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Koulutuksen tavoite

Koulutuksen jälkeen sinulla on hallussa 
operatiivisen tuen perusperiaatteet ja 
käyttötarkoitukset. Koulutuksen jälkeen 
tiedät ainakin:

• mitä tarkoitetaan operatiivisella tuella

• minkä tyyppiseen toimintaan sitä 
myönnetään ja mille tahoille

• miten operatiivinen tuki haetaan ja 
raportoidaan



Lisätietoja hakukoulutuksista:  
www.eusa-rahastot.fi/tapahtumat

Muut koulutuksemme

• Tiistai 13.9. klo 9-11 Miten laadin 
hyvän hankehakemuksen 

• Tiistai 20.9. klo 9-11 BMVI-
rahoitusväline ja ISF-rahasto ja 
rahoitettavat toimet 

• Tiistai 4.10. klo 9.30-11.30 
Kustannusmallit

• Torstai 6.10. klo 10-11 AMIF-rahaston 
operatiivinen tuki 
Maahanmuuttovirastolle

• Tiistai 11.10. klo 9.30-12.30 
Hakulomakkeen täyttäminen ja 
lähettäminen + kyselytunti

• Tiistai 25.10. klo 9-10 Kyselytunti 
hakemusta valmisteleville I 

• Perjantai 28.10. klo 10-11 Kyselytunti 
hakemusta valmisteleville II

https://eusa-rahastot.fi/tapahtumat


Mitä tarkoitetaan operatiivisella tuella? 

• Operatiivisella tuella tuetaan
viranomaisia, jotka vastaavat sellaisten 
lakisääteisten tehtävien suorittamisesta 
ja palveluiden tarjoamisesta, jotka 
muodostavat unionin hyväksi 
suoritettavan julkisen palvelun.

• Operatiivista tukea käyttäessään 
jäsenvaltion on noudatettava 
asiaankuuluvaa unionin säännöstöä 
ja perusoikeuskirjaa.

• Operatiivinen tuki myönnetään 
kohdennettuna yleisavustuksena tiettyyn 
osaan avustuksen saajan toiminnasta.

• Tukea ei myönnetä 
kehittämishankkeisiin.

• 100% tukea

• Käyttökohteet ja tuensaajat määritelty 
kunkin rahaston ohjelmassa ja 
toimeenpanosuunnitelmassa.

Operatiivista tukea myönnetään 
vain toimivaltaisille viranomaisille.



Operatiivinen tuki vs. hankeavustus

• Hankeavustuksella mahdollistetaan 
uudenlaisten asioiden kehittämistä, 
toiminnan sujuvoittamista, vahvistamista, 
täydentämistä jne. Hanketoiminnalla on 
alkamis- ja päättymispäivä.

• Operatiivisella tuella ylläpidetään 
toimintaa, jota toteutetaan joka 
tapauksessa. Operatiivinen toiminta on 
käynnissä jo ennen tuen hakemista ja 
jatkuu tuen päättymisen jälkeenkin.

• Operatiivisella tuella ei kateta 
hankehallinnollisia tehtäviä
− ei hankepäälliköitä tai –koordinaattoreita
− ei raportointi- tai maksatustehtäviä

• Operatiivisen tuen käyttöä ei voi 
perustella sen ketteryydellä verrattuna 
hankeavustukseen
− perusteluiden tulee liittyä 

velvoitteisiin

Myös operatiivisesta 
toiminnasta kerätään 
indikaattorit ja sille 

määritellään hankekohtaiset 
tulostavoitteet.



Esimerkki

Operatiivinen toiminta

• lakisääteisten velvoitteiden hoitamisesta 
aiheutuvat henkilöstökulut, esim.
− lupahakemusten käsittely
− päätösten laatiminen
− palaajien neuvonta
− tietojen syöttäminen järjestelmiin

• lakisääteisiin velvoitteisiin liittyvien 
palveluiden kustannukset, kuten
− tieto- ja viestintäjärjestelmien, huolto tai 

korvaaminen
− infran huolto tai korvaaminen

perustellaan 
lakisääteisellä  

velvoitteella, johon 
liittyy EU-sääntelyä

Hanke

• lakisääteistä perustoimintaa täydentävä, 
määräaikainen toiminta, esim.
− hetkellisen ruuhkan purkaminen
− tietyn kieliryhmän neuvomiseen 

tarvittava väliaikainen lisäresurssi
− viestintäkampanja
− toiminnan määräaikainen kehittäminen
− uudenlaisen toiminnan kokeilu ja 

käynnistäminen 

perustellaan 
tilannekohtaisella 

tarpeella, puutteella, 
kehittämistarpeella 

jne.



Operatiivinen tuki AMIF

Käyttökohteet ja rahoitus

• Turvapaikkajärjestelmää koskevien 
palveluiden tuottaminen. Edistetään 
menettelyn sujuvuutta ja käsittelyaikojen 
nopeuttamista. 
− 5 223 256 €

• Laillista maahanmuuttoa koskevien 
palveluiden tuottaminen. Edistetään 
lupaprosessin sujuvuutta ja käsittelyaikojen 
nopeuttamista.
− 2 883 652 €

• Maastapoistamista ja vapaaehtoista 
paluuta koskeva viranomaistoiminta. 
Tehostetaan paluutoimintaa.
− 1 505 266 €

Max 15% 
rahaston 

määrärahoista

Hyväksyttävät kustannukset

• henkilöstökustannukset;

• palvelujen kustannukset, esimerkiksi 
välineistön, mukaan lukien tieto- ja 
viestintätekniset järjestelmät, ylläpito, 
huolto tai korvaaminen;
− palvelujen kustannukset, esimerkiksi 

infrastruktuurin ylläpito, huolto ja 
korjaaminen

Ei esim. 
koulutus- tai 

matkakustannuksia.



Operatiivisen tuen hakeminen

• Toimeenpanosuunnitelmasta näet, missä 
hauissa operatiivinen tuki avataan 
haettavaksi 

• AMIF operatiivinen tuki haettavissa vain 
määritellyissä hauissa

• Hakujen ollessa avoinna

• Operatiiviselle tuelle on oma hakulomake

• Hankintasäännöt samat kuin 
kehittämishankkeissa

Missä haussa haetaan? Miten haetaan?



Hakulomakkeessa huomioitavaa
• Kuvaa taustatilanteen ja tarpeen kuvauksessa selkeästi ja 

ymmärrettävästi toimintaan liittyviä, relevanttien EU-asetusten, direktiivien 
ja EU-strategioiden mukaisia velvoitteita. 

• Kerro, minkälaisilla henkilöresursseilla kyseisiä velvoitteita 
normaalitilanteessa hoidetaan. Jos aiempaan resursointiin liittyy muutoksia, 
avaa mistä muutokset johtuvat. 

• Huom! Hanketoiminta-tyyppiset toiminnan kehittämiseen liittyvät sisällöt 
eivät kuulu operatiivisen tuen hakemukseen (ellei liity EU-velvoitetta).

• Kuvaa kohdassa kohteen vaikutukset selkeästi, miten toiminta edistää 
rahaston tavoitteita ja miten vaikutuksia voidaan mitata. Muista 
raportointivelvoite.



Operatiivisessa tuessa käytettävä 
kustannusmalli 

• Palkkakustannukset ensisijaisesti yksikkökustannuksina, perustelluissa 
poikkeustapauksissa tosiasiallisina kustannuksina

• Muut kustannukset budjetoidaan tosiasiallisten kustannusten 
mukaan (rahastokohtainen lista kustannuksista joita voi sisällyttää 
kustannusarvioon)

• Kokonaisbudjetiltaan alle 200 000 euron toiminta voi sisältää vain 
palkkakustannuksia ja ne tulee budjetoida yksikkökustannuksina



Operatiivisen tuen raportoiminen

• Operatiivisen tuen käytöstä raportoidaan kuten kehittämishankkeistakin
− raportointi pääsääntöisesti 6kk:n välein ja loppuraportti
− raportissa kerrotaan mihin operatiivista tukea käytettiin ja miten sen avulla edistettiin 

rahaston tavoitteita

• Operatiivisen tuen käytössä sovelletaan rahaston indikaattoreita.

• Myös viestintävelvoitteet huomioitava. 

Ohjausryhmää ei 
tarvitse perustaa.



Mistä lisätietoa?

• Rahastojen uuden ohjelmakauden verkkosivut www.eusa-
rahastot2021.fi

• Ota Twitter-tilimme seurantaan @EUSArahastot

• Sähköpostit: eusa.sm@govsec.fi ja etunimi.sukunimi@govsec.fi

http://www.twitter.com/eusarahastot
mailto:eusa.sm@govsec.fi
mailto:etunimi.sukunimi@govsec.fi

