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Koulutuksen tavoite

Koulutuksen jälkeen sinulla on hallussa 
AMIF-rahaston perusteet ja 
toimintaperiaatteet, kuten:

• mihin tarkoitukseen AMIF-rahasto on 
perustettu 

• mitkä ovat rahaston tavoitteet 

• minkä tyyppiseen toimintaan rahastosta 
myönnetään avustusta, kenelle ja mille 
kohderyhmille



Sisältö
1. Mikä on AMIF-rahasto?

2. Rahaston erityistavoitteet

3. Mitä rahastosta tuetaan?

4. Kuka avustusta voi hakea?

5. Miten avustusta haetaan?

6. Milloin rahastoa toimeenpannaan, milloin rahoitusta haetaan?

7. Mikä on rahaston kohderyhmä?

8. Mikä on rahaston kohdealue?

9. Paljonko rahoitusta on haettavissa? 

10. Mistä saan lisätietoa?



Muut koulutuksemme

• Maanantai 25.4. AMIF-rahaston 
ohjelma 2021-2027 ja vuoden 2022 
hakuihin avattavat toimet

• Torstai 28.4. ISF-rahaston ja BMVI-
rahoitustukivälineen ohjelmat 2021-2027 
ja vuoden 2022 hakuihin avattavat 
toimet

• Tiistai 3.5. Miten laadin 
menestyksekkään hankehakemuksen?

• Keskiviikko 11.5. EU:n sisäasioiden 
rahastojen kustannusmallit

• Torstai 12.5. Operatiivinen tuki 
avustusmuotona

• Keskiviikko 18.5. Hakemuslomakkeen 
täyttäminen ja lähettäminen EUSA-
järjestelmässä

• Kyselytunnit hakemusta valmisteleville: 
25.5., 31.5. ja 1.6.

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



• ET1 Yhteisen eurooppalaisen 
turvapaikkajärjestelmän kehittäminen

• ET2 Laillisen maahanmuuton sujuvuuden 
edistäminen ja kolmansien maiden 
kansalaisten kotoutumisen ja 
osallisuuden edistäminen 

• ET3 Laittoman maahanmuuton ehkäisy, 
toimivien paluujärjestelmien 
kehittäminen 

• ET4 YhteisvastuutoimetRahasto tukee myös kiintiöpakolaisten 
uudelleensijoittamista. 

Rahaston pyrkimyksenä on vahvistaa ja 
kehittää yhteisiä menettelyitä 

turvapaikka-asioihin ja 
maahanmuuttoon.

Turvapaikka- ja muuttoliikeasioiden 
tärkein EU-rahoitusväline

Mikä on turvapaikka-, maahanmuutto- ja 
kotouttamisrahasto? 



Rahastoa koskevat säädökset

AMIF-
rahasto

Yleisasetus 
Common
provisions
regulation

(CPR)

AMIF-asetus 
(EU) 2021/1147 

Laki 
sisäasioiden 
rahastoista 
2021-2027 

(1125/2021)

VN asetus 
sisäasioiden 
rahastoista 
119/2022



Hallitusohjelma

Turvapaikkamenettelyä ja 
vastaanottojärjestelmää koskeva unionin 

säännöstö sekä Euroopan yhteiseen 
turvapaikkajärjestelmään liittyvät 

painopisteet 

• ”Vahvistetaan ja kehitetään Euroopan 
yhteisen turvapaikkajärjestelmän kaikkia 
näkökohtia, myös sen ulkoista 
ulottuvuutta”

• Rahoitus noin 25 miljoonaa euroa.

Erityistavoite 1 yhteisen 
turvapaikkajärjestelmän kehittäminen (1/4)



Erityistavoite 1 yhteisen 
turvapaikkajärjestelmän kehittäminen (2/4)

• Kansallisen turvapaikkajärjestelmän mukauttaminen vastaamaan EU-lainsäädännön 
muutoksia

• Turvapaikkamenettelyn tehokkuuden ja varautuvuuden parantaminen 

• Oikeusturvan kannalta laadukkaat turvapaikkaprosessit

• Uudelleensijoittamisen laadun ja tehokkuuden arvioiminen 

1A Unionin säännöstön ja Euroopan yhteiseen turvapaikkajärjestelmään 
liittyvien painopisteiden yhdenmukaisen soveltamisen varmistaminen



Erityistavoite 1 yhteisen turvapaikkajärjestelmän 
kehittäminen (3/4)

• Turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmän kapasiteetin tukeminen 

• Yksityismajoituksessa olevien asiakkaiden tukeminen

• Esikotouttavan toiminnan ja onnistuneen kuntaan muuton vahvistaminen 

• Haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden tukipalvelut

• Turvapaikkajärjestelmän toimintaan ja muuttoliikkeisiin liittyvän tilannekuvan ja 
ennustettavuuden parantaminen 

• Uudelleensijoittamisen edellytyksiä vahvistavat toimet alue- ja paikallistasolla 

1B Turvapaikkajärjestelmän kapasiteetin tukeminen infrastruktuurin ja 
palvelujen osalta



Erityistavoite 1 yhteisen turvapaikkajärjestelmän 
kehittäminen (4/4)

• Kiintiöpakolaisten valintamenettelyiden kehittäminen 

1C Yhteistyön lisääminen kolmansien maiden kanssa muuttoliikkeen 
hallitsemiseksi



Kotoutumisen selonteko

Talent Boost -toimenpideohjelma

Hallitusohjelma

EU:n kotoutumista koskeva 
toimintasuunnitelma

• ”Vahvistetaan ja kehitetään 
jäsenvaltioihin suuntautuvaa laillista 
muuttoliikettä niiden taloudellisten ja 
sosiaalisten tarpeiden mukaisesti ja 
edistetään kolmansien maiden 
kansalaisten tehokasta kotouttamista ja 
sosiaalista osallistamista”

• Rahoitus noin 30 miljoonaa euroa.

Erityistavoite 2: laillisen muuttoliikkeen 
kehittäminen ja kotoutumisen edistäminen (1/5)



Erityistavoite 2: laillisen muuttoliikkeen 
kehittäminen ja kotoutumisen edistäminen (2/5)

• Muuttoliikettä koskevien prosessien 
sujuvoittaminen ja sitä koskeva neuvonta 
kolmansissa maissa

• Lähtömaiden kanssa tehtävä yhteistyö 
ammattitaidon testauksessa, tutkintojen 
tunnistamisessa ja ammatti- ja kieliopetuksessa

• Sujuvien palvelupolkujen luominen

2A Laillisen muuttoliikkeen edistäminen ja sitä koskevan unionin säännöstön 
soveltaminen



Erityistavoite 2: laillisen muuttoliikkeen 
kehittäminen ja kotoutumisen edistäminen (3/5)

• Maahanmuuttohallinnon prosessien kehittäminen

• Oleskelulupaprosessin sujuvoittaminen ja 
automatisoiminen 

• Henkilöstön riittävän osaamisen vahvistaminen

• Asiakaspolkujen, asiakasviestinnän ja 
asiakkuuksien hallinnan kehittäminen 

• Lupahakijoita koskevan tiedonhankinnan ja 
valvonnan tehostaminen

2B Toimenpiteet, joilla helpotetaan laillista maahantuloa ja oleskelua 
unionissa



• Liikkuvuuskumppanuuksien, pilottiprojektien, 
osaamiskumppanuuksien ja muiden välineiden 
hyödyntämistä koskevat selvitykset

• Tietoisuuden lisääminen muuttoliikkeeseen 
liittyvistä säännöistä, mahdollisuuksista ja riskeistä

• Täydentäviä väyliä koskevat selvitykset

2C Yhteistyön lujittaminen ja kumppanuus kolmansien maiden kanssa 
muuttoliikkeen hallitsemiseksi 

Erityistavoite 2: laillisen muuttoliikkeen 
kehittäminen ja kotoutumisen edistäminen (4/5)



Erityistavoite 2: laillisen muuttoliikkeen 
kehittäminen ja kotoutumisen edistäminen (5/5) 

• Kohdennetut alkuvaiheen ohjaus-, 
neuvonta- ja tukitoimet

• Kotoutumisen parissa työskentelevien 
osaamisen ja yhteistyön kehittäminen (ml. 
tietopohjan ja seurannan vahvistaminen)

• Palveluiden mukauttaminen 
maahanmuuttajien tarpeisiin ja palveluihin 
pääsyn edistäminen

• Osallisuuden ja yhteiskunnan 
vastaanottavuuden edistäminen 

• Työvoiman ulkopuolella olevien 
maahanmuuttajanaisten työllisyyden 
esteiden poistaminen

• Alaikäisinä ilman huoltajaa maahan 
tulleiden hyvinvoinnin edistäminen

• Maahanmuuttajaperheiden hyvinvoinnin 
edistäminen

• Koulunkäynnin sujuvoittaminen ja 
oppimisedellytysten turvaaminen

2D Kotouttamistoimenpiteiden edistäminen ja kolmansien maiden kansalaisten 
osallisuuden tukeminen 



Laittoman maahantulon ja maassa oleskelun 
vastainen toimintaohjelma (LAMA) 

Hallitusohjelma

EU:n vapaaehtoisen paluun ja 
uudelleenkotouttamisen strategia

• ”Osallistutaan laittoman muuttoliikkeen 
torjuntaan, tehostetaan tehokasta, 
turvallista ja ihmisarvoista palauttamista 
ja takaisinottoa sekä edistetään 
alkuvaiheessa tapahtuvaa 
uudelleenkotouttamista kolmansissa 
maissa”

• Rahoitus noin 8 miljoonaa euroa.

Erityistavoite 3 laittoman muuttoliikkeen 
torjuminen ja paluutoimien kehittäminen (1/3)



Erityistavoite 3 laittoman muuttoliikkeen 
torjuminen ja paluutoimien kehittäminen (2/3)

• Räätälöidyt palauttamisen tukitoimet

• Viranomaisten ja järjestötoimijoiden 
osaamisen ja yhteistyön rakenteiden 
vahvistaminen

• Paluuneuvontaan liittyvä koulutus, 
valmennus ja tiedonkulun varmistaminen

• Paluuviestintä

• Uudelleenkotoutumiseen liittyvät toimet

• Paluutoimien arviointi

• Yhteistyö ja tiedonvaihto toimijoiden 
välillä

• Haavoittuvassa asemassa olevien 
tunnistaminen ja tukeminen

• Maastapoistamispäätöksen saaneiden 
tunnistamiseen ja 
viranomaisyhteistyöhön liittyvät toimet

• Paluuprosessia tukevat toimet

• Laittoman muuttoliikkeen kannustimien 
torjuminen, erityisesti koskien laittomasti 
oleskelevien 3. maiden kansalaisten 
työhönottoa

3C Vapaaehtoinen paluu ja 
uudelleenkotoutuminen 3B Palauttamistoimien hallinta



Erityistavoite 3 laittoman muuttoliikkeen 
torjuminen ja paluutoimien kehittäminen  (3/3)

• Schengen-arviointiin liittyvät toimet

• Tietojärjestelmien kehittäminen

• Säilöönoton fasiliteettien ja sisältöjen 
kehittäminen

• Turvaamistoimia koskevan tilastotiedon 
kehittäminen

• Turvaamistoimia ja säilöönottotoimia 
koskevat muut tehostamis- tai 
selvittämistoimet 

3A Infrastruktuurin, menettelyiden ja 
palveluiden yhtenäistäminen EU-
säännöstön mukaisesti

3D Yhteistyö 3. maiden kanssa ja 
takaisinoton edistäminen

• Takaisinottoa ja kestävää paluuta 
koskeva yhteistyö



Erityistavoite 4

”Parannetaan jäsenvaltioiden välistä 
yhteisvastuuta ja oikeudenmukaista 
vastuunjakoa erityisesti niitä jäsenvaltioita 
kohtaan, joihin muutto- ja 
turvapaikkahaasteet kohdistuvat 
voimakkaimmin, myös käytännön 
yhteistyön kautta.”

Rahoitus 300 000 €

• myönnettäisiin haun kautta 
yhteisvastuuta koskevaan 
hanketoimintaan 

Erityistavoitteen 4 kautta myös ns. 
”erillismäärärahat”: 

• 10 000 € kompensaatio kutakin maahan 
uudelleensijoittamisen kautta päässyttä 
henkilöä kohden

• 6 000 € / 8 000 € kompensaatio kutakin 
maahan humanitaarisen maahanpääsyn 
kautta päässyttä henkilöä kohden

• 10 000 € kompensaatio kutakin 
kansainvälistä suojelua hakevaa/saavaa 
henkilöä kohden, joka on siirretty 
toisesta jäsenvaltiosta

• talousarvion momentille → Migri ja TEM

• erillismäärärahoja ei jaeta 
hankkeille hakujen kautta



Mitä rahaston rahoituksella tuetaan?

• avustetaan hankkeita ja toimintaa, jotka 
edistävät rahaston tavoitteita

• tavoitteellista hanketoimintaa, joka 
edistää ohjelman mukaisia päämääriä ja 
tuottaa niitä koskevia tuloksia

• yleisavustusta esim. järjestöjen 
perustoiminnan pyörittämiseen

• lakisääteistä perustoimintaa

• tutkimustoimintaa, jota tyypillisesti 
tuetaan tutkimusapurahoin

Rahaston avustuksella tuetaan Rahaston avustuksella ei tueta



Kenelle avustusta voidaan myöntää?

• paikallis-, alue- ja kansallisen tason 
viranomaiset

• kansalaisjärjestöt

• koulutusorganisaatiot

• muut julkisyhteisöt ja 
yksityisoikeudelliset toimijat

• yksityishenkilöt

• toiminimellä toimivat

Avustusta voivat saada Avustusta eivät voi saada

Avustus myönnetään 
yhdelle tuensaajalle. 

Avustusta voi siirtää siirron 
saajalle eli 

hankekumppanille.



Miten avustusta haetaan?

• rahastosta järjestetään vuosittain kaksi 
hakua (kevät ja syksy)

• haku avoinna yleensä 4-6 viikkoa

• hakemus laaditaan rahastojen 
hakujärjestelmässä 
− poikkeus: vuoden 2022 hauissa 

hakemukset laaditaan excel-lomakkeille

• hakemus sisältää hankesuunnitelman,  
budjetin ja erinäiset liitteet

Hakujen kautta Hakemus

Lisätietoa 
hakemuksen 
laatimisesta 

koulutuksissamme
3.5. ja 11.5.

Lisätietoa vuoden 
2022 hauista 

koulutuksessamme 
25.4.



Mille ajalle avustusta voi hakea? 

• EU-ohjelmakausi = 2021-2027

• Hankkeiden toimeenpanoaika 2029 
loppuun saakka

• yhdelle hankkeelle myönnetään 
avustusta enintään 3 vuodeksi kerrallaan

• mahdollisuus hakea jatkohanketta

• yhdellä tuensaajalla voi olla useampi 
samanaikainen hanke

Ohjelmakausi 2021-2027 Hankkeet



Uusi
elementti

AMIF-
rahastossa 

• 3. maiden kansalaiset 

• kotoutumistoimien osalta myös 3 maiden 
kansalaisten perheenjäsenet

• ei määritelty erityistavoitteittain, mutta 
tavoitteet ja toimet määrittävät 
kohderyhmää jonkin verran

• erityisesti haavoittuvassa asemassa 
olevat tai erityisen tuen tarpeessa olevat

• ihmiskaupan uhrien tunnistaminen ja 
ohjaaminen tukipalveluihin

• Rahaston tavoitteena on tukea toimia, 
jotka kohdistetaan Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 78 ja 79 
artiklan soveltamisalaan kuuluvaan 
yhteen tai useampaan kohderyhmään.

Kohderyhmä



Kohdealue

• AMIF-rahaston toimialue kattaa koko 
Suomen ml. Ahvenanmaan maakunta

• rahastosta tuettava toiminta voi olla 
valtakunnallista, alueellista tai paikallista

• joitakin toimia voidaan toteuttaa myös 3. 
maissa



Paljonko avustusta on haettavissa?

• Rahaston määrärahat n. 64 milj. euroa

• Hankkeen kokoa ei tarkemmin määritelty 
− pl. kertakorvaushankkeelle myönnettävä EU-

avustus enintään 200 000 euroa

• Tuki 75%

• Korotettu tuki 90% tiettyihin toimiin

• Operatiivinen tuki 100%

Hankkeen 
kesto max 3 

vuotta



Mistä löydän tietoa rahastosta?

• Strateginen asiakirja, joka kattaa koko 
ohjelmakauden 2021-2027.

• Kuvaa kansalliset tarpeet, tavoitteet, 
toimet, tulokset, indikaattorit, 
rahoituksen jakautumisen, horisontaaliset 
mahdollistavat edellytykset, 
kumppanuudet ja viestintätoimet.

• Sisältöä säätelevät EU-asetukset, 
komission ohjelmapohja ja komission 
suositukset. 

• Hyväksyy komissio.

• Sisältö kuvattu erittäin tiiviisti.

• Ohjelmaa täydentävä ja tarkentava 
suunnitelma ohjelman toimeenpanosta.

• Kattaa 2 vuotta kerrallaan, 1. versio 
vuosille 2022-2023.

• Sisältää tarkemman kuvauksen ohjelman 
mukaisista toimista, tulostavoitteista, 
rahoituksesta, mahdollisista tuensaajista, 
yhteensovittamisesta, indikaattoreista, 
hakuajoista.

• Hyväksyy sisäministeriö.

• Sisältö kuvattu laajemmin.

AMIF-rahaston ohjelma Rahaston toimeenpanosuunnitelma

Hakija! Tutustu 
erityisesti 

tähän!



Muut rahaston tarjoamat rahoitusmahdollisuudet 
(Euroopan komission hallinnoimat haut)

Unionin toimien haku

• Unionin toimet ovat kv. hankkeita tai 
unionin etujen kannalta erityisen tärkeitä 
hankkeita.

• Komissio järjestää hakuja työohjelmiensa 
puitteissa.

• Komissio myöntää rahoituksen 
avustuksina, palkintoina ja hankintoina.

• Kotouttamistoimet tärkeässä roolissa.

• Tukiosuus ilmoitetaan kussakin haussa 
erikseen.

Erityistoimet

• Erityistoimet ovat yhden tai useamman 
jäsenvaltion yhteisesti toteuttamia, 
erityistä lisäarvoa EU:lle tuottavia 
hankekokonaisuuksia.

• Rahoitus myönnetään hanketta 
koordinoivan jäsenvaltion kansalliseen 
ohjelmaan lisärahoituksena.

• EU-tuki 90%

Edellyttää
oma-

aloitteisuutta!



Läpileikkaavat periaatteet

• Yhteisten eurooppalaisten arvojen sekä oikeusvaltioperiaatteen, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja 
perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Sukupuolinäkökulman ja lasten oikeuksien edistäminen. 

• Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten aikainen tunnistaminen, 
tavoittaminen ja tarpeiden huomioiminen

• Ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman toimeenpanon edistäminen: uhrien  tunnistaminen ja 
ohjaaminen auttamisjärjestelmään.

• Rahoituksella ei ylläpidetä lakisääteistä perustoimintaa, mutta sen avulla voidaan täydentää, tehostaa 
ja kehittää budjettirahoitteista toimintaa. 

• Toimeenpano monipuolisissa kumppanuuksissa

• Ohjelman soveltamisala kattaa Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan. Ohjelman 
toimeenpanossa huomioidaan ruotsinkielisen tiedon ja koulutuksen tarpeet.

• Rahoituksella ei tueta puhtaasti tutkimustoimintaa, jota tyypillisesti tuetaan tutkimusapurahoin. 



AMIF aikataulu

Huhtikuu
2022

Rahaston hakukoulutukset

Toukokuu
2022

Rahaston hakukoulutukset

Komissio hyväksyy
ohjelman*

Ohjelma ja 
toimeenpanosuunnitelma

julkaistaan*

AMIF-rahaston 1. haku

avataan

(*arvio)

Elokuu
2022

Avustuspäätökset 1. hausta

laaditaan

(1. haun hankkeet

käynnistyvät viimeistään
01/2023)

Lokakuu
2022

AMIF-rahaston 2. haku

avataan

(2. haun päätökset laaditaan

viimeistään 01/2023

(2. haun hankkeet

käynnistyvät viimeistään
03/2023)



Mistä lisätietoa?

• Tiedotamme uuden ohjelmakauden valmistelun etenemisestä, tulevista 
hakukoulutuksista ja kevään hauista kuluvan kauden verkkosivustolla 
www.eusa-rahastot.fi

• …kunnes uuden ohjelmakauden oma, uusi verkkosivusto julkaistaan 
huhti-toukokuussa 2022

• Tilaa kuluvan kauden uutiskirje, tilaus verkkosivustolta

• Ota Twitter-tilimme seurantaan @EUSArahastot

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

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


Kiitos!

kristiina.mauriala@govsec.fi

www.eusa-rahastot.fi


