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Mikä on turvapaikka-, maahanmuutto- ja 
kotouttamisrahasto? 

• Yhteisen eurooppalaisen 
turvapaikkajärjestelmän kehittäminen

• Laillisen maahanmuuton sujuvuuden 
edistäminen ja kolmansien maiden 
kansalaisten kotoutumisen ja 
osallisuuden edistäminen 

• Laittoman maahanmuuton ehkäisy, 
toimivien paluujärjestelmien 
kehittäminen 

Turvapaikka- ja muuttoliikeasioiden 
tärkein EU-rahoitusväline

Rahaston pyrkimyksenä on vahvistaa ja 
kehittää yhteisiä menettelyitä 

turvapaikka-asioihin ja 
maahanmuuttoon.

Rahasto tukee myös kiintiöpakolaisten 
uudelleensijoittamista. 



Rahoitus

• Rahaston määrärahat 67,9 milj. euroa

•
Tuki 75%. korotettu tuki 90% tiettyihin 
toimiin

• Operatiivinen tuki 100%

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

• Hallintoviranomaisena toimii Sisäministeriö



Avustuksen saajat ja hanketoteuttajat

• Avustusta voidaan myöntää 
julkisyhteisölle tai yksityisoikeudelliselle 
oikeushenkilölle. 

• Yhteistyössä toteutettavissa hankkeissa 
avustus myönnetään yhdelle avustuksen 
saajalle.  

• Tyypillisiä hanketoimijoita viranomaiset, 
kunnat, koulutusorganisaatiot, 
kansalaisjärjestöt ja yhdistykset, 
seurakunnat ja säätiöt.



Kohderyhmä

• Rahaston tavoitteena on tukea toimia, 
jotka kohdistetaan Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 78 ja 79 
artiklan soveltamisalaan kuuluvaan 
yhteen tai useampaan kohderyhmään.

• 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 tukipalveluihinUusi

elementti
AMIF-
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Erityistavoite 1

• Vahvistetaan ja kehitetään Euroopan 
yhteisen turvapaikkajärjestelmän kaikkia 
näkökohtia, myös sen ulkoista 
ulottuvuutta

• Rahoitus noin 25 miljoonaa euroa.

Hallitusohjelma

Turvapaikkamenettelyä ja 
vastaanottojärjestelmää koskeva unionin 

säännöstö sekä Euroopan yhteiseen 
turvapaikkajärjestelmään liittyvät 

painopisteet 



Erityistavoite 1

• Turvapaikkajärjestelmää arvioidaan, 
kehitetään ja muutetaan vastaamaan 
EU-lainsäädännön muutoksia.

• Mahdollisten uusien 
turvapaikkamenettelyiden edellyttämää 
infrastruktuuria vahvistetaan

• Turvapaikkamenettelyn laadun ja 
tehokkuuden parantaminen: 
koulutukset, työvälineiden kehittäminen, 
ohjelmistojen ja laitteistojen 
hankkiminen, tietojärjestelmäkehitys.

• Tilannekuvan parantaminen

• Turvapaikan hakemiseen liittyvien 
menettelyiden kehittäminen

• Kehitetään digitaalista tiedonvaihtoa 

• Turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmän 
kapasiteettia tuetaan infrastruktuurin 
ja palvelujen osalta

• Yksityismajoituksessa olevien 
parempi huomioiminen

• Haavoittuvassa asemassa olevien 
huomioiminen

• Esikotouttava toiminta

• Uudelleensijoittamisjärjestelmään
liittyvät toimet



Erityistavoite 2

• Vahvistetaan ja kehitetään jäsenvaltioihin 
suuntautuvaa laillista muuttoliikettä 
niiden taloudellisten ja sosiaalisten 
tarpeiden mukaisesti ja edistetään 
kolmansien maiden kansalaisten 
tehokasta kotouttamista ja sosiaalista 
osallistamista

• Rahoitus noin 30 miljoonaa euroa.

Hallitusohjelma

Talent Boost -toimenpideohjelma

Kotoutumisen selonteko

EU:n kotoutumista koskeva 
toimintasuunnitelma



Erityistavoite 2: laillisen muuttoliikkeen 
edistämistä koskevat toimet

• Liikkuvuuskumppanuuksien, 
pilottiprojektien, 
osaamiskumppanuuksien ja muiden 
välineiden hyödyntämistä koskevat 
selvitykset

• Tietoisuuden lisääminen 
muuttoliikkeeseen liittyvistä säännöistä, 
mahdollisuuksista ja riskeistä 

• Täydentäviä väyliä koskevat selvitykset

Kumppanuudet ja yhteistyö 3. maiden kanssa 



Erityistavoite 2: laillisen muuttoliikkeen 
edistämistä koskevat toimet

• Tietopaketit ja kampanjat kolmansissa 
maissa

• Lupaprosessien sujuvoittaminen ja sitä 
koskeva neuvonta kolmansissa maissa

• Lähtömaiden kanssa tehtävä yhteistyö 
ammattitaidon testauksessa, tutkintojen 
tunnistamisessa ja ammatti- ja 
kieliopetuksessa

• Sujuvien palvelupolkujen luominen

Kumppanuudet ja yhteistyö 3. maiden kanssa 



Erityistavoite 2: laillisen muuttoliikkeen 
edistämistä koskevat toimet

• Maahanmuuttohallinnon prosessien 
kehittäminen

• Oleskelulupaprosesseja sujuvoittaminen 
ja automatisoiminen 

• Henkilöstön riittävän osaamisen 
vahvistaminen

• Asiakaspolkujen, asiakasviestinnän ja 
asiakkuuksien hallinnan kehittäminen 

• Lupahakijoita koskevan tiedonhankinnan 
ja valvonnan tehostaminen

Laillisen maahantulon helpottaminen



Erityistavoite 2: kotoutumistoimet

• Kohdennetut ohjaus-, neuvonta- ja 
tukitoimet

• Kotoutumisen parissa työskentelevien 
osaamisen ja yhteistyön kehittäminen

• Palveluiden mukauttaminen 
maahanmuuttajien tarpeisiin ja 
palveluihin pääsyn edistäminen

• Maahanmuuton tietopohjan, 
tilastoinnin ja seurannan
kehittäminen

• Osallisuuden ja yhteiskunnan 
vastaanottavuuden edistäminen 

• Työvoiman ulkopuolella olevien 
maahanmuuttajanaisten
työllisyyden esteiden poistaminen

• Alaikäisinä ilman huoltajaa maahan 
tulleiden hyvinvoinnin edistäminen

• Maahanmuuttajaperheiden 
hyvinvoinnin edistäminen

• Koulunkäynnin sujuvoittaminen ja 
oppimisedellytysten turvaaminen

Kotoutumistoimet 
tulisi toteuttaa 

laajoissa 
kumppanuuksissa.



Erityistavoite 3

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

• Rahoitus noin 8 miljoonaa euroa.

Hallitusohjelma

Laittoman maahantulon ja maassa oleskelun 
vastainen toimintaohjelma (LAMA) 

EU:n vapaaehtoisen paluun ja 
uudelleenkotouttamisen strategia



Erityistavoite 3

• Räätälöidyt palauttamisen tukitoimet

• Viranomaisten ja järjestötoimijoiden 
osaamisen ja yhteistyön rakenteiden 
vahvistaminen

• Paluuneuvontaan liittyvä koulutus, 
valmennus ja tiedonkulun varmistaminen

• Paluuviestintä

• Uudelleenkotoutumiseen liittyvät toimet

• Paluutoimien arviointi

• Yhteistyö ja tiedonvaihto toimijoiden 
välillä

• Haavoittuvassa asemassa olevien 
tunnistaminen ja tukeminen

• Maastapoistamispäätöksen saaneiden 
tunnistamiseen ja 
viranomaisyhteistyöhön liittyvät toimet

• Paluuprosessia tukevat toimet

Vapaaehtoinen paluu ja 
uudelleenkotoutuminen Palauttamistoimien hallinta



Erityistavoite 3

• Schengen-arviointiin liittyvät toimet

• Tietojärjestelmien kehittäminen

• Säilöönoton fasiliteettien ja sisältöjen 
kehittäminen

• Turvaamistoimia koskevan tilastotiedon 
kehittäminen

• Turvaamistoimia ja säilöönottotoimia 
koskevat muut tehostamis- tai 
selvittämistoimet 

Infrastruktuurin, menettelyiden ja palveluiden yhtenäistäminen EU-
säännöstön mukaisesti



Edellyttää
oma-

aloitteisuutta!

• Erityistoimet ovat yhden tai useamman 
jäsenvaltion yhteisesti toteuttamia, 
erityistä lisäarvoa EU:lle tuottavia 
hankekokonaisuuksia.

• Rahoitus myönnetään hanketta 
koordinoivan jäsenvaltion kansalliseen 
ohjelmaan lisärahoituksena.

• EU-tuki 90%

Erityistoimet

• Kv-hankkeita tai unionin etujen kannalta 
erityisen tärkeitä hankkeita.

• Komissio järjestää hakuja työohjelmiensa 
puitteissa. 

• Komissio myöntää rahoituksen avustuksina, 
palkintoina ja hankintoina. Tukiosuus 
ilmoitetaan kussakin haussa erikseen.

• Kotouttamistoimet tärkeässä roolissa.

• Lisätietoa unionin toimista komission sivuilla

Unionin toimien haku

Muut rahaston tarjoamat 
rahoitusmahdollisuudet

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/asylum-migration-and-integration-fund_en


Valmistelutilanne

2021

• Komissio käsittelee
ohjelmia

• Toimeenpanosuunnitelmien
valmistelu

2022

• Rahastoja koskeva laki ja 
asetus voimaan

• Komissio hyväksyy
ohjelmat

• Hakukoulutuksia
alkuvuodesta

• Uuden ohjelmakauden
verkkosivusto julki

2022

• Haut keväällä ja syksyllä

• Prioriteettihankkeet ja 
takautuvat hankkeet
käynnissä

2023

• Syksyn 2022 haussa 
rahoitettavat hankkeet
käyntiin



Mistä lisätietoa?

• Tiedotamme uuden ohjelmakauden valmistelun etenemisestä,tulevista
hakukoulutuksista ja kevään hauista kuluvan kauden verkkosivustolla 
www.eusa-rahastot.fi

• …kunnes uuden ohjelmakauden oma, uusi verkkosivusto julkaistaan 
keväällä 2022

• Tilaa kuluvan kauden uutiskirje, tilaus verkkosivustolta

• Ota Twitter-tilimme seurantaan @EUSArahastot

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

http://www.eusa-rahastot.fi/
mailto:eusa.sm@govsec.fi
mailto:etunimi.sukunimi@govsec.fi

