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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 



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 
laatimalla tieto-, toiminta- ja 
käyttöoikeusarkkitehtuuri sekä 
suunnittelemalla tekniset ratkaisut.

• 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 kansallisista ja 
kansainvälisistä tietolähteestä ja 
käyttäjäviranomaisesta riippumatta. 

• 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 ohjeistuksella ja koulutuksella 
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. Edistetään ja 
toteutetaan yhteistyötä sekä kansallisten että 
kansainvälisten viranomaisten kanssa.

• Osallistutaan erikoisosaamista vaativiin 
yhteisoperaatioihin ja tiedonvaihtoon 
esimerkiksi verkkorikollisuuden ja 
ympäristörikollisuuden sektoreilla.

• 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, mm. huumerikollisuuden, 
korruption, väkivaltaisen radikalisoitumisen ja 
ekstremismin tunnistamisen, ehkäisemisen ja varhaisen 
vaiheen puuttumisen kehittämiseksi ja terroristisen 
propagandan torjumiseksi.

• Viranomaisten ja yksityisen sektorin tietojenvaihtoa 
vahvistetaan, esim. rahanpesussa ja 
petosrikollisuudessa. 

• 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

Lisätietoa 
hakemuksen 
laatimisesta 

koulutuksissamme
3.5. ja 11.5.



• vuoden 2023 alkupuolella käynnistyvät 
hankkeet

2. haku lokakuussa 2022

• korkean prioriteetin/kiireellistä 
rahoittamista vaativat toimet, joiden 
tulee käynnistyä vuoden 2022 aikana tai 
viimeistään tammikuussa 2023

• haettavaksi takautuvasti rahoitettavat 
toimet (käynnistyneet 1.1.2021 tai sen 
jälkeen) 

• hankkeiden tulee käynnistyä viimeistään 
tammikuussa 2023

1. haku 9.5.-6.6.2022

Haut järjestetään 2 kertaa vuodessa



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: 



%

Indikaattorit

Hakuaika

Päämäärä

Tulostavoitteet



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.



Indikaattorit BMVI-rahastossa

• hankittujen laitteiden ja kulkuneuvojen 
määrää 

• ylläpidetyn/korjatun infrastruktuurin 
määrää

• tukea saaneiden osallistujien, kuten 
koulutustoimiin osallistujien määrää

• kolmansiin maihin lähetettyjen 
yhteyshenkilöiden määrää

• kehitettyjen / ylläpidettyjen / 
parannettujen tietoteknisten toimintojen 
määrää

• Frontexin kalustoreserviin rekisteröityjen 
ja käyttöön annettujen laitteiden määrää

• rajatarkastusautomaattien ja 
automaattiporttien kautta tapahtuneiden 
rajanylitysten määrää

• digitaalisin menetelmin jätettyjen 
viisumihakemusten määrää 

• huomioon otettujen Schengen-
arvioinneissa ja 
haavoittuvuusarvioinneissa annettujen 
suositusten määrää

• koulutustoimien hyödyllisyyttä

Tuotosindikaattoreilla mitataan mm. Tulosindikaattoreilla mitataan mm.



Indikaattorit ISF-rahastossa

• Perustettujen/mukautettujen/ylläpidettyjen 
tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmien 
lukumäärää

• Asiantuntijakokousten/työpajojen/ 
opintokäyntien/yhteisten harjoitusten 
määrää

• Koulutustoimiin osallistujien määrä

• Hankittujen laitteiden määrää

• Avustettujen rikosten uhrien määrää

• Koulutuksen hyödyllisyyttä

• Rajat ylittävien operaatioiden yhteydessä 
takavarikoitujen laittomien huumausaineiden 
määrää

• Radikalisoitumisen ehkäisemiseksi 
kehitettyjen/jatkettujen toimien määrää

• Kriittisten infrastruktuurien määrää, joissa 
on uudet/mukautetut valmiudet 
turvallisuusriskien varalta

Tuotosindikaattoreilla mitataan mm. Tulosindikaattoreilla mitataan mm.



Aikataulu

Huhtikuu
2022

Rahaston hakukoulutukset

Toukokuu
2022

Rahaston hakukoulutukset

Komissio hyväksyy
ohjelman*

Ohjelma ja 
toimeenpanosuunnitelma

julkaistaan*

1. haku avataan

(*arvio)

Elokuu
2022

Avustuspäätökset 1. hausta

laaditaan

(1. haun hankkeet

käynnistyvät viimeistään
01/2023)

Lokakuu
2022

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 uudella verkkosivustolla www.eusa-
rahastot2021.fi

• Tilaa kuluvan kauden uutiskirje, tilaus verkkosivustolta

• Ota Twitter-tilimme seurantaan @EUSArahastot

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

http://www.eusa-rahastot2021.fi/
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)

www.eusa-rahastot.fi


