
Projekt finansierade från asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), listan uppdaterad 25.11.2022 

Program Särskilt mål Projektets kod Projektets namn Mål och resultat
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Understödstagare
ns adress

Uppdragstagarens 
namn

prg_cci prg_specific_obj op_id op_name op_purp_achi op_start_date op_end_date op_geo_location op_country op_type_intervention op_total_cost fund op_eu_cofin_rate op_eu_contribution benef_name benef_location contractor_name

2021FI65AMPR001
1 Europas gemensamma 
asylsystem

VN-17611-2022 Flexibelt asylförfarande

Syftet är att med hjälp av driftsstöd 
säkerställa och upprätthålla effektiv 
behandling av de asylsökandes ansökningar 
och asylbeslutens höga kvalitet även mitt i 
förändringar. 
Utöver detta är syftet att med driftsstöd 
garantera att tillräckligt med personal arbetar 
kontinuerligt inom asylutredningen och att 
denna personal har mångsidig erfarenhet av 
och kompetens i att främja ärenden och 
utreda olika kunders ansökningsgrunder. 
Genom att säkerställa tillräcklig 
yrkeskunnighet inom asylutredningen kan 
man allt bättre bereda sig för en föränderlig 
och även överraskande världspolitisk 
utvecklingsgång och samtidigt garantera att 
beslutsfattandet och kundupplevelsen är 
smidiga och av hög kvalitet.
I och med beslut som fattas smidigt och 
högklassigt av en tillräckligt yrkeskunnig 
personal minskas kostnaderna för 
mottagandet när kundernas asylförfarande 
pågår i en så kort tid som möjligt.

01.01.2023 31.12.2025 FI

SM1: 008 Driftsstöd|
010 Förberedelse- och 
uppföljningsåtgärder, administrativa 
och tekniska åtgärder|
003 Inget av ovanstående| 

2 200 120,80 € AMIF 100 %             2 200 120,80 Migrationsverket
Semaforbron 12A, 
00860 Helsingfors

2021FI65AMPR001
1 Europas gemensamma 
asylsystem

VN-17622-2022
Pilotförsök med 
samhällsorienterad 
integration

Pilotförsöket med samhällsorienterad 
integration startar och testar 
samhällsfadderverksamhet i olika kommuner 
som tar emot kvotflyktingar. Flyktingarna 
integreras i en säker gemenskap där de med 
hjälp av faddrar och andra aktörer får 
mångsidigare sociala kontakter. I projektet 
utbildas både kvotflyktingar och faddrar så 
att de kan hitta de bästa sätten med hjälp av 
vilka flyktingar får information om livet i 
Finland och färdigheter att agera på en ny 
ort. Sociala förhållanden och nätverk är av 
största vikt i början av integrationen. 
Pilotförsökets förväntade resultat: Ett starkt 
samhällsstöd och engagerade 
samhällsfaddrar främjar integrationen. Ett tätt 
och avtalsmässigt samarbete mellan 
myndigheter och organisationer introducerar 
mer kompetens och en större 
verksamhetsvolym till orterna. Projektet 
producerar en modell för samhällsorienterad 
integration som är lämplig för Finlands 
kontext. 
Huvudgenomförare: Finlands Röda Kors. 
Projektpartner: Kyrkostyrelsen, Humak och 
fyra av FRK:s distrikt.

01.01.2023 31.12.2025 FI

SM1: 006 Vidarebosättning eller 
humanitär inresa|
011 Erbjudande av hjälp- och 
stödtjänster till 
tredjelandsmedborgare|
003 Inget av ovanstående| 

1 090 857,79 € AMIF 90 % 981 772,01 Finlands Röda Kors
PB 168, 00141 
Helsingfors

2021FI65AMPR001
1 Europas gemensamma 
asylsystem

VN-17629-2022
Flyktingförläggningarna
s beredskap

I projektet om flyktingförläggningarnas 
beredskap utvecklas Migrationsverkets lokaler 
i flyktingförläggningarna i Helsingfors, 
Uleåborg och Joutseno samt förläggningarnas 
utrustning och infrastruktur så att de svarar 
på dagens behov och stöder beredskapen att 
svara på plötsliga förändringar i antalet 
asylsökande. 

01.08.2022 31.07.2023 FI
SM1: 001 Mottagningsförhållanden|
012 Infrastruktur|
003 Inget av ovanstående| 

697 160,21 € AMIF 75 % 522870,16 Migrationsverket
Semaforbron 12A, 
00860 Helsingfors

2021FI65AMPR001
2 Laglig migration och 
integration|

VN-17053-2022

IPA – 
självbetjäningsautomat 
för ärendehantering 
och identifiering

Självbetjäningsautomaten kombinerar en 
automationsbaserad verksamhetsmodell och 
den kundorienterade användbarheten som 
tjänsteutformning garanterar. Med hjälp av 
en ny slags lösning kan kunden identifieras 
på ett pålitligt sätt men mer effektivt än i 
dag. Med hjälp av automater kan utländska 
kunder hantera sina ärenden med 
Migrationsverket snabbare och smidigare. 
Utvecklingsarbetet resulterar under den 
första fasen i en självbetjäningsmodell som 
utnyttjas i Migrationsverkets serviceställen 
och som är säker, pålitlig, intuitiv, 
kostnadseffektiv och framför allt kundvänlig. 
Med hjälp av självbetjäningsautomater kan 
mottagningen av ansökningar och andra 
skeden av ärendehanteringen skötas så att 
tjänsten vid behov kan skalas snabbt utan att 
ge avkall på pålitligheten. Lösningen kan 
utvidgas till andra myndigheter och aktörer i 
Finland och utomlands under kommande 
faser bland annat så att de kan erbjuda 
effektivare distanstjänster än tidigare. 

01.01.2023 31.12.2024 FI

SM2: 010 Erhållande av lagligt 
uppehållstillstånd|
002 Utveckling av beredskap|
003 Inget av ovanstående| 

509 309,81 € AMIF 75 % 381 982,36 Migrationsverket
Semaforbron 12A, 
00860 Helsingfors



2021FI65AMPR001
2 Laglig migration och 
integration|

VN-17615-2022 Integration 2022

Integration är ett storevenemang för alla 
yrkeskunniga inom integration och 
flyktingmottagande. Evenemanget pågår i två 
dagar och ordnas nu för den tredje gången. 
Integration 2022 ordnas i Tammerfors 7–8.11. 
Evenemangets mål är att främja starkare 
partnerskap mellan myndigheter, den tredje 
sektorn och företagsvärlden. I år är temat för 
evenemanget de stora förändringar som sker 
i vår verksamhetsmiljö, såsom reformen av 
integrationslagen, inledningen av 
välfärdsområdena och förändringarna i 
sysselsättningstjänsterna. Under 
evenemanget granskas temana i ett 
gemensamt program och på fem olika 
temafiler via bra praxis, undersökning och 
partnerskap. I år är filernas teman 
sysselsättning, utbildning, samhällets 
mottaglighet, hälsa och välbefinnande och 
integration i alla åldrar. Under dagarna hör 
experter aktuell information om integration 
hos oss och ute i världen, får stöd för 
utveckling av sin egen kompetens och får en 
möjlighet att bilda nätverk med kolleger i 
branschen.

10.04.2022 13.01.2023 FI

SM 2: 006 Integrationsåtgärder – 
presentation, deltagande, kontakt 
med det mottagande samhället|
005 Utbyte av kunskap och bästa 
praxis|
003 Inget av ovanstående| 

168 143,21 € AMIF 75 % 126 107,40
NTM-centralen i 
Birkaland

PB 297, 33101 
Tammerfors

2021FI65AMPR001
2 Laglig migration och 
integration|

VN-17623-2022

AURA – Möjliggörande 
av automatiskt 
avgörande och 
tillståndsövervakning i 
efterhand

AURA-projektet har som mål att främja en 
mer utvidgad användning av automation i 
Migrationsverket och utveckla därtill 
relaterade verksamhetssätt. Inom projektet 
genomförs informationssystemsändringar i 
automationen gällande övervakning i 
efterhand av arbets- och studiebaserade 
uppehållstillstånd i Migrationsverket och 
skapas processer för införande av 
automationen i fråga. Dessutom utvecklas 
funktioner förknippade med upprätthållandet 
av UMA-systemets automation. Åtgärderna 
som vidtas i projektet främjar övergången 
inom arbets- och studiebaserade 
uppehållstillståndsprocesser till riskbaserad 
hantering genom att utnyttja automation i 
övervakning i efterhand. Dessutom möjliggör 
de automatiskt avgörande av arbets- och 
studiebaserade 
uppehållstillståndsansökningar. Den lagliga 
invandringens processer blir smidigare, 
snabbare och effektivare i sin helhet i och 
med att projektets funktioner genomförs.

01.11.2022 30.04.2025 FI

SM2: 010 Erhållande av lagligt 
uppehållstillstånd|
002 Utveckling av beredskap|
003 Inget av ovanstående| 

1 877 308,15 € AMIF 75 % 1 407 981,11 Migrationsverket
Semaforbron 12A, 
00860 Helsingfors

2021FI65AMPR001

3 Deltagande i bekämpning 
av olaglig migration, 
effektivisering av effektiv, 
trygg och människovärdig 
återsändning och 
återtagande samt 
främjande av 
återintegration i tredje 
länder 
som sker i inledningsskedet.

VN-17625-2022
Stödjande av frivilligt 
återvändande och 
återintegration

Med driftsstödet upprätthålls 
Migrationsverkets rådgivning gällande 
återvändande. Migrationsverket ansvarar för 
återvändanderådgivningen och -processen för 
personer som efter negativa asylbeslut blivit i 
landet utan ett uppehållstillstånd. 
Ämbetsverket ansvarar för och styr 
flyktingförläggningar vad gäller kompetens i 
rådgivning och arrangemang gällande 
återvändande. Kompetensen upprätthålls 
med kontinuerlig utbildning. Verksamheten 
har som mål att stödja en hållbar 
återintegration av återvändare genom att 
stödja både kunder och flyktingförläggningar 
i planeringsprocessen för stödet av 
återintegration som sker före återvändandet. 
Personalen deltar i återvändandets EU-
verksamhet. Ett särskilt viktigt forum för 
frivilligt återvändande är FRONTEX som 
erbjuder medlemsländerna flera stödformer 
(JRS, FAR, RIAT). Dessutom deltar 
personalen i internationella projekt (bl.a. 
Reach Out, Talk2Connect, Caretaker) och har 
nära samarbete med intressentgrupper, olika 
organisationer och myndigheter. 
Kommunikationens mål är att ge återvändare 
och intressentgrupper information om 
Migrationsverkets roll i 
återvändandeprocessen.

01.01.2023 31.12.2024 FI

SM3: 010 Driftsstöd|
011 Erbjudande av hjälp- och 
stödtjänster till 
tredjelandsmedborgare|
003 Inget av ovanstående| 

333 920,80 € AMIF 100 % 333 920,80 € Migrationsverket
Semaforbron 12A, 
00860 Helsingfors


