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Koulutuksen tavoite

Koulutuksen jälkeen tiedät:

• minkälaisia tavoitteita AMIF-rahaston 
ohjelmaan sisältyy

• minkälaista toimintaa voidaan avustaa ja

• minkälaisia tuloksia avustettavalta 
toiminnalta odotetaan

• syksyn 2022 hakujen sisällöt



Sisältö
• Mikä on AMIF-rahasto

• Rahaston rahoitus

• Kohderyhmä

• Syksyllä 2022 avoinna olevat toimet



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

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

https://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? 



AMIF-rahaston ohjelma 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 merkkirajat.



Toimeenpanosuunnitelma tukee hakijaa

• Tulevien hakujen suunnitellut sisällöt

• Toimen nimi (ns. kehittämisen kohde)

• Toimen kuvaus

• Päämäärä

• Esimerkkejä tuettavista toimista

• Tulostavoitteet

• Avustusprosentti

• Mahdolliset tuensaajat

• Sovellettavat indikaattorit

• Missä haussa toimi on avoinna

Toimeenpanosuunnitelmasta löydät: 



Esimerkkitaulukko toimeenpanosuunnitelmasta

Haut

Syksy 
2022

Koko 
rahoitussuunnitelma
löytyy toimeenpano-

suunnitelmasta.



Esimerkkitaulukko 2 toimeenpanosuunnitelmasta

Päämäärä

Tulostavoitteet

%

Indikaattorit

Hakuaika



Rahoitus

• Rahaston avustuksena myönnettävät 
määrärahat ohjelmakaudella 2021-2027  
62,4 milj. €

• Tuki 75%

• Korotettu tuki 90% tiettyihin toimiin

• Operatiivinen tuki 100%

• Lisäksi rahaston kautta 
uudelleensijoittamista koskeva kompensaatio 
10 000 € / kiintiöpakolainen

Hankkeen 
kesto max 3 

vuotta



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



Haavoittuvassa asemassa olevat

• alaikäiset

• ilman huoltajaa olevat alaikäiset 

• vammaiset 

• vanhukset

• raskaana olevat naiset, 

• yksinhuoltajat, joilla on alaikäisiä lapsia

• ihmiskaupan uhrit

• vakavista sairauksista kärsivät henkilöt 

• mielenterveyshäiriöistä kärsivät henkilöt

• kidutuksen, raiskauksen tai muun vakavan 
psyykkisen, fyysisen tai seksuaalisen väkivallan 
kohteeksi joutuneet henkilöt

Ohjelmassa panostetaan haavoittuvassa asemassa olevien tukemiseen. 
Lista määritelmään kuuluvista henkilöistä esim. EU-direktiivistä 2013/33/EU 
(vastaanottodirektiivi). Esim:



AMIF voi tukea Ukraina-tilanteeseen liittyviä 
toimia, esim.:

• Turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmän 
kapasiteetin tukeminen 

• Yksityismajoituksessa olevien asiakkaiden 
tukeminen

• Esikotouttava toiminta

• Haavoittuvassa asemassa olevien 
asiakkaiden tukipalvelut 
vastaanottojärjestelmässä

• Alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta, 
yhteiskuntaorientaatio ja räätälöidyt 
tukipalvelut.

• Kotoutumisen parissa työskentelevien 
ohjausosaamisen ja verkosto- ja 
alueellisen yhteistyön kehittäminen sekä 
tietopohjan vahvistaminen 

• Palveluiden ja palvelukokonaisuuksien 
kehittäminen haavoittuvassa asemassa 
olevien kolmansien maiden kansalaisten 
tarpeisiin

Erityistavoite 1 turvapaikka- ja 
vastaanottojärjestelmä

Erityistavoite 2 laillinen 
maahanmuutto ja kotoutuminen



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

• Uutena: 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. 



Korkeampaan tukeen oikeuttavat toimet 
(90%)
• Paikallisten ja alueellisten 

viranomaisten ja 
kansalaisjärjestöjen, myös pakolais-
ja maahanmuuttojärjestöjen, toteuttamat 
kotouttamistoimenpiteet;

• Toimenpiteet, jotka on kohdennettu 
haavoittuvassa asemassa oleviin 
henkilöihin ja sellaisiin kansainvälistä 
suojelua hakeviin henkilöihin, joilla on 
erityisiä vastaanottoon tai menettelyihin 
liittyviä tarpeita, myös toimenpiteet, joilla 
varmistetaan alaikäisten tehokas 
suojelu

• Toimet säilöönoton tehokkaiden 
vaihtoehtojen kehittämiseksi ja 
toteuttamiseksi;

• Tuettu vapaaehtoinen paluu ja 
uudelleenkotouttamisohjelmat ja 
niihin liittyvät toiminnot;



Operatiivinen tuki

”Operatiivista tukea voidaan käyttää 
tukemaan viranomaisia, jotka vastaavat 
sellaisten tehtävien suorittamisesta ja 
palvelujen tarjoamisesta, jotka 
muodostavat unionin hyväksi suoritettavan 
julkisen palvelun”

• 100% tukea

• enintään 15% ohjelman määrärahoista

• myönnetään kohdennettuna 
yleisavustuksena tiettyyn osaan 
avustuksen saajan toiminnasta.

• ei myönnetä kehittämishankkeisiin

AMIF-rahastossa operatiivisella tuella 
voidaan kattaa:

• henkilöstökustannukset;

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

• palvelujen kustannukset, esimerkiksi 
infrastruktuurin huolto ja korjaaminen.

AMIF-rahastossa operatiivinen tuki käytössä 
erityistavoitteissa 1-3 ja sitä hyödyntävät 

Maahanmuuttovirasto ja Poliisi.



Syksyllä 2022 haettavana olevat toimet



Erityistavoite 1 haettavaksi avattavat 
toimet, syksy 2022

• Turvapaikkamenettelyn tehokkuuden ja varautuvuuden parantaminen

• Oikeusturvan kannalta laadukkaat turvapaikkaprosessit 

• Turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmän kapasiteetin tukeminen

• Yksityismajoituksessa olevien asiakkaiden tukeminen

• Esikotouttavan toiminnan ja onnistuneen kuntaan muuton vahvistaminen

• Haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden tukipalvelut

• Uudelleensijoittamisen edellytyksiä vahvistavat toimet alue- ja paikallistasolla

Rahoitus syksyn 
haussa 7,5 milj. € 



Turvapaikkamenettelyn tehokkuuden ja 
varautuvuuden parantaminen 

parantaa turvapaikkamenettelyn 
tehokkuutta ja varautuvuutta 
sujuvoittamalla menettelyn eri vaiheita ja 
parantamalla menettelyn laatua.  
Tavoitteena on varmistaa 
turvapaikkahakemusten käsittelyn sujuvuus 
ja asioiden käsittelyn oikea-aikaisuus sekä 
turvata asiakkaiden oikeusturva.

• turvapaikkamenettely on tehokkaampaa

• asiointi sekä tietojen toimittaminen 
turvapaikkaprosessissa on sujuvampaa 

• osaaminen entistä parempaa

• käsittelyajat lyhentyvät 

• järjestelmä on paremmin varautunut 
äkillisiin tilanteisiin

• + indikaattorit

Päämääränä on Tulostavoitteet



Oikeusturvan kannalta laadukkaat 
turvapaikkaprosessit

• varmistaa turvapaikanhakijoiden 
oikeusturvan ja yhdenvertaisuuden 
toteutuminen vahvistamalla oikeudellisen 
neuvonnan, oikeusapupalveluiden ja 
tulkkauksen saatavuutta ja laatua. 

• turvapaikkapuhuttelun laatua ja sujuvuutta on 
parannettu 

• erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville 
kyetään paremmin varmistamaan sujuva ja 
turvallinen turvapaikkaprosessi myös 
kuulemisissa

• viranomaiset ja turvapaikkaprosessi ovat 
palveluiden laadun osalta paremmin varautuneet 
laajamittaiseen maahantuloon

• turvapaikkapuhuttelun laadun kehittämisellä on 
myötävaikutettu puhuttelun lyhempään kestoon

• + indikaattorit

Päämääränä on Tulostavoitteet



Turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmän 
kapasiteetin tukeminen

• kehittää vastaanotto-olosuhteita 
järjestelmän tehokkuuden, 
varautuvuuden ja mukautuvuuden 
varmistamiseksi sekä tukea 
vastaanottojärjestelmän kapasiteettia 
palveluiden ja infrastruktuurin osalta. 

• Tavoitteena on myös päivittää 
infrastruktuuria vastaamaan nykypäivän 
tarpeita erityisesti erityisryhmien 
tukemisessa.

• vastaanottojärjestelmän infrastruktuuri 
vastaa paremmin palvelutarpeita

• toiminnot ovat ajanmukaisia ja 
tietoturvallisia

• henkilöstön osaaminen on vahvistunut

• + indikaattorit

Päämääränä on Tulostavoitteet



• varmistaa riittävä yhteydenpito 
yksityismajoituksessa oleviin ja 
kehittää siihen keinovalikoimia
sekä palvelumalleja. 

• vastaanottojärjestelmän viranomaisilla ja 
vastaanottokeskuksilla on tarpeeksi tietoa 
yksityismajoittujien palvelutarpeista

• helpommin saavutettavat palvelut

• yksityismajoituksessa asuvat tietävät, mihin 
palveluihin heillä on oikeus ja mistä palveluita saa 

• yhteydenpitoa asiakkaiden ja vastaanottokeskusten 
välillä on sujuvoitettu 

• viranomaisten kesken on luotu selkeitä ohjeita 
yksityismajoittuvia koskevien tiedonvaihtoon

• + indikaattorit

Päämääränä on Tulostavoitteet

Yksityismajoituksessa olevien asiakkaiden 
tukeminen



Esikotouttavan toiminnan ja onnistuneen 
kuntaan muuton vahvistaminen

• edistää kotoutumisen edellytyksiä 
ja osaamisen tunnistamista 
vastaanottovaiheessa sekä 
nopeuttaa kotoutumisen 
käynnistymistä sujuvoittamalla 
nivelvaihetta 
vastaanottokeskuksesta kuntaan 
siirryttäessä. 

• tp-hakijoille on laajemmin tarjolla erilaisia työ- ja 
opintotoiminnan mahdollisuuksia

• enemmän tietoa lähellä olevista työ- ja 
opiskelumahdollisuuksista

• tp-hakijaäideillä paremmat mahdollisuudet osallistua 
työ- ja opintotoimintaan

• opintotoiminnassa käytettävät välineet ovat 
nykyaikaisia ja toimivia 

• moniammatillinen yhteistyö ja tiedonkulku kuntaan 
muuton nivelvaiheessa on sujuvampaa

• tuki oleskeluluvan saaneelle kuntaan muuton 
nivelvaiheessa on vahvistunut

• + indikaattorit

Päämääränä on Tulostavoitteet



Haavoittuvassa asemassa olevien 
asiakkaiden tukipalvelut

• vahvistaa haavoittuvassa asemassa 
olevien turvapaikanhakija-asiakkaiden 
tunnistamista, huomioimista ja 
tukipalveluihin ohjaamista, 
huomioiden myös lapsen edun ja 
ihmiskaupan uhrien oikeuksien 
toteutuminen turvapaikka- ja 
vastaanottojärjestelmää koskevissa 
kehittämistoimissa.

• viranomaisten ja vastaanottokeskusten tiedot, 
osaaminen ja työskentelymenetelmät 
haavoittuvassa asemassa olevien tukemiseksi 
ovat parantuneet 

• haavoittuvassa asemassa olevien erityistarpeet 
kyetään huomioimaan paremmin 

• haavoittuvassa asemassa oleville on tarjolla 
kattavasti tukimuotoja

• ihmiskaupan uhrien uudelleen uhriksi 
joutumista on kyetty ehkäisemään

• + indikaattorit

Päämääränä on Tulostavoitteet



Uudelleensijoittamisen edellytyksiä 
vahvistavat toimet alue- ja paikallistasolla

• kehittää uudelleensijoittamis-
järjestelmään liittyviä toimia 
erityisesti alue- ja paikallistasolla, 
edistää kuntien ja kolmannen sektorin 
osallistumista kiintiöpakolaisten 
vastaanoton ja ensivaiheen 
kotoutumisen tukemiseksi sekä 
vahvistaa uudelleensijoittamis-
toimintaan liittyviä menetelmiä ja 
osaamista. 

• uudelleensijoittamisjärjestelmään 
edistämiseksi on tarjolla uudenlaisia alue- ja 
paikallistason toimintatapoja ja yhteistyön 
malleja 

• uudelleensijoittamistoimintaan liittyvää alue-
ja paikallistason osallisuutta, aktiivisuutta ja 
osaamista on lisätty 

• alue- ja paikallistason 
uudelleensijoittamistoiminta on sujuvampaa

• + indikaattorit

Päämääränä on Tulostavoitteet



Erityistavoite 2: haettavaksi avattavat 
toimet syksy 2022

• Työperäisen maahanmuuton edistäminen

• Oleskelulupaprosessien tehostaminen ja kehittäminen

• Laillisen maahanmuuton väylien kehittäminen ja sitä koskeva kansainvälinen 
yhteistyö

• Alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta, yhteiskuntaorientaatio ja räätälöidyt tukipalvelut. 

• Kotoutumisen parissa työskentelevien ohjausosaamisen ja verkosto- ja alueellisen 
yhteistyön kehittäminen sekä tietopohjan vahvistaminen 

• Palveluiden ja palvelukokonaisuuksien kehittäminen haavoittuvassa asemassa 
olevien kolmansien maiden kansalaisten tarpeisiin 

Rahoitus syksyn 
haussa 7,9 milj. 

€: 



Työperäisen maahanmuuton 
edistäminen

• edistää työperäistä maahanmuuttoa 
lähtömaissa ja kehittää Suomen ja 
kolmansien maiden välistä 
rekrytointiyhteistyötä

• osaajien maahanmuuttoa edistäviä prosesseja 
on sujuvoitettu 

• lähtömaiden kanssa tehtävä yhteistyö 
ammattitaidon testauksessa, tutkintojen 
tunnistamisessa ja ammatti- ja kieliopetuksessa 
on vahvistunut 

• toimien avulla on kyetty tarjoamaan 
kielikoulutusta ja pätevöitymispolkuja 

• työnantajille, työntekijöille, yrittäjille ja 
opiskelijoille on luotu sujuvia palvelupolkuja 

• + indikaattorit

Päämääränä on Tulostavoitteet



Oleskelulupaprosessien tehostaminen ja 
kehittäminen

• tehostaa  lupaprosesseja ja kehittää 
maahanmuuttohallinnon tiedolla 
johtamista sekä prosesseihin liittyvää 
osaamista 

• maahanmuuttohallinnon tiedolla johtamisen 
valmiudet ovat parantuneet

• asiakaspolut ovat sujuvia ja asiakasviestintä selkeää 
ja asiakastyytyväisyys on parantunut

• lisäselvityspyyntöjen suhteellinen määrä on 
pienentynyt

• lupaprosesseille on luotu perehdytysmalli

• henkilöstön osaaminen on ajantasaista ja 
toimintatapoja on yhtenäistetty

• työ- ja koulutusperusteisten lupien jälkivalvontaa on 
automatisoitu ja lupamenettelyn eheyttä parannettu

• oleskelulupien käsittelyaikaa on nopeutettu 

• + indikaattorit

Päämääränä on Tulostavoitteet



Laillisen maahanmuuton 
sujuvoittaminen

• Päämääränä on edistää laillisen 
maahanmuuton väylien tarjoamista ja 
saavutettavuutta sekä sitä koskevaa 
kansainvälistä yhteistyötä

• maahantuloväyliä on kehitetty osana 
kumppanuuksia kolmansien maiden kanssa 

• kumppanuuksiin on luotu rakenteita ja 
toimintatapoja 

• työperäistä maahanmuuttoa on edistetty

• + indikaattorit

Päämäärä Tulostavoitteet



Kotoutumisen edistämisen toimet 
syksyn 2022 haussa

• Syksyllä 2022 haettavana olevissa kotoutumisen edistämisen toimissa 
painottuvat rakenteellisiin muutoksiin liittyvät tarpeet.

− Hyvinvointialueiden aloittaminen
− Hallituksen selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista (2021) 
− Kotoutumislain tuleviin muutoksiin valmistautuminen



Alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta, 
yhteiskuntaorientaatio ja räätälöidyt tukipalvelut 

• vahvistaa kolmansien maiden 
kansalaisten palvelutarpeita vastaavia 
tukipalveluita heti kotoutumisen 
alkuvaiheessa, huomioiden erityisen 
haavoittuvassa asemassa olevien tai 
erityisen tuen tarpeessa olevien 
tilanne. 

• alkuvaiheen tukipalveluiden saatavuutta, 
tavoitettavuutta ja sisältöjä on vahvistettu eri 
puolilla Suomea. 

• 3. maiden kansalaisille, erityisesti erityisen tuen 
tarpeessa oleville, on tarjottu tehostetusti 
omakielistä tukea

• 3. maiden kansalaisten arjen taitoja, kuten digi- ja 
mediataitoja, kielitaitoa tai asumiseen liittyviä 
taitoja on vahvistettu

• neuvonta- ja ohjauspalveluita tarjoavien tahojen 
välinen yhteistyö on vahvistunut ja selkeytynyt 

• etäpalveluiden käyttöä on edistetty 

• + indikaattorit

Päämääränä on: Tulostavoitteet

Pääasiallinen kohderyhmä: 
kolmansien maiden kansalaiset, erit. 

haavoittuvassa asemassa olevat.



Kotoutumisen parissa työskentelevien ohjausosaamisen ja 
verkosto- ja alueellisen yhteistyön kehittäminen sekä 
tietopohjan vahvistaminen 

• kehittää kotoutumisen parissa 
työskentelevien ohjausosaamista ja 
verkosto- ja alueellista yhteistyötä 
sekä vahvistaa maahanmuuton 
tietopohjaa.

• on kehitetty ja kokeiltu uusia monikanavaisia ja 
monikielisiä ohjauksen ja neuvonnan muotoja

• ohjausta on organisoitu uusin tavoin 
alueellisessa ja paikallisessa yhteistyössä 

• tuotetaan uutta tietoa seurannan 
mahdollistamiseksi 

• kehittämistoimintojen ohessa kolmansien 
maiden kansalaiset ovat saaneet kotoutumista 
ja työllistymistä edistävää ohjausta ja 
neuvontaa

• + indikaattorit

Päämääränä on: Tulostavoitteet

Pääasiallinen kohderyhmä: 
kotoutumistyötä tekevät 

ammattilaiset sekä paikalliset- ja 
alueelliset viranomaiset.



Palveluiden ja palvelukokonaisuuksien kehittäminen 
haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden 
kansalaisten tarpeisiin 

• kehittää palveluita vastaamaan 
maahanmuuttajien tarpeita 

• edistää palvelujen saatavuutta 
ja saavutettavuutta, 
huomioiden erityisesti 
haavoittuvassa asemassa 
olevien, ml. ihmiskaupan 
uhrien erityistarpeet.

• palveluissa 3. maiden kansalaisia kohtaavien 
osaaminen on vahvistunut

• palvelut on entistä paremmin saatavilla ja 
saavutettavia

• maahanmuuttajajärjestöjen ja maahanmuuttajien 
osallisuus palveluiden suunnittelussa ja 
kehittämisessä on vahvistunut

• 3. maiden kansalaisten hyvinvointia, terveyttä ja 
elämänhallintaa on edistetty

• matalan kynnyksen palveluita ja osaavaa 
tukihenkilötoimintaa on paremmin tarjolla

• + indikaattorit

Päämääränä on: Tulostavoitteet

Pääasiallinen kohderyhmä:, 
palveluissa työskentelevät 

ammattilaiset, viranomaiset ja 3. 
maiden kansalaiset.



Koto-toimien idea- ja kumppanihaku 

• Ajatuksena saattaa samankaltaiset kehittämistarpeet, hankeideat ja 
hanketoimijat yhteen -> useamman toimijan yhteishankkeilla mahdollisuus 
parempaan vaikuttavuuteen 

• Yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten kanssa

• Osallistujille yhteinen sparraustilaisuus

• Toimita ideahakulomake osoitteisiin eusa.sm@govsec.fi ja 
kirjaamo.sm@govsec.fi viimeistään 26.8.2022.



AMIF koto-toimien haku keväällä 2023

Haettavana kotoutumiseen yleisemmin liittyviä teemoja
− Maahanmuuttajanaisten työllisyyden esteiden poistaminen
− Maahanmuuttajaperheiden hyvinvoinnin tukeminen
− Koulupudokkuuden ehkäiseminen ja koulumenestyksen tukeminen
− Kolmansien maiden kansalaisten osallisuuden ja 

vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen sekä yhteiskunnan 
vastaanottavuuden edistäminen

Tarkempaa tietoa löydät 
toimeenpanosuunnitelmasta!



Erityistavoite 3: haettavat toimet
syksy 2022

Avustettu vapaaehtoinen paluu ja 
uudelleenkotoutuminen

• Päämääränä lisätä paluuneuvonnan kattavuutta, 
laatua, oikea-aikaisuutta ja kokonaisvaltaisen 
paluuneuvonnan muotoja

Palauttamisen hallintaa koskevat toimet

• Päämääränä vahvistaa palauttamisen hallintaa 
sekä sitä koskevaa tietopohjaa, tiedonvaihtoa ja 
yhteistyötä.

Takaisinottoa ja kestävää paluuta 
koskeva yhteistyö

• Päämääränä vahvistaa yhteistyötä 3. maiden 
kanssa sekä lisätä niiden valmiuksia takaisinoton 
sekä kestävän paluun mahdollistamiseksi

Rahoitus syksyn 
haussa 1 milj. € 

Paluuta koskevan infrastruktuurin ja 
menettelyiden vahvistaminen
• Päämääränä varmistaa paluuta koskevien 

Schengen-arviointien ja -suositusten mukainen 
toimeenpano sekä kehittää viranomaisten 
järjestelmiä tiedonsaannin tehostamiseksi.

Säilöönottotoiminta ja vaihtoehtoiset 
turvaamistoimet
• Päämääränä kehittää säilöönottotoimintaa ja 

sitä koskevia palvelusisältöjä sekä toteuttaa 
vaihtoehtoisten turvaamistoimien kannalta 
tarpeelliset toimenpiteet.

(Operatiivinen tuki?)



Tutustu näihin ennen hakua

• (AMIF-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


Syksyn AMIF-haku avoinna 3.10. – 1.11. 

• Uudet hakulomakkeet ja hakuilmoitus julkaistaan nettisivuilla 
www.eusa-rahastot2021.fi

• Syksyn haku sähköisillä excel-lomakkeilla

• Hakuilmoitus julkaistaan viimeistään haun avautuessa.

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


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
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