjausryhmätyöskentely VNK:n ohjeiden mukaisesti.
Jos hakijana on konsortio, niin tarvitaanko valtuutus toiselta taholta?
Kyllä, konsortion ollessa kyseessä hankkeen päätoteuttaja tarvitsee valtuutuksen muilta
toteuttajatahoilta laatia hakemus koko konsortion puolesta.
Käsitteiden käyttö?
Käsitteiden käyttö hakemuksessa oltava huolellista. Oikeita termejä käytettävä asiayhteydessä,
käsitteistö ei viestinnässä usein vastaa juridista tarkoitusta.
Kansainväliset velvoitteet, EU oikeudellisten velvoitteiden näkökulmasta tarkastelu, mikä painoarvo
voidaan antaa tälle?

Jos tämä tausta tuo erilaista painoarvoa erilaisille argumenteille, ei mikään estä tuomasta esiin, kaikki
tieto on tärkeää, tämän tarkoitus ei ole tutkia, miten pitkälle meneviä tiukennuksia kv-velvoitteet
sallivat, vaan keskittyä edellytysten konkreettisiin vaikutuksiin.
Onko tarkoitus koota olemassa olevasta tiedosta vai tehdä jotain uutta?
Olemassa olevan tiedon hyödyntäminen mahdollisimman laajasti, sen pohjalta synteesiä ja analyysia.

