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BMVI-rahoitusvälineen ohjelman 2021 – 2027 
seurantakomitean kokous 
Aika 14.12.2022 klo 14.15 – 16.15  

 
Paikka Sisäministeriö (Kirkkokatu 12, Helsinki, neuvotteluhuone Aleksanteri) 

 
  
1 Kokouksen avaus  

 

2 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 

Asia: Kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuu-
den. Seurantakomitea on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja muista jäse-
nistä vähintään puolet (jäsenistä/varajäsenistä vähintään 6) on saapuvilla.  

Esitys: Todetaan läsnäolijat ja todetaan kokous päätösvaltaiseksi. 

 

3 Esityslistan hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään esityslista. 

 

4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1) 

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 

5 Seurantakomitean ennen ohjelman hyväksymistä tekemien päätösten vahvistaminen 

Asia: Rahoitusvälineen ohjelman seurantakomitea asetettiin valtioneuvoston yleisistunnossa 
17.3.2022 ja sisäministeriö teki päätöksen seurantakomitean asettamisesta 21.3.2022. Seurantako-
mitean kokoonpano vahvistettiin asettamisen yhteydessä ja sen toimikausi alkoi asettamisesta läh-
tien. Koska seurantakomitea asetettiin ennen kuin Euroopan komissio hyväksyi rahoitusvälineen oh-
jelman, vahvistetaan ennen ohjelman hyväksymistä järjestetyissä kokouksissa päätetyt asiat.  

Esitys: Todetaan, että seurantakomitean kokoonpano on vahvistettu silloin kun seurantakomitea 
asetettiin. Vahvistetaan seuraavat päätökset, jotka seurantakomitea teki ennen kuin Euroopan ko-
missio hyväksyi rahoitusvälineen ohjelman: 
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• seurantakomitean työjärjestyksen vahvistaminen (kokous 11.4.2022) 
• valintamenettelyn ja -perusteiden hyväksyminen (kokous 11.4.2022) 

 

6 Ajankohtaiset asiat 

Asia: Hallintoviranomainen esittelee seurantakomitealle seuraavat ajankohtaiset asiat: 

• kevään 2022 haun lopputulos 
• syksyn 2022 haun tilanne 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

 

7 Ohjelmakauden 2021-2027 sähköisen tietojärjestelmän esittely 

Asia: EU:n sisäasioiden rahastoja koskeva niin sanottu yleisasetus (CPR-asetus) edellyttää sähköi-
sen tiedonvaihtojärjestelmän käyttöä avustuksen saajien ja rahastojen hallinnoinnista vastaavien vi-
ranomaisten välillä viimeistään 1.1.2023 lukien. Kansalliseen lakiin edellytettävät muutokset ovat 
eduskunnan käsittelyssä, HE 210/2022 vp.  

Hallintoviranomainen esittelee uutta tietojärjestelmää. 

Esitys: Esittely merkitään tiedoksi. 

 

8 Teknisen avun käyttösuunnitelma ja katsaus teknisen avun käyttöön (liite 2) 

Asia: Tekninen apu on täysimääräistä tukea, jolla katetaan hallintoviranomaiselle ja tarkastusviran-
omaiselle rahastojen toimeenpanosta aiheutuvat kustannukset. Hallintoviranomainen päättää vuosit-
tain seurantakomiteaa kuultuaan teknisen avun käyttöä koskevasta suunnitelmasta ja antaa seuran-
takomitealle katsauksen teknisen avun käytöstä.  

Esitys: Asia merkitään käsitellyksi. 

 

9 Tuloksellisuuskertomuksen esittely 

Asia: BMVI-asetuksen 29 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosien 
2023 ja 2031 välillä kunkin vuoden helmikuun 15. päivään mennessä vuosittainen tuloksellisuusker-
tomus. Tuloksellisuuskertomuksessa raportoidaan edeltävän tilikauden välinen jakso, joka alkaa 1. 
heinäkuuta ja päättyy 30. kesäkuuta seuraavana vuonna. Tästä poiketen vuonna 2023 toimitettava 
ensimmäinen tuloksellisuuskertomus kattaa 1.1.2021 alkaneen jakson. Hallintoviranomainen esitte-
lee asiaa. 

Seurantakomitean tehtävänä on hyväksyä rahoitusvälineen ohjelman vuotuinen tuloksellisuuskerto-
mus.  

Esitys: Hallintoviranomainen esittää, että 15.2.2023 mennessä komissiolle toimitettava tulokselli-
suuskertomus hyväksytään kirjallisessa menettelyssä alkuvuodesta 2023. 

 

10 Toimeenpanosuunnitelman päivittäminen (liite 3) 

Asia: VN asetuksen sisäasioiden rahastoista (119/2022) 3§ mukaisesti hallintoviranomainen tarkas-
telee vuosittain rahoitusvälineen toimeenpanosuunnitelman muuttamistarvetta ja kuulee tässä yhtey-
dessä seurantakomiteaa. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta on 1.9.2022 käsitellyt ja sisäminis-
teriö on 7.9.2022 hyväksynyt rahaston toimeenpanosuunnitelman 2022-2023.  
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Hallintoviranomainen esittelee toimeenpanosuunnitelmaan esitettäviä muutoksia.  

Esitys: Seurantakomitea keskustelee hallintoviranomaisen toimeenpanosuunnitelmaan esittämistä 
päivityksistä ja mahdollisista tarpeista muille päivityksille. Seurantakomitea esittää mahdolliset lisä-
kommenttinsa toimeenpanosuunnitelmaan viimeistään 18.1.2023. 

 

11 Arviointikriteerien muuttaminen (liite 4) 

Asia: Seurantakomitea hyväksyi kokouksessaan 11.4.2022 hankkeiden valinnassa käytettävät me-
nettelyt ja perusteet. Rahastojen ensimmäisen haun hakemusten käsittelyn yhteydessä on havaittu 
tarve arviointikriteerien tarkentamiselle. Hallintoviranomainen esittelee seurantakomitealle arviointi-
kriteereihin ehdottamansa muutokset. 

Seurantakomitean tehtävänä on hyväksyä toimien valinnassa käytettävät menetelmät ja perusteet ja 
niihin tehtävät muutokset.  

Esitys: Seurantakomitea hyväksyy muutetut toimien valinnassa käytettävät menettelyt ja perusteet. 

 

12 Kumppaneiden perehdyttäminen rahastoon  

Asia: BMVI-rahoitusvälineen ohjelman kohdassa 6 kuvataan kumppanuusperiaatteen toteutumista 
ohjelman toteutuksessa. Tarkoituksena on lisätä kumppaniorganisaatioissa ymmärrystä rahastosta 
ja sen hyödyntämismahdollisuuksista ja siten edistää ohjelman tehokasta toimeenpanoa. Myös seu-
rantakomitean kehittämispäivässä 16.9.2022 nostettiin esiin tarve perehdyttää seurantakomiteoiden 
jäseniä. Hallintoviranomainen esittelee asiaa kokouksessa. 

Esitys: Seurantakomitea keskustelee sidosryhmien perehdyttämistarpeista ja esittää toiveensa ja 
tarpeet koulutuksen sisällöksi. Hallintoviranomainen valmistelee keskustelun pohjalta koulutussuun-
nitelman, joka lähetetään seurantakomitean kommenteille kirjallisessa menettelyssä tai käsitellään 
seurantakomitean seuraavassa kokouksessa. 

 

13 Muut asiat 

 

14 Seuraava kokous 

Asia: Seurantakomitean kehittämispäivässä 16.9.2022 keskusteltiin seurantakomitean työskentely-
tavoista ml. mahdollisuudesta järjestää teemapäiviä ja tutustumiskäyntejä esim. seurantakomitean 
jäsenorganisaatioihin ja hankkeisiin. 

Esitys: Hallintoviranomainen esittää, että seuraava kokous on teemakokous, jossa tutustutaan Raja-
vartiolaitoksen toimintaan ja sisäasioiden rahastoista rahoitettuihin hankkeisiin. Kokouksen alusta-
vaksi ajankohdaksi ehdotetaan 14.2.2023.  

 

15 Kokouksen päättäminen 

 

 

Seurantakomitean puheenjohtaja, ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri 

Seurantakomitean sihteeri, erityisasiantuntija Riika Väliahde 
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Liitteet 1. Edellisen kokouksen pöytäkirjaluonnos 
2. Teknisen avun käyttösuunnitelma 2023 
3. Toimeenpanosuunnitelma 2023 – 2024 (luonnos) 
4. Valintamenettely ja valintaperusteet (luonnos) 

 
Jakelu Seurantakomitean jäsenet, varajäsenet, pysyvät edustajat ja sihteerit 

         
 

Tiedoksi Euroopan komissio 
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