
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) rahoitetut hankkeet, lista päivitetty 25.11.2022 
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2021FI65AMPR001
1 Euroopan yhteinen 
turvapaikkajärjestelmä

VN-17611-2022
Joustava 
turvapaikkamenettely

Operatiivisen tuen avulla on tarkoitus 
varmistaa ja ylläpitää turvapaikanhakijoiden 
hakemusten tehokas käsittely ja 
turvapaikkapäätösten korkea laatu myös 
muutosten keskellä. 
Operatiivisella tuella on tarkoitus taata, että 
turvapaikkatutkinnassa työskentelee 
jatkuvasti riittävästi henkilöitä, joilla on 
monipuolisesti kokemusta ja osaamista 
erilaisten asiakkaiden hakemusperusteiden 
selvittämisestä ja asioiden edistämisestä. 
Varmistamalla riittävän ammattitaidon 
säilyminen turvapaikkatutkinnassa, voidaan 
varautua entistä paremmin muuttuviin ja 
yllättäviinkin maailmanpoliittisiin 
kehityskulkuihin sekä samalla takaamaan 
päätöksenteon ja asiakaskokemuksen 
sujuvuus ja laatu.
Riittävän ammattitaitoisen henkilöstön 
sujuvasti ja laadukkaasti tekemien päätösten 
myötä vastaanoton kustannukset pienenevät, 
kun asiakkaiden turvapaikkamenettely kestää 
mahdollisimman vähän aikaa.

01.01.2023 31.12.2025 FI

ET1: 008 Operatiivinen tuki|
010 Valmistelu-ja seurantatoimet, 
hallinnolliset ja tekniset toimet|
003 Ei mikään edellämainituista| 

2 200 120,80 € AMIF 100 %             2 200 120,80 Maahanmuuttovirasto
Opastinsilta 12A, 
00860 Helsinki

2021FI65AMPR001
1 Euroopan yhteinen 
turvapaikkajärjestelmä

VN-17622-2022
Yhteisölähtöisen 
kotoutumisen pilotti

Yhteisölähtöisen kotoutumisen pilotti 
käynnistää ja testaa yhteisökummitoimintaa 
erilaisissa kiintiöpakolaisia vastaanottavissa 
kunnissa. Pakolaiset kotoutuvat turvalliseen 
yhteisöön, jossa kummien ja muiden 
toimijoiden avulla heidän sosiaaliset 
kontaktinsa monipuolistuvat. Hankkeessa 
koulutetaan sekä kiintiöpakolaisia että 
kummeja löytämään parhaita keinoja, joiden 
avulla pakolaiset saavat tietoa elämästä 
Suomessa sekä taitoa toimia uudella 
paikkakunnalla. Sosiaaliset suhteet ja 
verkostot ovat ensiarvoisen tärkeitä 
kotoutumisen alkuvaiheessa. 
Pilotin odotetut tulokset: Vahva yhteisön tuki 
ja sitoutuneet yhteisökummit edistävät 
kotoutumista. Viranomaisten ja järjestöjen 
tiivis ja sopimuksellinen yhteistyö tuo lisää 
osaamista ja toimintavolyymia paikkakunnille. 
Hanke tuottaa Suomen kontekstiin soveltuvan 
yhteisölähtöisen kotoutumisen mallin. 
Päätoteuttaja: Suomen Punainen Risti. 
Hankekumppanit: Kirkkohallitus ja Humak 
sekä neljä SPR:n piiriä.

01.01.2023 31.12.2025 FI

ET1: 006 Uudelleensijoittaminen tai 
humanitaarinen maahanpääsy|
011 Apu- ja tukipalveluiden 
tarjoaminen kolmansien maiden 
kansalaisille|
003 Ei mikään edellämainituista| 

1 090 857,79 € AMIF 90 % 981 772,01
Suomen Punainen 
Risti

PL 168, 00141 
Helsinki

2021FI65AMPR001
1 Euroopan yhteinen 
turvapaikkajärjestelmä

VN-17629-2022 VOK-valmius

VOK-valmius hankkeessa kehitetään 
Maahanmuuttoviraston Helsingin, Oulun sekä 
Joutsenon vastaanottokeskusten tiloja, 
varustusta sekä infrastruktuuria vastaamaan 
nykypäivän tarpeita ja tukemaan 
varautumisvalmiutta vastaamaan äkillisiin 
muutoksiin turvapaikkahakijoiden määrissä. 

01.08.2022 31.07.2023 FI
ET1: 001 Vastaanotto-olosuhteet|
012 Infrastruktuuri|
003 Ei mikään edellämainituista| 

697 160,21 € AMIF 75 % 522870,16 Maahanmuuttovirasto
Opastinsilta 12A, 
00860 Helsinki

2021FI65AMPR001
2 Laillinen muuttoliike ja 
kotoutuminen

VN-17053-2022

IPA - 
itsepalveluautomaatti 
asiointiin ja 
tunnistautumiseen

Itsepalveluautomaatissa yhdistyy 
automaatioon perustuva toimintamalli ja 
palvelumuotoilun takaama asiakaslähtöinen 
käytettävyys. Uudenlaisen ratkaisun avulla 
asiakas voidaan tunnistaa luotettavasti, mutta 
nykyistä tehokkaammin. Automaattien avulla 
ulkomaalaiset asiakkaat voivat asioida 
Maahanmuuttoviraston kanssa nopeammin ja 
sujuvammin. Kehitystyön tuloksena 
saavutetaan ensimmäisessä vaiheessa Migrin 
palvelupisteissä hyödynnettävä 
itsepalvelumalli, joka on turvallinen, 
luotettava, intuitiivinen, kustannustehokas ja 
ennen kaikkea asiakasystävällinen. 
Itsepalveluautomaattien avulla hakemuksen 
vastaanotto ja muut asioinnin vaiheet voidaan 
hoitaa niin, että palvelun skaalaaminen 
tarvittaessa nopeastikin onnistuu tinkimättä 
luotettavuudesta. Ratkaisua voidaan 
seuraavissa vaiheissa laajentaa muiden 
viranomaisten ja toimijoiden käyttöön 
Suomessa ja ulkomailla muun muassa niin, 
että ne voivat tarjota aiempaa tehokkaammin 
etäpalveluita. 

01.01.2023 31.12.2024 FI

ET2: 010 Laillisen oleskeluluvan 
saaminen|
002 Valmiuksien kehittäminen|
003 Ei mikään edellämainituista| 

509 309,81 € AMIF 75 % 381 982,36 Maahanmuuttovirasto
Opastinsilta 12A, 
00860 Helsinki



2021FI65AMPR001
2 Laillinen muuttoliike ja 
kotoutuminen

VN-17615-2022 Integration 2022

Integration on kolmannen kerran järjestettävä 
kaikkien kotoutumisen ja pakolaisten 
vastaanoton ammattilaisten kaksipäiväinen 
suurtapahtuma. Integration 2022 järjestetään 
Tampereella 7.–8.11. Tapahtuman 
tavoitteena on edistää kumppanuuksien 
vahvistamista viranomaisten, kolmannen 
sektorin ja yritysmaailman välillä. Tämän 
vuoden tapahtuman teemana on 
toimintaympäristössämme tapahtuvat suuret 
muutokset kuten kotoutumislain uudistus, 
hyvinvointialueiden käynnistyminen ja 
muutokset työllisyyspalveluissa. 
Tapahtumassa teemoja tarkastellaan 
yhteisessä ohjelmassa sekä viidellä eri 
teemakaistalla hyvien käytäntöjen, 
tutkimuksen ja kumppanuuksien kautta. Tänä 
vuonna kaistojen teemat ovat työllisyys, 
koulutus, yhteiskunnan vastaanottavuus, 
terveys ja hyvinvointi sekä kotoutumista 
kaiken ikää. Päivien aikana asiantuntijat 
kuulevat ajankohtaista tietoa kotoutumisesta 
meillä ja maailmalla, saavat tukea oman 
osaamisensa kehittämiseen ja saavat 
mahdollisuuden verkostoitua alan kollegoiden 
kanssa.

10.04.2022 13.01.2023 FI

ET 2: 006 Kotouttamistoimenpiteet 
– esittely, osallistuminen, 
yhteydenpito vastaanottavan 
yhteiskunnan kanssa|
005 Tietojen ja parhaiden 
käytänteiden vaihto|
003 Ei mikään edellämainituista| 

168 143,21 € AMIF 75 % 126 107,40
Pirkanmaan ELY-
keskus

PL 297, 33101 
Tampere

2021FI65AMPR001
2 Laillinen muuttoliike ja 
kotoutuminen

VN-17623-2022

AURA - Automaattisen 
ratkaisun ja 
jälkikäteisen 
lupavalvonnan 
mahdollistaminen

AURA-hankkeen tavoitteena on edistää 
automaation käytön laajentamista 
Maahanmuuttovirastossa ja kehittää siihen 
liittyviä toimintatapoja. Hankkeessa 
toteutetaan tietojärjestelmämuutokset työ- ja 
opiskeluperusteisten oleskelulupien 
jälkivalvonnan automatisoinnille 
Maahanmuuttovirastossa ja luodaan prosessit 
ko. automaation käyttöönotolle. Lisäksi 
kehitetään UMA-järjestelmän automaation 
ylläpitoon liittyviä toiminnallisuuksia. 
Hankkeessa toteutettavat toimet edistävät 
siirtymistä työ- ja opiskeluperusteisissa 
oleskelulupaprosesseissa riskiperusteiseen 
käsittelyyn hyödyntämällä jälkivalvonnan 
automaatiota sekä mahdollistavat työ- ja 
opiskeluperusteisten oleskelulupahakemusten 
ratkaisemisen automaattisesti. Laillisen 
maahanmuuton prosessit kokonaisuudessaan 
sujuvoituvat, nopeutuvat ja tehostuvat 
hankkeen toimintojen toteuttamisen myötä.

01.11.2022 30.04.2025 FI

ET2: 010 Laillisen oleskeluluvan 
saaminen|
002 Valmiuksien kehittäminen|
003 Ei mikään edellämainituista| 

1 877 308,15 € AMIF 75 % 1 407 981,11 Maahanmuuttovirasto
Opastinsilta 12A, 
00860 Helsinki

2021FI65AMPR001

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

VN-17625-2022

Vapaaehtoisen paluun 
ja 
uudelleenkotoutumisen 
tuki

Operatiivisella tuella ylläpidetään 
Maahanmuuttoviraston paluuneuvontaa. Migri 
vastaa kielteisen turvapaikkapäätöksen 
jälkeen maahan ilman oleskelulupaa 
jääneiden henkilöiden paluuneuvonnasta ja -
prosessista. Virasto vastaa ja ohjaa 
vastaanottokeskusia paluuneuvonnan ja -
järjestelyjen osaamisesta  ja sitä ylläpidetään 
jatkuvilla koulutuksilla. Toiminnan 
päämääränä on tukea palaajien kestävää 
uudelleenkotoutumista tukemalla niin 
asiakkaita kuin vastaanottokeskuksia ennen 
paluuta tapahtuvassa uudelleenkotoutumisen 
tuen suunnitteluprosessissa. Henkilöstö 
osallistuu paluun EU-toimintaan. Erityisen 
tärkeä foruumi vapaaehtoiselle paluulle on 
FRONTEX, jolla on useita tukimuotoja 
jäsenmaille (JRS,FAR,RIAT). Lisäksi henkilöstö 
osallistuu kansainvälisiin hankkeisiin 
(mm.Reach Out,Talk2Connect,Caretaker), ja 
henkilöstö on tiiviissä yhteistyössä 
sidosryhmien, eri järjestöjen ja viranomaisten 
kanssa.Viestinnän tavoitteena on tiedottaa 
palaajille ja sidosryhmille Migrin roolista 
paluuprosessissa.

01.01.2023 31.12.2024 FI

ET3: 010 Operatiivinen tuki|
011 Apu- ja tukipalveluiden 
tarjoaminen kolmansien maiden 
kansalaisille|
003 Ei mikään edellämainituista| 

333 920,80 € AMIF 100 % 333 920,80 € Maahanmuuttovirasto
Opastinsilta 12A, 
00860 Helsinki


