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Käytännön huomioita

• Kysymyksille varattu aikaa esityksen aikana ja lopuksi
− Puheenvuoroa voi pyytää kysymyksille varattuna aikana nostamalla käden
− Kysymyksiä ja kommentteja voi myös kirjoittaa chattiin

• Pidetään tauko puolessa välissä koulutusta, jos aikataulu sallii

• Pidetään mikit kiinni ellei ole oma puheenvuoro

• Lähetämme palautelomakkeen koulutuksen jälkeen



Koulutuksen tavoite
• Koulutuksen jälkeen tiedät:

• miten hyödynnät loogisen viitekehyksen lähestymistapaa hankkeen 
suunnittelussa

• tuotoksen, tuloksen, tavoitteen ja päämäärän erot ja osaat kiinnittää 
huomiota tuloksellisuuteen

• minkälaisia tavoitteita BMVI- ja ISF-rahastojen ohjelmiin sisältyy

• minkälaista toimintaa voidaan avustaa ja

• minkälaisia tuloksia avustettavalta toiminnalta odotetaan

• syksyn 2022 hakujen sisällöt



Sisältö
• Looginen viitekehys ja tuloksellisuus

• Mikä on ISF-rahasto ja BMVI-rahoitustukiväline?

• Rahastojen ohjelmat, erityistavoitteet ja läpileikkaavat teemat

• Rahastojen rahoitus

• Kohderyhmä

• Syksyllä 2022 avoinna olevat toimet



Muut koulutuksemme

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

Lisätietoja hakukoulutuksista:  
www.eusa-

rahastot2021.fi/tapahtumat

https://eusa-rahastot.fi/tapahtumat


Suunnittelun avuksi:
Loogisen viitekehyksen lähestymistapa

• Systemaattinen menetelmä 
− johdonmukainen toiminta ja laadukkaat hankkeet
− mitä kannattaa tehdä, miksi, miten ja kenelle
− tunnistetaan ongelmat ja vastataan niihin järkevällä tavalla
− huomioidaan onnistumisen edellytykset ja riskit

• Taustatyönä perusteelliset kartoitukset: tilanne- ja 
toimintaympäristöanalyysi, sidosryhmäanalyysi, 
kumppanuusanalyysi, riskianalyysi

• Ongelmapuu – tavoitepuu – loogisen viitekehyksen matriisi



Ongelmapuu
Valitaan tunnistettu ongelma, 
johon halutaan puuttua (”puun runko”)

Tunnistetaan ongelman 
seuraukset (”puun oksat”)

Tunnistetaan ongelman syyt ja 
myös taustalla olevat syyt (”puun 

juuret”). Keskitytään sellaisiin 
syyketjuihin, joihin vaikuttaminen 
on realistista ja oman strategian 
mukaista.



Tavoitepuu – ongelmapuun vastakohta!

Käännetään ongelma positiiviseksi tavoitteeksi ja seuraukset vaikutuksiksi. Valitaan strategia ja 
käännetään tavoiteltaviksi tuloksiksi ongelman syyt, joihin hankkeessa on tarkoitus puuttua.



Loogisen viitekehyksen matriisi

TAVOITE-
HIERARKIA

INDIKAATTORIT TODENTAMISEN 
VÄLINE

OLETUKSET

TAVOITE
Vaikutusindikaattorit

(tulosten vaikutukset; %, 
laadullinen)

Tilastot, tutkimukset, 
selvitykset, arviointi, 
kysely, palaute jne

Tavoitteen 
saavuttamisen 

mahdollistavat oletukset

TULOS Tulosindikaattorit    
(muutos/ tila; %, laadullinen)

Kysely, palaute, 
selvitys, arviointi jne

Tulosten saavuttamisen 
mahdollistavat oletukset

TUOTOS Tuotosindikaattorit 
(lkm)

Kerätty toiminnan 
seurantatieto

Tuotosten 
aikaansaamisen 

mahdollistavat oletukset

TOIMINTA
Panosindikaattorit/ 

resurssit
(€, htv, tunnit, resurssit)

Hallinnollinen 
seuranta

Toiminnan toteutumisen 
mahdollistavat oletukset



Logiikan tarkistaminen

Hierarkia Looginen yhteys Oletukset

TAVOITE
7

Tällöin on saavutettu tavoite ja saatu 
aikaan tavoiteltu muutos tai tila

8
…kunhan vain tavoitteen saavuttamisen 

mahdollistavat oletukset pitävät 
paikkansa

TULOS
5

Tällöin saadaan aikaan tavoitellut 
muutokset (kohderyhmässä)

6
…kunhan tulosten saavuttamisen 
mahdollistavat oletukset pitävät 

paikkansa

TUOTOS

3
niin silloin pystytään suunnitellut 

tuotokset toteuttamaan/ järjestämään/ 
hankkimaan

4
… kunhan niiden aikaansaamisen 
mahdollistavat oletukset pitävät 

paikkansa.

TOIMINTA
1

Kun tehdään tätä

2
… ja toiminnan mahdollistavat oletukset 

pitävät paikkansa,

Logiikka tarkistetaan alhaalta ylöspäin. 



TAVOITE
Tavoiteltava muutos, parannus tai toivottu tila. Vähentää tai poistaa tunnistetun 
ongelman tai vastaa tarpeeseen. Tavoite saavutetaan tulosten ja niiden vaikutusten 
kautta.

TULOS

Tuloksiin päästään toiminnan tuotosten kautta. Muutos kohderyhmässä tai 
tavoiteltu tila. Esim. parantuneet valmiudet, toimintaedellytykset, mahdollisuudet, 
kyky, osaaminen, ymmärrys, tietoisuus, tiedonkulku, palvelut, yhteistyö, voimavarat, 
hyvinvointi, sitoutuminen, kokemus, osallisuus; jotain on huomioitu, lisätty, laadittu; 
ajantasainen, oikea-aikainen, tehokas, laadukas, luotettava, toimiva, vaatimusten 
mukainen, virheetön jne. 

TUOTOS
Konkreettiset asiat, mitä toiminta tuottaa: koulutus, hankinta, palvelu, toimintamalli, 
raportti, selvitys, opas, ryhmä, järjestelmä, verkosto, lausunto, päätös, tarkastus jne

TOIMINTA
Mitä tehdään: vahvistetaan, parannetaan, ylläpidetään, kehitetään, tuetaan, laaditaan, 
vastataan, huolehditaan, vaikutetaan, varmistetaan jne

Tavoite, tulos, tuotos ja toiminta 
– kaikki eri asioita





Esimerkki – tulokset vs tekeminen
Huono esimerkki Vähän parempi esimerkki

ONGELMA Pitäisi rakentaa koirankoppi
Koira voi huonosti. Se liikkuu liian vähän, koska ei 

suostu ulkoilemaan kylmässä ilmassa. Sillä ei 
myöskään ole riittävästi mielekästä tekemistä.

TAVOITE Rakennetaan koirankoppi Koiran hyvinvoinnin parantuminen

TULOS On rakennettu koirankoppi Koiran aktiivisuuden ja liikunnan lisääntyminen

TUOTOS 1 Koirankoppi
1 Koirankoppi

1 Koiran talvitakki
4 x /pv Lenkitykset

TOIMINTA
Rakennetaan koirankoppi: sahataan 

lankkuja ja hakataan nauloja. Haetaan 
vihreätä maalia.

Tuetaan koiran hyvinvointia: Rakennetaan lämmin 
koirankoppi, josta voi tiirailla pupuja, hankitaan 

koiralle talvitakki ja lisätään ulkoilua



Indikaattorit

• Aseta hakemuksessa realistiset tuotos- ja 
tulosindikaattorit ja perustele miten 
määritelty.

• Indikaattoreita varten on erillinen ohje.

• Kaikille toimille ei löydy soveltuvaa 
indikaattoria.

Indikaattoreilla mitataan tuotoksia ja 
tuloksia.



Ohjelman etenemistä kuvaavat 
rahastokohtaiset indikaattorit

• Toimintaan/ koulutuksiin osallistuneiden määrä

• Tukea/ apua/ ohjausta saaneiden määrä

• Hankintojen/ hankittujen laitteiden tai välineiden määrä

• Asiantuntijakokousten/työpajojen/opintokäyntien/ 
yhteisten harjoitusten määrä 

• Rajat ylittävien operaatioiden määrä

• Paikallis- ja alueviranomaisia tukevien hankkeiden määrä

• Rikoksen uhreja avustavien hankkeiden lukumäärä

• Rikollisuuden ehkäisemiseen tähtäävien hankkeiden 
lukumäärä

• Kehitettyjen / ylläpidettyjen / parannettujen tietoteknisten 
toimintojen määrä

• Laitteiden määrä

Tuotosindikaattoreita mm. Tulosindikaattoreita mm.
• Koulutuksesta saatu hyöty työlle

• Koulutuksessa hankittujen taitojen ja osaamisen käyttö/ 3 kk

• Kielitaidon parantuminen

• Toimen hyödyllisyys kotoutumisen kannalta

• 3. maassa hankitun ammattitaidon tunnustamisen tai arvioinnin 
hakeminen

• Niiden määrä, joihin on sovellettu säilöönoton vaihtoehtoja

• Rajat ylittäviin operaatioihin osallistuneiden määrä 

• Euroopan raja- ja merivartioviraston kalustoreserviin 
rekisteröityjen laitteiden määrä

• Takavarikointien määrä

• Kehitettyjen/jatkettujen aloitteiden määrä

• Aloitettujen/ parannettujen yhteistyön muotojen määrä

+ Hankkeen omat indikaattorit: Tuotokset ja tulokset (aikaansaatu muutos)!



Rahastojen ohjelmat 2021 – 2027  

• 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.

• Erittäin rajalliset merkkimäärät



Läpileikkaavat periaatteet

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

• EU:n tietosuojaa koskevien sääntöjen noudattaminen

• Hiilijalanjäljen huomioiminen kaikessa toiminnan ja suorituskykyjen kehittämisessä 

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

• Rahoituksella ei tueta puhtaasti tutkimustoimintaa, jota tyypillisesti tuetaan tutkimusapurahoin

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

• ISF: hankekumppanuudet 



Rajaturvallisuuden ja 
viisumipolitiikan 

rahoitustukiväline (BMVI)
AJANKOHTAISTA



Kenelle avustusta voidaan myöntää?

• rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan 
alalla toimivaltaiset viranomaiset

• mahdolliset muut viranomaiset (esim. 
tietojärjestelmähankkeissa Valtori)

• joissakin erityistapauksissa muut kuin 
viranomaistahot (esim. erityistoimet, jos 
se olisi hankkeen luonteesta johtuen 
tarkoituksenmukaista ja/tai hanke 
toteutettaisiin yhteistyössä viranomaisten 
kanssa)

• yksityishenkilöt

• toiminimellä toimivat

Avustusta voivat saada Avustusta eivät voi saada

Avustus myönnetään 
yhdelle tuensaajalle. 

Avustusta voi siirtää siirron 
saajalle eli 

hankekumppanille.



BMVI – ajankohtaista

• BMVI- ja ISF-ohjelmat hyväksytty 
heinäkuussa 

• Toimeenpanosuunnitelmat käsitelty  
raha-asiainvaliokunnassa 1.9.

→ sisäministeriö hyväksynyt

• BMVI-ohjelmaan n. miljoona euroa 
lisärahoitusta IO-toimiin 
(yhteentoimivuus)
− tulee haettavaksi keväällä 2023

• lähtökohtaisesti kaikki toimet avoinna 
kaikissa hauissa



Temaattinen väline – erityistoimet

• Yhden tai useamman jäsenvaltion 
yhteisesti toteuttamia, erityistä lisäarvoa 
EU:lle tuottavia hankekokonaisuuksia

• Rahoitus myönnetään joko hanketta 
koordinoivan jäsenvaltion tai erikseen 
kunkin jäsenvaltion kansalliseen 
ohjelmaan lisärahoituksena.

• Hankerahoitus haetaan rahaston hakujen 
kautta.

• EU-tuki 90 %

Erityistoimet (Specific actions) Mihin Suomi osallistuu?

Support to comply with the 
implementation of the relevant 

interoperability legal framework (FI) 

Visa policy - digitalization, consular 
cooperation and other (NL, BE, DE, FI, 

SI)



Kysymyksiä? Nosta käsi tai
kirjoita chattiin



Sisäisen turvallisuuden 
rahasto (ISF)

OHJELMA JA TOIMET



Valmiuksia vahvistamalla

Varautumalla, ml. uudet uhatKriisinsietokyvyn kehittämisellä

Poliisi- ja  oikeudellisella yhteistyöllä

Uhrien ja todistajien suojelu

Ihmisten, julkisten tilojen ja kriittisten infrastruktuurien suojelu

Rajat ylittävän rikollisuuden ehkäiseminen ja torjuminen

Mikä on sisäisen turvallisuuden rahasto? 



Paljonko avustusta on haettavissa?

• Rahaston määrärahat 36,60 M €, josta avustuksina myönnetään n. 34,5 M €

• Hankkeen kokoa ei tarkemmin määritelty 

pl. kertakorvaushankkeelle myönnettävä EU-avustus enintään 200 000 euroa

• Välineistön hankintaan ja rakennuksiin saa käyttää max. 35 % määrärahasta

✓ Tuki 75%
✓ Korotettu tuki 90% tiettyihin toimiin
✓ Operatiivinen tuki 100%

Hanke 
max 3 v.



Erityistavoite 1 
tietojenvaihdon parantaminen 

Täytäntöönpanotoimet

1 A Unionin säännöstön yhdenmukainen soveltaminen

1 B Unionin ja hajautettujen tietojärjestelmien perustaminen, mukauttaminen, ylläpito ja 
yhteentoimivuus

1 C Unionin ja hajautettujen tietojärjestelmien aktiivisen käytön lisääminen

1 D Kansallisten toimenpiteiden tukeminen, mukaan lukien kansallisten tietokantojen 
yhteenliittäminen ja liittäminen unionin tietokantoihin

Rahoitus n. 12 M €



ET 1: rahoitettavat toimet (1/2)

• Toteutetaan Schengen-arvioinnin 
edellyttämät muutokset tietojärjestelmiin 
ja tietojenvaihtoon liittyen 

• Kehitetään tietojärjestelmiä, 
analyysityökaluja sekä laajamittaista 
yhteistyötä rikostiedustelu- ja 
analyysitoiminnan tarpeisiin. 

• Luodaan laaja kansallinen yhteentoimivuus 
kansainvälisten velvoitteiden toteuttamiseksi 

• Kehitetään kansallisia tieto-, asianhallinta- ja 
viestinvälitysjärjestelmiä.

• Rakennetaan EU-laajuisten tietojärjestelmien 
yhteentoimivuuteen liittyvät toiminnallisuudet, 
toteutetaan tarvittavat prosessimuutokset, 
ohjeistukset ja koulutus. 

1 A Unionin säännöstön soveltaminen 1 B Tietojärjestelmien perustaminen, 
mukauttaminen, ylläpito ja 
yhteentoimivuus



ET 1: rahoitettavat toimet (2/2)

• Luodaan teknologiset ratkaisut, jotka 
mahdollistavat kansallisen ja kansainvälisen 
tietoturvallisen tiedonhaun

• Tehostetaan tiedonvaihtoa ja operatiivista 
yhteistyötä eri maiden, EU- ja kansainvälisten 
organisaatioiden kanssa.

• Edistetään digitaalisuutta koko 
rikosprosessiketjussa, esim. koulutuksella ja uusien 
ohjelmien ja laitteistojen hankinnoilla. 

• Parannetaan viranomaisten osaamista ja 
työprosesseja hyödyntämään tietokantoja ja –
järjestelmiä.

• Edistetään innovatiivista digitalisaatiota, tekoälyä, 
tallennusratkaisuja, analyysikyvykkyyttä ja 
verkkoyhteyksiä viranomaisten toiminnassa laaja-
alaisesti. 

• Kansallisen ja keskitetyn, liikennemuotoneutraalin 
matkustajatietoyksikön perustamisesta laaditaan 
selvitykset ja toteutetaan tulokset.

1 C Unionin ja hajautettujen 
tietojärjestelmien aktiivisen käytön 
lisääminen

1 D Kansallisten toimenpiteiden tukeminen



Erityistavoite 2 
yhteisten operaatioiden lisääminen
Täytäntöönpanotoimet

2 A Kahteen tai useampaan jäsenvaltioon liittyvien lainvalvontaoperaatioiden lisääminen

2 B Viranomaisten ja muiden asiaankuuluvien toimijoiden välisen koordinoinnin parantaminen 
ja yhteistyön lisääminen sekä jäsenvaltioiden sisällä että niiden välillä

2 C Virastojen välisen yhteistyön parantaminen unionin tasolla jäsenvaltioiden kesken ja 
jäsenvaltioiden ja asiaankuuluvien unionin toimielinten ja laitosten välillä sekä kansallisella 
tasolla jäsenvaltion viranomaisten välillä

Rahoitus noin 3,8 M €



ET 2: rahoitettavat toimet (1/3)

• Osallistutaan yhteisiin tutkintaryhmiin, 
operaatioihin ja harjoituksiin. 

• Osallistutaan erikoisosaamista vaativiin 
yhteisoperaatioihin ja tiedonvaihtoon 

• Jatketaan aktiivista osallistumista EMPACT-
painopisteiden toimintapäiviin ja 
operaatioihin.  

2 A Kahteen tai useampaan 
jäsenvaltioon liittyvien 
lainvalvontaoperaatioiden lisääminen



ET 2: rahoitettavat toimet (2/3)

2 B Viranomaisten ja muiden 
toimijoiden välisen koordinoinnin 
parantaminen ja yhteistyön 
lisääminen sekä jäsenvaltioiden 
sisällä että niiden välillä

• Kehitetään lainvalvontaviranomaisten, muiden 
toimivaltaisten viranomaisten ja muiden 
toimijoiden välisiä koordinaatio- ja 
yhteistyömalleja sekä Suomessa että muiden 
maiden kanssa.

• Otetaan käyttöön uusia yhteistyö- ja 
tiedonvaihtomenetelmiä ja teknologisia 
sovelluksia ja välineitä.

• Tiedon ja datan siirtoa lainvalvonta- ja 
muiden toimivaltaisten viranomaisten välillä 
parannetaan ja työprosesseja yhtenäistetään.

• Ylläpidetään Suomen osallistumista 
kansainvälisiin verkostoihin.

• Koulutetaan viranomaisia ja sidosryhmiä niin 
verkossa tapahtuvan tiedonhankinnan kuin 
muun analyysi- ja tutkintatoiminnan osalta. 



ET 2: rahoitettavat toimet (3/3)

2 C Virastojen välisen yhteistyön 
parantaminen unionin tasolla 
jäsenvaltioiden kesken ja 
jäsenvaltioiden ja asiaankuuluvien 
unionin toimielinten ja laitosten 
välillä sekä kansallisella tasolla 
jäsenvaltion viranomaisten välillä

• Lähetetään yhteyshenkilöitä 
kansainvälisiin yhteistyöelimiin.

• Otetaan käyttöön uusia yhteistyö- ja 
tiedonvaihtomenetelmiä kansallisessa ja 
kansainvälisessä yhteistoiminnassa. 



Erityistavoite 3 
valmiuksien vahvistaminen
Täytäntöönpanotoimet

3 A Koulutus, harjoitukset ja parhaiden käytäntöjen jakaminen

3 B Voimavarojen ja tietämyksen yhdistäminen 

3 C Toimenpiteiden kehittäminen todistajien, väärinkäytösten paljastajien ja rikoksen uhrien 
tukemiseksi 

3 D Varusteiden, koulutusvälineiden ja muun turvallisuusinfrastruktuurin päivittäminen 

3 E Kriittisen infrastruktuurin suojaaminen 

Rahoitus noin 18,6 M €



ET 3: rahoitettavat toimet (1/3)

• Toteutetaan koulutuksia esim. 
radikalisoitumiseen, ihmiskauppaan, 
kyberrikostorjuntaan ja CBRNE-tilanteisiin 
liittyen. 

• Viranomaisten ja korkeakoulujen
koulutusyhteistyötä vahvistetaan, 
osallistutaan koulutuksiin ja yhteistyöryhmiin. 

• PolAMK osallistuu vaihto-ohjelmiin ja 
yhteisharjoituksiin. Suomi jatkaa aktiivisena 
CEPOLin jäsenenä.

• Kehitetään kansallista johtamis- ja 
analyysikyvykkyyttä erityistilanteissa. 

• Syvennetään yhteistyötä, käytänteiden jakamista ja 
tiedonvaihtoa, laajennetaan toimivien mallien käyttöä 
ja kehitetään uusia

• Viranomaisten ja yksityisen sektorin tietojenvaihtoa 
vahvistetaan

• Uusia toimintamuotoja rikoshyödyn poisottamisen 
kohdentamiseksi kehitetään.  

• Toteutetaan toimia pohjautuen EU-asetukseen 
verkossa levitettävän terroristisen sisällön estämisestä.

3 A Koulutus, harjoitukset ja 
parhaiden käytäntöjen jakaminen

3 B Voimavarojen ja tietämyksen 
yhdistäminen 



ET 3: rahoitettavat toimet (2/3)

• Parannetaan rikosten uhrien tukea, suojelua 
ja tiedonsaantia. Huomioidaan haavoittuvassa 
asemassa olevien erityistarpeet. Kehitetään 
toimintamalleja ja yhteistyötä viranomaisten, 
yksityisen sektorin ja järjestöjen välillä.

• Järjestetään tiedotusta, neuvontaa, 
koulutusta ja oikeusapua ilmoittajan suojaan 
liittyen. 

• Rikostorjunnan ja -tutkinnan teknologiaa ja 
välineistöä uudistetaan. 

• Hankitaan viranomaisille moderneja teknisiä 
välineitä ja tietoteknisiä ratkaisuja sekä 
erityiskalustoa. 

• Hankitaan suojavälineitä ja varusteita 
operatiivisen toiminnan ensivasteen 
tehtäviin. 

• Kehitetään UAS-toimintaa.

3 C Toimenpiteiden kehittäminen 
todistajien, väärinkäytösten 
paljastajien ja rikoksen uhrien 
tukemiseksi 

3 D Varusteiden, koulutusvälineiden ja 
muun turvallisuusinfrastruktuurin 
päivittäminen 



ET 3: rahoitettavat toimet (3/3)

• Järjestetään testaus-, kehittämis-, koulutus-
ja harjoitustoimintaa, myös kansainvälisesti, 
ja hankitaan välineistöä kriittisten 
infrastruktuurien suojaamiseksi huomioiden 
uudet uhat. 

• Turvallisuusviranomaisten julkisten tilojen 
omasuojaa parannetaan. 

3 E Kriittisen infrastruktuurin 
suojaaminen 



Korkeamman 90 % tuen toimet
Kaikissa erityistavoitteissa hankkeet, joiden tavoitteena on 

• ehkäistä ja torjua radikalisoitumista,

• parantaa EU:n tietojärjestelmien ja kansallisten tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmien 
yhteentoimivuutta, 

• torjua vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden aiheuttamia tärkeimpiä uhkia EU:n 
toimintapoliittisen syklin/EMPACTin operatiivisten toimien puitteissa,

• ehkäistä ja torjua kyberrikollisuutta, erityisesti verkossa tapahtuvaa lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä, ja rikoksia, joissa internet on ensisijainen foorumi todisteiden keräämiselle,

• parantaa kriittisen infrastruktuurin turvallisuutta ja häiriönsietokykyä.



Operatiivinen tuki (1/2)

• Käytetään tukemaan viranomaisia, jotka 
vastaavat sellaisten tehtävien 
suorittamisesta ja palvelujen 
tarjoamisesta, jotka muodostavat unionin 
hyväksi suoritettavan julkisen palvelun.

• 100-prosenttista EU-tukea

• enintään 20 % ohjelman määrärahoista

• myönnetään kohdennettuna 
yleisavustuksena tiettyyn osaan 
avustuksen saajan toiminnasta.

• ei myönnetä kehittämishankkeisiin

ISF-rahastossa operatiivista tukea 
hyödyntävät poliisi ja oikeusrekisterikeskus.



Operatiivinen tuki (2/2)

• tietojenvaihtoa tukevien kansallisten tietojärjestelmien ja -verkkojen ylläpidosta ja 
käyttötuesta aiheutuvat kulut sekä henkilöstömenot, ET 1

• operaatioiden, tutkintaryhmien, harjoitusten henkilöstömenot, ET 2

• teknisten välineiden, kaluston ja varusteiden ylläpito, ET 2 ja ET 3



Kenelle avustusta voidaan myöntää?

• paikallis-, alue- ja kansallisen tason 
viranomaiset

• järjestöt ja yhdistykset

• 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.



Rahastojen haut
TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2022 - 2023



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



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, toisistaan erillinen hanke

Ohjelmakausi 2021-2027 Hankkeet



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.

Rahaston ohjelma Rahaston toimeenpanosuunnitelma

Hakija! 
Tutustu 

erityisesti 
tähän!



Toimeenpanosuunnitelma tukee hakijaa

• Toimen nimi (ns. kehittämisen kohde)

• Toimen kuvaus

• Päämäärä

• Esimerkkejä tuettavista toimista

• Tulostavoitteet

• Avustusprosentti

• Mahdolliset tuensaajat

• Sovellettavat indikaattorit

• Missä haussa toimi on avoinna

Toimeenpanosuunnitelmasta löydät: 



Sisäasioiden rahastojen syksyn 2022 haku

3.10.2022 

Haku käynnistyy.

1.11.2022

Haku päättyy.

Tammikuu
2023

Päätökset laaditaan.

Hankkeet voivat käynnistyä

päätöksen saamisesta

(tai perustelluissa

tapauksissa hakemuksen
jättämisestä).

Maaliskuu
2023

Kevään 2023 haku

avattaneen maaliskuussa.



Tutustu näihin ennen hakua

• Rahaston ohjelma

• Toimeenpanosuunnitelma

• Hakijan opas

• Hakulomake

• Indikaattoriohje

Lisäksi tutustu:

• Hakuilmoitus

• Kustannusmallit: https://eusa-
rahastot2021.fi/kustannusmallit

Aineistopankki: https://eusa-
rahastot2021.fi/aineistopankki 

AMIF-rahaston ohjelma ja toimet 2022 16.8.2022.pptx


Mistä lisätietoa?

• Tiedotamme tulevista koulutuksista ja hauista uuden kauden 
verkkosivustolla www.eusa-rahastot2021.fi

• Tilaa uutiskirje, tilaus verkkosivustolta

• Ota Twitter-tilimme seurantaan @EUSArahastot

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

AMIF-rahaston ohjelma ja toimet 2022 16.8.2022.pptx
http://www.twitter.com/eusarahastot
mailto:eusa.sm@govsec.fi
mailto:etunimi.sukunimi@govsec.fi


Kiitos!
virpi.karjalainen@govsec.fi (ISF)
riika.valiahde@govsec.fi (BMVI)

mari.totterman@govsec.fi

www.eusa-rahastot.fi


