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Ulkorajarahaston vuosiohjelmasta 2013 rahoitetut hankkeet 
 

Ulkorajarahaston vuosiohjelmasta 2013 kohdennettiin hankkeille rahoitusta yhteensä 
17 276 310,09 euroa, josta rahaston osuus on 12 033 484,80 euroa. Lisäksi ohjelmaan sisältyy 
rahaston hallinnointiin tarkoitettua teknistä tukea 532 645,20 euroa. 
 
 
Hanke: EBF0113A1 Maa- ja merirajan tekninen valvonta 
Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos 
Rahoitus: 2 100 000 € (rahastosta) 

7 000 000 € (julkinen) 
 

Kuvaus:  Hankkeessa keskitytään korvaamaan teknisesti vanhentuneita 
järjestelmän osia ja parantamaan järjestelmän laatua uhanalaisiksi 
arvioiduilla painopistealueilla. Hankkeessa laajennetaan myös nykyisen 
järjestelmän kattavuutta. 

 
 Hankkeessa hankitaan maarajoille siirrettävää sensorikalustoa 

käytettäväksi riskianalyysissä todetuilla uhanalaisilla rajaosuuksilla. 
Kiinteitä valvontajärjestelmiä uusitaan ja parannetaan alueilla, joilla 
laittoman maahantulon riskin on todettu olevan pysyvä. Merialueella 
uusitaan tutkakalustoa ja otetaan yhteiskäyttöön Liikenneviraston 
tutkia. Hankkeessa otetaan käyttöön tekniikka, joka mahdollistaa 
meritilannekuvan vaihdon Venäjän kanssa. Tunnistamisessa käytettävä 
videotallennuslaitteisto sekä tietoliikennerajapintana käytettävä 
terminaalilaitteisto uusitaan. Merivalvonnan sensoriasemien 
sähköjärjestelmiä uusitaan tai modifioidaan. 

 
Hanke: EBF0213A2 Maastoliikkuvuuden parantaminen 
Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos 
Rahoitus: 1 847 495,53 € (rahastosta) 

1 847 495,53 € (julkinen) 
 

Kuvaus: Hankkeessa hankitaan 24 - 28 partioautoa, 85 - 95 moottorikelkkaa, 15 

- 20 mönkijää ja 4 - 6 maastomoottoripyörää Kaakkois-Suomen, 
Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Lapin rajavartiostojen käyttöön EU:n 
ulkorajalle. Hankittavilla ajoneuvoilla parannetaan rajaturvallisuutta. 
Partioiden hyvä operatiivinen liikkuvuus on tärkeä osa niiden 
suorituskykyä rajaturvallisuustehtävissä. Lisäksi maastoajoneuvojen 
avulla pystytään kohdentamaan nopeasti partiot esimerkiksi teknisen 
valvontajärjestelmän havaitsemien kohteiden tarkastamiseksi. 
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Hanke: EBF0313A3 Kolmansien maiden kansalaisten ABC-linjastojen 
pilotointi 

Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos 
Rahoitus: 262 500,00 € (rahastosta) 

87 500,00 € (julkinen) 
 

Kuvaus: Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa pilottilinjasto ja -prosessi, joka 

soveltuu kolmansien maiden kansalaisten rajatarkastukseen sisältäen 
esitetyt uudet ominaisuudet, ml. VIS tarkastusten edellyttämä 
sormenjälkien vertailu, rekisteröityjen matkustajien ohjelman 
ominaisuudet ja Entry-Exit järjestelmän mukainen ylitystietojen 
tallennus.  

 
 Koska mainitut tietojärjestelmät eivät ole vielä käytettävissä ja 

kansalliset järjestelmät vastaavat niitä ainoastaan rajoitetusti, tullaan 
hankkeessa taustajärjestelmiä ja niiden ominaisuuksia simuloimaan 
tarvittavilta osin. Matkustajan kannalta hankkeessa pyritään luomaan 
autenttinen prosessi ja käytettävä linjasto. Hankkeen tavoitteena ja 
tarkoituksena on paitsi testata teknistä toteutettavuutta, tuottaa sellaista 
tietoa, jota voidaan hyödyntää sekä uusien tietojärjestelmien ja 
porttiratkaisujen kehittämisessä ja hankinnassa että EU 
tietojärjestelmiä koskevassa valmistelussa ja automatisointiin liittyvässä 
Frontex yhteistyössä. 

 
 Hankkeen toteutuspaikka matkustajien osalta tullaan määrittelemään 

myöhemmin 
 
Hanke: EBF0413B1 AB/B 412 Helikoptereiden uusiminen 
Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos 
Rahoitus:  5 615 563,82 € (rahastosta) 
  1 871 854,61 € (julkinen) 
 
Kuvaus:  Hanke parantaa Rajavartiolaitoksen suorituskykyä 

rajaturvallisuustehtävissä. Hankittavia helikoptereita käytetään EU:n 
ulkorajojen valvontatehtäviin maalla ja merellä. Lisäksi helikopterien 
käyttö mahdollistaa reaaliaikaisen tilannekuvan muodostamisen laajalla 
alueella. 

 
 Hankkeen tavoitteena on hankkia kaksi uutta helikopteria 

valvontalaitteineen sekä toiminnalle välttämätön varaosapaketti, 
maalaitteet, dokumentaatio sekä henkilöstön koulutus. 
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Hanke: EBF0513C1 Viisumipoliisin toiminta viisumiannon ja laittoman 

maahanmuuton torjunnan tukemisessa, VisPolTuk 
Hankkeen toteuttaja: Poliisihallitus 
Rahoitus:  135 000,00 € (rahastosta) 

  45 000,00 € (julkinen) 
 
Kuvaus:  Hankkeen tarkoitus on lähetettyjen viisumipoliisien toiminnalla edelleen 

tehostaa viisumipoliisin tukitoiminnon kansallista hyödyntämistä ja 
kansainvälistä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä eri jäsenmaiden 
konsuliviranomaisten kesken huomioiden myös tulevan 
viisumivapauden. 

 
 Ensinnäkin viisumipoliisitoiminto kolmessa eri pisteessä Luoteis-

Venäjällä (Pietari. Petroskoi ja Murmansk) kerää kansallista tietoa 
poliisin suorittaman viisuminmyöntöprosessiin liittyvän tukitoiminnon 
tilasta sekä arvio yhteistyömahdollisuuksia muiden jäsenmaiden 
kanssa etenkin alueellisesta näkökulmasta. Toiseksi arvioidaan 
parhaat käytänteet ja kolmanneksi tiivistetään yhteistyötä Venäjän 
relevanttien lainvalvontaviranomaisten kanssa etenkin laittoman 
maahanmuuton uhkakuvatietojen vaihtamisessa tulevassa 
viisumivapaustilanteessa. 

 Näistä toimenpiteistä toimitetaan tieto kaikille jäsenmaille: 
 - Jatkuva konsulipisteiden henkilökunnan koulutus ajantasaisella 

tiedolla. 
 - Ylläpidetään toimintoa (kokoukset, videoneuvottelut, sähköiset 

toiminnot), jonka avulla eri maiden konsulipisteet järjestelmällisesti 
vaihtavat tietoa viisuminmyöntöön vaikuttavista seikoista, vääristä 
asiakirjoista ja laittoman maahanmuuton toimintatavoista. 

 - Samalla toteutetaan parhaat käytänteet -mallia.  
 - Luodaan toimintamalli, jolla Venäjän viranomaisten kanssa 

yhteistyössä tuotetaan ajantasaista uhkakuvaa laittomasta 
maahanmuutosta. 
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Hanke: EBF0613D1 Viisumisidonnaisten hankkeiden ja tietojärjestelmien 
kehittäminen (VIS-hanke) 

Hankkeen toteuttaja: Ulkoasiainministeriö 
Rahoitus: 601 059,90 € (rahastosta) 
 200 353,30 € (julkinen) 
 
Kuvaus:   Toimenpiteisiin kuuluu VIS yhteensopiva integraatio  

  ulkoistuskumppanin viisumihakemustietojärjestelmän ja Suomen 
  viisumijärjestelmän välillä. VISMAIL järjestelmän kehittäminen 
  Komission ja IT viraston määritysten mukaan varmistaa  
  yhteensopivuuden VIS levityksen päätyttyä, kun järjestelmä otetaan 
  tuotantokäyttöön koko laajuudessaan. Kaikilla kehittämistoimenpiteillä 
  luodaan edellytyksiä jatkuvaan viisumijärjestelmän käyttöön niin 
  sidosviranomaisten viisumitietojen käyttöön, edustustoissa tapahtuvaan 
  viisumikäsittelyyn, hakijoiden tasapuoliseen kohteluun ja sujuvaan 
  asiakaspalveluun. 
 
Hanke: EBF0713D2 Schengen järjestelmän uudistaminen, SIS II 
Hankkeen toteuttaja: Poliisihallitus 
Rahoitus: 1 471 865,55 € (rahastosta) 
 490 621,85 € (julkinen) 
 
Kuvaus:   Väliaikainen järjestelmä korvataan uudella SIS II järjestelmällä 

  Euroopan komission linjausten ja määrittelyjen mukaisesti.   
  Kansallisesti hankkeessa tulee Suomen viranomaisille käytettäväksi 
  uusi tietojärjestelmä, jonka avulla voidaan vaihtaa ja vastaanottaa SIS 
  II informaatiota.  Järjestelmä tulee tehostamaan   
  rajavalvontaviranomaisten toimintaa ja parantamaan tiedonvaihtoa eri 
  EU-jäsenvaltioiden kesken. 
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Ulkorajarahaston vuosiohjelmasta 2012 rahoitetut hankkeet 
 

Ulkorajarahaston vuosiohjelmasta 2012 kohdennettiin hankkeille rahoitusta yhteensä 
12 705 556,16 euroa, josta rahaston osuus on 9 359 517,12euroa. 
Lisäksi ohjelmaan sisältyy rahaston hallinnointiin tarkoitettua teknistä 
tukea 421 229,88 euroa. 

 
 
Hanke: EBF012B1 AB/B 412 Helikoptereiden uusiminen 
Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos 
Rahoitus: 6 000 000 € (rahastosta) 
 2 000 000 € (julkinen) 
 
Kuvaus:  Hanke parantaa Rajavartiolaitoksen suorituskykyä 

rajaturvallisuustehtävissä. Hankittavia helikoptereita käytetään EU:n 
ulkorajojen valvontatehtäviin maalla ja merellä. Lisäksi helikopterien 
käyttö mahdollistaa reaaliaikaisen tilannekuvan muodostamisen laajalla 
alueella. 

 
 Hankkeen tavoitteena on hankkia kaksi uutta helikopteria 

valvontalaitteineen sekä toiminnalle välttämätön varaosapaketti, 
maalaitteet, dokumentaatio sekä henkilöstön koulutus. Helikoptereiden 
hankintaan haetaan rahoitusta ulkorajarahaston vuosiohjelmista 2012 
(6,0 miljoonaa euroa) ja 2013 (5,6 miljoonaa euroa). 

 
 
Hanke: EBF0212C1 Yhdyshenkilöverkoston kehittäminen kolmansissa 

maissa; maahanmuuttoasioiden yhdyshenkilön nimittäminen New 
Delhiin 

Hankkeen toteuttaja: Ulkoministeriö 
Rahoitus: 90 900,00 € (rahastosta) 
 90 900,00 € (julkinen) 
 
Kuvaus: Hankkeella pyritään lisäämään EU-yhteisöllisyyttä luomalla ja 

ylläpitämällä yhteistyöverkostoja, vähentämällä laittoman 
maahanmuuton riskiä neliportaisen rajaturvallisuusmallin periaatteiden 
mukaisesti, torjumalla ihmiskauppaa ja terrorismia, lisäämällä 
kansallista turvallisuutta. 

 
 Hanketta toteutetaan ylläpitämällä maahantuloasioihin keskittyvää 

yhdyshenkilötoimintaa New Delhissä, Intiassa. Yhdyshenkilön toimialue 
kattaa Intian lisäksi myös Bangladeshin ja Sri Lankan.  
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 Yhdyshenkilö osallistuu maahantulolupahakemusten käsittelyyn, 
hakijoiden taustojen selvittämiseen, asiakirjatutkintaan, kouluttaa 
tarvittaessa maahantuloasioita käsittelevää henkilökuntaa, luo 
yhteyksiä paikallisiin ja EU:n ja muihin kansainvälisiin viranomaisiin 
sekä kansainvälisiin järjestöihin kuten esim. UNHCR ja IOM.  ¨ 

 
 
Hanke: EBF0312C2 Yhdyshenkilöverkoston kehittäminen kolmansissa 

maissa; maahanmuuttoasioiden yhdyshenkilön nimittäminen 
Abujaan 

Hankkeen toteuttaja: Ulkoministeriö 
Rahoitus: 248 400,00 € (rahastosta) 
 248 400,00 € (julkinen) 
 
Kuvaus: Hankkeella pyritään lisäämään EU-yhteisöllisyyttä luomalla ja 

ylläpitämällä yhteistyöverkostoja, vähentämällä laittoman 
maahanmuuton riskiä neliportaisen rajaturvallisuusmallin periaatteiden 
mukaisesti, torjumalla ihmiskauppaa ja terrorismia, lisäämällä 
kansallista turvallisuutta. 

 
 Hanketta toteutetaan lähettämällä maahantuloasioihin perehtynyt 

yhdyshenkilö Abujaan, Nigeriaan. Yhdyshenkilön toimialue kattaa 
Nigerian lisäksi myös Ghana ja Kamerun sekä tarvittaessa myös muita 
Länsi-Afrikan maita.  

 
 Yhdyshenkilö osallistuu viisumi- ja oleskelulupahakemusten käsittelyyn, 

hakijoiden taustojen selvittämiseen, asiakirjatutkintaan, kouluttaa 
tarvittaessa maahantuloasioita käsittelevää henkilökuntaa, luo 
yhteyksiä paikallisiin ja EU:n ja muihin kansainvälisiin viranomaisiin 
sekä kansainvälisiin järjestöihin kuten esim. UNHCR ja IOM.   

 
 
Hanke: EBF0412D1 Viisumisidonnaisten hankkeiden ja tietojärjestelmien 

kehittäminen 
Hankkeen toteuttaja: Ulkoministeriö 
Rahoitus: 1 587 600,00 € (rahastosta) 
 529 200,00 € (julkinen) 
 
Kuvaus:  Hanke kattaa Suomen kansallisen viisumijärjestelmän liitoksen eli 

rajapinnan EU:n yhteiseen viisumitietojärjestelmään VIS:iin ja sen 
operatiivisen käytön tarkoituksenmukaisesti.  Kehittämistoimenpiteillä 
luodaan edellytyksiä jatkuvaan viisumijärjestelmän käyttöön niin 
sidosviranomaisten viisumitietojen käyttöön, edustustoissa tapahtuvaan 
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viisumikäsittelyyn, hakijoiden tasapuoliseen kohteluun ja sujuvaan 
asiakaspalveluun. Toimenpiteisiin kuuluu integraatio 
ulkoistuskumppanin tietojärjestelmän ja Suomen viisumijärjestelmän 
välillä, rajapinta SIS II:een, VISMAIL Communication Mechanismin 
toteutus ja yhteistestausvaihe sekä tilastoinnin ja raportoinnin 
vaatimusten ja velvoitteiden täyttäminen. 

 
 
Hanke: EBF0512D2 Schengenin tietojärjestelmän kehittäminen, SIS II -

hanke 
Hankkeen toteuttaja: Poliisihallitus 
Rahoitus: 1 432 617,12 € (rahastosta) 
 477 539,04 € (julkinen) 
 
Kuvaus:  SIS 1+ järjestelmä korvataan uudella SIS II järjestelmällä Euroopan 

komission linjausten ja määrittelyjen mukaisesti.  Kansallisesti 
hankkeessa tulee Suomen viranomaisille käytettäväksi uusi 
tietojärjestelmä, jonka avulla voidaan vaihtaa ja vastaanottaa SIS II 
informaatiota.  Järjestelmä tulee tehostamaan 
rajavalvontaviranomaisten toimintaa ja parantamaan tiedonvaihtoa eri 
EU-jäsenvaltioiden kesken. 
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Ulkorajarahaston vuosiohjelmasta 2011 rahoitetut hankkeet 
 
 

 Ulkorajarahaston vuosiohjelmasta 2011 kohdennettiin hankkeille 
rahoitusta yhteensä 6 713 614,00 euroa. 

 
 
Hanke: EBF0111A1 Partioiden liikkuvuuden parantaminen maarajoilla. 

Partioajoneuvot 
Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos 
Rahoitus: 600 000 € (rahastosta) 

 600 000€ (julkinen) 
 
Kuvaus:  Hankkeen tavoitteena on edistää rajaturvallisuutta hankkimalla 

rajapartioille turvallisuustehtävien suorittamista varten uusia 
partioajoneuvoja. Uudet partioajoneuvot mahdollistavat partioiden 
hyvän operatiivisen liikkuvuuden. 

 
 Rajaturvallisuustehtävien hoitamisen kannalta on tärkeää että partioilla 

on kyky reagoida nopeasti rajaturvallisuustilanteisiin, joita ovat 
esimerkiksi laittomien maahantulijoiden kiinniottotilanteet. Lisäksi 
uusilla partioajoneuvoilla parannetaan partioiden kykyä liikkua toiminta-
alueen tiestöllä valvontatehtävissä sekä samalla kykyä siirtää 
esimeriksi koirapartioita rajalle. 

 
 
Hanke: EBF0211A2 Kannettavat rajatarkastuslaitteet 
Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos 
Rahoitus: 105 750,00€ (rahastosta) 

 105 750,00€ (julkinen) 
 
Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on hankkia kannettavia rajatarkastuslaitteita, 

joiden avulla luodaan edellytykset Schengen-säännöstön mukaisten 
ulkorajatarkastusten suorittamiselle, mukaan lukien VIS-viisumien ja 
henkilöllisyyden tarkistamiset sormenjälkiä hyödyntämällä tilanteissa, 
joissa se ei ole kiinteiden ratkaisujen puuttuessa muuten mahdollista.  
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Hanke: EBF0311A3 ABC Automaattiset rajatarkastuslinjastot 
Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos 
Rahoitus: 952 020,00€ (rahastosta) 

 952 020,00€ (julkinen) 
 
Kuvaus:  Hankkeen tavoitteena on laajentaa automatisoitujen 

rajatarkastuslinjastojen käyttöä pääkaupunkiseudun rajanylityspaikoilla 
siten, että matkustajaliikenteen ulkorajatarkastukset kyetään 
suorittamaan tavalla, joka vastaa liikennemäärien ja liikennemuotojen 
asettamia sujuvuustarpeita. 

 
 Hankkeessa toteutetaan automaattisten rajatarkastuslinjastojen 

hankinta Helsinki-Vantaan lentoaseman saapuvien matkustajien 
Schengen ulkorajatarkastuksiin yhteensä 20 kappaletta ja Helsingin 
sataman saapuviin ja lähteviin ulkorajatarkastuksiin 3 kappaletta. 

 
 Hankkeen tuloksena pääkaupunkiseudun ylityspaikoilla lento- ja 

risteilyliikenteen matkustajille kyetään tarjoamaan teknisesti 
yhdenmukaisesti toteutettua uuteen teknologiaan perustuvaa palvelua, 
joka mahdollistaa sujuvan rajanylityksen tilanteissa, joissa 
ylityspaikoille saapuu suuria matkustajamääriä kerralla. Hankkeen 
tulokset mahdollistavat sen, että Rajavartiolaitos kykenee suorittamaan 
Schengenin säännöstön mukaiset ulkorajatarkastukset näille 
matkustajille kattavasti rajallisista tila- ja henkilöstöresursseista 
riippumatta kohtuullisessa ajassa. 

 
 
Hanke: EBF0411A4 Partiovene 08 
Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos 
Rahoitus: 2 000 000,00€ (rahastosta) 
 2 000 000,00€ (julkinen) 
 
Kuvaus:  Hankkeen tavoitteena on tehostaa ja parantaa Rajavartiolaitoksen 

rajaturvallisuustehtävien suorittamista merirajoilla korvaamalla vanhaa 
käyttöikänsä lopussa olevaa partiovenekalustoa uudelleen aiempaa 
suorituskykyisemmällä partiovenekalustolla. Uudella 
partiovenekalustolla pystytään suorittamaan laadukkaampaa 
rajavalvontaa vaikeissa keliolosuhteissa. 
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Hanke: EBF0511A5 Partioveneiden kamerajärjestelmät 
Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos 
Rahoitus: 1 333 012,50€ (rahastosta) 
 44 337,50€ (julkinen) 
 
Kuvaus:  Ensisijaisena tavoitteena kehitetään partioveneiden kykyä toimia 

pimeällä ja huonoissa sääolosuhteissa. Hankkeessa toteutetaan 
monisensori-kamerajärjestelmän hankinta Rajavartiolaitoksen 10:lle 
partioveneelle. 

 
 Hankkeen tuloksena Suomenlahden ja Länsi-Suomen merivartiostossa 

kyetään havaitsemaan ja tunnistamaan kohteita myös pimeällä ja 
huonoissa sääolosuhteista paremmin ja entistä kauempaa. Hankkeen 
tulokset mahdollistavat rajaturvallisuuden ja rajavalvonnan 
parantamisen sekä Partioveneiden operatiivisen käytettävyyden ja 
suorituskyvyn kehittymisen, myös Frontex:n koordinoimissa 
operaatioissa. 

 
 
Hanke: EBF0611C1 Yhdyshenkilöverkoston kehittäminen kolmansissa 

maissa; maahanmuuttoasioiden yhdyshenkilön nimittäminen New 
Delhiin 

Hankkeen toteuttaja: Ulkoasiainministeriö 
Rahoitus: 150 107,00€ (rahastosta) 

 150 107,00€ (julkinen) 
 
Kuvaus:  Hankkeella pyritään lisäämään EU-yhteisöllisyyttä luomalla ja 

ylläpitämällä yhteistyöverkostoja, vähentämällä laittoman 
maahanmuuton riskiä, torjumalla ihmiskauppaa ja terrorismia, 
lisäämällä kansallista turvallisuutta. 

 
 Hanketta toteutetaan lähettämällä maahantuloasioihin perehtynyt 

yhdyshenkilö New Delhiin, Intiaan, ja ylläpitämään 
yhdyshenkilötoimintaa. Yhdyshenkilön toimialue kattaa Intian lisäksi 
myös Bangladeshin ja Sri Lankan. 

 
 Yhdyshenkilö osallistuu maahantulolupahakemusten käsittelyyn, 

hakijoiden taustojen selvittämiseen, asiakirjatutkintaan, kouluttaa 
tarvittaessa maahantuloasioita käsittelevää henkilökuntaa, luo 
yhteyksiä paikallisiin sekä Euroopan unioniin ja muihin kansainvälisiin 
viranomaisiin. 
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Hanke: EBF0711D1 Viisumisidonnaisten hankkeiden ja tietojärjestelmien 

kehittäminen 
Hankkeen toteuttaja: Ulkoasiainministeriö 
Rahoitus: 1 522 724,50€ (rahastosta) 

 507 574,84€ (julkinen) 
 
Kuvaus:  Hankkeen tarkoitus on Suomen kansallisen viisumijärjestelmän 

liittäminen EU:n yhteiseen viisumitietojärjestelmään VIS:iin, 
rakentamalla rajapinta keskusjärjestelmään ja huomioimaan EU-
komission VIS-vaatimukset tietojärjestelmässä. Tavoitteen 
saavuttamiseksi ulkoasiainministeriö työskentelee tiiviisti yhteistyössä 
EU-komission ja toimittajien kanssa (määrittely, suunnittelu, toteutus ja 
testaus toiminnallisuuksien ja ominaisuuksien suhteen). Toimenpiteillä 
saavutetaan yhteensopivuus VIS keskusjärjestelmään ja luodaan 
edellytykset sidosviranomaisten viisumitietojen käyttöön, edustustoissa 
tapahtuvaan viisumikäsittelyyn ja hakijoiden tasapuoliseen kohteluun. 

 
 
Hanke:  EBF0811E1 Tarkastus- ja tutkintarakennus 
Hankkeen toteuttaja:  Rajavartiolaitos 
Rahoitus: 50 000,00€ (rahastosta) 
 364 510,00€ (julkinen) 
 
Kuvaus:  Hankkeen tarkoituksena on rakentaa koulutuskäyttöön ns. tarkastus- ja 

tutkintarakennus, jonka muodostavat ajoneuvotarkastushalli ja 
asuinhuoneistoa muistuttava tila. Ajoneuvotarkastushallissa on 
tarkoitus kouluttaa ajoneuvojen perusteelliseen tarkastamiseen liittyviä 
toimenpiteitä muun muassa ihmissalakuljetuksen, luvattomien aineiden 
tai esineiden salakuljettamisen sekä varastettujen ajoneuvojen 
paljastamiseksi. Kyseistä tilaa voidaan käyttää koulutuksessa myös 
muun muassa partioiden varustautumiseen ja tehtävänantoon, 
varusteiden huoltoon sekä koirakoulutukseen.  

 
 Asuinhuoneistoa muistuttavaa tilaa on tarkoitus käyttää sisätiloissa 

tapahtuvan teknisen rikostutkinnan kouluttamista varten. Tilaa voidaan 
käyttää myös koirien kouluttamiseen muun muassa ihmisten, 
huumeiden tai aseiden etsinnässä. 
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Ulkorajarahaston vuosiohjelmasta 2010 rahoitetut hankkeet 
 

 Ulkorajarahaston vuosiohjelmasta 2010 osarahoitettiin yhteensä 13 
hanketta, joita toteuttavat Rajavartiolaitos, ulkoasiainministeriö, 
Maahanmuuttovirasto, Tullihallitus ja Poliisihallitus. Vuosiohjelmasta 
kohdennettiin hankkeille rahoitusta yhteensä 4 973 910,80 euroa.  

 
 
Hanke: EBF0110A1 Rajatarkastusasiakirjojen lukija- ja tarkastuslaitteet 
Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos 
Rahoitus: 285 636,00 € (rahastosta) 
 285 637,00 € (julkinen) 
 
Kuvaus:  Hankkeessa kehitetään rajatarkastuksia hankkimalla rajatarkastuksissa 

käytettäviä matkustusasiakirjan aitouden tarkastuslaitteita niin että ne 
täyttävät ja ovat yhteen toimivia EU:n rajatarkastuksia koskevien 
vaatimusten ja järjestelmien kanssa. 

 
 Hankinnoilla parannetaan Rajavartiolaitoksen kykyä tarkistaa ja lukea 

biometristen passien tiedot ja tarkistaa niiden aitous. Mahdolliset 
matkustusasiakirjaväärennökset pystytään siten tunnistamaan 
paremmin rajatarkastusten yhteydessä. Matkustusasiakirjojen 
lukulaitteet sijoitetaan EU-ulkorajojen rajanylityspaikoille. 

 
 Hankittavilla matkustusasiakirjalukijoilla ja matkustusasiakirjojen 

aitouden tarkastuslaitteilla parannetaan rajatarkastajien kykyä paljastaa 
laittoman maahantulon yrityksiä sekä tunnistaa asiakirjaväärennöksiä 
rajatarkastusten yhteydessä. Matkustusasiakirjalukijoiden hankinnalla 
korvataan loput vanhentuvat, sähköisiä asiakirjoja lukemaan 
kykenemättömät lukijalaitteet. 

 
 
 
Hanke: EBF0210A2 RAMASO (Rajatarkastus, matkustusasiakirjanluku ja 

sormenjälkiskannaus) 
Hankkeen toteuttaja: Tullihallitus 
Rahoitus: 29 950,00 € (rahastosta) 
 29 950,00 € (julkinen) 
 
Kuvaus: Hankkeessa hankitaan sirupassintarkastus- ja sormenjälkilukulaiteita 

Nuijamaan rajanylityspaikalle. Laitteilla parannetaan Tullin teknistä ja 
operatiivista kykyä paljastaa mahdolliset matkustusasiakirjojen 
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väärennökset sekä passia tai viisumia esittävän väärä henkilöllisyys 
Nuijamaalla tehtävien raskaan liikenteen rajatarkastusten yhteydessä. 

  
 
Hanke: EBF0310A3 Vartiolaivojen kamerajärjestelmät  
Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos 
Rahoitus: 595 012,50 € (rahastosta) 

 198 337,50 € (julkinen) 
 
Kuvaus:  Hanke ylläpitää ja parantaa Suomen kykyä EU:n ulkorajojen 

valvonnassa merialueella ja edistää valmiuksia ottaa käyttöön 
Euroopan yhdennetty rajavalvontajärjestelmä. Hanke parantaa myös 
rajaturvallisuutta. Alusten kameravalvontakykyä kehittämällä kyetään 
havaitsemaan ja tunnistamaan merialueen rajavalvonnassa kohteita 
nykyistä huomattavasti etäämmältä sekä kaikissa näkyvyys- ja 
sääolosuhteissa ympäri vuoden. Alusten varustamisella kyetään 
turvaamaan suorituskyky ja paremmat toimintavalmiudet laajemmalla 
alueella. Lisäksi kyetään tarvittaessa osoittamaan suorituskykyistä 
kalustoa Frontexin koordinoimiin operaatioihin vaarantamatta 
merkittävästi Suomen rajavalvonnan suorituskykyä. 

 
 Kamerajärjestelmien uusimisella kyetään myös madaltamaan 

korjaustarpeita ja luomaan redundanttisuutta koko merialueen 
tekniseen valvontaan. 

 
Hanke: EBF0410A4 Merirajan valvontasensorien uudistamishanke 
Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos 
Rahoitus: 1 582 180,57 € (rahastosta) 
 1 366 129,43 € (julkinen) 
 
Kuvaus:  Hankkeen avulla pidetään valvontajärjestelmä toimintakuntoisena ja 

parannetaan sen suorituskykyä. Hankittavat merirajan valvontatutkat, 
kamerat, digitalisointiyksiköt ja radiolinkit ovat käyttöiältään 
vanhentuneita ja vikaherkkiä. Korvaavat ja uudet laitteet parantavat 
järjestelmän suorituskykyä ja toimintavarmuutta tarkoitus, mitä 
hankkeessa sekä näin ollen pienentävät vikakatkosaikoja alentaen 
myös huoltokustannuksia. 

 
 Lisäksi tutkien uudet digitalisointiyksiköt parantavat maalien erottelu- ja 

seurantakykyä nostaen valvonnan tehokkuutta varsinkin pienmaalien 
(veneet) osalta. Uusilla digitaalisilla radiolinkeillä saavutetaan parempi 
tietoturva (digitaalisuus mahdollistaa tehokkaan tietosisällön 
salauksen). Nykyiset päivänvalokamerat mahdollistavat valvonnan 



 

 
   

 

 

 

 

 

14 

päivänvalo- tai hämäräaikaan. Uudet kaksoiskamerat omaavat myös 
pimeänäkökyvyn mahdollistaen valvonnan 24h / 7vrk. 

 
 
Hanke: EBF0510A5 Partioveneet 10 ja 11 
Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos 
Rahoitus: 710 700,00 € (rahastosta) 

 1 184 500,00 € (julkinen) 
 
Kuvaus:  Hankkeen tavoitteena on parantaa Rajavartiolaitoksen 

rajaturvallisuustehtävien suorittamista merirajoilla korvaamalla vanhaa 
käyttöikänsä lopussa olevaa partiovenekalustoa uudella aiempaa 
suorituskykyisemmällä partiovenekalustolla. Tavoitteena on tehostaa 
rajaturvallisuustehtävien suorittamista merirajalla ja siten parantaa 
rajaturvallisuutta. Hankkeessa hankitaan partioveneet no 10 ja 11. 
Veneiden edeltäjiään parempi suoritus ja valvontakyky tuottavat 
merkittävää lisäarvoa rajaturvallisuustehtävien toteuttamiselle. Lisäksi 
veneiden yhtyeentoimivuus muiden jäsenvaltioiden kanssa sekä niiden 
käytettävyys Frontexin koordinoimissa yhteisoperaatiossa Itämeren 
alueella paranee. 

 
 
Hanke: EBF0610A6 KAVASA (Kameravalvonta satamissa) 
Hankkeen toteuttaja: Tullihallitus 
Rahoitus: 22 500,00 € (rahastosta) 

 22 500,00 € (julkinen) 
 
Kuvaus:  Hanke pyrkii estämään laitonta maahantuloa miehittämättömissä 

piensatamissa. Suomen Tulli on viranomainen, joka toteuttaa 
passikontrollia rahtisatamissa sekä myös erityistapahtumien 
yhteydessä. Tulli valvoo piensatamissa tullausta sekä suorittaa 
rajatarkastukset. Hankkeessa varustetaan miehittämättömien 
piensatamien alueet ja portit etäohjatuin kameravalvontalaittein ja 
valvotaan laivojen miehistön kulkua. 
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Hanke: EBF0710C1 Addis Abebaan sijoitettu maahanmuuttoasioiden 
yhdyshenkilö 

Hankkeen toteuttaja: Maahanmuuttovirasto  
Rahoitus: 75 000, 00€ (rahastosta) 
 75 000,00 € (julkinen) 
 
Kuvaus:  Addis Abebaan sijoitetun ILOn työskentelyn ja toimintaedellytysten 

kehittäminen erityisesti laittoman maahantulon torjumisen 
näkökulmasta on hankkeen keskeisimpiä toimintoja. Hanke tehostaa 
laittoman maahanmuuton torjuntaa tukemalla ja kehittämällä viisumi- ja 
oleskelulupahakemusten käsittelyä, maahantuloedellytysten 
selvittämistä haastatteluiden, asiakirjatutkinnan ja viranomais- sekä 
sidosryhmäyhteistyön avulla sekä edustuston henkilökuntaa 
kouluttamalla. Yhdyshenkilö on sijoitettuna Addis Abebaan, mutta 
hänen toimintansa tarkoituksena on virkamatkojen ja muun yhteistyön 
muodoin tukea muitakin Saharan etelänpuoleisen Afrikan edustustoja 
sekä kansallisella että EU-tasolla. 

 
 
Hanke:  EBF0910D1 Biometrinen oleskelulupakorttijärjestelmä 
Hankkeen toteuttaja:  Maahanmuuttovirasto 
Rahoitus: 200 000,00€ (rahastosta) 
 200 000,00 € (julkinen) 
 
Kuvaus:  Hankkeen tavoitteena on biometrisen oleskelulupakortin antamista 

palvelevan tietojärjestelmän integroiminen osaksi Suomen 
ulkomaalaisasioiden asiankäsittelyjärjestelmää (UMA). Biometrisen 
oleskelulupakortin antamista palvelevan tietojärjestelmän integroiminen 
osaksi UMA järjestelmää tehostaa kaikkien ulkomaalaisprosessien 
käsittelyä. UMA järjestelmää käytetään muun muassa oleskelulupien 
myöntämiseen, käännytyspäätösten tekemiseen ja maahantulokieltojen 
antamiseen. Järjestelmää käyttävät Migrin lisäksi myös Poliisi ja 
Rajavartiolaitos, Suomen edustustot ulkomailla sekä eräät muut 
viranomaistahot. Integroiminen UMA järjestelmään tukee olennaisesti 
matkustajavirtojen tehokkaampaa hallinnointia ulkorajoilla ja parantaa 
Suomen kolmansissa maissa olevien maahanmuuttoasioita 
käsittelevien viranomaisten toimintaa.  

 
 
 
 
 
 



 

 
   

 

 

 

 

 

16 

Hanke:  EBF1010D2 VIS sormenjälkilukijat 
Hankkeen toteuttaja:  Rajavartiolaitos 
Rahoitus: 306 090,00 € (rahastosta) 

 102 030,15 € (julkinen) 
 
Kuvaus:  Hanke edistää VIS:n käyttöönottoa yhteisen viisumipolitiikan 

toteuttamiseksi tehokkaasti ja viisumipolitiikan sekä VIS:n tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Hankkeen tavoitteena on lisäksi 
viisumitietojärjestelmän (VIS) vaatimien sormenjälkilukijoiden hankinta 
ja käyttöönotto Rajavartiolaitoksessa. Hankkeen tavoitteena on edistää 
VIS:n käyttöönottoa yhteisen viisumipolitiikan toteuttamiseksi 
tehokkaasti ja viisumipolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeen 
tavoitteena on viisumitietojärjestelmän (VIS) vaatimien 
sormenjälkilukijoiden hankinta ja käyttöönotto Rajavartiolaitoksessa. 

 
 EU:n ulkorajalla tapahtuvassa rajatarkastuksessa viisumivelvollisen 

matkustajan sormenjälkiä tulee verrata keskitetyssä tietokannassa 
oleviin sormenjälkitietoihin. Tätä tarkoitusta varten rajatarkastajien 
käyttöön hankitaan sormenjälkilukijoita. Hankittavat sormenjälkilaitteet 
ja niiden ohjelmistot täyttävät EU:n viisumitietojärjestelmää koskevat 
vaatimukset ja ovat järjestelmän kanssa yhteentoimivia. Hankinnalla 
pystytään toteuttamaan edellä kuvatut EU:n asettamat velvoitteet. 

 
 
Hanke:  EBF1110D3 VIMYJA (Viisumimyönnön jatkohanke) 
Hankkeen toteuttaja:  Tullihallitus 
Rahoitus: 45 000,00 € (rahastosta) 

 15 000,00 € (julkinen) 
 
Kuvaus:  Hankkeen tavoitteena on saavuttaa EU-tasoisesti määritelty tekninen ja 

operatiivinen kyky käsitellä viisumihakemuksia ja myöntää viisumeita. 
Hankkeessa laajennetaan C-CIS -järjestelmää kattamaan myös 
sormenjälkitunnistukset ja tämä edellyttää sormenjälkiskannerit ja 
ohjelmistot kaikkiin viisuminmyöntöpisteisiin. Liikkuvien ryhmien mobiilit 
versiot käyttävät yhden sormen skanneria ja kiinteissä 
viisuminmyöntöpisteissä käytetään nopeampia neljän sormen 
skannereita. 
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Hanke:  EBF1210D4 Vitja-hanke, ulkorajavalvonta 
Hankkeen toteuttaja:  Poliisihallitus 
Rahoitus: 593 919,57 € (rahastosta) 

 593 919,57 € (julkinen) 
 
Kuvaus:  Hanke toteuttaa tiedonvaihtoa nopeuttava tietojärjestelmä 

kansainvälisten sekä poikkihallinnollisten järjestelmien osalta ja 
tehostaa ulkorajavalvontaa. Poliisi toteuttaa PTR-yhteistyössä 
ulkorajavalvontaan liittyvän tietojärjestelmän osakokonaisuuden. 
Poliisin toteuttaman Vitja-tietojärjestelmän Ulkorajavalvonta-
alaprojektin tehtävänä on toteuttaa ja ylläpitää esitutkintaviranomaisten 
yhteistä tiedonsiirtoa ja esitutkintaa, analyysiä sekä 
tuntomerkkirekisteriä ja kansallisia sekä kansainvälisiä 
etsintäkuulutuksia sisältävä tietojärjestelmäkokonaisuus. Poliisi 
rakentaa Vitja-järjestelmän osaprojektina kokonaisuuden, joka tukee 
suoraan ulkorajavalvontaa tukevia toimia. 

 
 
Hanke:  EBF1310E1 Koulutusympäristön kehittäminen 
Hankkeen toteuttaja:  Rajavartiolaitos 
Rahoitus: 415 500,00 € (rahastosta) 

 138 500,00 € (julkinen) 
 
Kuvaus:  Hankkeen tavoitteena on rakentaa kulissitalo, joka mahdollistaa 

rajavartijoiden ja erikoisyksiköiden tilanteidenhallintaan tähtäävän 
taktisen harjoittelun. Tarkoituksena on rakentaa rakennus, jossa 
voidaan toteuttaa sekä rajavartiomiesten peruskoulutukseen, että 
ammatilliseen täydennyskoulutukseen kuuluvia, rajavartiotilanteiden 
hallintaan liittyviä koulutustilaisuuksia. Rakennettavassa kulissitalossa 
voidaan toteuttaa erilaisia huonejärjestelyjä liikuteltavien 
seinäelementtien avulla. Rakennus tulee olemaan yksi osa alueelle 
rakennettavaa operatiivisen kenttätoiminnan koulutusjärjestelmää.  

 
 Hankkeen vaikutuksia tulevat olemaan rajaturvallisuuden 

parantuminen, rajavartijoiden ja erikoisyksiköiden ammattitaidon ja 
tilanteidenhallintaan liittyvän yhteistoiminnan parantuminen sekä 
tilanteidenhallinnan toimintakyvyn parantuminen EU:n 
yhteisoperaatioissa. 
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Hanke:  EBF1410E2 Maahantuloasioita käsittelevän henkilökunnan ja 

yhteistyöviranomaisten koulutus 
Hankkeen toteuttaja:  Ulkoasiainministeriö 
Rahoitus: 112 422,36 € (rahastosta) 

 112 422,36 € (julkinen) 
 
Kuvaus:  Hankkeen tavoitteena on parantaa ja syventää henkilökunnan 

Schengen-tietoutta, parantaa kykyä havaita laittoman maahanmuuton 
ilmiöitä ja väärennettyjä asiakirjoja, luoda yhteistyöverkostoja, parantaa 
asiakaspalvelua ja lisätä työturvallisuutta. Hankkeella pyritään 
lisäämään EU-yhteisöllisyyttä, lisäämään maahantuloon liittyvien 
asioiden tietoisuutta ja parantaa asiakaspalvelua ja turvallisuutta. 

 
 Hanketta toteutetaan järjestämällä kansallisen viisumijärjestelmän 

SUVIn koulutukset, maahantuloasian perus- ja jatkokurssit, Afrikan 
aluekoulutus maahantuloasioissa sekä laittoman maahantulon 
seminaari Addis Abebassa.  

 
 EU:n yhteisen viisumitietojärjestelmän koulutukset siirretään vuodelle 

2011 järjestelmän käyttöönoton siirtymisen vuoksi. Asiakaspalvelun 
turvallisuuteen tähtäävä koulutus järjestetään hankekaudella kuusi 
kertaa. Korkeauhkaisen toimintaympäristön turvallisuuskoulutus 
toteutetaan ostopalveluna Englannissa. 

 
 Hankkeeseen sisällytetään yksi kriisiviestintäkoulutustilaisuus, jossa 

käytännön harjoitusosuus käsittelee viisumitapausta. 
Koulutustilaisuuden toteuttaa Puhe Productions Oy yhteistyössä 
ministeriön koulutusyksikön kanssa. 
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Ulkorajarahaston vuosiohjelmasta 2009 rahoitetut hankkeet 
 
 Ulkorajarahaston vuosiohjelmasta 2009 osarahoitettiin yhteensä 10 

hanketta, joita toteuttavat Rajavartiolaitos, ulkoasiainministeriö, 
Maahanmuuttovirasto, tullihallitus ja poliisi. Vuosiohjelmasta 
kohdennettiin hankkeille rahoitusta yhteensä 5 894 437,47 euroa. 

 
 
Hanke: 012009 Alusten korvaaminen neljällä uudella partioveneellä 
Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos 
Rahoitus: 950 000,00 € (rahastosta) 

 945 200,00 € (julkinen) 
 
Kuvaus:  Hankkeessa parannetaan Rajavartiolaitoksen rajaturvallisuustehtävien 

suorittamista merirajoilla korvaamalla vanhaa käyttöikänsä lopussa 
olevaa partiovenekalustoa uudella aiempaa suorituskykyisemmällä 
partiovenekalustolla. 

 
 
Hanke: 022009 Helikopterikaluston uusiminen 
Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos 
Rahoitus: 3 036 673,00 € (rahastosta) 
 5 044 630, 00 € (julkinen) 
 
Kuvaus:  Tavoite on hankkia neljä täysin varusteltua AW 119Ke -helikopteria 

mukaan lukien koulutus, varaosat, työkalut ja tarvittava ohjekirjallisuus. 
Hanke on kolmivuotinen käsittäen vuodet 2008–2010. 

 
 Rahoituskausi 2008: hankintasopimuksen allekirjoittaminen sekä 

suunnittelun ja tuotannon aloittaminen.   
 Rahoituskausi 2009 - 2010: helikoptereiden 1 ja 2 tuotanto- ja 

luovutustarkastukset ja kolmen helikopterin ohjaajien ja mekaanikkojen 
tyyppikurssit, sekä varaosa- ja työkalutoimitukset. 

 
 Rahoituskausi 2010: helikopterin 3 tuotanto- ja luovutustarkastukset. 
 
 Neljättä helikopteria koskevan option hyväksyminen tapahtuu vuoden 

2010 loppuun mennessä. 
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Hanke: 032009 Rajavartiolaitoksen yhdyshenkilöverkoston kehittäminen 
Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos 
Rahoitus: 90 000,00 € (rahastosta) 
 211 751,70 € (julkinen) 
 
   
Kuvaus:  Hankkeessa kehitetään nykyistä yhdyshenkilöjärjestelmää ja 

parannetaan rajaturvallisuutta koko Schengen-alueella. 
Yhdyshenkilöiden toiminta tukee kaikkien kansallisten viranomaisten 
toimintaa (poliisi, tulli, ulkoasiainministeriö ja maahanmuuttovirasto) 
sekä muiden EU:n jäsenvaltioiden toimintaa. Lisäksi kehitetään 
yhdyshenkilöiden yhteistoimintaa muiden jäsenmaiden 
yhdyshenkilöiden kanssa siten, että he pystyisivät aiempaa paremmin 
toimimaan kaikkien jäsenmaiden hyväksi. 

 
 
Hanke: 042009 Addis Abebaan sijoitettu maahanmuuttoasioiden 

yhdyshenkilö 
Hankkeen toteuttaja: Maahanmuuttovirasto 
Rahoitus: 71 871,00 € (rahastosta) 

 81 916,64 € (julkinen) 
  
Kuvaus:  Hanke on monivuotinen ja vuonna 2009 Maahanmuuttoviraston, 

ulkoasiainministeriön, Rajavartiolaitoksen ja poliisin yhteisen Addis 
Abebaan sijoitetun maahanmuuttoasioiden yhdyshenkilön asemaa 
vakiinnutetaan ja tehtäviä kehitetään. Hanke jatkaa ensimmäisen 
hankevuoden aikana alkanutta Addis Abeban tilanteen selvittämistä ja 
tutkimista kansallisten viranomaisten välisen yhteistyön kannalta. 
Lisäksi jatketaan myös maahanmuuttoasioiden yhdyshenkilöstä muille 
jäsenvaltioille koituvien etujen tutkimista ja kartoittamista. Samoin 
jatketaan sen selvittämistä, miten yhdyshenkilön keräämät tiedot 
hyödyttävät muita jäsenvaltioita ja miten yhdyshenkilö voi toimia 
muiden jäsenvaltioiden hyödyksi. Tarkoituksena on yleisesti estää 
laitonta maahantuloa Schengen-alueelle Suomen kautta tai Suomen 
myöntämillä oleskeluluvilla tai viisumeilla.  
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Hanke: 052009 Kansallisten viisuminkäsittelytoimintojen kehittäminen 

tärkeimmissä konsulivirastoissa 
Hankkeen toteuttaja: Ulkoasiainministeriö 
Rahoitus: 140 302,33 € (rahastosta) 
 140 302,34 € (julkinen) 
  
Kuvaus:  Hankkeen ensimmäisen vuoden (2007) tavoitteena oli kartoittaa 

nykytilanne, tulevaisuuden haasteet sekä laatia kattava suunnitelma 
toimintamalliksi. Lisäksi varauduttiin biometriikan käyttöönottoon 
ryhtymällä hankkimaan tarvittavia teknisiä laitteita.  

 
 Hankkeen toisen vuoden (2008) aikana palkattiin asiantuntija 

kartoittamaan Venäjällä toimivien edustustojen 
viisuminkäsittelyprosessit sekä prosessien tehostamiseen tähtäävien 
toimenpide-ehdotusten laatiminen kartoituksen pohjalta. Toimenpide-
ehdotusten pohjalta ryhdytään vaadittaviin toimenpiteisiin. 

 
 Hankkeen kolmannen vuoden (2009) ensimmäisellä puoliskolla 

käynnistetään ulkoistamismahdollisuuksien kartoitus ja hankitaan 
edustustojen viisumitoimintojen käyttöön ajanvarausjärjestelmä. 
Edustustojen asiakaspalvelua parannetaan. Hankkeen jatkotoimista 
päätetään ja laaditaan loppuraportti. 

 
 
Hanke: 062009 Schengenin edustusjärjestelyjen kehittäminen 
Hankkeen toteuttaja: Ulkoasiainministeriö 
Rahoitus: 290 000,00 € (rahastosta) 

 110 000,00 € (julkinen) 
  
Kuvaus:  Hankkeen ensimmäisenä vuonna (2008) käynnistettiin nykytilanteen ja 

tulevaisuuden haasteiden kartoitus, laadittiin kattava suunnitelma 
toimintamalliksi sekä käynnistettiin tilajärjestelyjen osalta 
kohdeneuvottelut. 

 
 Hankkeen toisen vuoden (2009) alkupuoliskolla toteutetaan Belgradin 

suurlähetystön viisumitoimiston remontointi. Murmanskin ja Petroskoin 
osalta neuvotteluja jatketaan ja remontointi käynnistetään. Liman, 
Singaporen, New Delhin, Addis Abeban ja Los Angelesin osalta 
suunnittelu käynnistetään. Tavoitteena oli ja on edelleen tehostaa ja 
ylläpitää jo olemassa olevien edustamissopimusten mukaista toimintaa 
sekä laajentaa edustamispohjaa. 
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Hanke: 072009 Viisumitietojärjestelmän kehittäminen kansallisesti 
Hankkeen toteuttaja: Ulkoasiainministeriö 
Rahoitus: 515 000,00 € (rahastosta) 

 515 000,00 € (julkinen) 
 
Kuvaus:  Projekti VIS-liittymän luomiseksi käynnistyi 5.11.2007. Vuoden 2008 

tavoitteena oli tehdä suurin osa liittymän suunnittelu- ja määrittelytyöstä 
sekä käynnistää kansallisen viisumitietojärjestelmän muutos- ja 
rakennustyöt.   

 
 Vuoden 2009 aikana valmistaudutaan järjestelmän käyttöönottoon. 
 
 
Hanke: 082009 Viisumien hakemusten käsittelyyn ja myöntämiseen 

liittyvien sormenjälkiskannerien ja passintarkastuslaitteiden 
hankinta Tullilaitokselle rahtisatamissa sekä lentokentillä. 
(SOPATA) 

Hankkeen toteuttaja:  Tullihallitus 
Rahoitus: 180 000,00 € (rahastosta) 

   60 000,00 € (julkinen) 
 
Kuvaus:  Ulkoasiainministeriön vaatimuksesta siirrytään käsin kirjoitettujen 

viisumitarrojen käytöstä valokuvan sisältävien ja koneellisesti 
tulostettujen viisumien myöntämiseen 31.12.2009 mennessä. 
Seuraavaksi siirrytään lukemaan nopeilla passinlukulaitteilla hakijan 
matkustusasiakirjat sekä tarkistetaan ja talletetaan hakijan sormenjäljet 
ja tehdään tarkistavat haut jo hankkeessa 122008 hankituilla 
tietokoneilla. Hanketta päästään toteuttamaan Ulkorajarahastosta 
johtuvista syistä vasta vuoden 2010 aikana, vaikka kyseessä on 
vuosiohjelma 2009. 
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Hanke:  092009 Schengenin tietojärjestelmän kehittäminen 
Hankkeen toteuttaja:  SM/Poliisiosasto 
Rahoitus:  508 455,75 € (rahastosta) 

 169 540,25 € (julkinen) 
 
Kuvaus:  Kansallisen Schengenin tietojärjestelmän kehittämisen lopullisena 

päämääränä on SIS II keskustietojärjestelmän (Central SIS II) kanssa 
kommunikoiva kansallinen SIS II tietojärjestelmä (N. SIS II). Toisen 
sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) tavoitteita ovat uusien 
jäsenvaltioiden liittäminen Schengenin tietojärjestelmään, tietotekniikan 
uusimman kehityksen hyödyntäminen ja uusien toimintojen 
käyttöönotto. 

 
Hanke:  102009 Konsulivirastojen henkilöstön koulutus 

maahanmuuttoasioissa 
Hankkeen toteuttaja:  Ulkoasiainministeriö 
Rahoitus:  112 135,39 € (rahastosta) 

 112 135,39 € (julkinen) 
  
Kuvaus:  Hankkeessa varmistetaan tietojärjestelmien hallitseminen erityisesti 

EU:n yhteisen tietojärjestelmän aikataulun mukaisen käyttöönoton 
varmistamiseksi. Lisäksi hankkeessa vahvistetaan laittomaan 
maahanmuuttoon liittyvien ilmiöiden tunnistamista ja niistä 
raportoimista.  
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Ulkorajarahaston vuosiohjelmasta 2008 rahoitetut hankkeet 
 

 Ulkorajarahaston vuosiohjelmasta 2008 osarahoitettiin yhteensä 13 
hanketta, joita toteuttavaaRajavartiolaitos, Tullilaitos, 
ulkoasiainministeriö, Maahanmuuttovirasto ja poliisi. Vuosiohjelmasta 
kohdennettiin hankkeille rahoitusta yhteensä noin 5 192 157 euroa. 

 
 
Hanke: 012008 Tilannekuva- ja johtamisjärjestelmän kehittäminen ja 

ylläpito 
Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos 
Rahoitus: 56 050,00 € (rahastosta) 

 46 517,84 € (julkinen) 
 
Kuvaus:  Hankkeen tavoitteena on uudistaa Rajavartiolaitoksen 

tilannekuvajärjestelmää, joka tulee olemaan osa Rajavartiolaitoksen 
toiminnallista tietojärjestelmää. Tilannekuvajärjestelmän uudistamiseksi 
tavoitteena on toteuttaa järjestelmän määrittely, joka toimii perustana 
järjestelmän jatkosuunnittelulle ja toteutukselle.  

 
 
Hanke: 022008 Maarajan teknisen valvontajärjestelmän kehittäminen  
Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos 
Rahoitus: 708 452,12 € (rahastosta) 

 708 452,12 € (julkinen) 
 
Kuvaus:  Vuosiohjelmassa 2007 maarajojen teknisen valvontajärjestelmän 

toimivuutta, suorituskykyä ja kattavuutta parannettiin erikseen 
määritetyillä kohdealueilla Kainuun ja Kaakkois-Suomen 
rajavartiostoissa. Vuosiohjelmassa 2008 hankkeen tavoitteena on 
kehittää nykyisiä maarajojen tekniseen valvontajärjestelmään liittyviä 
ohjelmistoja sekä niiden käyttöliittymiä. Lisäksi tavoitteena on parantaa 
maarajojen teknisen valvontajärjestelmän kattavuutta, 
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toimintavarmuutta ja suorituskykyä erikseen määritellyillä kohdealueilla 
koko itärajalla sekä kehittää, testata ja hankkia uutta 
sensoriteknologiaa teknisen valvontajärjestelmän suorituskyvyn 
parantamiseksi. 

 
 
 
 
 
Hanke: 032008 Toimintavalmiuden ja toimeenpanokyvyn ylläpito ja 

kehittäminen 
Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos 
Rahoitus: 142 515,00 € (rahastosta) 

 101 372,18 € (julkinen) 
   
Kuvaus:  Ensimmäisen rahoituskauden (2007) tavoitteena oli täydentää 

Rajavartiolaitoksen valmiusjoukkueiden varustusta niiden 
tilanteidenhallintakyvyn kehittämiseksi vaativissa olosuhteissa, 
erityistilanteissa ja yhteistoimintatilanteissa. Toisella rahoituskaudella 
(2008) tavoitteena on kehittää Rajavartiolaitoksen valmiusjoukkueiden 
operatiivista suorituskykyä hankkimalla joukkueille kenttätoimintaan 
soveltuvat kannettavat tietokoneet taktista johtamisjärjestelmää ja 
muita tehtäviä varten sekä hankkia joukkueille valvonta- ja 
tarkkailujärjestelmät.  

 
 
Hanke: 042008 Partioajoneuvojen hankinta 
Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos 
Rahoitus: 419 326,06 € (rahastosta) 

 419 326,06 € (julkinen) 
  
Kuvaus:  Hankkeen tavoitteena on edistää rajaturvallisuustehtävien suorittamista 

hankkimalla rajavalvontaa suorittaville partioille uusia partioajoneuvoja, 
joilla korvataan vanhentunutta ajoneuvokalustoa. Ajoneuvot 
varustellaan tehtävien vaatimusten mukaisesti. Hankkeen tavoite on 
ollut sama molemmilla rahoituskausilla 2007 ja 2008. 

 
 
Hanke: 052008 Rajatarkastusvälineiden ylläpito ja kehittäminen 
Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos 
Rahoitus: 396 730,00 € (rahastosta) 

 160 149,00 € (julkinen) 
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Kuvaus:  Hankkeen tavoitteena oli ensimmäisellä rahoituskaudella (2007) 

hankkia rajatarkastuksissa käytettäviä biometriikkaa hyödyntäviä 
laitteita sekä kehittää rajatarkastuksissa käytettäviä tietojärjestelmiä 
niin, että ne täyttävät ja ovat yhteentoimivia tulevien EU:n 
rajatarkastuksia koskevien vaatimusten ja järjestelmien kanssa. 
Hankkeen tavoitteena toisella rahoituskaudella (2008) on hankkia 
kansainvälisille rajanylityspaikoille rajatarkastuksissa käytettäviä 
laitteita, kehittää ja parantaa rajatarkastuksissa käytettävien 
tietojärjestelmien käytettävyyttä ja toimintavarmuutta sekä toteuttaa 
Helsinki-Vantaan lentoasemalla automaattisen 
rajatarkastusjärjestelmän pilotointi. 

 
 
Hanke: 062008 Merirajojen teknisen valvontajärjestelmän kehittäminen 
Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos 
Rahoitus: 471 084,82 € (rahastosta) 
 403 364,18 € (julkinen) 
  
Kuvaus:  Hanke on jatkoa vuosiohjelmasta 2007 rahoitetulle hankkeelle. 

Hankkeen tavoitteena on nykyisen merirajojen teknisen 
valvontajärjestelmän toimivuuden varmistaminen ja sen suorituskyvyn 
parantaminen. Hankkeessa parannetaan merirajojen teknisen 
valvontajärjestelmän suorituskykyä tiedonsiirron ja sensoritiedon 
integroidun esittämisen osalta. 

 
 
Hanke: 072008 Helikopterikaluston uusiminen 
Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos 
Rahoitus: 1 120 000,00 € (rahastosta) 

 1 573 768,00 € (julkinen) 
 
Kuvaus:  Hankkeen tavoitteena on hankkia neljä täysin varusteltua AW 119Ke – 

helikopteria mukaan lukien koulutus, varaosat, työkalut ja tarvittava 
ohjekirjallisuus. Hanke on kolmivuotinen käsittäen vuoden 2008–2010. 
Rahoituskaudella 2008 allekirjoitettiin hankintasopimus sekä aloitettiin 
helikoptereiden suunnittelu ja tuotanto. 

 
 
Hanke: 082008 Rajavartiolaitoksen yhdyshenkilöverkoston kehittäminen 

ja ylläpito 
Hankkeen toteuttaja:  Rajavartiolaitos 
Rahoitus: 90 000,00 € (rahastosta) 
 213 280,00 € (julkinen) 
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Kuvaus:  Hanke on jatkoa vuosiohjelmasta 2007. Hankkeen tavoitteena on 

turvata nykyinen yhdyshenkilöjärjestelmä. Yhdyshenkilöiden toiminta 
tukee kaikkien kansallisten viranomaisten sekä muiden EU:n 
jäsenvaltioiden toimintaa. Lisäksi tavoitteena on kehittää 
yhdyshenkilöiden yhteistoimintaa muiden jäsenmaiden 
yhdyshenkilöiden kanssa siten että he pystyisivät aiempaa paremmin 
toimimaan kaikkien jäsenmaiden hyväksi. 

 
Hanke:  092008 Viisumien käsittelyn kehittäminen tärkeimmissä 

konsulivirastoissa 
Hankkeen toteuttaja:  Ulkoasiainministeriö 
Rahoitus:  300 000,00 € (rahastosta) 

 318 600,00 € (julkinen) 
 
Kuvaus:  Hankkeen ensimmäisen vuoden (2007) tavoitteena oli kartoittaa 

nykytilanne, tulevaisuuden haasteet sekä laatia kattava suunnitelma 
toimintamalliksi. Lisäksi varaudutaan biometriikan käyttöönottoon 
ryhtymällä hankkimaan tarvittavia teknisiä laitteita. Hankkeen toisen 
vuoden (2008) tavoitteena on ollut asiantuntijan palkkaaminen 
kartoittamaan Venäjällä toimivien edustustojen 
viisuminkäsittelyprosessit sekä prosessien tehostamiseen tähtäävien 
toimenpide-ehdotusten laatiminen kartoituksen pohjalta. Toimenpide-
ehdotusten pohjalta ryhdytään vaadittaviin toimenpiteisiin. 

 
Hanke:  102008 Schengenin edustusjärjestelyjen kehittäminen 
Hankkeen toteuttaja:  Ulkoasiainministeriö 
Rahoitus:  60 000,00 € (rahastosta) 
 20 000,00 € (julkinen) 
  
Kuvaus:  Hankkeen ensimmäisen vuoden tavoite on kartoittaa nykytilanne, 

tulevaisuuden haasteet sekä laatia kattava suunnitelma toimintamalliksi 
sekä käynnistää tilajärjestelyjen osalta kohdeneuvottelut. Tavoitteena 
on tehostaa ja ylläpitää jo olemassa olevien edustamissopimusten 
mukaista toimintaa sekä laajentaa edustamispohjaa.  

 
 
Hanke:  112008 Liittyminen EU:n yhteiseen viisumitietojärjestelmään 

VIS:iin 
Hankkeen toteuttaja:  Ulkoasiainministeriö 
Rahoitus:  329 000,00 € (rahastosta) 

 110 000,00 € (julkinen) 
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Kuvaus:  Projekti VIS-liittymän luomiseksi käynnistyi vuosiohjelman 2007 alla. 

Vuoden 2008 tavoitteena on tehdä suurin osa liittymän suunnittelu- ja 
määrittelytyöstä sekä käynnistää kansallisen viisumitietojärjestelmän 
muutos- ja rakennustyöt.   

 
 
 
 
 
Hanke:  122008 Viisumien hakemusten käsittelyyn ja myöntämiseen 

liittyvien laitteistojen hankinta Tullilaitokselle satamiin 
helpottamaan viisumien hakemusten käsittelyä ja myöntämistä 
pääasiassa laivojen vaihtomiehistöille 

Hankkeen toteuttaja:  Tullihallitus 
Rahoitus:  180 000,00 € (rahastosta) 

  60 000,00 € (julkinen) 
 
Kuvaus:  Tulli on myöntänyt vuosittain vajaat 2000 kpl viisumeita rahtilaivojen 

vaihtomiehistöille suorittaessaan rajatarkastuksia rahtisatamissa. 
Aiemmin viisumit ovat olleet käsin täytettyjä tarroja, joissa on tarvittavat 
tiedot ja Tullin leima. Hakemusten käsittely ja myöntäminen on 
tapahtunut Ulkoministeriön ohjein tarkistaen hakijan taustat 
viranomaisten yhteisessä käytössä olevista tietojärjestelmistä. 

 
 Tulli on ainoana viranomaisena suorittanut tätä tehtävää siksi, että Tulli 

tekee rahtisatamiin saapuvien alusten lastien tullauksen, tekee 
tullivalvontaa, suorittaa väyläverojen kannon, valvoo alusten tekemiä 
ilmoituksia, suorittaa muonitusvalvontaa, tekee rajatarkastukset ja 
miehistön passintarkastukset sekä muut lakisääteiset tehtävät. Näillä 
toimenpiteillä estetään tehokkaasti laitonta maahantuloa. 
Ulkoasiainministeriön vaatimuksesta siirrytään käsin kirjoitettujen 
viisumitarrojen käytöstä valokuvan sisältävien ja koneellisesti 
tulostettujen viisumien myöntämiseen 31.12.2009 mennessä. Tällöin 
UM:n SUVI-järjestelmän avulla tarkistetaan hakijan oikeus saada 
viisumi Schengenin SIS-järjestelmän kautta, valokuvataan hakija sekä 
kuva talletetaan SUVI-järjestelmään. Lopuksi viisumi kuvineen 
tulostetaan erikoistulostimella viisumitarrapohjalle. 
Ulkoasiainministeriön ilmoituksen mukaisesti 5.4.2010 jälkeen ei enää 
hyväksytä käsin kirjoitettuja viisumeita. 

 
Hanke:  132007 Schengenin tietojärjestelmän kehittäminen 

 
Hankkeen toteuttaja:  Sisäasiainministeriö/Poliisiosasto  
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Rahoitus: 919 000,00 € (rahastosta) 

  865 551,70 € (julkinen) 
 
Kuvaus:  Hankkeen tavoitteena on kehittää nykyistä Schengenin 

tietojärjestelmää (SIS 1 +)  
 siten, että järjestelmän käyttö on mahdollista siihen saakka kunnes SIS 

II -keskusjärjestelmän kanssa kommunikoiva kansallinen N.SIS II -
järjestelmä saadaan toimintaan. Schengenin tietojärjestelmää 
hyödyntävät kaikki ulkorajavalvonnasta vastaavat viranomaiset. 

 
 

Ulkorajarahaston vuosiohjelmasta 2007 rahoitetut hankkeet  
 
 Ulkorajarahaston vuosiohjelmasta 2007 osarahoitettiin yhteensä 12 

hanketta, joita toteuttavat Rajavartiolaitos, ulkoasiainministeriö, 
Maahanmuuttovirasto ja poliisi. Vuosiohjelmasta kohdennettiin 
hankkeille rahoitusta yhteensä 4 527 844,39 euroa.  

 
 
Hanke: 012007 Teknisen valvonnan kehittäminen maarajoilla 
Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos 
Rahoitus: 529 000 € (rahastosta) 

 194 800 € (julkinen)  
 
Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on nykyisen rajavalvontajärjestelmän 

toimivuuden säilyttäminen ja operatiivisen suorituskyvyn parantaminen. 
Hankkeessa parannetaan nykyisen järjestelmän suorituskykyä 
riskianalyysin mukaan määritellyillä kohdealueilla Kainuun 
rajavartiostossa sekä laajennetaan järjestelmän kattavuutta 
rakentamalla lisää teknistä valvontajärjestelmää riskianalyysin 
mukaiselle kohdealueelle Kaakkois-Suomen rajavartiostoon. 

 
 
Hanke: 022007 Toimintavalmiuden ja toimeenpanokyvyn ylläpito ja 

kehittäminen 
Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos 
Rahoitus: 270 700 € (rahastosta) 
 99 000 € (julkinen) 
 
Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on Rajavartiolaitoksen valmiusjoukkueiden 

suorituskyvyn kehittäminen täydentämällä joukkueiden varusteita ja 
välineistöä. Valmiusjoukkueiden operatiivisen toimintakyvyn 
kehittäminen parantaa Rajavartiolaitoksen kykyä hallita poikkeavia 



 

 
   

 

 

 

 

 

30 

rajaturvallisuustilanteita. Hankkeessa hankittuja laitteita ja varusteita 
voidaan lisäksi käyttää Frontexin koordinoimassa jäsenvaltioiden 
välisessä operatiivisessa yhteistyössä. 

 
 
 
 
 
 
Hanke: 032007 Partioajoneuvojen hankinta 
Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos 
Rahoitus: 182 500 € (rahastosta) 
 67 000 € (julkinen) 
 
Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on hankkia rajavartiostoille uusia 

partioajoneuvoja ja varustaa ne tehtäviä vastaavasti. Partioajoneuvoilla 
parannetaan muun muassa partioiden kykyä liikkua toiminta-alueen 
tiestöllä valvontatehtävissä sekä rajatarkastusaseman henkilöstön 
kykyä reagoida mahdollisiin läpiajoihin ja tapauksiin, joissa maahan 
tullaan laittomasti maastoteitse esimerkiksi rajanylityspaikan 
lähialueelta. 

 
Hanke: 042007 Rajatarkastusvälineiden ylläpito ja kehittäminen 
Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos 
Rahoitus: 244 000 € (rahastosta) 

 81 000 € (julkinen) 
 
Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on rajatarkastusten laadun ja sujuvuuden 

turvaaminen kehittämällä teknisiä rajatarkastusmenetelmiä ja ottamalla 
käyttöön uusia rajatarkastusvälineitä. Hankkeessa suoritettiin 
markkinakartoitus automaattisten rajatarkastusten toteuttamista varten, 
hankittiin matkustusasiakirjojen lukulaitteita sekä tehtiin 
tietojärjestelmien määrityksiä ja testauksia, joilla varmistettiin 
tietojärjestelmien toimintakyky ja luotiin edellytyksiä mm. SIS II -
järjestelmän käytölle. 

 
 
Hanke: 052007 Alusten korvaaminen 
Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos 
Rahoitus: 503 000 € (rahastosta) 
 177 000 € (julkinen) 
 



 

 
   

 

 

 

 

 

31 

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on parantaa rajaturvallisuustehtävien 

toteuttamista merirajoilla hankkimalla uuden partioveneen 
tuotantosarjan ensimmäinen vene. Uusien partioveneiden suoritus- ja 
valvontakyky on olennaisesti nykyistä venekalustoa parempi ja ne on 
kehitetty käytettäväksi rajaturvallisuustehtävissä ja meripelastuksessa 
koko Suomen rannikon alueella sekä avomerellä myös talvisin. 

 
 
 
 
Hanke: 062007 Merirajojen teknisen valvonnan kehittäminen  
Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos 
Rahoitus: 526 500 € (rahastosta) 

 193 500 € (julkinen) 
 
Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on nykyisen merirajojen teknisen 

valvontajärjestelmän toimivuuden varmistaminen ja sen suorituskyvyn 
parantaminen. Järjestelmän luotettavuutta parannettiin mm. palvelinten 
kahdentamisella ja lisäämällä järjestelmän tallennuskykyä. Lisäksi 
parannettiin järjestelmän käyttäjän toimintaympäristöä, uusittiin tutkien 
digitointiyksiköitä, parannettiin merivalvontakameroiden 
pimeätoimintakykyä sekä uusittiin kameroiden kääntöjalustoja. 

 
 
Hanke: 072007 Lentokaluston operatiivisen suorituskyvyn kehittäminen 
Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos 
Rahoitus: 48 300 € (rahastosta) 

 17 700 € (julkinen) 
 
Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on valvontatekniikkaa ja muita teknisiä 

järjestelmiä uusimalla parantaa ilma-alusten operatiivista suorituskykyä 
ulkorajavalvonnassa ja kansainvälisissä operaatioissa. Hankkeessa 
parannetaan AS 332 -helikopterien toimintakykyä asentamalla niihin 
VIRVE-radiolaitteet. Lisäksi hankitaan NVG-kalibrointilaitteet. 

 
 
Hanke: 082007 Rajavartiolaitoksen yhdyshenkilöverkoston ylläpito ja 

kehittäminen 
Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos 
Rahoitus: 90 000 € (rahastosta) 
 90 000 € (julkinen) 
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Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on turvata Rajavartiolaitoksen nykyisen 

yhdyshenkilöjärjestelmän toimintaedellytykset sekä selvittää 
mahdollisuudet laajentaa järjestelmää riskianalyysin edellyttämällä 
tavalla. Hankkeessa tuetaan Rajavartiolaitoksen 
yhdyshenkilöverkostoa Pekingissä, Moskovassa ja Pietarissa.  

 
 
 
 
 
 
Hanke: 092007 Addis Abebaan sijoitettava maahanmuuttoasioiden 

yhdyshenkilö 
Hankkeen toteuttaja: Maahanmuuttovirasto 
Rahoitus: 129 844,39 € (rahastosta) 

 130 000,00 € (julkinen) 
 
Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on vastata tehokkaammin laittoman 

maahanmuuton ja muun rajat ylittävän rikollisuuden torjunnan 
haasteisiin nimittämällä Maahanmuuttoviraston, ulkoasiainministeriön, 
Rajavartiolaitoksen ja poliisin yhteinen maahanmuuttoasioiden 
yhdyshenkilö Addis Abebaan. Hankkeessa kootaan laillista ja laitonta 
maahanmuuttoa koskevia tietoja ja laaditaan riskianalyysejä. 

 
 
Hanke: 102007 Viisumihakemusten käsittelyprosessien kehittäminen 

suurimmissa Suomen viisumiedustustoissa  
Hankkeen toteuttaja: Ulkoasiainministeriö 
Rahoitus: 327 000,00 € (rahastosta) 

 587 890,17 € (julkinen) 
 
Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on suuria viisumihakemusmääriä käsittelevien 

edustustojen toiminnan tehostaminen ja asiakaspalvelun parantaminen 
saavuttamalla EU-Venäjä -viisumihelpotussopimuksissa määritellyt 
käsittelyaikavaatimukset ja tekemällä toiminnasta paremmin 
ennakoitavaa. Tavoitteena on kartoittaa nykytilanne, tulevaisuuden 
haasteet sekä laatia kattava suunnitelma toimintamalliksi. Lisäksi 
varaudutaan biometriikan käyttöönottoon ryhtymällä hankkimaan 
tarvittavia teknisiä laitteita.  

 
 
Hanke: 112007 Liittyminen EU:n yhteiseen viisumitietojärjestelmään 

VIS:iin 
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Hankkeen toteuttaja: Ulkoasiainministeriö 
Rahoitus: 271 100,00 € (rahastosta) 
 849 475,80 € (julkinen) 
 
Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on saattaa yhteinen viisumijärjestelmä kaikkien 

viisumeita myöntävien Suomen edustustojen sekä muiden järjestelmän 
käyttöön VIS-asetuksen mukaisesti oikeutettujen viranomaisten 
käyttöön vuoden 2011 loppuun mennessä.  

 
 
 
 
Hanke: 142007 Schengenin tietojärjestelmän kehittäminen  
Hankkeen toteuttaja: Sisäasiainministeriö/Poliisiosasto 
Rahoitus: 1 406 000,00 € (rahastosta) 

 1 784 733,22 € (julkinen) 
 
Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on Schengenin tietojärjestelmän kehittäminen 

osana Schengenin tietojärjestelmän kokonaisuudistamista, jolla 
toteutetaan SIS II -keskustietojärjestelmän kanssa kommunikoiva 
N.SIS II -tietojärjestelmä. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


