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Enligt sändlista  

 

Tillsättande av en övervakningskommitté för 
programmet 2021-2027 för fonden för inre säkerhet 
(ISF) 
Tillsättande 

Enligt 8 § i lagen om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 
(1125/2021) tillsätter statsrådet en övervakningskommitté för programmet och beslutar om 
kommitténs sammansättning. Inrikesministeriet beslutar om ändringar av övervakningskommitténs 
sammansättning. 

Den 17 mars 2022 tillsatte statsrådet på föredragning av inrikesministeriet en övervakningskommitté 
för programmet 2021–2027 för fonden för inre säkerhet. 

Mandatperiod 

Övervakningskommittén tillsätts för Europeiska unionens programperiod 2021–2027 och dess 
mandatperiod fortsätter tills programmet slutförs. Övervakningskommitténs mandatperiod upphör 
när Europeiska kommissionen har godkänt den sista årliga prestationsrapport som avses i artikel 30 
i förordningen (EU) 2021/1149 om inrättande av fonden för inre säkerhet. Mandatperioden kan 
förlängas om skötseln av övervakningskommitténs uppgifter kräver det. 

Bakgrund  

En fond för inre säkerhet (ISF) har inrättats för EU:s programperiod 2021–2027. Syftet med fonden är 
att säkerställa en hög säkerhetsnivå inom unionen, särskilt genom finansiering av åtgärder för att 
förbättra informationsutbytet, öka det operativa samarbetet och stärka medlemsstaternas kapacitet att 
bekämpa gränsöverskridande brottslighet, såsom terrorism, radikalisering, allvarlig och organiserad 
brottslighet samt cyberbrottslighet och för att hjälpa och skydda brottsoffer.  

Ett programutkast har utarbetats för fonden, och utkastet har godkänts av statsrådet och överlämnats 
till Europeiska kommissionen för godkännande. Inrikesministeriet är den nationella förvaltande 
myndigheten för fonden.  

Bestämmelser om tillsättande av en övervakningskommitté, om kommitténs sammansättning och om 
kommitténs uppgifter finns i artiklarna 38–40 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2021/1060 (allmän förordning). I enlighet med den allmänna förordningen ska medlemsstaten inrätta 
en övervakningskommitté som ska övervaka genomförandet av fondens program. Medlemsstaten ska 
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fastställa övervakningskommitténs sammansättning och säkerställa en jämlik representation av 
berörda myndigheter och andra partner i kommittén. Bestämmelser om inrättande av en 
övervakningskommitté och om kommitténs mandatperiod, sammansättning, uppgifter och 
arbetsordning samt om medlemmarnas tjänsteansvar finns även i 8 § i lagen om fonderna inom 
området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 (1125/2021). Närmare bestämmelser 
om övervakningskommitténs uppgifter och sammansättning finns i 6 § och 7 § i statsrådets förordning 
om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 (119/2022).  

Övervakningskommittén och dess uppgifter 

  Övervakningskommittén utarbetar en arbetsordning för sig själv och fastställer den. 

Bestämmelser om övervakningskommitténs uppgifter finns i artikel 40 i den allmänna förordningen, i 
8 § lagen om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 och i 6 § i 
statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–
2027.  

Övervakningskommittén följer upp programmets genomförande, effekter och resultat. 
Övervakningskommittén ska granska alla frågor som påverkar programmets framsteg och 
uppnåendet av målen. Dessutom ska övervakningskommittén godkänna de kriterier och metoder som 
tillämpas för urvalet av projekt, de årliga prestationsrapporterna för programmet, utvärderingsplanen 
och förslagen från den förvaltande myndigheten om ändring av programmet. Vid beredningen av 
planen för genomförandet av programmet samråder den förvaltande myndigheten med 
övervakningskommittén. 

Övervakningskommittén fullgör i samarbete med den förvaltande myndigheten de uppgifter som 
fastställts för kommittén. 

Ordföranden och varje medlem av övervakningskommittén har en röst. 

Eftersom en del av de uppgifter som föreslagits för övervakningskommittén är sådana att kommitténs 
beslut och avgöranden styr den förvaltande myndighetens verksamhet vid genomförandet av 
programmet och fördelningen av programmets medel, tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt 
tjänsteansvar på medlemmarna i övervakningskommittén. Bestämmelser om skadeståndsansvar 
finns i skadeståndslagen (412/1974).  

Övervakningskommitténs sammansättning: 

Ordförande: 
Laura Yli-Vakkuri, överdirektör, inrikesministeriet 
 
Vice ordförande:  
Artsi Alanne, chef för ansvarsområdet, inrikesministeriet 
 
Medlemmar och ersättare: 
 
Ålands landskapsregering 
Medlem: Camilla Hägglund-Palmqvist, jurist 
Ersättare: Michaela Slotte, chefsjurist 
 
Justitieministeriet 
Medlem: Roosa Talvitie, specialsakkunnig 
Ersättare: Jussi Mäkinen, specialsakkunnig 
 
Inrikesministeriet, migrationsavdelningen 
Medlem: Vesa Kotilainen, ledande sakkunnig 
Ersättare: Iikka Saunamäki, specialsakkunnig 
 
Inrikesministeriet, räddningsavdelningen 
Medlem: Pauliina Eskola, direktör för internationella ärenden 
Ersättare: Jari Honkanen, specialsakkunnig 
 
Inrikesministeriet, polisavdelningen 
Medlem: Tomi Vuori, avdelningschef 
Ersättare: Heidi Kankainen, ledande sakkunnig 
 
Inrikesministeriet, gränsbevakningsavdelningen 
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Medlem: Jaakko Olli, överste, chef för planerings- och ekonomienheten vid staben för 
Gränsbevakningsväsendet 
Ersättare: Jarkko Kolehmainen, överstelöjtnant, planeringschef för planerings- och ekonomienheten 
vid staben för Gränsbevakningsväsendet 
 
Inrikesministeriet, enheten för nationell säkerhet 
Medlem: Annina Ceder, sakkunnig 
Ersättare: Juha Vehmaskoski, konsultativ tjänsteman 
 
Finansministeriet, budgetavdelningen 
Medlem: Lauri Taro, budgetråd 
Ersättare: Petri Syrjänen, budgetråd 
 
Finansministeriet, skatteavdelningen, tullenheten 
Medlem: Elise Luovula, specialsakkunnig 
Ersättare: Ismo Mäenpää, förvaltningsråd 
 
Migrationsverket 
Medlem: Martin Airisto, specialsakkunnig 
Ersättare: Pekka Martin, överinspektör 
 
Polisstyrelsen 
Medlem: Kaisa Turunen, överinspektör 
Ersättare: Marja Kartila, polisöverinspektör 
 
Gränsbevakningsväsendet 
Medlem: Jari Tolppanen, brigadgeneral, avdelningschef för tekniska avdelningen vid staben för 
Gränsbevakningsväsendet 
Ersättare: Hannu Tervo, överste, biträdande avdelningschef för tekniska avdelningen vid staben för 
Gränsbevakningsväsendet 
 
Skyddspolisen 
Medlem: Otto Puustinen, överinspektör 
Ersättare: Juha Lauro, överinspektör 
 
Tullen 
Medlem: Ville Törmälä, tullöverinspektör 
Ersättare: Toni Vasama, tullöverinspektör 
 
Cybersäkerhetscentret, Transport- och kommunikationsverket 
Medlem: Jukka-Pekka Juutinen, direktör  
Ersättare: Miikka Salonen, enhetschef 
 
Räddningsverken 
Medlem: Veli-Pekka Ihamäki, räddningschef, Västra Nylands räddningsverk 
Ersättare: Juhani Carson, räddningschef, Kymmenedalens räddningsverk 
 
Finlands Kommunförbund rf 
Medlem: Vesa-Pekka Tervo, utvecklingschef 
Ersättare: Ari Korhonen, specialsakkunnig 
 
Brottsofferjouren 
Medlem: Leena-Kaisa Åberg, verksamhetsledare 
Ersättare: Jaana Koivukangas, utvecklingsdirektör 
 
Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland 
Medlem: Taina Hanhikoski, specialsakkunnig 
Ersättare: Ari Keijonen, verksamhetsledare 
 
Laajan turvallisuuden verkosto WISE 
Medlem: Anne Palm, verksamhetsledare 
Ersättare: Pertti Räisänen, styrelsemedlem 
 
Permanenta sakkunniga: 
 
Människorättscentret 
Representant: Leena Leikas, sakkunnig 
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Ersättare: Sirpa Rautio, direktör  
 
Europeiska kommissionen deltar i övervakningskommitténs arbete i egenskap av rådgivare. 
Dessutom kan EU:s berörda decentraliserade organ delta i övervakningskommitténs arbete.  

Övervakningskommittén kan även inbjuda andra experter. 

Sekreterare i övervakningskommittén: 

Virpi Karjalainen, specialsakkunnig, inrikesministeriet 
Riikka Karlsson, specialsakkunnig, inrikesministeriet 
 

Kostnader 

Kostnaderna för övervakningskommitténs arbete betalas med anslag för tekniskt bistånd till program 
för fonder för inrikes frågor. 

Inga arvoden betalas ut till medlemmarna av övervakningskommittén. Sådana kostnader för resor och 
dagtraktamenten som eventuellt uppstår till följd av deltagandet i kommittéarbetet kan dock ersättas 
med tekniskt bistånd till förvaltning av fonden i enlighet med statens resereglemente, om 
medlemskapet i övervakningskommittén inte ingår i personens tjänsteuppdrag. Genom ett beslut av 
den förvaltande myndigheten är det dessutom möjligt att ur det tekniska biståndet till förvaltning av 
fonden få ersättning för sådana kostnader för resor och dagtraktamenten som avviker från det 
normala. Ersättningen betalas ut av den förvaltande myndigheten. 

Jämställdhet 

I fråga om de ordinarie medlemmarna uppfyller sammansättningen av övervakningskommittén 
kravet i 4 a § 2 mom. i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986). Med anledning av 
de föreslagna ersättarnas ansvar och sakkunskap har det ansetts vara motiverat att följa de förslag 
till ersättare i övervakningskommittén som lagts fram av representanterna i övervakningskommittén. 

 
 
 

 
Ställföreträdare för kanslichefen, 
avdelningschef Jukka Aalto 
 
 
 
 

  Ledande sakkunnig  Sanna Virtanen 
 
  

 
Sändlista Övervakningskommitténs ordförare, vice ordförande, medlemmar och ersättare, permanenta 

sakkunniga och ersättare, sekreterare 
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