FINLANDS NATIONELLA PROGRAM FÖR FONDEN FÖR DEN INRE SÄKERHETEN 2014–2020
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a)den huvudsakliga ansvarsfördelningen mellan myndigheternas organisationsenheter;

1

b) vid behov dess förhållande till de behöriga myndigheterna, vilka funktioner överförs och
de viktigaste metoderna för att kontrollera de överförda funktionerna; samt
c) sammanfattning av de viktigaste förfarandena för handläggning av stödmottagarnas
betalningsbegäran samt för godkännande och bokföring av utgifter.
En kort beskrivning av det planerade förvaltnings- och kontrollsystemet framförs (förordning
(EU) nr 514/2014 artikel 14 punkt 2, underpunkt g).
max. 900 tecken

Inrikesministeriets enhet för internationella frågor är ansvarig myndighet för fonderna, och
inrikesministeriets enhet för inre granskning är revisionsmyndighet för fonderna. Enheterna
har skött motsvarande uppgifter för SOLID-fonderna under den föregående
programperioden. Inga delegerade myndigheter utses.
Den ansvariga myndigheten för fonderna delas in i två team: (1) teamet för beredning och
verkställande samt (2) teamet för tillsyn och revision.
Vid behandlingen av anhållan om utbetalning och godkännande och bokföring av utgifter
iakttas förfaranden utifrån den horisontella förordningen, och åtgärderna baserar sig på
förfaranden som fastställts i ministeriets ekonomistadga.
Tillämpningsområdet för det nationella programmet omfattar Fastlandsfinland och
landskapet Åland. Behovet av och utbildning i svenska språket beaktas när programmet
genomförs.

SEKTION 1: SAMMANFATTNING
Ett sammandrag över hela programmet framförs, i vilken de nationella strategierna och
målen förs fram (önskade resultat).
max. 5 000 tecken

Det allmänna målet för det nationella programmet är att främja gemensamma prioriterade
områden och bestämmelser relaterade till EU:s strategi för den interna säkerheten. I de
åtgärder som vidtas beaktas vid behov samarbetet med EU-ämbetsverken. Målen för
programmet stöder de centrala nationella strategierna.
Det specifika målet 1 fokuserar på att stödja den gemensamma visumpolitiken, inklusive
främjande av laglig invandring och förebyggande av missbruk av lagliga invandringskanaler.
Centralt är utvecklingen av det nationella informationssystemet för viseringar och
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visumprocesserna i synnerhet i Ryssland. Åtgärderna omfattar anskaffning av utrustning,
utbildning och samarbete mellan utvecklingsmyndigheterna och medlemsstaterna samt olika
länders konsulat. Dessutom utvecklas kontaktpersonssystemet och -verksamheten i
synnerhet i anslutning till rådgivning avseende resedokument samt samarbetet mellan
konsulat. Sammanlagt 9,1 % av det finansiella instrumentets anslag för det nationella
programmet har budgeterats för det specifika målet 1.

Det specifika målet 2 fokuserar på att säkerställa gränsbevakningsmyndigheternas
verksamhetsförmåga och förbereda sig på förändringar i volymen för rörligheten dvs.
gränstrafiken i öst bland annat genom att utveckla gränsbevakningen. De största
utmaningarna för gränssäkerheten är hanteringen av den ökande gränstrafiken och
upprätthållandet av en trovärdig gränsbevakning.
Inom ramen för det specifika målet vidtas åtgärder genom vilka man bland annat utvecklar
den nationella samordningscentralen relaterad till EUROSUR och lägesbildssystemen samt
gränsbevakningstekniken och -systemen genom bland annat anskaffning av utrustning och
genom att förbättra deras funktion. Inom ramen för målet stöder man dessutom bland
annat utvecklingen av utbildningsmiljön för gränssäkerhetsutbildningen och
språkutbildningen. I samarbete med Ryssland och andra centrala tredjeländer utvecklas
åtgärder som främjar stabila gränser. Sammanlagt 44,1 % av det finansiella instrumentets
anslag för det nationella programmet har budgeterats för det specifika målet 2.
Operativt stöd används bland annat för finansieringen av informationssystemens
underhållskostnader (informationssystemet för viseringar, N. SIS II och andra system som
hör till gränsbevakningen), personalkostnader för EUROSUR-koordinationscentralerna samt
service- och underhållskostnader för fartyg/andra transportmedel. Sammanlagt 39,6 % av
det finansiella instrumentets anslag för det nationella programmet har budgeterats för
operativt stöd.
Inom ramen för det specifika målet 5 vidtas åtgärder genom vilka man utvecklar
informationssystemen, skyddar och stöder vittnen och brottsoffer samt bekämpar
cyberbrottslighet och satsar på bekämpning av ekonomisk brottslighet. Syftet med
åtgärderna är att förebygga och bekämpa särskilt grov och organiserad brottslighet.
I utvecklingen av informationssystemen strävar man å ena sidan efter att förenhetliga och
förbättra de brottsbekämpande myndigheternas befintliga grundläggande IT-arkitektur och
å andra sidan att anskaffa och utveckla nya verktyg för till exempel teknisk inhämtning av
information och bekämpning av cyberbrottslighet. Nya operativa modeller utvecklas för att
skydda och stödja vittnen och brottsoffer. Ekonomiska aspekter relaterade till brottslighet är
i allmänhet viktiga, men fonden fokuserar på förebyggande av ett visst slags penningtvätt
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samt på att frysa tillgångar relaterade till terrorism.
Åtgärderna förbättrar förutsättningarna för myndighetssamarbete och effektiviserar de
brottsbekämpande myndigheternas verksamhet. Med hjälp av fondens stöd skapas
förutsättningar för en centralisering av kompetensen inom bland annat cyberbekämpning
och vittnesskydd i separata enheter.
Sammanlagt 75 % av det finansiella instrumentets anslag för det nationella programmet har
budgeterats för det specifika målet 5.
Det specifika målet 6 fokuserar på skydd av personer och infrastruktur mot olika hot och på
myndigheternas beredskap i synnerhet inför CBRNE-hot. Man vidtar också åtgärder för att
förebygga radikalisering och så kallade exitåtgärder genom vilka man stöder personer som
vill lämna grupper relaterade till brottslighet eller terrorism. Åtgärderna anknyter till
bekämpning av och förberedelse för de hotbilder som beskrivs i säkerhetsstrategin för
samhället. Sammanlagt 18,7 % av det finansiella instrumentets anslag för det nationella
programmet har budgeterats för det specifika målet 6.
De internationella skyldigheterna gällande mänskliga rättigheter som gäller för Finland
beaktas i åtgärderna som finansieras.
SEKTION 2:

UTGÅNGSLÄGE I MEDLEMSSTATEN

Utgångsläget är ett sammandrag av läget i medlemsstaten i december 2013 inom områden
som är relevanta för fonden. I denna sektion framförs:
— en beskrivning av utgångsläget i medlemsstaten tillsammans med nödvändig information
om de faktiska omständigheterna för att på ett korrekt sätt bedöma behovet;
— en analys av de behov som föreligger i medlemsstaten, inklusive centrala frågor för den
politiska dialogen;
— uppgifter om åtgärder som hittills genomförts, även om åtgärder som genomförts med
hjälp av tidigare fonder för inrikesfrågor;
— en uppskattning av nationella behov, även av utmaningar som uppmärksammats i
bedömningarna; samt
— uppgifter om de preliminära årliga anslagen enligt det nationella budgetutfallet, indelat
enligt de specifika målen som bestämts i det nationella programmet.
Alla uppgifter ska vara självständiga, och man ska inte i samband med dem hänföra till
uppgifter i bifogade dokument och de får inte innehålla hyperlänkar. Det går att bifoga ett
dokument med tilläggsuppgifter.
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Eventuella bifogade dokument är inte en del av kommissionens beslut att godkänna det
nationella programmet som avses i förordningen (EU) nr 514/2014 artikel 14 punkt 7.
max. 14 000 tecken

Perioden för Finlands program för den inre säkerheten går ut 2015. Beredningen av den
kommande strategin för den inre säkerheten har inletts. I den beaktas målen för EU:s
strategi för den inre säkerheten.
Gränsbevakningsväsendet ansvarar för gränsbevakningen och -kontrollerna.
Utrikesministeriet är den nationella centralmyndigheten för visum. Polisen ansvarar för
säkrandet av rätts- och samhällsordningen, upprätthållandet allmän ordning och säkerhet
samt att förebygga brott, reda ut brott och sörja för att brott blir föremål för åtalsprövning.
Tullen ansvarar bland annat för tullbevakningen av gods som importeras och exporteras från
Finland och av trafiken till utlandet, tull- accis- och bilbeskattningen samt att förhindra och
utreda brott och sörja för att brott blir föremål för åtalsprövning. Åklagar- och
domstolsväsendet har en central roll i säkrandet av rättsordningen.
Vid de stora gränsövergångsställena vid östgränsen har man inte alltid kunnat säkerställa
gränstrafikens smidighet på grund av ökningen i antalet resenärer. År 2013 passerades
landets yttre gränser ca 13 miljoner gånger. Ryssarna står för största delen av tillväxten.
Förändringar i den globala ekonomin påverkar snabbt gränstrafiken. År 2014 minskade
gränstrafiken vid östgränsen, men på lång sikt väntas den öka. Vid östgränsen finns det 8
internationella gränsövergångsställen för landsvägstrafik och 1 för rälstrafik, och det finns 24
internationella flygplatser och 41 gränsövergångsställen för passagerar- och handelsfartyg
samt 5 gränsövergångsställen för fritidsfartyg.
Förnyelsen av trafiklederna och infrastrukturen vid de stora gränsövergångsställena vid
sydostgränsen har påbörjats. Senare utvidgas utvecklingsåtgärderna till nordligare
övergångsställen. Utvecklingsprogrammet har samordnats med Ryssland. Finland investerar
även i Helsingfors-Vanda flygplats som i dag är det livligaste gränsövergångsstället i Finland.
Den ökade gränstrafiken medför utmaningar också för datasystemen och
informationssäkerhetslösningarna.
Nationellt har alla gränsövergångsställen ett entry/exit-system, i vilket man registrerar
inrese- och utresetidpunkter, gränsövergångsställe och alfanumeriska uppgifter för
medborgare i tredjeländer.
I dag finns det 38 automatiska gränskontrollportar. ABC-linjerna har visat sig vara viktiga och
nyttiga verktyg i anslutning till gränskontrollerna, och det behövs mer av dem i synnerhet för
att hantera köer.
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Gränsbevakningsväsendet upprätthåller dygnet runt lednings- och handlingsberedskap som
baserar sig på lägesbilden. Gränsbevakning görs till fots, med hund- och fordonspatruller
samt som fartygs- och flygplansövervakning. Fordonen som patrullerna använder har
utrustats med fältledningssystem som används för att dela och motta situationsbilden.
Bevakningen kompletteras med teknisk övervakning, som täcker ca 5 % av EU:s yttre gräns
som är på Finlands ansvar.
Patrulleringen längs Finlands och Rysslands gräns har minskat med ungefär 30 % jämfört
med den föregående programperioden. Även under den inledda perioden görs minskningar
genom att öka och utveckla bevakningstekniken och patrullernas rörlighet samt bland annat
genom att testa obemannade luftfartyg.
NCC som placerats i Gränsbevakningsväsendets stab upprätthåller den nationella lägesbilden
(NSP), kompletterar och följer upp den europeiska lägesbilden (ESP) och den gemensamma
situationsbilden bakom gränserna (CPIP), samordnar den nationella gränsbevakningen samt
ansvarar för den operativa kommunikationen. NCC:s lägesbild baserar sig på de regionala
centralernas (RCC) uppgifter, som i sin tur baserar sig på tekniskt övervakningsmaterial
och/eller patrullernas lägesuppgifter. I datasystemet Eurosur sparas uppgifter på
händelsenivå, operativ nivå och analysnivå. Alla nivåer utnyttjas i inriktningen av den
operativa verksamheten. Även polisen och tullen deltar i NCC:s verksamhet. Finland delar
händelser i händelseskiktet med medlemsländerna i EUROSUR. Dessutom bedriver Finland
bilateralt samarbete med Estland och Norge.
För ögonblicket går det inte att effektivt utbyta information med Östersjöns
gränsbevakningsmyndigheter. Med bättre informationsutbyte skulle bakgrundsinformation
om t.ex. fartyg och människor ombord vara tillgänglig redan på förhand.
Gränsbevakarnas grund- och fortsättningsutbildning uppfyller kraven i den gemensamma
europeiska undervisningsplanen (CCC). Utbildningen i ryska ökas i enlighet med
Schengengranskningarnas rekommendationer. Undervisningslokalerna och -utrustningen
bör förnyas.
Schengengranskningen 2011 resulterade endast i få anmärkningar. De akuta bristerna har
åtgärdats. De långsiktigare åtgärderna, såsom gränskontrollutbildningen av Tullens och
polisens personal, har påbörjats. I utvärderingen rekommenderade man att förbättra
utnyttjandet av förhandsinformationen om resenärerna vid gränskontrollen. Ett system som
möjliggör utnyttjande av API-uppgifter i full skala infördes inom flygtrafiken 2013. Den
automatiska hanteringen och användningen av förhandsuppgifter inom räls- och sjötrafiken
bör förbättras.
N.SIS II-systemet används på alla gränsövergångsställen. Antalet förfrågningar i systemet
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väntas fördubblas under programperioden, vilket skapar kostnadstryck på utvecklingen av
systemet, kapacitetstjänsten och administrationen.
INTERPOL:s system för stulna och borttappade resedokument används vid gränskontroller,
och förfrågningar görs i systemet om alla vars resedokument maskinläses.
År 2014 påträffades sammanlagt 521 personer som försökte resa in i landet olagligt,
inklusive personer med förfalskade eller bristfälliga resedokument. Antalet obehöriga
gränspassager var 28 vid land- och havsgränserna och 88 vid luftgränserna.
Med stöd från EBF utvecklades visumpolitiken och gränsbevakningen bland annat genom att
förbättra IT-systemen, anskaffa materiel och utrustning, satsa på
kontaktpersonsverksamheten och utveckla utbildningsmiljöerna. Fondens stöd resulterade i
en hävstångseffekt för flera utvecklingsprojekts omfattning och/eller tidsplan.
Enligt statsbudgeten 2015 uppgår utgifterna för gränsbevakningen till 101,7 miljoner euro
och utgifterna för gränskontrollen till 110 miljoner euro.
Antalet visumansökningar har ökat på lång sikt. År 2013 inlämnades 1 569 851 ansökningar
till Finlands beskickningar, varav 1 501 210 i Ryssland. 1 554 190 ansökningar beviljades. År
2014 vände antalet ansökningar neråt. Av Finlands 92 beskickningar i utlandet behandlade
60 visumansökningar år 2013. Beskickningarna behandlade 7 742 ansökningar från andra
Schengenländer.
Tyngdpunkten för utvecklingen av visumverksamheten har under de senaste åren varit
Ryssland. På grund av det ökade antalet ansökningar har man delvis infört ett av orten
oberoende visumförfarande och därmed öppnat en servicecentral för viseringar i Kouvola.
På centralen kan man handlägga visumansökningar som lämnats in i Moskva, S:t Petersburg,
Petroskoj, Murmansk eller Kiev, och dessa beskickningar kan också handlägga varandras
visumansökningar, även om besluten fattas vid de relevanta beskickningarna enligt artikel 4
och 6 i visumregelverket. Ansökningarna inklusive bilagorna skickas elektroniskt mellan
beskickningarna och visumservicecentralen.
I anslutning till införandet av VIS-spridningsområden samt användningen av utlagda
samarbetspartner i mottagningen av visumansökningar och delgivandet av beslut har
Finland tagit fram en lösning där man från samarbetspartnerns system kan överföra
visumansökningsuppgifter inklusive biometriska uppgifter till SUVI-systemet.
Samarbetspartnerna har inte tillgång till SUVI-systemet utan endast till ett gränssnitt via
vilket SUVI hämtar ansökningsuppgifterna.
Dessutom har Finland förberett sig på de kommande VIS-spridningsområdena genom att
bearbeta visumsystemet SUVI och handläggningen av ansökningar så att det i genomsnitt
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bildas färre operationsförfrågningar till CVIS-systemet.
Vid olaglig inresa invandring används ofta falska/förfalskade dokument. Vid den yttre
gränsen uppdagades 2013 ca 220 och 2014 ca 170 förfalskningar.
Trycket från olaglig inresa ökar måttligt, men situationen är stabil. Kontaktpersoner spelar en
viktig roll i förebyggandet och bekämpningen av gränsöverskridande brottslighet och olaglig
inresa, och det är viktigt att vidareutveckla verksamheten eftersom den ger
myndighetsåtgärderna mervärde. Målet är att utveckla kontaktpersonsnätverken genom att
reagera på ändringar i omständigheterna. Kontaktpersoner finns i Estland, Lettland, Indien,
Kina, Nigeria och Ryssland.
Utrikesförvaltningens anslag enligt budgeten 2015 är ca 255 miljoner euro. Anslaget för
visuminformationssystemet är ca 3,7 miljoner euro.
Det finns behov av att utveckla polisens IT-arkitektur för att effektivisera förebyggandet och
bekämpningen av brott. Det finns flera IT-system och informationen överförs inte på ett
optimalt sätt mellan dem, vilket orsakar operativa nackdelar och inte är kostnadseffektivt till
alla delar. Vissa uppgifter matas in flera gånger och de kan inte alltid utnyttjas till fullo i den
operativa verksamheten. Genom att utveckla IT-arkitekturen kan man säkerställa att
brottsbekämpningen och de förebyggande åtgärderna riktas korrekt, öka risken för att åka
fast och säkerställa att brotten reds ut. Det är också viktigt att utveckla den tekniska
inhämtningen av information.
Lagen om vittnesskyddsprogram godkändes i februari 2015. Tidigare ansvarade
polisinrättningarna för skyddsåtgärderna och det fanns ingen enhetlig nationell operativ
modell. Polisen inrättar en nationell vittnesskyddsenhet. Vid sidan av vittnesskyddet gäller
det att satsa på stöd för brottsoffer och till exempel människohandelsoffer.
I bekämpningen av den växande cyberbrottsligheten finns det behov av att utveckla och
anskaffa IT-system, utrustning och programvara. Antalet IT-brott har varierat 2005–2013
mellan 200 och 400 brott per år med undantag för 2012 då antalet brott uppgick till 600.
Personalens kompetens bör utvecklas bland annat när det gäller förebyggande och
bekämpning av allvarliga hot samt rättsliga perspektiv. För närvarande koncentrerar sig ca
55 personer på undersökning av cyberbrott.
Nationellt har man satsat på bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Det
finns fortfarande behov av att satsa på minskning av vinningar från brott och i synnerhet på
att hitta, frysa och konfiskera tillgångar relaterade till penningtvätt och terrorism bland
annat genom att ordna utbildning för de brottsbekämpande myndigheterna. Den
administrativa brottsbekämpningen bör effektiviseras. Den ekonomiska vinningen av
slutbehandlade brott har varierat mellan 80 och 180 miljoner euro 2012–2014. Kontakterna
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med banker och andra instanser sköts manuellt.
Finland är inte ett primärt objekt för våldsamma och radikala islamister eller andra
terroristorganisationer. Risken för våldsdåd begångna av enskilda radikala islamister har
dock ökat i Finland liksom i övriga Europa. Antalet personer som deltagit i beväpnad
verksamhet i konflikter i utlandet och som återvänder från sådana platser till Finland ökar.
Risken ökar på grund av en världsbild som är fientligt inställd mot västländer samt en
eventuellt sänkt tröskel och individuella orsaker till att gripa till våld. När hotbilden blir allt
mer mångfacetterad är det svårare att bedöma dess nivå och mål.
Den finska narkotikamarknaden är stabil, men utöver designerdroger utgör såväl ökande
odling hemma av cannabis som smuggling av amfetamin, ecstasy och andra psykoaktiva
ämnen och läkemedel riskfaktorer. Finland ses alltmer som ett transitland vid smuggling av
narkotika till Ryssland. Antalet narkotikabrott har ökat i jämn takt under de senaste 10 åren.
År 2005 fanns det 15 334 registrerade anmälningar och 2014 var antalet 21 853. För att
förhindra att narkotikabrottsligheten ökar genomförs ett nationellt aktionsprogram samt
förebyggande verksamhet. Det är viktigt att satsa på att hitta narkotika och farliga ämnen
genom att anskaffa utrustning för detta ändamål och bland annat genom att utveckla de
brottstekniska laboratoriernas beredskap.
Antalet organiserade grupper av brottslingar har ökat från 8 identifierade grupper i början av
millenniet till ca 70 grupper 2015. Dessutom har samarbetet mellan grupperna ökat även på
det internationella planet.
De totala kostnaderna för brottsbekämpningen enligt budgeten 2015 är ca 350 miljoner
euro.
Att skydda kritisk infrastruktur mot hot (terrorism, brottslighet och olyckor) har blivit en
större utmaning. Kartläggningen av nationella sårbarheter pågår för närvarande. En
utmaning med kartläggningen är att de kritiska objekten rätt långt är i privat ägo.
Kartläggningen utförs enligt räddningsservicemekanismen. De viktigaste sektorerna är
energiförsörjnings- och distributionsnätet samt el- och datakommunikationsnäten.
Utvecklingen av skyddsåtgärder för infrastrukturen och förbättring av deras resiliens är
centrala utvecklingsmål.
Den yttre dimensionen är en viktig del av skyddet av kritisk infrastruktur. När det gäller
energi och elnät bildar den kritiska infrastrukturen nätverk med Finlands grannländer. På
grund av formationen av nätverk och ömsesidigt beroende kan störningar i grannländernas
kritiska infrastrukturer medföra konsekvenser för Finland. Det är nödvändigt att effektivisera
det internationella samarbetet i området bland annat inom informationssäkerhet och
datasystem genom att öka utbildningen, samarbetet samt byta erfarenheter och information
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och utnyttja forsknings- och undersökningsresultat.
Förberedelse för CBRNE-relaterade hot verkställs genom att genomföra det nationella
programmet för bekämpning av terrorism vad gäller CBRNE och genom att verkställa CBRN
och E verksamhetsplanerna. Med tanke på effektiviseringen och utvecklingen av
verksamheten bör man ta fram en nationell CBRNE-strategi, skapa förutsättningar för att öka
myndigheternas och näringslivets medvetenhet och utbildning samt anskaffa nödvändig
kompatibel utrustning för olika myndigheter samt utveckla och följa upp det internationella
samarbetet.
Utvecklingsbehoven utgörs av bland annat utbildning, övningar, observation av C- och B-hot
och övervakning av kärnmaterial utanför kärnkraftverken. Den nationella IT-arkitekturen för
varseblivning som används för att upptäcka lagstridig verksamhet bör vidareutvecklas,
liksom även systemen för lägesbilden, informationsutbyte och riskhantering.
Kärnkraftverk finns på två orter. Man övar på hantering av strålningsolyckor tillsammans
med räddningsväsendet och ofta även med grannländer.
Under perioden 2007–2013 har man fått stöd från ISEC-fonden för bland annat bekämpning
av organiserad brottslighet, projekt för informationsutbyte samt gemensam patrullering
mellan polisen i Finland och Sverige.
De totala utgifterna för räddningsväsendet enligt budgeten 2015 är 18,5 miljoner euro. För
anskaffning av ett informationssystem till nödcentralen har ett separat anslag på 14,6
miljoner euro.

SEKTION 3:

PROGRAMMETS MÅL (FÖRORDNING (EU) NR 514/2014 ARTIKEL 14.5)

Alla uppgifter om de specifika målen ska vara självständiga, och man ska inte i samband med
dem hänvisa till uppgifter i bifogade dokument och de får inte innehålla hyperlänkar.
3.1.

SPECIFIKT MÅL 1: Stöd av den gemensamma visumpolitiken/ISF-B artikel
3(2)(a)

En ändamålsenlig strategi framförs, i vilken definieras de nationella målen, samt en beskrivning
av iakttagande av målen i de särskilda förordningarna, så att de individualiserade behoven
enligt utgångsläget kan bemötas.
max. 3000 tecken

Visumpolitiken stöder sig på strategin för Medborgarservice, strategin för Migrationens
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framtid 2020 och strategin mot Olaglig inresa. Målet är att stödja en gemensam visumpolitik.
Den lagliga rörligheten underlättas med beaktande av Finlands och Schengenområdets
intressen och enhetlighet. Man beaktar bland annat främjandet av rörlighet och ekonomiska
intressen, respekt för de mänskliga rättigheterna, säkerställande av säkerheten och
ömsesidighet. Den flexibilitet som visumregelverket och avtalen om enklare visumförfarande
(t.ex. flergångsvisum) utnyttjas. Vid beslutsfattandet betonas principen för likabehandling.
Det är också viktigt att visumtjänsterna är heltäckande i världen. Ingåendet av
representationsavtal begränsas av Schengenländernas begränsade resurser. Utläggning av
mottagning av visumansökningar är redan vardag, och när det gäller denna verksamhet kan
tjänsterna vidareutvecklas och utnyttjas i högre grad inom inresetjänster.
Metoderna utgörs av bland annat nära bilateralt och multilateralt samarbete med
myndigheter i tredjeländer, utveckling av informationssystem, kontaktpersonsverksamheten,
aktivt deltagande i lokalt Schengensamarbete, fortlöpande utbildning av visumtjänstemän och
profilering av sökande.
Det är viktigt att Finland har ett tillräckligt nätverk av kontaktpersoner i utlandet.
Kontaktpersonsverksamheten stöder processen för beviljande av visum och har också
konstaterats vara ett effektivt sätt för att bekämpa olaglig inresa. Målet är att utveckla det
befintliga kontaktpersonssystemet och utvidga verksamheten till regioner där fenomen
relaterade till olaglig inresa förekommer. Verksamheten bör utvecklas med respekt för
sökandenas rättsskydd.
Ett viktigt prioriterat område i strategin för medborgarservice är utnyttjandet av samarbetet
med Norden och EU bland annat via kontaktpersonsverksamheten, visumrepresentationen,
gemensamma lokaler eller annan verksamhet.
Finlands visumpolitik fokuserar på handläggningen av visum i Ryssland. För att säkerställa en
snabb och högkvalitativ handläggning av visumansökningar vidareutvecklar man den delvis
platsoberoende visumbehandlingen. Dessutom undersöks också möjligheter att centralisera
visumbehandlingen till regionala (konsulat)centraler. Klienterna lotsas till elektroniska eller
utlagda tjänster. För att uppnå målen satsar man på personalutbildning och -resurser samt
fungerande IT-system.
Ett utvecklingsobjekt är det nationella visumdatasystemet SUVI som har kontakt med CVIS.
SUVI-systemet bör utvecklas så att det i högre grad än nu utnyttjar bakgrundsregistersystem
(t.ex. N.SIS II). Till följd av reformen av EU:s visumregelverk och förordningen om intelligenta
gränser kan det även behövas nya funktioner i SUVI. Reformen av visumregelverket och RTP
kan även öka trycket på beskickningarna. Med hjälp av reformerna kan man bland annat
förkorta tidsfristerna och skapa fler kategorier av sökande. I och med RTP kan antalet kunder
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och arbetsmängden öka vid beskickningarna. På denna punkt bör man säkerställa att
beskickningarna har tillräckliga resurser.
3.1.1

NATIONELLT MÅL 1: nationell beredskap - visum/ISF-B artikel 9(2)(b)

Obs: finansieringen för det nationella målet nationell beredskap samt det specifika målet
visum (inkl. operativt stöd) och det specifika målet gränser (inkl. operativt stöd) bör uppgå till
minst 25 % av det nationella programmet/alternativt motivera varför inte.
En kort beskrivning av de viktigaste åtgärderna för att uppnå det nationella
målet framförs, exempelåtgärder som stöds utgående från det nationella
programmet nämns (dvs. finansieringens tyngdpunkter) och målen listas upp
som en del av beskrivningen (eftersträvade resultat).
max. 2800 tecken

Nationella prioriterade områden:
Åtgärder för att utveckla Finlands nationella visuminformationssystem
(SUVI) i anslutning till CVIS. Systemet installeras på en ny plattform och
nivåändringar genomförs i det för att utveckla systemets
kommunikationsförmåga med CVIS. Dessutom ska över fem år gamla
uppgifter i systemet, som varit i produktion i över fem år, raderas från
systemet och arkiveras med stöd av utlänningslagen. När
anslutningsgränssnitten växer bör också systemets tekniska arkitektur
och funktion bedömas. På basis av denna bedömning kan vissa enskilda
komponenter relaterade till systemhelheten förnyas (t.ex. separata
programvarumoduler och e-postservrar).
Idrifttagandet av VIS slutförs, varefter man ska börja använda
konsultationssystemet VIS MAIL Communication Mechanism (VMCM),
vars idrifttagande efter roll-out av VIS-systemet är förpliktande och
således en obligatorisk funktion i informationssystemet.
Ändringarna av visumregelverket som bereds för närvarande medför
ändringar i processerna för handläggning av visum och i centralsystemet
VIS som ska beaktas i Finlands nationella visumsystem.
Gränsövergångsställena ska utrustas så att de framtida skyldigheterna
enligt VIS-förordningen kan uppfyllas.
Finansieringens tyngdpunkter:
Vidareutveckling av det nationella visumdatasystemets funktioner (med
beaktande av både de funktioner som VIS-systemet kräver, VISMAIL,
utvecklingen av visumregelverket och den eventuella integrationen av
RTP) och planering, beredning och idrifttagande av ett eventuellt nytt
system.
Att utrusta gränsövergångsställena enligt förutsättningarna i VIS12

förordningen, t.ex. med läsapparater för dokument och
fingeravtrycksläsare, teknik för jämförelse av fingeravtryck, mobil
utrustning för visering.
Riktgivande resultat:
Det nationella visuminformationssystemet har kompletterats med nya
funktioner.
Gränsövergångsställena förses med mobil utrustning för avläsning av
fingeravtryck för att uppfylla kraven enligt VIS-förordningen.
Mobil utrustning för beviljande av visum har anskaffats till sådana
gränsövergångsställen som inte har permanent bemanning såsom
hamnar.
3.1.2

NATIONELLT MÅL 2: unionens bestämmelser - visum/ISF-B artikel 9(2)(g)
En kort beskrivning av de viktigaste åtgärderna för att uppnå det nationella
målet framförs, exempelåtgärder som stöds utgående från det nationella
programmet nämns (dvs. finansieringens tyngdpunkter) och målen listas upp
som en del av beskrivningen (eftersträvade resultat).
max. 2800 tecken

Nationella prioriterade områden:
Åtgärder relaterade till utveckling av unionens visumbestämmelser.
Bland annat underlättande av bona fide-personers rörlighet, bevarande
av Schengenområdets gemensamma säkerhet och så heltäckande och
flexibla visumtjänster som möjligt.
Specifika mål för Finland är att öka antalet flergångsvisum även för
turister alltid när det är möjligt med beaktande av bland annat
säkerhetsaspekter.
Placeringen av ställen där Schengenvisum kan sökas ska vara så
heltäckande som möjligt i världen, och visumbehandlingen borde vara så
snabb och flexibel som möjligt. Vid utvecklingen av
visumbestämmelserna undersöks olika möjligheter såsom en ökning av
antalet mottagningscentraler för visumansökningar även på
stationeringsorter där medlemsländerna inte har beskickningar.
Ansökningarna skulle behandlas av regionala
(konsulat)visumbehandlingscentraler.
Man reder ut möjligheterna att lägga ut mottagningen av
visumansökningar på olika ställen för att säkerställa att mottagningen av
13

visumansökningar är geografiskt täckande.
Genom att utveckla EU:s avtal om enklare visumförfarande kan man
utveckla avtalsländernas och medlemsländernas ekonomiska relationer
och främja gränsöverskridande företagsverksamhet och medborgarnas
rörlighet.
Man beaktar rekommendationerna från Schengengranskningarna som
riktar sig till Finland under programperioden.
Finansieringens tyngdpunkter:
Den personal som använder visumsystemet för handläggning och
kontroll av visum erbjuds utbildning. Utbildningen omfattar både
innehålls- och systemutbildning relaterad till behandling av
visumansökningar. I allokeringen av resurser till utbildningen gäller det
att beakta både ändringarna i visumregelverket och de systemändringar
som dessa förutsätter. Även utvecklingen av beredskap och metoder för
distansundervisning beaktas.
Man definierar de praktiska processerna relaterade till utläggning av
mottagningen av visumansökningar vid konsulaten så att tjänsterna för
visumsökande kan utvidgas och förbättras samt verksamheten
effektiviseras (t.ex. New Delhi, Peking och Ankara). Utvidgningen av
utläggningen genomförs som projekt i stationeringsländerna/vid
beskickningarna.
Riktgivande resultat:
Kompetensen hos den personal vid konsulaten som deltar i beviljande av
visum utvecklas och upprätthålls.
Processerna för mottagningen av visumansökningar är tydligt
definierade.
3.1.3

NATIONELLT MÅL 3: samarbete i konsulatärenden/ISF-B artikel 9(2)(c)

Obs: finansieringen för målen konsulatsamarbete, informationsutbyte och unionens
gemensamma krav bör sammanlagt uppgå till minst 5 % av det nationella programmet. Ifall
minimifinansieringsandelen inte uppfylls måste det motiveras.
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En kort beskrivning av de viktigaste åtgärderna för att uppnå det nationella
målet framförs, exempelåtgärder som stöds utgående från det nationella
programmet nämns (dvs. finansieringens tyngdpunkter) och målen listas upp
som en del av beskrivningen (eftersträvade resultat).
max. 2800 tecken

Nationella prioriterade områden:
Åtgärder för att upprätthålla ett tillräckligt nätverk av kontaktpersoner i
utlandet för att stödja processen för beviljande av visum och bekämpa
olaglig inresa.
Åtgärder genom vilka man utnyttjar möjligheterna med
konsulatsamarbetet med Norden och EU, till exempel via
kontaktpersonsverksamheten, visumrepresentationen, gemensamma
lokaler eller annan gemensam verksamhet. Förutsättningarna för
bekämpning av olaglig inresa befästs i samarbete med intressenter och
med hjälp av nya informationstekniska och andra verktyg.
Ökning av antalet gemensamma mottagningscentraler för
visumansökningar, om möjligt, och spridning av dem även till de
stationeringsställen som saknar medlemsländernas beskickningar
förbättrar också tjänsterna för visumkunder. Tillräcklig sakkunskap om
avgångsländerna och regionerna kan säkerställas genom att
koncentrera handläggningen av visumansökningar till de större
regionala beskickningarna.
Införandet av biometriska signalement för visum är ett omfattande
projekt för stora visumansökningsländer såsom Finland. Även om
mottagningen av ansökningar och tagningen av fingeravtryck har lagts
på entreprenad, orsakar det en hel del extra arbete på beskickningarna
för personal med fulla visumrättigheter. Dessutom ska en tillräcklig
landspecifik kapacitet garanteras för VIS-systemet.
Finansieringens tyngdpunkter:
Utveckling av nätverket av kontaktpersoner genom gemensamma
projekt och vid behov utvidgning av det för att stödja processen för
beviljande av visum och konsulatsamarbetet i avgångs- och
transitländer. Uppgifter för de utsända personerna omfattar i hög grad
dokumentrådgivning och utveckling av samarbetet mellan konsulaten.
Riktgivande resultat:
Olaglig inresa förebyggs genom att effektivisera avslöjandet av
förfalskade resedokument med hjälp av kontaktpersoner.
3.1.4 SPECIALÅTGÄRD 1: samarbete i konsulatärenden/ISF-B bilaga II
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Beskrivning av hur åtgärden avses bli genomförd och grunder för finansieringsandelen.
Enbart den huvudsakliga ansvariga medlemsstaten ska lista medlemsstater som deltar,
inklusive deras roll och eventuella finansieringsandel, ifall nödvändigt, och den deltagande
medlemsstaten ska beskriva sin roll i åtgärden samt finansieringsandel, ifall nödvändigt.

3.2.

SPECIFIKT MÅL 2: gränserna

En kort beskrivning av de viktigaste åtgärderna för att uppnå det nationella målet framförs,
exempelåtgärder som stöds utgående från det nationella programmet nämns (dvs.
finansieringens tyngdpunkter) och målen listas upp som en del av beskrivningen
(eftersträvade resultat).
Centrala nationella strategier är Migrationens framtid 2020, Olaglig inresa, Programmet för
den inre säkerheten (slutar 2015) och den kommande strategin för den inre säkerheten som
beaktar målen för EU:s strategi för den inre säkerheten.
Det nationella målet går ut på att säkerställa gränsbevakningsmyndigheternas operativa
förmåga och beredskap för en ökande gränstrafik. De största utmaningarna för
gränssäkerheten handlar om hantering av den ökande gränstrafiken och bevarandet av en
trovärdig gränsbevakningsförmåga i synnerhet på områdena mellan gränsövergångsställena,
eftersom nedskärningarna i anslagen leder till en minskad bevakning. Finansiering från EU är
nödvändig för att upprätthålla en tillräcklig bevakning och stabila gränser. EUROSUR:s alla
nivåer utvecklas och funktioner relaterade till systemet samordnas.
Det är av stor betydelse att Smart gränsförvaltning-paketet verkställs för att kontrollera
mängden passagerare, och detta förutsätter nationella anskaffningar, som läsapparater för
biometrik och modifikationer i nationella informationssystem. Alla åtgärder relaterade till
helheten är ännu inte kända. Kommissionen undersöker även möjligheterna att utveckla ett
centraliserat AFIS-system. De krav som detta eventuellt ställer är ännu inte kända.
I Schengenutvärderingen 2011 konstaterades det att gränskontrollerna i regel är i skick, och i
synnerhet PTG-samarbetet fick beröm. Gränskontrollsystemet är utsatt för press då
gränstrafiken ökar hela tiden på gränsövergångsställena vid såväl luft-, land- som
havsgränsen. Utvecklingen av deras strukturer, personal, processer och teknik är strategiskt
viktig. Vidareutveckling, testning och idrifttagning av ny teknologi bör granskas som en del av
utvecklingen av hela gränskontrollsystemet. Automatiseringen av gränskontrollerna
vidareutvecklas tillsammans med RTP med beaktande av ökningen i passagerarflödet och
dröjsmålen i gränskontrollprocessen som delvis beror på användningen av internationella
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system (t.ex. VIS) i anslutning till biometriska kontroller.
Målet är att förebygga och bekämpa olaglig invandring och människohandel genom
myndighetssamarbete i avgångsländerna, närområdena, vid de yttre gränserna och i inre
Finland samt att utveckla gränssäkerhetssystemet på nationell nivå och EU-nivå med
beaktande av de grundläggande rättigheterna och dataskyddet.
Ett prioriterat nationellt område är utvecklingen av åtgärder som förebygger säkerhetsrisker.
I samarbete med Ryssland och andra centrala tredjeländer utvecklas åtgärder som främjar
stabila gränser.
Finland har förbundit sig att samarbeta med EU-Lisa och genomföra det utvecklingsarbete
och de lösningar som gemensamma datasystem kräver, bland annat N.SIS II, som står i
kontakt med C.SIS. N.SIS II anknyter till ett mer omfattande polissystem som integreras i
andra nationella/internationella informationssystem på olika myndighetsnivåer. De åtgärder
kommissionen förutsätter, inklusive uppdateringsplikten och nationella utvecklingsbehov
kräver EU-finansiering.
3.2.1

NATIONELLT MÅL 1: EUROSUR OCH GRÄNSBEVAKNING/ISF-B artikel 9(2)(a)

Obs: Till EUROSUR-målet bör minst 10 % av finansieringen allokeras från det nationella
programmet eller alternativt motivera varför minimifinansieringskravet inte beaktas.
En kort beskrivning av de viktigaste åtgärderna för att uppnå det nationella
målet framförs, exempelåtgärder som stöds utgående från det nationella
programmet nämns (dvs. finansieringens tyngdpunkter) och målen listas upp som
en del av beskrivningen (eftersträvade resultat).
Nationella prioriterade områden:
Regionala och lokala element i EUROSUR-systemet bör utvecklas.
De nationella och internationella systemen för lägesbilden och ledning
samt samanvändningen av dem med andra säkerhetsmyndigheter bör
utvecklas både nationellt och som en del av EU-medlemsstaternas
gemensamma miljö för informationsutbyte (CISE) som utvecklas som
bäst. EUROSUR inverkar för sin del på CISE:s standarder och krav på
gränssnitt.
Nationella datasystem förnyas enligt de krav som bilateralt och
multilateralt informationsutbyte ställer.
Övervakningstekniken ökas och utvecklas både vid land- och
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havsgränserna och mobiliteten förbättras, så att man kan reagera på
plötsliga förändringar vid gränsen. Upprätthållandet av en trovärdig
operativ och ekonomisk prestationsförmåga på ett mer ändamålsenligt
sätt än i dag förutsätter ny teknik.
Finansieringens tyngdpunkter:
Bättre förberedelser, teknisk utrustning och informationssystem för
EUROSUR-/NCC-lokaler och lokaler för relaterade regionala
ledningscentraler
Utveckling av tekniska övervakningssystem vid havs- och landgränserna.
De föråldrade delarna av det tekniska bevakningssystemet vid
landgränserna förnyas till exempel genom ny sensorteknik och det
befintliga systemets täckningsgrad och kvalitet förbättras. Patrullernas
utrustning moderniseras (t.ex. optronisk utrustning, applikation för
lägesbilder i utrustning på patrullnivå, mobila terminaler). På grund av
förändringarna i rutinerna och tekniken bör också gränsbevakningens
informationssystem utvecklas.
Utveckling och förnyelse av systemen för lägesbilden på nationellt och
internationellt plan.
Förnyelse av lednings- och övervakningssystemen i fartyg och luftfartyg
samt patrullfordon.
Anskaffning av patrullfartyg och –fordon
Utveckling av och pilotprojekt för gränsbevakningsteknik som utnyttjar
fjärrstyrda luftfartyg (RPAS). Planen är att fjärrstyrda luftfartyg utnyttjas
som ett system för enskilda patruller, vari en tvåmanspatrull flyger en
drönare i gränsområdet och på så sätt tillåter en patrullering täcka ett
avsevärt större område. Den nya luftfartslagen och luftrumsstrukturen
trädde i kraft i november 2014. De förbättrar säkerhetsmyndigheternas
möjligheter att utnyttja fjärrstyrda luftfartyg. De nya bestämmelserna gör
det möjligt att använda fjärrstyrda luftfartyg både med och utan
ögonkontakt genom att reservera luftrum för säkerhetsmyndigheterna
och skapa ett permanent separerat luftrum för obemannade luftfartyg.
Riktgivande resultat:
NCC-status i operativ drift och utrustad
Gränsbevakningen har utvecklats bland annat genom anskaffning av
sensorer, kameror, radar, bakgrundssystem, patrullfordon och
gränsbevakningsteknik som utnyttjar fjärrstyrda luftfartyg.
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3.2.2

NATIONELLT MÅL 2: informationsutbyte / ISF-B artikel 9 (2)(d)

Obs: finansieringen för målen konsulatsamarbete, informationsutbyte och unionens
gemensamma krav bör sammanlagt uppgå till minst 5 % av det nationella programmet. Ifall
minimifinansieringsandelen inte uppfylls måste det motiveras.
En kort beskrivning av de viktigaste åtgärderna för att uppnå det nationella
målet framförs, exempelåtgärder som stöds utgående från det nationella
programmet nämns (dvs. finansieringens tyngdpunkter) och målen listas upp som
en del av beskrivningen (eftersträvade resultat).
Nationella prioriterade områden:
Säkerställande av en smidig gränstrafik samt kontroll av handlingar och
identiteter förutsätter åtgärder genom vilka man säkerställer att
myndigheternas egna system och register är tillräckligt kompatibla samt
gemensamma utvecklingsåtgärder för den nationella och internationella
lägesbilden och informationsutbytet.
Finansieringens tyngdpunkter:
Gränskontrollen på de internationella gränsövergångsställena vid
östgränsen effektiviseras genom krypterat trådlöst nät på kontrollfälten
för att säkerställa trådlösa gränskontrollapplikationers användbarhet
(stockningar i 2G-/3G-näten).
Utveckling av datasystem för gränsbevakning och -kontroll (t.ex.
CoastNet, Ulkonet). Ulkonet är ett system för registerförfrågningar
relaterat till gränssäkerheten. Gränsinspektören kan genom denna
nationella portal söka i alla tillgängliga register och databaser på en gång.
CoastNet-systemet används i gränsbevakningssamarbetet i Östersjön för
informationsutbyte mellan deltagarländerna.
Nationell och internationell utveckling av miljöerna för
informationsutbyte och av samarbetet inom informationsutbyte.
Riktgivande resultat:
Gränsövergångsställena vid östgränsen har täckts med trådlösa nät.
Miljöerna för informationsutbyte, såsom Coast Net, har utvecklats.
3.2.3

NATIONELLT MÅL 3: unionens gemensamma krav/ISF-B artikel 9 (2)(e och f)
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Obs: finansieringen för målen konsulatsamarbete, informationsutbyte och unionens
gemensamma krav bör sammanlagt uppgå till minst 5 % av det nationella programmet. Ifall
minimifinansieringsandelen inte uppfylls måste det motiveras.
En kort beskrivning av de viktigaste åtgärderna för att uppnå det nationella
målet framförs, exempelåtgärder som stöds utgående från det nationella
programmet nämns (dvs. finansieringens tyngdpunkter) och målen listas upp som
en del av beskrivningen (eftersträvade resultat).
Nationella prioriterade områden:
Man utvidgar implementeringen av en automatisk gränsbevakningsteknik
som möjliggör såväl en smidig trafik över gränsen som kontroller av
handlingar och identiteter utifrån de system som det allmäneuropeiska
projektet Smart gränsförvaltning medför. De nya funktionerna beaktar
möjligheten att kontrollera medborgare från tredjeländer. Utvecklingen
sker för närvarande i samarbete med Frontex.
Man utreder möjligheten att använda gränskontrollautomaterna även
utanför passagerarterminalerna för att stödja landsvägsövergångsställen
särskilt vad gäller filkontroller som sker i fordon. Ett mål är också att ha
en centraliserad lägesbild, kontroll och tekniskt underhåll av
gränsövervakningsautomaterna.
Utvecklingsåtgärderna avseende gränsbevakningsutbildningen och kompetensen beaktar utvecklingen av de gemensamma europeiska
kraven och standarderna. Utbildningen utvecklas i samarbete med
Frontex.
Man utvecklar en nationell administrationsmiljö för gränspasserande
resenärers resehandlingar, och en anslutning till ICAO:s internationella
certifikatbank (ICAO PKD). Målet är att utnyttja certifikatuppgifter i den
nationella miljön för administration av underskrifts- och
fingeravtryckscertifikat i resehandlingar (NPKD) och ansluta till ICAO:s
internationella certifikatbank (ICAO PKD), vilket skulle främja
utnyttjandet av uppgifter om resenärer utifrån kommissionens krav.
Finansieringens tyngdpunkter:
ABC-linjerna utvidgas genom anskaffning av ny utrustning och förnyelse
av befintlig utrustning i synnerhet med beaktande av medborgare i
tredjeländer och förbättringar av de automatiska funktionerna.
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Förnyelse och vidareutveckling av gränsbevakningsutbildningens
utbildningsmiljö, dvs. utbildningslokaler och -utrustning för att förbättra
utbildningens kvalitet och effektivitet.
Utveckling av den administrativa miljön för certifikaten för nationella
resedokument och utbyggnad av en anslutningsgränsyta till den
internationella certifikatmiljön (ICAO PKD)
Riktgivande resultat:
Fler passagerare som använder ABC-linjer.
Den nationella administrativa miljön för certifikat för resedokument
(PKD) har utvecklats. Miljön är kopplad till systemet ICAO PKD.
3.2.4

NATIONELLT MÅL 4: unionens bestämmelser - gränser/ISF-B artikel 9(2)(g)
En kort beskrivning av de viktigaste åtgärderna för att uppnå det nationella
målet framförs, exempelåtgärder som stöds utgående från det nationella
programmet nämns (dvs. finansieringens tyngdpunkter) och målen listas upp som
en del av beskrivningen (eftersträvade resultat).
Nationella prioriterade områden:
Enligt rekommendationerna i den senaste Schengenutvärderingen
strävar man efter att förbättra gränsbevakarnas språkkunskaper så att
allt fler personer kan utföra en noggrann kontroll vid inresa helt och
hållet på ryska. Utvecklingen av gränsbevakarnas språkkunskaper är ett
långsiktigt och viktigt mål i synnerhet på grund av den stora mängden
ryska resenärer. Utifrån rekommendationerna i Schengenutvärderingen
utvecklas utnyttjandet av förhandsinformationen om resenärer inom
räls- och havstrafiken samt den automatiska hanteringen av den.
Finansieringens tyngdpunkter:
Effektivisering av utbildningen i ryska, till exempel produktion av
nätmaterial och köp av utbildningstjänster.
Förnyelse av mottagningsteknik för API-uppgifter om passagerare som
fås på förhand. Överföringen av API-uppgifter har integrerats i
söksystemet, vilket ger gränskontrollsystemet preliminärt behandlad
information.
Riktgivande resultat:
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Personalens språkkunskaper förbättras.
Mottagningen av passagerarlistor inom flyg- och tågtrafiken utvecklas.
3.2.5

NATIONELLT MÅL 5: framtidens utmaningar/ISF-B artikel 9(2)(h)
En kort beskrivning av de viktigaste åtgärderna för att uppnå det nationella
målet framförs, exempelåtgärder som stöds utgående från det nationella
programmet nämns (dvs. finansieringens tyngdpunkter) och målen listas upp
som en del av beskrivningen (eftersträvade resultat).
Ingen finansiering riktas till detta nationella mål i det nationella programmet.

3.2.6

NATIONELLT MÅL 6: nationell beredskap - gränser/ISF-B artikel 9(2)(b)

Obs: finansieringen för det nationella målet nationell beredskap samt det specifika målet
visum (inkl. operativt stöd) och det specifika målet gränser (inkl. operativt stöd) bör uppgå
till minst 25 % av det nationella programmet/alternativt motivera varför inte.
En kort beskrivning av de viktigaste åtgärderna för att uppnå det nationella
målet framförs, exempelåtgärder som stöds utgående från det nationella
programmet nämns (dvs. finansieringens tyngdpunkter) och målen listas upp
som en del av beskrivningen (eftersträvade resultat).
Nationella prioriterade områden:
Man skaffar ny gränskontrollutrustning som säkerställer smidiga och
tillförlitliga gränskontroller samt motsvarar de nya funktionella kraven.
Gränsövergångsställen
förses
med
bland
annat
trådlös
gränskontrollutrustning.
I anslutning till paketet Smart gränsförvaltning bör man för att utvärdera
kostnaderna preliminärt reda ut införandet av systemen Entry-exit och
RTP samt planera nationella upphandlingar (t.ex. biometriska
läsapparater) och ändringar av nationella system.
Bekämpningen av olaglig inresa är en central framtida utmaning.
Nätverket av kontaktpersoner i tredjeländer upprätthålls och utvecklas.
Datasystemet N.SIS II utvecklas bland annat genom elektroniska
gränssnitt för olika datasystemregister. Med hjälp av gränssnitten kan
man utföra automatiska kontroller samt söka och sprida information
tillsammans med andra myndigheter. Systemet utsätts för tryck i och
med att mängden förfrågningar ökar och även för internationellt
förändringstryck bland annat i samband med versionsuppdateringar och i
och med att nya medlemsstater kommer med, vilket leder till behov av
ändringar i de nationella systemen (bl.a. en större mängd gränssnitt).
Man utnyttjar bakgrundsregistersystem såsom andra internationella
datasystem.
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Utveckling av SIS II enligt kommissionens förslag så att ett centraliserat
AFIS-system byggs i SIS II-systemet. Det centraliserade AFIS-systemet
används främst på gränsövergångsställen och vid beviljande av visum när
fingeravtryck kontrolleras för eventuella efterlysningar och/eller alias.
Största delen av övergångsställena vid östgränsen måste förnyas och
dessutom gäller det att förbereda sig på en utbyggnad av HelsingforsVanda flygplats.
Finansieringens tyngdpunkter:
Åtgärder relaterade till förberedelser för och genomförande av projektet
Smart gränsförvaltning som kompletterar unionens åtgärder och som
bland annat omfattar nationella upphandlingar som projektet förutsätter
och ändringar i de nationella systemen i synnerhet i anslutning till
Entry/exit-systemet och programmet för registrerade passagerare.
Ökning och förnyelse av gränskontrollutrustning och -teknik (t.ex. mobil
gränskontrollutrustning, utrustning för undersökning av dokument,
pulsdetektorer) samt relaterad programvara.
Kontaktpersonsverksamheten stöds och utvecklas.
Utveckling av informationssystemen (inklusive vidareutveckling av N. SIS
II, såsom utveckling av ett reservsystem, utveckling av systemets
cybersäkerhet och en nationell kopia).
Riktgivande resultat:
Åtgärder som projektet Smart gränsförvaltning förutsätter vidtas.
Gränsbevakningsutrustningens effektivitet förbättras genom anskaffning
av ny utrustning, såsom utrustning för avläsning och kontroll av
dokument.
Det nationella SIS II-systemet och de nationella system som utnyttjar det
uppdateras.
Olaglig inresa förhindras med hjälp av utsända kontaktpersoner.
3.2.7 SPECIALÅTGÄRD 2: FRONTEX-utrustning/ISF-B bilaga II

Specialåtgärd 2: beskrivning av hur åtgärden avses bli genomförd och grunder för
finansieringsandelen.
Gränsbevakningsväsendet har ett nära samarbete med det europeiska gränssäkerhetsverket
Frontex. Gränsbevakningsväsendet deltar i enlighet med den årliga planen i gemensamma
operationer, utveckling av teknisk utrustning och samarbete inom utbildning.
Finland planerar att fortsätta delta i operationer åtminstone i samma grad som tidigare,
vilket motsvarar ca fem till sex (5–6) årsverken samt användning av luftfartyg och
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patrullbåtar.
Som en specifik åtgärd upphandlar Finland fartyg som används i Frontex-operationer och
relaterade system.
NV15 (NV = snabb båt) är en öppen RIB-båt som är något under 9 meter lång och väger ca
3,5 ton. Båten uppnår en hastighet på ca 45 knop och dess funktionsradie är minst 170
sjömil. Båten drivs av en dieselmotor kopplad till en vattenjet som ger bra styrförmåga.
Båten har en stor fri yta för att säkerställa funktionsförmågan i olika slags uppdrag. Detta
uppnås bland annat genom en D-formad pontonkonstruktion. I skenorna på däcket kan man
till exempel fästa fjädrade säten, bårar eller lådor för utrustning. Båtens akter är helt öppen
för att underlätta räddning av människor och bogsering. Båtens styrpulpet har planerats för
en besättning på två man, men besättningen kan ökas till åtta man genom att öka antalet
fjädrade säten. Vid evakuering kan båten ta många människor ombord. Navigerings- och
kommunikationsutrustningen är ändamålsenlig och modern. På biminitaket ovanför
styrpulpeten finns det plats för en värmekamera.
Finland har beviljats 360 000 euro för anskaffningen av patrullbåten.
3.3

SPECIFIKT MÅL 3: OPERATIVT STÖD/förordning (EU) nr 515/2014 artikel 10(2)

Obs: det totala operativa stödet kan högst uppgå till 40 % av helhetsfinansieringen från det
finansiella instrumentet ISF-B. Alla medlemsstater måste bestyrka att de uppfyller de förutsättningar
som listas i förordning (EU) nr 515/2014 artikel 10(2) ifall det operativa stödet ska inkluderas i det
nationella programmet.

Finland bestyrker förenlighet med unionens regelverk om gränser och visering.
Finland bestyrker härmed att vi iakttar gemensamma unionsstandarder och
anvisningar för god förvaltning i gräns- och viseringsärenden, i synnerhet
Schengenkatalogen för kontroll av de yttre gränserna, den praktiska
handledningen för gränskontrolltjänstemän och handboken om visering.
3.3.2

NATIONELLT MÅL: OPERATIVT STÖD – VISUM
Ge en allmän beskrivning av användningen av det operativa stödet, inkl. mål som
ska uppnås och service/uppgifter som kan finansieras med det operativa stödet.
Syftet med det operativa stödet under målet visum är att finansiera
administrationen av Finlands nationella SUVI-visumdatasystem. Över 5 200
personer använder visumdatasystemet som administreras av utrikesministeriet.
Förutom av utrikesförvaltningen används visumdatasystemet av andra
myndigheter.
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De administrativa kostnaderna för systemet utgörs av månatliga
administrationsavgifter (inkl. licensavgifter), serveravgifter, uppdateringar och
förnyelse av utrustning samt service, övervakning och utredning av systemfel
och andra problemsituationer. Ändringsarbeten relaterade till
applikationshanteringen av systemet ingår också i de administrativa
kostnaderna. Den IT-kapacitet som visumsystemet kräver kommer att ökas
under programperioden, vilket även medför ändringar i administrationen av
visumdatasystemet. Finansieringsbehovet för administrationen av
visumsystemet under programperioden framförs i bilagan för operativt stöd.
För visumsystemet SUVI finns ett separat administrationsprojekt, Fortlöpande
tjänster, inom vars ram man hanterar alla eventuella produktionsobservationer
och som utifrån dem kan auktorisera eventuella småskaliga utvecklingsprojekt.
Samma underhållsuppgifter gäller också för CVIS-systemet. Gruppen
sammanträder minst en gång i månaden och har en representant för
Utrikesministeriet och Tieto som ansvarar för administrationen av SUVI.
Till visum-målet under operativt stöd har nationellt allokerats 17,2 % (ca 2 541
095 €) av det operativa stödets helhetsfinansiering.
Bifoga en skild fil om det operativa stödet. Obs: bilagan är inte en del av det
beslut genom vilket kommissionen godkänner det nationella programmet.
3.3.3

NATIONELLT MÅL: OPERATIVT STÖD – GRÄNSERNA
Ge en allmän beskrivning av användningen av det operativa stödet, inkl. mål som
ska uppnås och service/uppgifter som kan finansieras med det operativa stödet.
Med det operativa stödet finansieras nödvändiga löpande utgifter för
gränsbevakning och -kontroll under målet gränser. Även i den ansträngda
ekonomiska situationen är det nödvändigt att serva system och utrustning samt
uppdatera system. Det operativa stödet främjar detta. Även tillgången till
personal underlättas av det operativa stödet. Vad gäller personalkostnader
kommer operativt stöd att användas till löner för personal som arbetar vid
Eurosurs nationella samordningscentral samt till löner för personal inom
gränssäkerhetsutbildningen. Underhålls- och servicekostnader för vilka man
planerar att använda operativt stöd är reparation och service av
övervakningsfartyg och patrullbåtar, underhåll av konstruktioner vid
gränsövergångsställen
samt
underhållskostnaderna
för
ABC-linjer,
gränskontrollutrustning och tekniska övervakningssystem vid havsgränserna.
Operativt stöd kan dessutom användas till IT-avgifter och administrationsavgifter
för trådlösa nät på gränsövergångsställen samt till administrativa kostnader för
25

gränsbevakningens datasystem, datasystem relaterade till gränskontroll och
gränsbevakningsuppgifter samt det marina systemet för informationsutbyte.
Även administrativa kostnader för Schengens datasystem (SIS II) finansieras med
operativt stöd. SIS II-systemet används på alla gränsövergångsställen. En allt
större gränstrafik för med sig kostnadstryck för att utveckla systemet, för
kapacitetstjänst och underhåll. Antalet förfrågningar som systemet tar emot
kommer antagligen att fördubblas under programperioden. Den ökade
gränstrafiken för mer sig betydliga förändringar även i underhållet av systemet.
Systemet
används
av
Gränsbevakningsväsendet,
Tullen,
polisen,
Migrationsverket och utrikesministeriet.
Operativt stöd kan delvis täcka administrativa kostnader för systemet (inkl.
administrativa IT-kostnader och kostnader för underhåll av maskinsalar) och
personalkostnader. I uppehållskostnaderna ingår underhållskostnader för
leverantören av SIS II-systemet, inklusive bland annat nationella/internationella
efterlysningar samt tjänster via Sirene-systemet, upplysningssystemet (sKyse)
och systemet för förmedling av meddelanden (SOA) SIS II, kostnader för
arkitektur, teknologi och licenser.

För målet Gränser under det operativa stödet har man nationellt allokerat 82,8
% (ca 12 232 715 €) av den totala finansieringen av det operativa stödet, varav
11,3 procentenheter (ca 1 669 440 €) har allokerats till underhållskostnader för
SIS II-systemet och 71,5 procentenheter (ca 10 563 275 €) till andra funktioner
under målet Gränser.
Bifoga en skild fil om det operativa stödet. Obs: bilagan är inte en del av det
beslut genom vilket kommissionen godkänner det nationella programmet.

3.5.

SPECIFIKT MÅL 5: brott – FÖREBYGGANDE OCH BEKÄMPNING AV BROTT/ISF-P
artikel 3(2)(a)

En kort beskrivning av de viktigaste åtgärderna för att uppnå det nationella målet framförs,
exempelåtgärder som stöds utgående från det nationella programmet nämns (dvs.
finansieringens tyngdpunkter) och målen listas upp som en del av beskrivningen (eftersträvade
resultat).
max. 3000 tecken

Brottsbekämpningens huvudsakliga behov anknyter till datasystem, vittnesskydd och stöd för
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brottsoffer, cyberbrottslighet samt utredning av ekonomiska brottsaspekter utifrån vissa
prioriteringar.
Datasystemen utvecklas för att effektivisera de brottsbekämpande myndigheternas
verksamhet och för att säkerställa deras handlingsförmåga. Syftet med utvecklingsarbetet är
att förenhetliga polisens IT-arkitektur och bland annat förbättra patrullernas tillgängliga mobila
system och teknik. Den tekniska informationsinhämtningen, såsom system relaterade till
teleavlyssning, utvecklas så att verksamheten effektiviseras och att övervakningen av dess
laglighet underlättas. Även analyssystem relaterade till brottsbekämpning utvecklas. Man
strävar efter att förbättra samanvändningen av systemen bland olika myndigheter genom att
utveckla gemensamma fältledningssystem för myndigheterna.
Myndigheternas operativa modeller utvecklas på flera områden, i synnerhet i anslutning till
vittnesskydd, stöd för offer och bekämpning av cyberbrottslighet. Utvecklingen av den
operativa modellen handlar om att kartlägga nuläget samt planera och genomföra de åtgärder
som behövs. Syftet med utvecklingen av de operativa modellerna är i allmänhet att ta fram allt
effektivare metoder för brottsbekämpning.
Vittnesskyddet och stödformerna för brottsoffer samt därmed relaterade operativa modeller
utvecklas bland annat genom implementeringen av vittnesskyddsprogrammet. Dessutom
utvecklas förebyggande och stödjande åtgärder för brottsoffer och marginella grupper som
riskerar att radikaliseras eller begå brott. För att stödja brottsoffer utvecklas också bland annat
en hjälpande telefontjänst och ett system med brottsofferavgift där brottslingar betalar en
brottsofferavgift som kanaliseras till brottsoffren.
Inom cybersäkerhet strävar man efter att förbättra möjligheten att inhämta information och
analysförmågan, skydda sig mot cyberhot och säkerställa myndigheternas resurser genom att
bland annat utveckla den tillgängliga IT-tekniken, utrustningen och programvaran. Man
utvecklar också beredskapen för att förebygga cyberbrottslighet. Även bekämpningen av
olaglig underrättelseverksamhet utgör en del av cybersäkerheten. Man satsar också på
utbildning. Dessa åtgärder förutsätter även utveckling av de operativa modellerna.
Såsom det konstaterats har man satsat en hel del på bekämpningen av ekonomisk brottslighet
under tidigare år. Det finns fortfarande behov av att utveckla metoder för att hitta, frysa och
konfiskera tillgångar relaterade till penningtvätt och terrorism. Den nya lagstiftning som har
trätt i kraft i Finland möjliggör utveckling av nya operativa modeller inom detta område.
Förmågan att bekämpa terrorism utvecklas också genom anskaffning av utrustning för
specialförband.
Den brottstekniska undersökningen utvecklas genom anskaffning av utrustning till laboratorier
som utför brottsundersökningar.
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3.5.1

NATIONELLT MÅL 1: brott - förebyggande och bekämpning/ISF-P artikel 3(3)(a)
En kort beskrivning av de viktigaste åtgärderna för att uppnå det nationella målet
framförs, exempelåtgärder som stöds utgående från det nationella programmet
nämns (dvs. finansieringens tyngdpunkter) och målen listas upp som en del av
beskrivningen (eftersträvade resultat).
max. 2800 tecken

Nationella prioriterade områden:
Brottsbekämpning och vidtagande av åtgärder och lagändringar som stöder
förebyggandet av brott samt bekämpning av terrorism.
Utveckling
av
den
kriminaltekniska
undersökningen
och
brottsplatsundersökningen
Utveckling av IT-system som stöder brottsbekämpande och juridiska
myndigheter och som kan samanvändas.
Förberedelser för cyberhot och hantering av störningar som de orsakar.
Säkerställande
av
myndigheternas
operativa
beredskap
och
prestationsförmåga.
Utveckling av förmågan att snabbt och säkert flytta myndigheternas
specialverksamhetsgrupper inom Östersjöområdet till uppdrag mot
terrorism.
För att effektivisera bekämpningen av korruption utarbetas ett program som
bland annat fokuserar på uppdatering av lägesbilden för korruption,
förbättring av olika aktörers kompetens och det internationella samarbetet.
Finansieringens tyngdpunkter:
Utveckling av IT-systemen så att man utvecklar och harmoniserar ITarkitekturen för att förbättra effektiviteten och tillämpbarheten. Man
utvecklar också patrullernas mobilitet med hjälp av IT-utvecklingen och ny
utrustning.
Utveckling av IT-system och anskaffning av utrustning så att man förbättrar
förutsättningarna för teknisk inhämtning av information (hemliga
tvångsmedel).
Utveckling av stödåtgärder, förebyggande åtgärder och så kallade
exitåtgärder för att förebygga radikalisering eller kriminalitet.
Utveckling av undersökning och bekämpning av cyberbrottslighet bland annat
genom att centralisera kompetensen inom cybersäkerhet genom att inrätta
en nationell central för bekämpning av cyberbrottslighet och genom att
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skaffa utrustning och applikationer som behövs.
Åtgärder genom vilka man utvecklar metoder för spårning, frysning och
konfiskering av brottsrelaterade tillgångar, såsom åtgärder mot tillgångar
relaterade till penningtvätt och terrorism (bl.a. utveckling av operativa
modeller, utbildning eller anskaffning av IT-system, utrustning och
programvara).
Åtgärder, materiel och utrustning för bekämpning av terrorism, såsom
anskaffning av bildförstärkare för specialtrupper för att säkerställa den
operativa prestationsförmågan.
Utveckling av förundersökningsmyndigheternas tekniska brottsundersökning
till exempel genom att förbättra laboratoriernas tekniska utrustning.
Åtgärder relaterade till införandet av kvalitetssystemet ISO 17025 vidtas i
enlighet med rambeslutet (2009/905/JHA).
Operativt myndighetssamarbete inklusive gemensamma undersöknings- och
analysgrupper tillsammans med de andra medlemsstaterna och EUROPOL.
Riktgivande resultat:
En effektivare och högklassigare brottsbekämpning tack vare en förbättrad ITarkitektur och informationsförmedling.
Effektivare operativa modeller bland annat för vittnesskydd, cyberbrottslighet
och stöd för brottsoffer.
Förbättrad förmåga att bekämpa cyberbrottslighet.
Effektivare förmåga att bekämpa brottsrelaterade risker.
Förbättrad kvalitet på brottsteknisk undersökning.
3.5.2

NATIONELLT MÅL 2: brott - informationsutbyte/ISF-P artikel 3(3)(b)
En kort beskrivning av de viktigaste åtgärderna för att uppnå det nationella målet
framförs, exempelåtgärder som stöds utgående från det nationella programmet
nämns (dvs. finansieringens tyngdpunkter) och målen listas upp som en del av
beskrivningen (eftersträvade resultat).
max. 2800 tecken

Nationella prioriterade områden:
Tyngdpunkterna är informationsutbyte relaterat till verkställandet av
operativa utvecklingsbehov vad gäller bekämpning av cyberbrottslighet och
annan brottslighet (inkl. organiserad och grov brottslighet, terrorism,
extremism, människohandel, IT-brottslighet, penningtvätt) och sådana IT- och
mobila utvecklingsbehov som stöder detta.
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Utveckling av den analys- och informationsstyrda verksamheten för att
säkerställa att tillräckligt uppdaterad information är tillhanda för att leda och
styra verksamheten och för att förbättra förmågan att ta fram prognoser
(särskilt förbättringar i möjligheten att få information, analysförmågan och
skydd mot cyberhot). Operativt myndighetssamarbete genom samprojekt
genomförda
av
utredningsgrupper
t.ex.
vid
bekämpning
av
gränsöverskridande brottslighet (t.ex. JIT, JAT, CTU och myndighetsövningar
och -samarbete) på ovan nämnda områden för brottsbekämpning och
förebyggande verksamhet i samarbete med och med beaktande av EU:s
verksamhetspolitiska cykel och metoder.
Utveckling av lösningar vad gäller IT-säkerhet för informationsutbyte både
mellan myndigheter och myndigheter och delar av den privata sektor som
handhar kritisk infrastruktur.
Utveckling av informationsutbytet och -insamlingen med beaktande av bland
annat den strategi som utarbetats för att genomföra EU:s policycykel
avseende organiserad och grov internationell brottslighet.
Det nordiska PTN- -kontaktpersonsnätverket har som mål att utveckla och
utvidga det nuvarande systemet till att motsvara det som krävs för nationell
brottsbekämpning (användning av rörliga kontaktpersoner). Förläggningen av
kontaktpersoner utvärderas fortlöpande, med beaktande av nationella behov
av brottsbekämpning samt gemensamma EU-länders kontaktpersoner i tredje
länder.
Man måste förbereda sig på ökad brottslighet genom att ytterligare förbättra
informationsutbytet och det operativa samarbetet mellan medlemsstaternas
brottsbekämpande myndigheter, och i synnerhet med Rysslands
myndigheter, samt genom att utveckla metoder för informationsutbyte och
samarbete med tredjeländer, med beaktande av andra medlemsstaters goda
praxis.
Finansieringens tyngdpunkter:
Utveckling av informationsutbyte mellan olika myndigheter med hjälp av den
centraliserade IT-lösningen (projektet KEJO). Detta främjar olika
myndigheters tillgång till operativ information.
Utveckling av IT-system, dataflöden och -baser för att stödja
brottsbekämpningen och den förebyggande verksamheten.
Riktgivande resultat:
De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till operativ information
förbättras tack vare det centraliserade systemet.
3.5.3

NATIONELLT MÅL 3: brott - utbildning/ISF-P artikel 3(3)(c)
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En kort beskrivning av de viktigaste åtgärderna för att uppnå det nationella målet
framförs, exempelåtgärder som stöds utgående från det nationella programmet
nämns (dvs. finansieringens tyngdpunkter) och målen listas upp som en del av
beskrivningen (eftersträvade resultat).
max. 2800 tecken

Nationella prioriterade områden:
Utbildningen stöder brottsbekämpningen och den förebyggande
verksamheten samt utnyttjandet av ny teknik i utvecklingen av utbildningen.
I polisutbildningen har LETS-standarden beaktats redan sedan 2012.
Dessutom är ett intensivt samarbete med nationella och internationella
strategiska samarbetsparter (inklusive CEPOL-samarbete) en viktig del av
verksamhetens utveckling. Syftet med utbildningen är att utveckla
myndighetsberedskapen inom brottsbekämpningen och den förebyggande
verksamheten. Fokus ligger särskilt på bekämpning av terrorism, våldsam
extremism och radikalism, stöd för avradikalisering samt en förbättrad
utbildningskompetens inom cybersäkerhet och utnyttjande av bästa praxis.
Finansieringens tyngdpunkter:
Gemensamma övningar mellan polisens specialenhet och motsvarande
enheter i andra EU-länder.
Utbildning för att förbättra de brottsbekämpande myndigheternas
kompetens inom cybersäkerhet.
Utbildning för krävande specialoperationer. Krävande specialoperationer
handlar bland annat om bevisprovokation genom köp av narkotika,
täckoperationer, operationer relaterade till informationskällor och
vittnesskydd.
Riktgivande resultat:

Gemensamma övningar tillsammans med andra medlemsstater (2 st.)
Utveckling av kompetensen avseende bekämpning av cyberbrottslighet och
specialoperationer.
3.5.4

NATIONELLT MÅL 4: brott - stöd av offer/ISF-P artikel 3(3)(d)
En kort beskrivning av de viktigaste åtgärderna för att uppnå det nationella målet
framförs, exempelåtgärder som stöds utgående från det nationella programmet
nämns (dvs. finansieringens tyngdpunkter) och målen listas upp som en del av
beskrivningen (eftersträvade resultat).
max. 2800 tecken
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Nationella prioriterade områden:
Samordningen mellan nationella, EU:s och tredje länders myndigheter är
viktig, liksom också utbildningen av brottsbekämpande myndigheter och
bekämpningen av hot mot vittnen och vittnesskyddsprocessens offer genom
att utveckla vittnesskyddsprogrammet och dess verksamhetskoncept. Till
detta hör även behovet att utveckla datasystem, processer och
verksamhetsmetoder samt inrättandet av en enhet som ansvarar för
vittnesskyddet.
Det är av central betydelse att stöda andra brottsoffer och sårbara grupper.
Till detta ingår t.ex. en ökning av rådgivning och stöd åt personer som vittnar i
brottmål samt åt de som vill lämna en kriminell organisation
(exitverksamhet).
Det är av olika skäl svårt att identifiera offer för människohandel. Hjälp och
skydd för offren för människohandel ska tryggas.
Illegal invandring och människohandel med hänsyn till kraven på respekt för
de grundläggande rättigheterna och dataskydd bör förebyggas och bekämpas
genom myndighetssamarbete såväl i avgångsländerna, på närområdena, vid
de yttre gränserna som även inom landet
Stöd, hjälp och skydd enligt behov av brottsoffer
Stöd av organisationer som tillhandahåller stödtjänster för offer
Utvecklingen av Barnhusmodellen för mångprofessionell hjälp av barn som
blivit sexuellt utnyttjade och/eller utsatta för våld. Pilotprojektet och
utvidgande av modellen kräver att resurser allokeras till polisen och
åklagaren.
Målet är att öka stödet för brottsoffer genom att införa ett
brottsavgiftssystem.
Finansieringens tyngdpunkter:
Genomförande av vittnesskyddsprogrammet, såsom utveckling av de
operativa modeller som behövs och behoven av IT-system relaterade till
programmet samt inrättande av en vittnesskyddsenhet.
Åtgärder för att stödja offer för människohandel, såsom effektivisering av
identifiering av och hjälp till offer samt utveckling av samarbetet mellan olika
aktörer genom utbildning och informationsspridning.
Utveckling av en operativ modell för personer som vill lämna kriminella
organisationer och brottslig verksamhet (exitverksamhet).
Utveckling av stödtjänster för brottsoffer, såsom inrättandet av en hjälpande
telefontjänst.
Utveckling av IT-system för debitering av brottsofferavgiften (avgift som tas
ut av brottslingar). Intäkterna av brottsofferavgiften används för att stödja
offren enligt brottsofferdirektivet (2012/29/EU).
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Riktgivande resultat:
Genomförande av vittnesskyddsprogrammet.
Inrättande av en hjälpande telefontjänst för brottsoffer.
Utveckling av stödtjänsterna för brottsoffer tack vare systemet med
brottsofferavgifter.
3.5.5

NATIONELLT MÅL 5: brott – utvärdering av hot och risker / ISF-P artikel 3(3)(g)
En kort beskrivning av de viktigaste åtgärderna för att uppnå det nationella målet
framförs, exempelåtgärder som stöds utgående från det nationella programmet
nämns (dvs. finansieringens tyngdpunkter) och målen listas upp som en del av
beskrivningen (eftersträvade resultat).
max. 2800 tecken

Nationella prioriterade områden:
Utveckling av funktioner för analyser och lägesbilder t.ex. hotbedömning,
lägesbedömning och prognostisering, inklusive utveckling av identifieringen
av svaga signaler, så att polisen kan identifiera personer som anses höra till
en riskgrupp och kan göra sig skyldiga till våld mot något särskilt eller som
radikaliseras (t.ex. skolskjutningar eller motsvarande hotsituationer). Hotfulla
personer bör mer effektivt än i dag omfattas av olika myndigheters åtgärder.
Till detta hör även införandet av ett hotbedömningsverktyg och inrättande av
en hotbedömningsfunktion som är aktiv 24/7.
Utveckling av miljöanalyserna och den informationsledda verksamheten. Med
informationsledd polisverksamhet hänvisar man till en ledningsmodell där
man betonar vikten av systematiskt insamlad och behandlad information i
polisens arbete och som grund för ledarskapet. Den informationsledda
polisverksamheten utnyttjar särskilt resultaten av analyser och ledningens
redovisning till stöd för beslutsfattandet.
När beslutsfattandet grundar sig på systematiskt insamlad och analyserad
information betonas att aktioner ska ske vid rätt tidpunkt, vara
ändamålsenliga och att uppgifter prioriteras väl. Mervärdet yppar sig i första
hand genom att rapporteringen blir mer enhetlig och effektiv samt i
synnerhet genom hur ledningen på olika nivåer utnyttjar informationen, allt
från nationell styrning och uppföljning till en polisenhets dagliga ledning och
operativa verksamhet.
Finansieringens tyngdpunkter:
Utveckling av analyserna av den operativa miljön och den informationsledda
verksamheten så att man skapar förutsättningar för identifiering av kriminella
modeller och i synnerhet för att påverka unga personer som är på väg att
dras in i brottslig verksamhet.
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Riktgivande resultat:
Operativ modell i synnerhet för att förebygga att unga personer dras in i
brottslighet.

3.6

SPECIFIKT MÅL 6: risker och kris/ISF-P Artikel 3(2)(b)

En ändamålsenlig strategi framförs, i vilken definieras de nationella målen, samt en beskrivning
av iakttagande av målen i de särskilda förordningarna, så att de individualiserade behoven
enligt utgångsläget kan bemötas.
max. 3000 tecken

Centrala nationella strategier med tanke på det specifika målet är säkerhetsstrategin för
samhället (YTS), programmet för den inre säkerheten, den nationella strategin för bekämpning
av terrorism och det nationella åtgärdsprogrammet för förebyggande av våldsam extremism.
Man satsar på bekämpning av radikalisering och våldsam extremism genom myndigheternas
och den tredje sektorns gemensamma åtgärder.
Storolyckor, terrorism och allvarliga störningar i gränssäkerheten utgör ett centralt hot mot
den inre säkerheten. Särskilt problematiska situationer förorsakas av storolyckor. Storolyckor
är omfattande situationer vars hantering förutsätter fungerande och kompatibla lägesbild- och
ledningssystem. Myndigheternas system är inte nödvändigtvis kompatibla eller användbara för
att skapa en lägesbild eller för ledning.
Med tanke på de aktuella hotbedömningarna är det viktigt att säkerställa myndigheternas
operativa funktionsförmåga och verksamhetsberedskap för bekämpning av terrorism och
andra krävande exceptionella situationer genom att utveckla bland annat utrustningsnivån och
informationstekniken. Målet är att bevara den internationella och nationella
samarbetsförmågan vid förberedelserna inför hot och i bekämpningen av dem. Genom
myndighetssamarbete strävar man efter att säkra nationellt viktig infrastruktur,
fortskaffningsmedel och gränsövergångar.
Ett av EU:s mål som också är Finlands nationella mål är att främja skyddet av människor,
egendom, miljön och samhället samt företag, genom att förebygga, förbereda sig för och
minimera följderna av de hot som riktar sig mot dem.
Säkerhetsstrategin för samhället understryker betydelsen av att utveckla beredskapen för att
handskas med olycks- och förödelsesituationer. Tyngdpunkten för utvecklingen är särskilt den
snabba och effektiva verksamhet som stora olyckssituationer förutsätter, upprätthållande och
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utveckling av tillräcklig personalberedskap och materiell beredskap samt förbättring av
förmågan att observera, analysera och hantera farliga ämnen (CBRNE) i olycks- och
förödelsesituationer. När man förbereder sig på säkerhetsrisker och bekämpningen av dem ska
man uppmärksamma att enskilda personer eller terroristgrupperingar även kan använda
vapen som avviker från det vanliga (t.ex. kemiska, biologiska eller radioaktiva vapen) och som
kan orsaka omfattande personskador och socioekonomiska förluster. Huvudmålet i
förberedelser för CBRNE-hot och bekämpningen av dem är utöver den operativa beredskapen
och utvecklingen av verksamheten att främja informationsutbyte och utbyte av god praxis
både nationellt och på EU-nivå. Målet är att genom myndighetssamarbete och på andra sätt
säkerställa att obehöriga personer inte har tillgång till CBRNE-farligt material och att
myndigheterna har beredskap att identifiera dessa material för att hindra missbruk av dem.
Därtill bör myndigheterna ha beredskap att samarbeta i CBRNE-situationer.
3.6.1

NATIONELLT MÅL 1: risker – förebyggande och bekämpning/ISF-P artikel 3(3)(a)
En kort beskrivning av de viktigaste åtgärderna för att uppnå det nationella målet
framförs, exempelåtgärder som stöds utgående från det nationella programmet
nämns (dvs. finansieringens tyngdpunkter) och målen listas upp som en del av
beskrivningen (eftersträvade resultat).
max. 2800 tecken

Nationella prioriterade områden:
Det prioriterade området är bekämpning av och förberedelser inför de
hotbilder som beskrivs i säkerhetsstrategin för samhället.
Finansieringens tyngdpunkter:
Ett pilotprojekt för förebyggande av radikalisering som kan omfatta
kartläggning av bästa praxis, utveckling av rutiner kommunikationsåtgärder
etc.
Riktgivande resultat:

Operativ modell för förebyggande av radikalisering
3.6.2

NATIONELLT MÅL 2: risker – informationsutbyte ISF-P artikel 3(3)(b)
En kort beskrivning av de viktigaste åtgärderna för att uppnå det nationella målet
framförs, exempelåtgärder som stöds utgående från det nationella programmet
nämns (dvs. finansieringens tyngdpunkter) och målen listas upp som en del av
beskrivningen (eftersträvade resultat).
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max. 2800 tecken

Nationella prioriterade områden:
Målet är främjande av utbytet av information, kompetens och god praxis
nationellt och internationellt.
Vi utvecklar kompetens- och verksamhetsberedskapen som svar på de
växande hoten mot säkerheten som helhet och ökar kompetensen inom
prognostisering och framtidsforskning.
Åtgärder som har att göra med säkerställandet av kritisk infrastruktur,
åtgärder som anknyter till detta i brotts- och tullaboratorier, bekämpning av
CBRNE samt bekämpning av terrorism och radikalisering.
Säkerställande av informationsutbytet i krissituationer samt utveckling av
myndighetsverksamheten.
Utveckling av lösningar vad gäller IT-säkerhet för informationsutbyte både
mellan myndigheter och myndigheter och delar av den privata sektorn som
handhar kritisk infrastruktur.
Med tanke på informationsutbytet är målet för arbetet med att bekämpa
terrorism bland annat att utveckla den tekniska informationsanskaffningen,
utveckla nätverksförfrågan och analysen samt fungera i samarbete med
andra myndigheter både nationellt och internationellt samt att dela
information effektivt mellan olika myndigheter vid behov.
Finansieringens tyngdpunkter:
Åtgärder, såsom seminarier, för att främja utbyte av information, kompetens
och god praxis samt sprida information på det nationella och internationella
planet i frågor som gäller CBRNE.
Riktgivande resultat:

Förbättrad medvetenhet om CBRNE-hot.
3.6.3

NATIONELLT MÅL 3: risker – utbildning/ISF-P artikel 3(3)(c)
En kort beskrivning av de viktigaste åtgärderna för att uppnå det nationella målet
framförs, exempelåtgärder som stöds utgående från det nationella programmet
nämns (dvs. finansieringens tyngdpunkter) och målen listas upp som en del av
beskrivningen (eftersträvade resultat).
Nationella prioriterade områden:
Det är viktigt att utveckla myndigheternas verksamhet med hjälp av
utbildning och övningar med tanke på förberedelser för hot mot den inre
säkerheten. Hotmodellerna baserar sig på de hot som beskrivs i
säkerhetsstrategin för samhället, som inbegriper storolyckor, terrorism och
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annan brottslighet som äventyrar samhällsordningen samt allvarliga
störningar i gränssäkerheten. Myndigheternas CBRNE-utbildning som
anknyter till dessa hotbilder är viktig, liksom också att utbilda sig i de tekniska
hjälpmedel och bästa operativa praxis som erbjuds internationellt.
Finansieringens tyngdpunkter:
CBRNE-utbildning och upplysning för operativa aktörer, såsom aktörer som
gör en första insats, beslutsfattare och verksamhetsidkare vid kritiska mål etc.
(t.ex. utbildningspaket, utbildnings- och upplysningsmaterial, övningar med
många myndigheter).
Riktgivande resultat:
Förbättrad kompetens avseende CBRNE-hot.
3.6.4.1

NATIONELLT MÅL 4: risker - stöd av offer/ISF-P artikel 3(3)(d)
En kort beskrivning av de viktigaste åtgärderna för att uppnå det nationella målet
framförs, exempelåtgärder som stöds utgående från det nationella programmet
nämns (dvs. finansieringens tyngdpunkter) och målen listas upp som en del av
beskrivningen (eftersträvade resultat).
Nationella prioriterade områden:
Målet är att stödja offer/vittnen (t.ex. offer för brott) i olika situationer, eller
till exempel i fall av radikalisering, i vilket fall det kan gälla både enskilda
personer och sammanslutningar exempelvis i situationer där en radikaliserad
person har tagit sig in i en sammanslutning och situationen kräver stöd av
myndigheterna. Stöd kan också behövas i situationer där en person löper risk
att radikaliseras.
Finansieringens tyngdpunkter:
Utveckling av stödmetoder för personer som vill lämna extremistiska
organisationer eller närstående, inklusive exitverksamhet.
Riktgivande resultat:
Personer som vill lämna extremistiska organisationer och deras närstående får
bättre stöd tack vare de nya operativa modellerna.

3.6.5

NATIONELLT MÅL 5: risker - infrastruktur/ISF-P artikel 3(3)(e) ISF-P artikel 3(3)(e)
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En kort beskrivning av de viktigaste åtgärderna för att uppnå det nationella målet
framförs, exempelåtgärder som stöds utgående från det nationella programmet
nämns (dvs. finansieringens tyngdpunkter) och målen listas upp som en del av
beskrivningen (eftersträvade resultat).
Nationella prioriterade områden:
Informationssamhällets störningsfria funktion baserar sig på att de
informationssystem som styr kritisk infrastruktur fungerar. Det centrala målet
är att värna om störningsfri funktion under normal tid. En liten grupp
nätkriminella med terrorism som ändamål kan vara ett allvarligt hot för kritisk
infrastruktur, även om fred i övrigt råder i samhället. Vi strävar efter att
effektivt identifiera hot mot kritisk infrastruktur och CBRNE-hot, skydda och
förbereda samhället för dem samt förbättra motståndsförmågan både i
normalt läge och i kris- och undantagstillstånd enligt hotbedömningarna. Till
exempel i daglig fältverksamhet är gemensamma kommunikationssystem
som fungerar i realtid en absolut förutsättning för ett fungerande samarbete
mellan myndigheterna.
Det är nödvändigt att utforma en nationell CBRNE-strategi och skapa
förutsättningar för utvecklingen av myndigheternas och näringslivets vetskap
och utbildning om CBRNE, att skapa förutsättningarna för anskaffningen av
den nödvändiga kompatibla utrustning som krävs för samarbete mellan olika
myndigheter samt att utveckla det internationella samarbetet.
Anskaffning av utrustning och utveckling av uppföljnings- och andra system
och analysverksamheten.
Vi utvecklar lösningar vad gäller IT-säkerhet för informationsutbyte både
mellan myndigheter och myndigheter och delar av den privata sektorn som
handhar kritisk infrastruktur.
Skydd av kritisk infrastruktur: utveckling av dataskyddet till den nivå som
kommissionen kräver (EU-C, EU-S och övriga nya kravnivåer som eventuellt
tas i bruk). Säker överföring av dokument som kräver olika skyddsnivåer
mellan olika myndigheter nationellt och inom EU (nationella
utvecklingsbehov med anknytning till kommissionens dataskyddsdirektiv).
Finansieringens tyngdpunkter:
Utveckling av CBRNE-beredskap bland annat genom anskaffning av materiel
och utrustning för till exempel identifiering och dekontaminering av CBRNEämnen samt utrustning för att skydda miljön (t.ex. fältdetektorer för att
upptäcka CBRNE-ämnen, dekontamineringscontainers och -tält, utrustning
som förhindrar spridning av farliga ämnen).
Anskaffning av utrustning för identifiering av farliga ämnen, såsom
spektroskop.
Utveckling av en modell för säker radiokommunikation så att myndigheterna
kan kommunicera med grannländernas myndigheter under fältuppdrag.
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Riktgivande resultat:
Förbättrad kommunikation med grannländernas myndigheter.
Förbättrad förmåga att reagera på CBRNE-hot tack vare anskaffning av
materiel.
3.6.6

NATIONELLT MÅL 6: risker - tidig varning och krishantering/ISF-P artikel 3(3)(f)
En kort beskrivning av de viktigaste åtgärderna för att uppnå det nationella målet
framförs, exempelåtgärder som stöds utgående från det nationella programmet
nämns (dvs. finansieringens tyngdpunkter) och målen listas upp som en del av
beskrivningen (eftersträvade resultat).
Nationella prioriterade områden:
Målet är att med stöd av fonden utveckla olika myndigheters krisberedskap.
Vi utvecklar bland annat myndigheternas lägesbildverksamhet bland annat
genom sammanslagning av olika system
Finansieringens tyngdpunkter:
Sammanslagning av nödcentralssystemet, fältledningssystemet och
ledningscentralerna som myndigheterna använder gemensamt för att
utveckla hanteringen av krissituationer.
Utveckling av IT-systemet för nödcentralen så att det möjliggör
dataöverföring mellan systemet och mobila enheter. Utveckling av system
för kriskommunikation i myndighetssamarbetet (inkl. mobilitet)
Utveckling av befolkningsvarningssystemen så att befolkningen kan varnas
riktat i närheten av riskzoner genom ett meddelande som skickas till deras
mobiltelefoner.
Riktgivande resultat:
Förbättrad lägesbild och samarbetsförmåga mellan myndigheterna.
System för riktad varning av befolkningen via mobiltelefoner.

3.6.7

NATIONELLT MÅL 7: risker - utvärdering av hot och risker/ISF-P artikel 3(3)(g)
En kort beskrivning av de viktigaste åtgärderna för att uppnå det nationella målet
framförs, exempelåtgärder som stöds utgående från det nationella programmet
nämns (dvs. finansieringens tyngdpunkter) och målen listas upp som en del av
beskrivningen (eftersträvade resultat).
Nationella prioriterade områden:
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Fokus ligger på utvärderingen av nationellt sett betydande risker, vilket är
varje medlemslands uppgift enligt EU:s räddningstjänstmekanism. Baserat på
riskutvärderingen görs även en analys av resurser för att uppskatta förmågan
att hantera risker. Utvärderingen av betydande nationella risker berör hela
samhället och har därmed att göra med bekämpning av och förberedelser för
de hot som beskrivits i säkerhetsstrategin.
Vi utvecklar administrativ och operativ beredskap för att utvärdera risker och
hot.
Väsentligt är att utveckla riskhanteringsmetoder som leder till att man får
mer information om utvecklingen av risker, vilket gör det möjligt att på
förhand förbereda sig för riskhanteringen.
Målet är att förbättra myndigheternas förmåga att klara av kriser och
katastrofer och förstärka den operativa verksamhetsförmågan (särskilt
verksamhet som har att göra med nya metoder och ny teknik).
Målet är åtgärder på en nationell nivå som stöder bekämpningen av CBRNEhot. Därtill utvecklas riskhanteringsmetoderna så att de fungerar proaktivt.
Finansieringens tyngdpunkter:
Utvärdering av betydande nationella risker enligt räddningstjänstmekanismen
och säkerställande av förmågan att hantera risker på basis av utvärderingen
genom att utveckla funktionerna (t.ex. IT-systemen och frågor relaterade till
lägesbilden). Genom åtgärderna skaffar man personalresurser som behövs
för utvärderingen samt tillgodoser behov relaterade till bland annat IT-system
och utbildning.
Riktgivande resultat:
Operativ modell för utvärdering av risker

Sektion 4

PLANLÄGGNING AV OPERATIVT STÖD UTIFRÅN SPECIELLA
TRANSITERINGSORDNING (Litauen)

Operativt stöd till en speciell transiteringsordning (Litauen): en nationell strategi framförs om
verkställandet av en speciell transiteringsordning, samt strategins krav och nationella mål för
att uppfylla dessa krav. Resultatet och de eftersträvade följderna av strategin meddelas.
Inte tillämplig
RIKTGIVANDE TIDTABELL
Riktgivande tidtabell: (förordning (EU) nr 514/2014 artikel 14(2)(c))
Riktgivande tidtabell: vi meddelar för varje nationellt mål tre viktiga åtgärder, som avses stödas med
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det nationella programmet. För varje åtgärd meddelas ett år då det planeras (t.ex. ansökan om
förslag), året då det verkställs (t.ex. undertecknande av avtal/understöd), och året då åtgärden
avslutas eller blir färdig (t.ex. slutberättelse).
max. 80 tecken
Åtgärdens namn

Planering
påbörjad

Verkställandet Avslutande
påbörjat

Utveckling av ett nationellt
informationssystem för viseringar
Utrustande av
gränsövergångsställena

2014

2016

2019

2014

2016

2020

Utbildning av myndigheter
Åtgärder relaterade till utläggning
av visumansökningar

2014
2014

2015
2015

2016
2016

Kontaktpersonsverksamhet

2014

2014

2016

Lokaler, IT-system och övriga frågor
relaterade till EUROSUR/NCC

2014

2015

Utveckling av bevakningssystem och
-teknik för land- och havsgränser

2014

2015

Anskaffning av patrullfartyg och fordon

2015

2016

2014

2015

2014

2014

2014

2017

2014

2016

SPECIFIKT MÅL 1: VISUM
Nationellt mål 1:
nationell
beredskap

Nationellt mål 2:
unionens
bestämmelser
Nationellt mål 3:
samarbete i
konsulatärenden
Specialåtgärd 1:
konsulatsamarbete

Finland har inte ansökt om
finansiering för specialåtgärden för
konsulatsamarbete.

SPECIFIKT MÅL 2: GRÄNSERNA
Nationellt mål 1:
EUROSUR

Trådlösa nät för
Nationellt mål 2:
gränsövergångsställen
informationsutbyte
Utveckling av datasystem för
gränsbevakning och -kontroll

Nationellt mål 3:

Utveckling av miljöerna för
informationsutbyte och samarbete i
informationsutbyte
Utvidgning och förnyande av ABClinjerna

2020
2020
2020
2016
2020
2020
2020
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gemensamma
unionsstandarder

Nationellt mål 4:
unionens
bestämmelser

Nationellt mål 5:
framtidens
utmaningar

Nationellt mål 6:
nationell
beredskap

Utveckling av utbildningsmiljön för
gränsbevakningsutbildningen

2014

2015

Certifikatuppgifter för
resedokument och ICAO PKD

2014

2016

Utbildning i ryska

2014

2016

Förnyelse av systemet för
behandling av API-information

2014

2016

Åtgärder kring paketet för Smart
gränsförvaltning

2014

2017

Ökning och förnyelse av utrustning
och teknik för gränskontroll

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Underhållskostnader för
informationssystemet för viseringar

2014

2015

Underhållskostnader för
gränsinfrastrukturen

2014

2015

Kostnader för EUROSUR-personalen

2014

2015

2018
2020
2018

Inte tillämplig

Kontaktpersonsverksamhet
Specialåtgärd:
FRONTEXapparater

2018

Lätt fartygsutrustning

2020
2020
2020
2016

SPECIFIKT MÅL 3: OPERATIVT STÖD
Nationellt mål
visum

Nationellt mål
gränser

2020

2020
2020
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Underhållskostnader för
informationssystemen och
gränskontrolls- och
bevakningsutrustningen
SPECIFIKT MÅL 5: BROTT
Utveckling av informationssystemen
Nationellt mål 1:
förebyggande och
Vittensskydd och stöd av brottsoffer
bekämpning

2014

2015

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

Gemensamma övningar

2014

2014

Utbildning relaterad till
cyberbrottslighet

2015

2015

Utbildning för specialoperationer

2015

2015

Vittensskyddsprogrammet och stöd
av brottsoffer

2015

2015

Utveckling av exitverksamheten

2014

2015

Utveckling av systemet med
brottsofferavgift

2015

2015

Utvecklingen av
verksamhetsmiljöanalys och en
informationsstyrd verksamhet

2014

2015

2014

2014

Bekämpning av cyberbrottslighet
Informationsutbyte mellan
Nationellt mål 2:
myndigheter (KEJO)
informationsutbyte
Utveckling av IT-system, dataflöden
och -baser

Nationellt mål 3:
utbildning

Nationellt mål 4:
stöd av offer

Nationellt mål 5:
utvärdering av hot
och risker

SPECIFIKT MÅL 6: RISKER OCH KRISER
Åtgärder relaterade till
Nationellt mål 1:
avradikalisering

2020

2020
2020
2020
2020
2020

2018
2020
2017

2017
2020
2020
2017

2020
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förebyggande och
bekämpning

Åtgärder relaterade till
Nationellt mål 2:
informationsutbyte och spridning av
informationsutbyte
information

Nationellt mål 3:
utbildning

Nationellt mål 4:
stöd av offer

Nationellt mål 5:
infrastruktur

Nationellt mål 6:
tidig varning och
krishantering

Nationellt mål 7:
utvärdering av hot
och risker

2014

2014

CBRNE-utbildningar

2015

2016

Stödmetoder och exitverksamhet

2014

2015

Utveckling av CBRNE-beredskap

2015

2016

Anskaffning av utrustning för
identifiering av farliga ämnen

2014

2015

Utveckling av modellen för
radiokommunikation

2015

2016

Sammankoppling av IT- och
ledningssystemen

2015

2016

Införande av ett mobilt gränssnitt i
nödcentralssystemet

2015

2016

System för tidig varning av
befolkningen

2015

2016

Utveckling av verktyg och metoder
för riskhantering och hotbedömning

2015

2016

2020

2019

2020

2018
2020
2017
2017
2017
2017
2020
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SEKTION 5: 514/2014 ARTIKEL 14 PUNKT 2 UNDERPUNKT F) GEMENSAMMA
INDIKATORER (SÅSOM BESTÄMT I DE SÄRSKILDA FÖRORDNINGARNA):

OCH PROGRAMSPECIFIKA

Vi framför målvärdet och informationskällan (t.ex. projektrapporter) för den gemensamma
indikatorn för varje specifikt mål. Ifall programspecifika indikatorer ingår i det nationella
programmet, framförs kopplingen till det ifrågavarande specifika målet, en beskrivning av
indikatorn, måttenheten, utgångsvärdet, målvärdet och informationskällan. Varje
programspecifik indikator får enbart kopplas till ett specifikt mål.
Indikator
ns kod

Beskrivning av indikatorn

Måttenhet

Utgångsvär
de

Målvärd
e

Informationskälla

0

Projektrapporteri
ng

SPECIFIKT MÅL VISUM
1.1

Mängden åtgärder för
konsulatsamarbete
som verkställts med stöd av
fonden

1.2

Antalet personer som fått utbildning i och antalet
kurser anordnade i visumpolitik som understötts av fonden

(i) Antal personer som fått

Antal

0

Antal

0

120

Projektrapporteri
ng

Antal

0

120

Projektrapporteri
ng

Antal

0

2

Projektrapporteri
ng

utbildning i visumpolitik
med stöd av fonden

(ii) Antal kurser (i genomförda
timmar)
1.3

Antal specialtjänster i
tredjeländer som understötts av
fonden

1.4

Andelen konsulat, som utvecklats eller förbättrats
med stöd av fonden, av totalantalet konsulat
(i)

Antal

Antal

0

0

Projektrapporteri
ng

(ii)

Procentuell andel

%

0

0

Projektrapporteri
ng

SPECIFIKT MÅL GRÄNSERNA
2.1

Antalet personer som med stöd av fonden fått gränsbevakningsundervisning
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och antalet arrangerade kurser i gränsbevakning
Antal

0

1 400

Projektrapporteri
ng

(ii)

Antalet
gränsbevakningskurser som
arrangerats med stöd av
fonden

Antal

0

50

Projektrapporteri
ng

2.2

Antalet redskap som utvecklats
eller förbättrats
med stöd av fonden för
gränsbevakningen
(kontroller och bevakning)

Antal

0

1 000

Projektrapporteri
ng

2.3.1

Antal gränsöverskridare som
använt
de automatiserade kontrollportarna
som understötts av fonden

Antal

0

22 000
000

Projektrapporteri
ng

2.3.2

av den totala mängden
gränsöverskridare

Antal

0

125 00
0 000

2.4

Antalet nationella
grundkonstruktioner inom den
nationella gränsbevakningen som
inrättats/utvecklats
inom ramen för Eurosur-nätverket

Antal

0

7

2.5

Antalet specialfall som
medlemsstaten meddelat till
den europeiska lägesbilden

Antal

0

28 000

(i)
Gränsbevakningsunderv
isning som arrangerats med
stöd av fonden
antalet personal som fått

Projektrapporteri
ng

SPECIFIKT MÅL BROTT
5.1

Antalet gemensamma
undersökningsgrupper och
operativa EMPACT-projekt som
fonden understött samt
deltagande medlemsstater och
myndigheter

5.2

Antal brottsbekämpande myndigheter som med stöd
av fonden fått utbildning i gränsöverskridande ämnen samt utbildningens längd (i

Antal

0

3

Projektrapporteri
ng
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dagsverken).
Antal

(a) Mängden

0

1 400

Projektrapporteri
ng

0

Projektrapporteri
ng

brottsbekämpande myndigheter
som med stöd
av fonden fått utbildning i
gränsöverskridande ämnen

(b) Längden på utbildningen i
gränsöverskridande frågor
som understötts av fonden
5.3

5.4

Dagsverke 0
n

Antal projekt inom området för förebyggande av brottslighet

(a) antal

Antal

0

8

Projektrapporteri
ng

(b) ekonomiskt värde

EURO

0

10 M€

Projektrapporteri
ng

Antal projekt som understötts
av fonden som har att göra
med Europols
informationssystem, databaser
eller
kommunikationsmedel med
vilka man strävar efter
att effektivisera utbytet av
information om
brottsbekämpning
(t.ex. datauppladdning, utökad
tillgång till Siena, projekt som
syftar till att förbättra tillgången
till underlag för
analysregistret)

Antal

0

1

Projektrapporteri
ng

SPECIFIKT MÅL RISKER OCH KRISER
6.1

Mängden av sådan utrustning
som fått stöd av
fonden och som tagits i bruk
eller förbättrats med vilken
medlemsstaterna
lättare kan skydda den vitala
infrastrukturen inom alla
ekonomiska områden

Antal

0

8

project

6.2

Antal projekt inom området för
den inre säkerheten
och riskutvärdering och -

Antal

0

8

Projektrapporteri
ng
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hantering som understötts av
fonden
6.3

Antal expertmöten, workshops,
seminarier, konferenser
, publikationer, webbsidor och
(nät)-diskussioner som
anordnats med hjälp av fonden

S.1

Beskrivning av programspecifika indikatorer

Antal

0

12

Projektrapporteri
ng

(frivillig, maximalantal: 10)
Indikator
ns kod

-

Beskrivning av indikatorn

Måttenhet

Utgångsvär
de

Målvärd
e

Informationskälla

-

-

-

-

-

SEKTION 6
Ram för beredning och genomförande av programmet enligt medlemsstat
6.1 Inbegripande av partnerskap i förberedande av programmet (förordning (EU) nr
514/2014 artikel 12 punkt 3)
Ett sammandrag av den tillämpade approachen, om partnerskapets sammansättning,
deltagande av partner samt i vidare bemärkelse om de viktigaste faserna i hörandet samt vid
behov en lista över de viktigaste partnerna (eller partnertyperna) som har deltagit eller som
hörts.
max. 2000 tecken

Det nationella programmet har beretts i en beredningsarbetsgrupp med
representanter för ministerier och andra myndigheter som ansvarar för
ärenden som faller under AMIF- och ISF-fondernas område. Sådana är
inrikesministeriets migrations-, polis-, gräns- och räddningsavdelningar, arbetsoch näringsministeriet, utrikesministeriet, finansministeriet, migrationsverket,
tullen och polisstyrelsen. Som en del av beredningen av det nationella ISFprogrammet ordnades för lokala och regionala myndigheter och organisationer
en enkät för att höra deras uppfattningar om programmets innehåll och om de
behov som ISF-programmet borde tillgodose. Sammanlagt 28 olika instanser
berättade om sina uppfattningar med hjälp av enkäten. För olika instanser har
dessutom ordnats två seminarier som gav information om AMIF- och ISFfonderna och om de åtgärder som planerats inom ramen för dem.
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Våren 2014 skickades programutkastet på remiss. Utlåtande begärdes av
sammanlagt 116 instanser, av vilka 42 inlämnade ett utlåtande. 9 instanser
meddelade att de inte hade något att utlåta. Bland dem som inlämnade
utlåtande fanns myndigheter inom lokal-, regional- och statsförvaltningen,
organisationer, arbetsmarknadsorganisationer och internationella
organisationer (IOM).
Som en del av den officiella beslutsprocessen behandlas programutkastet i EUsektion 6, som behandlar invandrar-, asyl- och integrationsärenden, samt i
sektion 7, som behandlar rättsliga och inrikes frågor. Programutkastet
behandlas även i statsrådets finansutskott innan det fastställs vid statsrådets
allmänna sammanträde.
Eftersom det nationella programmet endast beskriver programperiodens mål
och åtgärder på en allmän nivå, utarbetas ett separat nationellt
verkställighetsprogram för programmet för åren 2014–2020 i vilket
programmets mål och finansierade åtgärder preciseras.
6.2 Övervakningskommitté (förordning (EU) nr 514/2014 artikel 12 punkt 4)
max. 1300 tecken

Enligt lagen om fonderna inom området för inrikes frågor (903/2014) deltar
övervakningskommittén i beredningen, genomförandet, uppföljningen och
utvärderingen av de nationella programmen och de nationella
genomförandeprogrammen. Enligt lagen deltar övervakningskommittén i
synnerhet i beredningen av programmen samt följer upp och utvärderar deras
resultat. Dessutom behandlar den förslag till projekt och verksamhet som ska
stödjas samt behandlar förslag till planering av tekniskt bistånd. Kommitténs
medlemmar representerar centrala ministerier och förvaltningen under dem
med tanke på målen för fonden för den inre säkerheten, andra myndigheter,
Ålands landskapsstyrelse och andra aktörer som är viktiga med tanke på
fondens mål.

6.3 Gemensam övervaknings- och utvärderingsram (förordning (EU) nr 514/2014 artikel 14
punkt 2 underpunkt f)
En kort beskrivning framförs över den planerade approachen och metoder som ska
användas.
I beskrivningen ingår svar på följande frågor:
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a) Var befinner sig övervaknings- och utvärderingsverksamheten? Vilken enhet ansvarar för
utvärderingen?
b) Kommer utvärderingen eller övervakningen att läggas ut på entreprenad?
c) Hur insamlas informationen
(övervakningssystem)?

som

berör

projekten

och

indikatorerna

max. 1300 tecken

Den ansvariga myndigheten ansvarar för att organisera utvärderings- och
övervakningssystemet men gör inte själv utvärderingar. Myndigheten följer
dock upp i samband med programmets normala administration att
ändamålsenliga produkter och resultat förverkligas och att verkställandet av
programmet är i linje med de överenskomna målen. Även
övervakningskommittén för ISF deltar i uppföljningen och utvärderingen av
verkställandet av programmet.
Utvärderingen ordnas enligt kommissionens anvisningar. Utvärderingen
kommer troligen att läggas ut eftersom inrikesministeriet inte har en
utvärderingsenhet eller någon annan självständig enhet som lämpar sig för
uppgiften. Den eventuella upphandlingsprocessen inleds efter att
kommissionens instruktioner för den praktiska uppföljningen och utvärderingen
har erhållits.
Informationen om projekten samlas in från projektrapporterna med hjälp av ett
elektroniskt datasystem med sex månaders intervaller. Uppgifter samlas in om
programmets gemensamma indikatorer. Programspecifika indikatorer planeras
inte bli upptagna i det nationella programmet.

6.4 Inbegripande av partnerskap i verkställandet, övervakningen och utvärderingen av det
nationella programmet (förordning (EU) nr 514/2014 artikel 12 punkt 3 och artikel 14 punkt
2 underpunkt h)
En kort beskrivning framförs av approachen som tillämpas på partner, deras grad av
deltagande och även i vidare bemärkelse om de viktigaste faserna i hörandet samt vid behov
en lista över partnertyper som har deltagit eller som hörts (eller om de viktigaste partnerna).
max. 2000 tecken

Att göra samarbetspartner delaktiga i verkställandet, uppföljningen och
utvärderingen av det nationella programmet sker i huvudsak via
övervakningskommittén (se punkt 6.2). I övervakningskommittén finns de för
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fondens mål mest centrala ministerierna representerade, förvaltningar under
dem och andra myndigheter, organisationer och samarbetsinstanser. I
utvärderingen av det nationella programmet hörs även instanser som
genomfört projekt med stöd av fonden.
Om det nationella programmet ändras och det sker betydande förändringar,
kommer partnerna att höras i vidare bemärkelse bland annat i form av en
remissrunda. Beslut om remissrundans omfattning görs från fall till fall
beroende på det ärende som ska behandlas, men rundan kommer att omfatta
myndigheter som ansvarar för den inre säkerheten samt andra centrala
instanser med tanke på fondens mål.

6.5 Information och offentlighet (förordning (EU) nr 514/2014 artikel 14 punkt 2 underpunkt
j och artikel 53)
En beskrivning av de mekanismer och metoder som ska användas för att ge publicitet åt det
nationella programmet.
max. 1500 tecken

Vi säkerställer att det finns en webbplats eller portal genom vilken det är möjligt att få
information om det nationella programmet. Vi informerar om de finansieringsmöjligheter
som är tillgängliga genom det nationella programmet och gör specialförordningarnas roll och
resultat kända för unionens medborgare med hjälp av informations- och
offentlighetsåtgärder som gäller programmets resultat och effekter.
Vi säkerställer att det nationella programmets verkställande är transparent samt
upprätthåller en lista över åtgärder som fått stöd genom det nationella programmet. Listan
ska vara tillgänglig på webbplatsen eller i portalen.
Även andra informations- och publicitetsåtgärder kan vidtas i anslutning till genomförandet
av programmet.

6.6 Samordning och komplettering mellan andra instrument (förordning (EU) nr 514/2014
artikel 14 punkt 2 underpunkt e och artikel 14 punkt 5 underpunkt f)
En kort beskrivning av de mekanismer som säkerställer samordningen av de instrument som
införs genom de särskilda förordningarna och de som införs genom andra unionsinstrument
och medlemsstaternas instrument. I beskrivningen ska ingå enligt fall information om
samordningen inom organen på dessa områden och vid behov de strukturer eller
arrangemang som använts i detta syfte (t.ex. kommittéer och metoder för hörande).
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Vid granskning av komplettering med andra unionsinstrument ska följande tas i beaktande:
— Europeiska struktur- och investeringsfonderna (Europeiska regionala utvecklingsfonden,
Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden);
— Andra EU-fonder eller program (t.ex. programmet för livslångt lärande, programmet
Kultur och programmet Aktiv ungdom);
— EU:s instrument för externa relationer (t.ex. instrumentet för stöd inför anslutningen,
europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument och stabilitetsinstrumentet) till den del
de gäller åtgärder i tredjeländer eller i anslutning till dem.
max. 3000 tecken

Fondens åtgärder samordnas med EU:s struktur- och investeringsfonder, EU:s
instrument för externa relationer, EU:s finansiella instrument inom
rättsväsendet, programmet Horisont 2020 samt EU:s andra relevanta finansiella
instrument. Åtgärder i tredjeländer samordnas vid behov i samarbete med EU:s
beskickningar. ISF:s uppföljningskommitté omfattar instanser som samordnar
relevanta EU-omfattande och nationella finansiella instrument.
Som en del av sina uppgifter för den ansvariga myndigheten vid behov samtal
med andra ansvariga myndigheter för EU-finansieringsprogram.
Ansvarsmyndigheten följer också upp listorna över projekt som finansierats
genom andra finansiella instrument i syfte att säkerställa att samma åtgärder
inte finansieras via andra EU-fonder. Projektsökande ska i sin projektansökan
lämna information om annan EU-finansiering som de sökt eller fått.

6.7 Stödmottagare och direkta bidrag
6.7.1 Lista över huvudtyperna av stödmottagare i programmet (använd nedanstående
förteckning)
max. 350 tecken

Nationella myndigheter
Lokala myndigheter
Organisationer/samfund
Forsknings-/utbildningsorganisationer
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Stödmottagartyperna är: statlig eller förbundsstatlig myndighet, lokala offentliga organ,
medborgarorganisationer, internationella offentligrättsliga organisationer, det nationella
Röda Korset, Internationella Rödakorskommittén, internationella rödakors- och
rödahalvmånefederationen, privat- och offentligrättsliga företag, utbildnings- och
forskningsorganisationer och arbetsmarknadsparter.
6.7.2 Direkta bidrag
Ett nationellt mål meddelas om när man avser använda direkta bidrag och grunderna för
varje fall framställs.
max. 1000 tecken

Direkta bidrag avses inte användas i verkställandet av programmet.

SEKTION 7
Programmets finansieringsplan (förordning (EU) nr 514/2014 artikel 14 punkt 2
underpunkt i)
Finansieringsplanen för det nationella programmet framställs, i vilken framställs den
sammanlagda mängden EU-finansiering som anvisats för varje specifikt mål under hela
programperioden. Mängderna som anvisats för de nationella målen inom de specifika målen
är riktgivande. De totala utgifterna för teknisk hjälp meddelas.
7.1 Finansieringsplan uppdelat enligt de specifika målen
TABELL 7.1.1: FINANSIERINGSPLAN ISFGränserna (ISF-B)

TABELL 7.1.2: FINANSIERINGSPLAN ISFPolisen (ISF-P)

Specifikt mål/Nationellt mål

Totalt

Specifikt mål/Nationellt mål

Totalt

Nationellt mål 1: nationell
beredskap

2 896 805,40 €

Nationellt mål 1: brott -

6 702 393,15 €

Nationellt mål 2:
unionens bestämmelser

170 400,32 €

förebyggande och
bekämpning

Nationellt mål 2: brott -

1 763 787,68 €

informationsutbyte

53

Nationellt mål 3:
samarbete i
konsulatärenden

340 800,63 €

Specifikt mål visum
(mellansumma)

3 408 006,35 €

Särskild åtgärd 1:
samarbete inom
konsulatärenden

Finland har inte
ansökt om
finansiering för
specialåtgärden för
konsulatsamarbete.

Nationellt mål 5: brott -

SPECIFIKT MÅL VISUM
SAMMANLAGT

3 408 006,35 €

SPECIFIKT MÅL BROTT
SAMMANLAGT

11 758 584,48 €

Nationellt mål 1:
EUROSUR

10 827 949,00 €

Nationellt mål 1: risker -

29 396,46 €

Nationellt mål 2:
informationsutbyte

328 120,15 €

Nationellt mål 3:

1 640 598,41 €

Nationellt mål 3: brott -

1 175 858,45 €

utbildning

Nationellt mål 4: brott -

1 763 787,67 €

stöd av offer
352 757,53 €

utvärdering av hot och
risker

förebyggande och
bekämpning

Nationellt mål 2: risker -

29 396,46 €

informationsutbyte

Nationellt mål 3: risker -

176 378,78 €

utbildning

unionens gemensamma
krav
Nationellt mål 4:
unionens bestämmelser

328 119,68 €

Nationellt mål 5:
framtidens utmaningar

0,00 €

Nationellt mål 6: nationell
beredskap

3 281 196,81 €

Specifikt mål gränserna
(mellansumma)

16 405 984,05 €

Specialåtgärd 2:
FRONTEX-utrustning

360 000,00 €

Nationellt mål 4: risker -

58 792,92 €

stöd av offer

Nationellt mål 5: risker -

1 469 823,06 €

infrastruktur

Nationellt mål 6: risker -

587 929,22 €

tidig varning och
krishantering

Nationellt mål 7: risker -

587 929,22 €

utvärdering av hot och
risker

SPECIFIKT MÅL RISKER
OCH KRISER

2 939 646,12 €
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SAMMANLAGT
SPECIFIKT MÅL
GRÄNSERNA
SAMMANLAGT

16 765 984,05 €

Operativt stöd 1: visum

2 541 095,53 €

Operativt stöd 2:
gränserna

12 232 715,67 €

Sammanlagt operativt
stöd

14 773 811,20 €

Sammanlagt STS Litauens
transiteringsordning

Inte tillämplig

TEKNISK HJÄLP: Högst:
500,000 +
(finansieringsandel
sammanlagt) * 5 %)

2 346 726,40 €

SAMMANLAGT 4 =
(sammanlagt 1 +
sammanlagt 2 +
sammanlagt 3 +
sammanlagt STS (Litauen)
+ teknisk hjälp)

37 294 528,00 €

TEKNISK HJÄLP

984 117,40 €

Högst: 200,000 +
(finansieringsandel
sammanlagt) * 5 %)
SAMMANLAGT 7 =
(sammanlagt 5 +
sammanlagt 6 + TH)

15 682 348,00 €

Riktgivande finansieringsplan för det nationella programmet, i vilken framförs EU:s
helhetsfinansiering för respektive budgetår

7.3 Motiveringar för avvikelser från de minsta finansieringsandelarna bestämda i de särskilda
förordningarna (förutsätts enbart ifall minimiandelarna inte uppnås) - enligt förordning (EU)
nr 515/2014 artikel 6(2) och förordning (EU) nr 513/2014 artikel 5(6)
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Obs: det operativa stödet kan högst uppgå till 40 % av helhetsfinansieringen från det
finansiella instrumentet ISF-Gränserna.
En detaljerad utredning över avvikelser från de minsta andelarna som angetts i de särskilda
förordningarna framförs. 25 % av det finansiella instrumentet ISF-Gränserna allokeras till
målet nationell beredskap (både visum och gränserna inkl. operativt stöd)
10 % av det finansiella instrumentet ISF-Gränserna allokeras till målet EUROSUR.
5 % av det finansiella instrumentet ISF-Gränserna allokeras till målet konsulatsamarbete,
informationsutbyte och unionens gemensamma krav
20 % av det finansiella instrumentet ISF-Polisen allokeras till det specifika målet brott
10 % av det finansiella instrumentet ISF-Polisen allokeras till det specifika målet risker och
kris
max. 1300 tecken

Programmet iakttar de minsta andelarna som fastställts i den särskilda förordningen.
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RIKTGIVANDE PLANERINGSBLANKETT FÖR DET OPERATIVA STÖDET BASERAT
PÅ DET NATIONELLA PROGRAMMET
Förordning (EU) nr 515/2014 artikel 10 punkt 2
Denna blankett är inte en del av kommissionens beslut om att godkänna det nationella
programmet.
För varje slag av operativt stöd (visum eller gränser) meddelas följande information:
i) riktgivande lista över stödmottagare:
- stödmottagarens namn (t.ex. utrikesministeriet, polisens migrationsavdelning,
kustbevakningen, hamnmyndighet, armén) och dess rättsliga ställning (t.ex. offentlig
myndighet, publikt aktiebolag osv.)
- stödmottagarens uppgifter enligt lagen
- de viktigaste uppgiftstyperna vad gäller gränssäkerheten och/eller visum, inklusive de
uppgifter som är mål för stödet.
Mer rader kan vid behov läggas till.
ii) en riktgivande lista över uppgifter: en beskrivning av stödmottagarens viktigaste
uppgiftstyper inom följande områden:
- beviljande av visum, inklusive uppgifter som är mål för stöd enligt förordning (EU) nr
515/2014 artikel 10
- gränssäkerhetsuppgifter som är mål för stöd enligt förordning (EU) nr 515/2014 artikel 10.
Det är inte nödvändigt att ge information om stödmottagarens samtliga uppgifter, utan
enbart om de som har att göra med gränssäkerheten och övervakning av immigration (t.ex.
armén, som sköter om sjöbevakning för att förhindra illegal invandring). Uppgifterna ska
grupperas enligt deras geografiska läge (t.ex. ambassaden i Peking, utrikesministeriet eller
gränsen mellan Slovakien och Ukraina). Därtill meddelas i mån av möjlighet för uppgiften
som ska få operativt stöd i vilken mån den beskrivna gränsrelaterade uppgiften har att göra
med de yttre gränserna.
iii) riktgivande personalmängd: man meddelar för varje tillämplig stödmottagare och uppgift
mängden personal det är fråga om som antas få stöd (heltidsekvivalenter bestämmer hela
det operativa stödet under hela stödtiden).
iv) riktgivande budgetuppdelning enligt typen av stödmottagare, indelat i följande
kostnadsklasser: personalkostnader, inklusive utbildnings- och underhållskostnader, till
exempel underhålls- och reparationskostnader för att uppdatera/ersätta apparater med nya,
fastighetskostnader (värdeminskning, renovering), IT-system (VIS- och SISinformationssystemen samt den operativa hanteringen av nya IT-system, operativ hantering,
hyrning och renovering av lokaler, kommunikationsinfrastruktur och säkerhet), operationer
(kostnader, som inte täcks av ovanstående klasser).
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Riktgivande planeringsblankett I: Operativt stöd gällande visum
Del I.1: Riktgivande lista över uppgifter
Uppgifter

Stödmottagare

Personal

1. Konsulat och enheter som finns i andra länder.
1.1

Underhåll av
informationssystemet för
visering/Finlands beskickningar
utomlands

Utrikesministeriet/

-

beskickningsnätverket, offentlig
myndighet

1.n

2. Centralenheter och andra enheter (specialenheter på mellannivån som beviljar visum, vars
leverans inte är kopplat till en viss placeringsort (t.ex. utrikesministeriet - avdelning för visum))
2.1

Administration av
Informationssystemet för
viseringar/utrikesministeriet

Utrikesministeriet/medborgarservice/ dataadministration, offentlig
myndighet

2.n

Del I.2: Riktgivande budgetuppdelning

Stödmottagare: utrikesministeriet
1.1 personalkostnader, inklusive utbildningskostnader
underhållskostnader, till exempel underhålls- och
1.2
reparationskostnader
1.3 uppdatering av utrustning/ersättning med nya
1.4 fastighetskostnader (värdeminskning, renovering)
IT-system (VIS- och SIS-informationssystemen samt den operativa
1.5
hanteringen av nya IT-system, operativ hantering, hyrning och

Sammanlagt
per
stödmottagare
2.541.095,53
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renovering av lokaler, kommunikationsinfrastruktur och säkerhet)
1.6 operationer (kostnader, som inte täcks av ovanstående klasser)
Sammanlagt:

2.541.095,53

Riktgivande planeringsblankett II: Operativt stöd gällande gränserna
Del II.1: Riktgivande lista över uppgifter
Uppgift

Stödmottagare

Personal

1. Landgränserna
1.1

Gränsbevakning vid
gränsen mellan Finland
och Ryssland, Sydöstra
Finlands
gränsbevakningssektion.
Underhåll av
infrastrukturen vid
gränsövergångsställena
(gränsbevakningshytterna
och taket ovanför
fordonsfilerna).

Gränsbevakningsväsende
t, offentlig myndighet

1.n
2. Havsgränserna
2.1

Gränsbevakning i Finska
Viken. Underhålls- och
reparationskostnader för
patrullbåtar och annan
båtutrustning.

Gränsbevakningsväsende
t, offentlig myndighet

2.2

Gränsbevakning i Finska
Viken. Underhåll av
maritima
informationsutbytessyste
m.

Gränsbevakningsväsende
t, offentlig myndighet
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3. Luftgränserna
3.1
3.n

4. Centraltjänster och andra tjänster (specialtjänster på mellannivån inom gränssäkerheten,
som inte erbjuds baserat på något viss ort (t.ex. riskanalys som genomförs vid
gränsbevakningsväsendets huvudverksamhetsställe, utbildningsverksamhet))
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Gränsbevakning vid
Finlands yttre gränser. ITavgifter vid
gränsbevakningsstationer,
gränskontroller och
samordningscentraler.

Gränsbevakningsväsende
t, offentlig myndighet

Gränsbevakning
vid Gränsbevakningsväsende
Finlands yttre gränser. t, offentlig myndighet
Trådlös
kontakt
i
gränsbevakningspunkterna
.
Personalkostnader
för Gränsbevakningsväsende
t, offentlig myndighet
utbildningspersonal
(gränssäkerhetsutbildning)
vid
Gränsoch
sjöbevakningsskolan.
Gränsbevakning
vid Gränsbevakningsväsende
Finlands yttre gränser. t, offentlig myndighet
Personalkostnader
för
EUROSUR/NCC som har att
göra
med
kriminalspaningsoch
analyspersonal samt på
nationellt plan till vissa
koncentrerade uppgifter.
Gränsbevakning
Finlands yttre

9

6

vid Gränsbevakningsväsende
gränser.
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Upprätthållande av ABC- t, offentlig myndighet
portarna
(HelsingforsVanda
flygplats,
Helsingfors hamn och
landgränsen
mellan
Finland och Ryssland.
4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

Gränsbevakning
vid Gränsbevakningsväsende
Finlands yttre gränser. t, offentlig myndighet
Underhåll
av
RTVsystemet.
Gränsbevakning
vid Gränsbevakningsväsende
Finlands yttre gränser. t, offentlig myndighet
Underhåll av systemet
Ulkonet
(registerfrörfrågningar).
Gränsbevakning
vid Gränsbevakningsväsende
Finlands yttre gränser. t, offentlig myndighet
AFIS-apparater
(fingeravtrycksläsare).
Underhållskostnader för Polisstyrelsen,
tillverkaren av SIS II- myndighet
systemet. Inkluderar bl.a.
nationell/internationell
efterlysning,
det
internationella systemet
(Sirene), systemet för
förfrågningar (sKyse) och
överföringssystemets
(SOA) SIS II-tjänster.

offentlig

Administrationskostnad
Polisstyrelsen,
för kapacitetstjänsten för myndighet
IPP-konceptet (Integrated

offentlig
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Police Platform) i fråga om
SIS
II-systemet
från
tillverkaren
(HALTIK/Valtori)
4.11
.

Polisstyrelsen,
Tillverkarens
datakostnader för uppehåll myndighet
av IPP-konceptet i fråga
om
SIS
II-systemet
(HALTIK, Valtori)

offentlig

4.12
.

Licenskostnader för IPP- Polisstyrelsen,
konceptet
myndighet

offentlig

4.13
.

Uppdateringar av IPP- Polisstyrelsen,
konceptet med anknytning myndighet
till dataskyddet på grund
av bland annat nationella
eller
internationella
ändringsbehov.

offentlig

4.14
.

Polisstyrelsens
Polisstyrelsen,
personalkostnader
för myndighet
underhåll av IPP-konceptet
i fråga om SIS II-systemet

offentlig 2 årsverken

4.15
.

Polisstyrelsen,
Tillverkarens
personalkostnader
för myndighet
underhåll av IPP-konceptet
i fråga om SIS II-systemet
(HALTIK, Valtori)

offentlig 4 årsverken

4.16
.

Personalkostnader
för Polisstyrelsen,
annan anskaffning från myndighet
underleverantör
för
underhåll av IPP-konceptet
i fråga om SIS II-systemet
(t.ex. uppdateringsbehov

offentlig
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av arkitekturen).
Del II.2.1: Riktgivande budgetuppdelning

Sammanlagt per
stödmottagare
10.563.275,00
1.000.000,00

1. Stödmottagare: Gränsbevakningsväsendet
1.1 personalkostnader, inklusive utbildningskostnader
underhållskostnader, till exempel underhålls- och
9.563.275,00
1.2
reparationskostnader
1.3 uppdatering av utrustning/ersättning med nya
1.4 fastighetskostnader (värdeminskning, renovering)
IT-system (VIS- och SIS-informationssystemen samt den
operativa hanteringen av nya IT-system, operativ hantering,
1.5
hyrning
och
renovering
av
lokaler,
kommunikationsinfrastruktur och säkerhet)
operationer (kostnader, som inte täcks av ovanstående
1.6
klasser)
Sammanlagt:
Del II.2.1: Riktgivande budgetuppdelning
2. Stödmottagare: polisen

10.563.275,00
Sammanlagt per
stödmottagare
1.669.440,67 €

1.1 personalkostnader, inklusive utbildningskostnader
underhållskostnader, till exempel underhålls- och
1.2
reparationskostnader
1.3 uppdatering av utrustning/ersättning med nya
1.4 fastighetskostnader (värdeminskning, renovering)
IT-system (VIS- och SIS-informationssystemen samt den
operativa hanteringen av nya IT-system, operativ hantering,
1.669.440,67 €
1.5
hyrning
och
renovering
av
lokaler,
kommunikationsinfrastruktur och säkerhet)
operationer (kostnader, som inte täcks av ovanstående
1.6
klasser)
Sammanlagt:

1.669.440,67 €
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