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Jakelussa mainitut  

 

Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan 
rahoitustukivälineen (BMVI) ohjelman 2021-2027 
seurantakomitean asettaminen 
Asettaminen 

Sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027 annetun lain (1125/2021) 8 §:n mukaan 
valtioneuvosto asettaa sisäasioiden rahastojen ohjelmalle seurantakomitean ja päättää sen 
kokoonpanosta. Sisäministeriö päättää muutoksista seurantakomitean jäsenistössä. 

Valtioneuvosto on 17.3.2022 sisäministeriön esittelystä asettanut rajaturvallisuuden ja 
viisumipolitiikan rahoitustukivälineen 2021-2027 ohjelman seurantakomitean. 

Toimikausi 

Seurantakomitea asetetaan Euroopan unionin ohjelmakaudelle 2021-2027 ja sen toimikausi jatkuu 
ohjelman sulkemiseen saakka. Seurantakomitean toimikausi päättyy, kun Euroopan komissio on 
hyväksynyt rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälinettä koskevan asetuksen (EU) 
2021/1148 29 artiklan mukaisen viimeisen vuotuisen tuloksellisuuskertomuksen. Toimikautta voidaan 
jatkaa, jos seurantakomitean tehtävien hoitaminen sitä vaatii. 

Tausta 

EU:n ohjelmakaudelle 2021-2027 on perustettu rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan 
rahoitustukiväline (BMVI) osana yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoa. Rahoitusvälineestä 
rahoitetaan toimenpiteitä, joilla tuetaan yhdennetyn rajaturvallisuusjärjestelmän kehitystä laillisten 
rajanylitysten edistämiseksi, laittoman maahanmuuton estämiseksi, rajat ylittävän rikollisuuden 
torjumiseksi ja maahanmuuttovirtojen hallinnoimiseksi. Rahoitustukivälineellä tuetaan myös yhteistä 
viisumipolitiikkaa viisumien myöntämiseen sovellettavan yhdenmukaisen lähestymistavan 
varmistamiseksi ja laillisen matkustamisen helpottamiseksi sekä autetaan ehkäisemään muuttoliike- 
ja turvallisuusriskejä. 

Rahastolle on laadittu ohjelmaesitys, jonka valtioneuvosto on hyväksynyt ja joka on toimitettu 
Euroopan komissiolle hyväksyttäväksi. Rahaston kansallisena hallintoviranomaisena toimii 
sisäministeriö.  

Rahaston seurantakomitean asettamisesta, sen kokoonpanosta ja tehtävistä on säädetty Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/1060 (yleisasetus) 38–40 artikloissa. Yleisasetuksen 
mukaisesti jäsenvaltion tulee perustaa seurantakomitea, joka seuraa rahaston ohjelman toteuttamista. 
Jäsenvaltion on määritettävä seurantakomitean kokoonpano ja huolehdittava asiaankuuluvien 
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viranomaisten ja muiden kumppaneiden tasapuolisesta edustuksesta komiteassa. Seurantakomitean 
perustamisesta, toimikaudesta, kokoonpanosta, tehtävistä, työjärjestyksestä ja jäsenten 
virkavastuusta säädetään myös sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027 annetun lain 
(1125/2021) 8 §:ssä. Seurantakomitean tehtävistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksen 
sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027 (119/2022) 6 §:ssä ja kokoonpanosta 7 §:ssä.  

Seurantakomitea ja sen tehtävät 

Seurantakomitea laatii ja vahvistaa itselleen työjärjestyksen. 

Seurantakomitean tehtävistä säädetään yleisasetuksen 40 artiklassa, sisäasioiden rahastoista 
ohjelmakaudella 2021-2027 annetun lain 8 §:ssä ja sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-
2027 annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:ssä. 

Seurantakomitea seuraa ohjelman toteutumista, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta. Seurantakomitean 
on tarkasteltava kaikkia seikkoja, jotka vaikuttavat ohjelman edistymiseen ja tavoitteiden 
saavuttamiseen. Seurantakomitea myös hyväksyy hankkeiden valinnassa käytettävät perusteet ja 
menetelmät, ohjelman vuotuisen tuloksellisuuskertomuksen, arviointisuunnitelman sekä ohjelman 
muuttamista koskevat hallintoviranomaisen tekemät ehdotukset. Hallintoviranomainen kuulee 
seurantakomiteaa ohjelman toimeenpanosuunnitelman valmistelussa. 

Seurantakomitea hoitaa sille säädetyt tehtävät yhteistyössä hallintoviranomaisen kanssa. 

Puheenjohtajalla ja kullakin seurantakomitean jäsenellä on äänioikeus. 

Koska osa seurantakomitean hoidettavaksi ehdotetuista tehtävistä on sellaisia, että sen tekemät 
päätökset ja ratkaisut suuntaavat hallintoviranomaisen toimintaa ohjelman toimeenpanossa ja sen 
varojen kohdentamisessa, seurantakomitean jäseneen sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta 
koskevia säännöksiä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).  

Seurantakomitean kokoonpano: 

  Puheenjohtaja: 
ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, sisäministeriö 
 
Varapuheenjohtaja:  
vastuualueen esimies Artsi Alanne, sisäministeriö 
 
Jäsenet ja varajäsenet: 
 
Ulkoministeriö 
Jäsen: yksikönpäällikkö Virpi Kankare 
Varajäsen: viisumivirkailija Joel Soininen 
 
Sisäministeriö, maahanmuutto-osasto 
Jäsen: johtava asiantuntija Vesa Kotilainen 
Varajäsen: erityisasiantuntija Iikka Saunamäki 
 
Sisäministeriö, pelastusosasto 
Jäsen: kansainvälisten asioiden johtaja Pauliina Eskola 
Varajäsen: erityisasiantuntija Jari Honkanen 
 
Sisäministeriö, poliisiosasto 
Jäsen: osastopäällikkö Tomi Vuori 
Varajäsen: johtava asiantuntija Heidi Kankainen 
 
Sisäministeriö, rajavartio-osasto 
Jäsen: Rajavartiolaitoksen esikunnan suunnittelu- ja talousyksikön päällikkö eversti Jaakko Olli 
Varajäsen: Rajavartiolaitoksen esikunnan suunnittelu- ja talousyksikön suunnittelupäällikkö 
everstiluutnantti Jarkko Kolehmainen 
 
Valtiovarainministeriö, budjettiosasto 
Jäsen: budjettineuvos Lauri Taro 
Varajäsen: budjettineuvos Petri Syrjänen 
 
Valtiovarainministeriön vero-osasto, tulliyksikkö 
Jäsen: erityisasiantuntija Elise Luovula  
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Varajäsen: hallitusneuvos Ismo Mäenpää 
 
Maahanmuuttovirasto 
Jäsen: erityisasiantuntija Martin Airisto 
Varajäsen: ylitarkastaja Pekka Martin 
 
Poliisihallitus 
Jäsen: ylitarkastaja Kaisa Turunen 
Varajäsen: poliisiylitarkastaja Marja Kartila 
 
Rajavartiolaitos 
Jäsen: Rajavartiolaitoksen esikunnan teknillisen osaston osastopäällikkö prikaatikenraali Jari 
Tolppanen 
Varajäsen: Rajavartiolaitoksen esikunnan teknillisen osaston apulaisosastopäällikkö eversti Hannu 
Tervo 
 
Tulli 
Jäsen: tulliylitarkastaja Ville Törmälä 
Varajäsen: tulliylitarkastaja Toni Vasama 
 
Pysyvät asiantuntijat: 
 
Ihmisoikeuskeskus 
Edustaja: Johtaja Sirpa Rautio 
Varaedustaja: asiantuntija Leena Leikas 
 
Euroopan komissio osallistuu seurantakomitean työhön neuvonantajan ominaisuudessa. Lisäksi 
asiaankuuluvat EU:n erillisvirastot voivat osallistua seurantakomitean työhön.  

Seurantakomitea voi kutsua myös muita asiantuntijoita. 

Seurantakomitean sihteerit: 

Erityisasiantuntija Riika Väliahde, sisäministeriö 
Erityisasiantuntija Tuure Lehtinen, sisäministeriö 
 

Kustannukset 

Seurantakomitean työstä aiheutuvat kustannukset maksetaan sisäasioiden rahastojen ohjelmien 
teknisen avun määrärahasta. 

Seurantakomitean jäsenille ei makseta palkkioita, mutta sen työskentelyyn osallistumisesta 
mahdollisesti aiheutuvat matka- ja päivärahakulut voidaan korvata rahaston hallinnointiin osoitetusta 
teknisestä avusta valtion matkustussäännön mukaisesti, jos seurantakomitean jäsenyys ei kuulu 
henkilön virkatehtäviin. Samoin normaalista poikkeavat matka- ja päivärahakulut, kuten yhteiset 
kokousmatkat, voidaan hallintoviranomaisen päätöksellä korvata rahaston hallinnointiin osoitetusta 
teknisestä avusta. Korvauksen maksaa hallintoviranomainen. 

Tasa-arvo 
 

Seurantakomitean kokoonpano täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 
(609/1986) 4 a §:n 2 momentin mukaisen vaatimuksen varsinaisten jäsenten osalta. Esitettyjen 
varajäsenten vastuiden ja asiantuntemuksen johdosta on katsottu perustelluksi noudattaa 
seurantakomiteassa edustettuina olevien tahojen ehdotuksia seurantakomitean varajäseniksi. 
 
 
 
 
Kansliapäällikön sijainen, 
osastopäällikkö Jukka Aalto 
 
 
Johtava asiantuntija Sanna Virtanen 
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Jakelu Seurantakomitean puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet, varajäsenet, pysyvä 
asiantuntija, varaedustaja ja sihteerit 
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