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• parannetaan viranomaisprosesseja ja vastaanotto-
olosuhteita sekä lisätään niihin liittyvää osaamista

• arvioidaan turvapaikkapolitiikkaa ja tehdään
uudelleensijoittamispolitiikasta sujuvampaa

Turvapaikka- ja
vastaanottomenettelyiden

kehittäminen

• jaetaan tietoa Suomesta maahanmuuton lähtömaissa
• kehitetään alkuvaiheen kotouttamistoimia erityisesti

haavoittuvassa asemassa olevien osalta, tuetaan
kuntiin sijoittamista

• kehitetään maahanmuuttohallinnon valmiuksia

Laillisen maahanmuuton ja
kotoutumisen tukeminen

• kehitetään vapaaehtoista paluuta
• kehitetään paluuprosessia ja paluuseen liittyvää

kansainvälistä ja viranomaisten välistä yhteistyötä.
Paluun tukeminen



Turvapaikka-, maahanmuutto- ja
kotouttamisrahasto (AMIF)
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• Suomen uudelleensijoittamisohjelman
jatkuvuuden ja toimivuuden turvaaminen

• kiintiöpakolaisten kuntaan sijoittamisen
toimivuuden varmistaminen

Uudelleensijoittamisohjelma

• turvapaikkatutkinnan teknisten edellytysten
varmistaminen

• sisäisten siirtojen kautta saapuvien henkilöiden
vastaanotto-olosuhteiden turvaaminen

Sisäiset siirrot



Tuettava toiminta ja hyödynsaajat

• Rahoitus kansallisen tavoitteen mukaiseen hankkeeseen
tai toimintaan

• Lopullisina hyödynsaajina kolmansien maiden
kansalaiset (erit. haavoittuvassa asemassa olevat)

• Toiminta määrittää tarkemmin hyödynsaajat – esim.
kotouttamistoimet oleskeluluvan saaneille 3. maiden
kansalaisille

• Kohderyhmät todennetaan hankkeen toteutuksen aikana
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Kansallinen tavoite 2.2 (kotoutuminen) -
huomioitavaa
• tuettavan hankkeen tulee perustua kolmansien maiden kanssa

toimivien julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden väliseen
kumppanuuteen ja vahvistaa niiden välisiä verkostoja

• tuettavan hankkeen tulee kehittää toimintamuotoja, jotka vahvistavat
viranomaisten ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä
kolmansien maiden kansalaisten kotoutumisen edistämiseksi

• tuettavan hankkeen tulee edistää valtakunnallisen, alueellisen tai
paikallisen kotouttamisstrategian toimeenpanoa

• erityisesti toivotaan hankkeita, joissa kolmansien maiden kansalaiset
tai heidän edustamansa järjestöt osallistuvat toimien suunnitteluun ja
toimeenpanoon

• hakemuksen tulee sisältää selkeä kuvaus kohderyhmästä ja
suunnitelma heidän tavoittamisestaan
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Toisin sanoen…
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Kansallinen tavoite 2.2 (Kotoutuminen), esim.

• 3. maiden kansalaisten osallisuuden lisääminen
– huomioidaan kaikki kohderyhmät kokonaisvaltaisesti: miehet, naiset, lapset,

ikääntyvät, haavoittavassa asemassa olevat, perheet, vanhemmat jne.
– liikunta, nuorisotyö, kulttuuri
– kansalaisaktiivisuuden ja yhdenvertaisten vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen

paikallistasolla

• Kotouttamistyön tukeminen ja edistäminen kunnissa
– palveluiden tarjonnan kehittäminen ja varmistaminen, osaamisen lisääminen,

matalan kynnyksen palvelut
– kuntien yhteiset toimet – "kuntatwinning" – kokeneempi kunta perehdyttää
– esim. kiertävä koordinaattori

• Järjestöjen roolin vahvistaminen yhteistyössä kuntien / viranomaisten
kanssa

• Arjen hallinta ja asioinnissa tukeminen
– esim. asumisneuvonta, vanhempien vertaistuki
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AMIF kotouttamistoimet

• Ei työvoimapoliittisia- ja työllistämistoimia, työkokeiluja
tai työssäoppimisjaksoja

• Ei uraohjausta
• Ei ammatillista koulutusta
• Ei yritystoiminnan käynnistämiseen liittyviä toimia

Tarkista sopivuus muihin ohjelmiin:
• ESR
• Maaseudun kehittämisrahastot, Leader
• STEA
• OKM
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Tuen saajat

• Hakijana voivat toimia esim. viranomaiset, kunnat,
erilaiset järjestöt, oppilaitokset, yritykset ja muut
oikeuskelpoiset yhteisöt.

• Yksityishenkilöt tai toiminimellä toimivat eivät voi hakea
rahoitusta.

• Tuen saajaa koskevien taloudellisten ja hallinnollisten
edellytysten täytyttävä

• Asiantuntemus ja osaaminen

• Tulosten jatkuvuudesta vastaaminen
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AMIF IDEAHAKU

• 25 ideaa
• koulutustoimet, kotouttamistoimet kouluissa: opettajien

koulutus, kielenopetus
• kuntien kotouttamistoimet, palvelutarpeet kunnissa
• palvelut lähiöissä
• matalan kynnykset palvelut, vertaistuki
• asumisneuvonta
• osallistavat toimet (musiikki, taide)
• lähtömaatiedon koulutukset kunnille
• arkipäivän taidot
• kohderyhminä lapset, nuoret, naiset, yksin kotona olevat,

ikääntyneet ja perheet – missä nuoret miehet?
• hyvä alueellinen kattavuus
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Ideahaun työpaja



Tehtävä 1 Ryhmän esittely

• Esittele itsesi, organisaatiosi, kokemuksesi
kotouttamistyöstä

• Esittele lyhyesti idea, jota edustat

• Kerro, mistä aloite idealle on tullut ja kenen
tarpeista se on lähtöisin?

• Kerro, mitä toivot ja odotat saavasi tästä työpajasta,
mitä toivot ryhmätyön tuloksena syntyvän
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Tehtävä 2 Nykytilanteen kuvaus

• Käykää läpi näkemyksenne ideoiden ja aihepiirin
nykytilasta ja toimintaympäristöstä, kukin omasta
näkökulmastanne

• Mitä on meneillään? Tiedossa oleva tarjonta?

• Minkälaisesta kohderyhmästä on kyse?

• Minkälaisia toimijoita ja toimintoja
toimintaympäristössä on?
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Tehtävä 3 Tarveanalyysi

• Tunnistakaa aiheeseen liittyvät
– haasteet, ongelmakohdat, aukot, tiedonpuutteet,

toiminnallisuuksien ongelmat, pullonkaulat, kehittämistarpeet ja -
mahdollisuudet jne.

• Miten ja missä ongelmat tai kehittämistarpeet ilmenevät?
– kenen työssä tai toiminnoissa ne näkyvät?

• Mistä haasteet tai ongelmat tarkalleen ottaen johtuvat?
– tiedonpuute? osaamisen puute? yhteistyön puute? resurssien ja

välineiden puute? asenteet?
– työn järjestämisen ongelmat? puutteelliset suunnitelmat?

• Huomioi erilaiset näkemykset ja mielipiteet – voivat olla
erilaisia eri katsojan näkökulmasta
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Kehittämistilanteen ja sidosryhmien
vahvuudet

Kehittämistilanteen ja sidosryhmien
ongelmat ja heikkoudet

Toimintaympäristön mahdollisuudet Toimintaympäristön uhat

SWOT
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Tehtävä 4 sidosryhmäanalyysi

• Kuka tarvitsee hanketta?
• Keneen / keihin hanke vaikuttaisi? Ketkä voivat osallistua

siihen?
• Mitkä ovat kunkin tahon intressit?
• Listatkaa, mitä tahoja tarkempaan tarpeiden kartoitukseen

tulisi alueellanne osallistaa?
– huomioikaa viranomaistahot, järjestöt, asukkaat, päättäjät

• TÄRKEÄÄ: MITEN KUULLAAN KOHDERYHMÄÄ TAI
HEIDÄN EDUSTAJIAAN?
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Tehtävä 5 Kehittämistarpeiden priorisointi

Ongelmia on yleensä enemmän kuin ratkaisuja tai resursseja.

• Mitkä havaituista kehittämistarpeista ovat tärkeimpiä? Mitä
tulisi priorisoida?

• Mistä toimista kohderyhmä saisi parhaimman hyödyn?
• Mihin haasteisiin tai ongelmiin tulisi erityisesti pureutua?
• Mihin on realistista puuttua?
• Mihin pystytään / ei pystytä vaikuttamaan?

• Tunnista kärjet
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Tehtävä 6: Tulevaisuuden visio

• Miten päästään toivottuun suuntaan? Mitkä ovat ensiaskeleet?
• Minkälaisia taustaselvityksiä tulee käynnistää?
• Mitä toimia se edellyttää ja keneltä?
• Kenellä on riittävää hankeosaamista?
• Miten varmistetaan moniammatillisuus?

• Riittääkö aika (esim. seuraavaan AMIF-hakuun?)
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HAKIJAN MUISTILISTA

• Aloita aloissa
• Osallista kaikki relevantit sidosryhmät
• Panosta tarvekartoitukseen
• Varmista suunniteltujen toimien päällekkäisyys
• Varmista yhteistyötahojen sitoutuminen hankkeeseen
• Luetuta hakemusluonnos yhteistyötahoilla
• Kontakti myös ELY-keskukseen
• Ole ajoissa yhteydessä rahoittajaan
• Hanki KATSO-tunnisteet ajoissa
• Osallistu hakukoulutuksiin ja hakuklinikoihin
• Lue hakuohjeet
• Aloita ajoissa!
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Haun aikataulut

• AMIF-haku auki 2.9. - 3.11.2017

• Hakukoulutus Helsinki ke 6.9.

• Online-hakukoulutus Webex 12.9.

• Hakuklinikat 10. ja 11.9.2017, Helsinki

• Mahdollisesti alueellisia hakuklinikkoja yhdessä muiden
rahastojen kanssa alkusyksystä – seuraa rahastojen
sivuja!
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Haun materiaalit

• Hakumateriaali rahastojen verkkosivuilla
– hakuilmoitus
– toimeenpano-ohjelma
– hakijan opas
– sähköisen EUSA-järjestelmän käyttöopas (soveltuu myös

paperilomakkeen täyttämiseen)
– sitoumuslomake
– ohjeet hakemuksen täydentämiseen (tapahtuu pyydettäessä)
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Hakuneuvonta

• Sähköisen järjestelmän neuvova puhelin

• AMIF-ohjeistus:

Kotoutuminen ja paluu: Kristiina Mauriala 0295 488 275
Turvapaikka- ja vastaanottomenettelyt, uudelleensijoittaminen,
sisäiset siirrot: Iikka Saunamäki 0295 488 267

• Opastusvideot

• Hakuklinikat
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Yhteystiedot ja lisätietoja
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• Rahastojen yhteinen sähköpostiosoite
eusa@intermin.fi

• Lisätietoja rahastojen nettisivuilta
www.eusa-rahastot.fi

• Tilaa sivuilta uutiskirjeemme



Hankerahoituksen
synergiaetujen
hyödyntäminen



Synergiaprosessin tavoitteet

• Rahoitusvälineiden tehokas hyödyntäminen kaikissa
maahanmuuttoprosessin vaiheissa
– sen varmistaminen, ettei prosessin vaiheissa synny rahoituksen

"aukkoja"

• Päällekkäisyyksien välttäminen rahoituksen käytössä
• Hanketoimijoiden, hyödynsaajien työnjako
• Rahoittajien työnjako



• Hankeidea yhteys alueen
kotouttamisesta vastaaviin
viranomaisiin

• Taustaselvitykset: alueellinen
tarvekartoitus, jo käynnissä
oleva toiminta, sidosryhmät,
aiemmin toteutetut hankkeet

• Oikean rahoituslähteen
varmistaminen: yhteys
rahoittajaan

• Rahastojen hakukoulutuksiin
osallistuminen

Miten voimme edistää synergiaa?

Aloita ajoissa!

Hakijan toimet



Rahoittajien yhteiset toimet

• Rahoittajien hakuajat: vuosikello rahastojen sivustoilla
• Kotouttamisen koordinaatioryhmä
• Yhteiset hakuklinikat
• Jatkossa yhteiset tilaisuudet?
• Toiveita?

Miten voimme edistää synergiaa?



Rahastot ja hakuajat

http://kotouttaminen.fi/hakuajat
http://kotouttaminen.fi/rahastot



Maahanmuuttajien
kotoutumista edistävä rahoitus



Maahanmuuttajien kotoutumista edistävä EU-rahoitus
AMIF ESR EAKR Maaseuturahasto
Turvapaikkajärjestelmän
kehittäminen,
kotouttaminen ja lailli-
nen maahanmuutto,
paluu

Työllistymisen ja
osaamisen edistäminen
sekä syrjäytymisen
ehkäisy

Alueiden kilpailukyvyn
edistäminen, pk-
yritysten kasvun ja
kilpailukyvyn
parantaminen

Maaseudun
toimintaympäristön
parantaminen
asukkaiden ja yrittäjien
näkökulmasta

Kohderyhmä:
3. maiden kansalaiset;
(hankkeen tavoite
määrittää tarkemmin
kohderyhmän)

Kohderyhmä:
Maahanmuuttajat, joilla
on oikeus osallistua
työmarkkinoille,
pääsääntöisesti
oleskeluluvan saaneet

Kohderyhmä:
Maahanmuuttajat, joilla
on oikeus osallistua
työmarkkinoille,
pääsääntöisesti
oleskelukuvan saaneet

Kohderyhmä:
Pääsääntöisesti
oleskeluluvan saaneet

Kotoutumisen ja
osallisuuden tukeminen
etenkin alkuvaiheessa,
kotouttamistoimijoiden
osaamisen lisääminen.

Ei työllistäviä toimia

Työ- ja
opiskeluvalmiuksien
kehittäminen, siirtymät
koulutukseen. Kotoutu-
misen ja osallisuuden
tukeminen, kotoutta-
mistoimijoiden osaami-
sen lisääminen.
Työllistäviä toimia.

Yrityslähtöinen
näkökulma,
kotoutuminen
työllistymisen kautta.

Työllistäviä toimia.

Kotoutumisen ja
osallisuuden tukeminen,
kotouttamistoimijoiden
osaamisen lisääminen

Palveluiden ja
neuvonnan
kehittäminen

Palveluiden ja
neuvonnan
kehittäminen

Kansainvälisistä
osaajista kasvua hakeva
toiminta

Palvelujen
kehittäminen,
elinkeinojen
uudistaminen



Maahanmuuttajien kotoutumista edistävä EU-rahoitus

AMIF ESR EAKR Maaseuturahasto

Rahoittaja:
Sisäministeriö

Eusa-rahastot.fi
http://eusa-
rahastot.fi/tietoa-
rahastoista/amif

Rahoittajat:
RR-ELYt ja STM

Rakennerahastot.fi
https://www.rakennera
hastot.fi/mita-
rakennerahastot-ovat#

Rahoittajat:
RR-ELYt ja maakuntien
liitot

Rakennerahastot.fi
https://www.rakennera
hastot.fi/mita-
rakennerahastot-ovat#

Rahoittajat:
ELYt ja Leader-ryhmät

Maaseutu.fi
https://www.maaseutu.
fi/fi/maaseutuohjelma/
Sivut/default.aspx



Talousarvion laatiminen
Sonja Lyytikäinen 15.6.2017



• peilaus hankkeen tavoitteeseen – mitä kustannuksia aiheutuu
tavoitteisiin pääsemiseksi

• henkilöstökustannukset:
– mikä on todellinen henkilöstöresurssien tarve
– kokoaikainen / osa-aikainen?

• toimintokustannukset: hankkeen toiminnoista aiheutuvia
kustannuksia
– millaisia muita kustannuksia hankkeesta syntyy?

• ostopalveluita, käyttö- ja kiinteää omaisuutta,
matkakustannuksia, viestintä, tilintarkastus, muita
kustannuksia?

• hallinnolliset kustannukset
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Millaisia kustannuksia sisällyttää mihinkin
kustannuslajiin
• ostopalvelut

– ulkopuolisilta palveluntarjoajilta ostetut palvelut

• aineet, tarvikkeet ja muut kustannukset (toimintokustannukset)
– tilojen vuokrat, lehti-ilmoitukset

• käyttö- ja kiinteä omaisuus
– laitehankinnat, kalustohankinnat
– tietojärjestelmiin, tietoverkkoihin ja ohjelmiin liittyvät hankinnat
– maa-alue, rakennus

• hallinnolliset kustannukset
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Vinkkejä

• ole realistinen

• ylibudjetointi ei ole tarpeen

• budjetoinnin taso
– mitä tarkoitetaan?
– liika tarkkuus pois mutta kuitenkin tulee olla selkeää se,

mitä kustannuksiin sisällytetään

• arvonlisävero
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Kiitos!



Hankkeen yhteisrahoitus

• EU-tuki pääsääntöisesti 75%

• Yhteisrahoitus voi koostua seuraavista:
– tuensaajan oman organisaation rahoitus
– siirron saajien (hankekumppaneiden) osoittama rahoitus
– muu julkinen tai yksityinen rahoitus
– hankkeen tai toiminnan tuotto

• Hanke ei saa tuottaa voittoa tuotot vähennetään
• Ei voi olla vapaaehtoistyötä, luontoissuorituksia tai

laskennallisia osuuksia
• Sitoumukset rahoituksesta hakemuksen yhteydessä
• Ennakot vain poikkeustapauksissa
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Syksyn 2017 haku: hakuun sisällytettävät
kansalliset tavoitteet, jakamatta olevat
määrärahat

• 1.1 Vastaanotto- ja turvapaikkajärjestelmät (n. 940 000 €)
• 1.2 Turvapaikkapolitiikan arviointi (n. 107 000 €)
• 1.3 Uudelleensijoittaminen (n. 359 000 €)

• 2.1 Laillinen maahanmuutto (n. 200 000 €)
• 2.2 Kotoutuminen (n. 3 759 000 €)
• 2.3 Valmiuksien kehittäminen (n. 1 419 293 €)

• 3.1 Paluun liitännäistoimenpiteet (n. 756 410 €)
• 3.2 Paluutoimenpiteet (n. 2 400 000 €)
• 3.3 Yhteistyö paluuasioissa (n. 623 000 €)

20.6.2017 38



Hankkeen kesto ja koko, tukimuodot

• Hankkeen kesto enintään kolme vuotta

• Hankkeen koolla ei ala- tai ylärajaa (pl. kertakorvaushankkeet)

• Tukikelpoisuus tukipäätöksestä lähtien
– aloitus ennen tukipäätöstä vain erikseen perustelluissa

tapauksissa, aloitus omalla riskillä

• Tuki myönnetään pääsääntöisesti hanketukena
– toimintatuki vain uudelleensijoittamistuella tietyissä tapauksissa
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Hankekumppanuus ja tuen siirtäminen

• Hankekumppani = siirron saaja

• Hankekumppanille tulee siirtää osa tuesta

• Hankekumppanin täytettävä tuen saajaa koskevat edellytykset

• Hankesopimus tuen saajan ja hankekumppanin välillä

• Vastuu tuen saajalla eli päätoteuttajalla

• Siirron saaja  palvelun ostaminen

• Muut yhteistyötahot: ei synny kuluja ei siirretä tukea
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Hankkeiden valinta- ja myöntämisperusteet

• Valintaperusteet

Hakemus saapunut määräajassa
Ei muuta EU-rahoitusta
Ohjelman- ja tavoitteidenmukaisuus
Liitteet (rahoitussitoumukset ja tilinpäätös) toimitettu
Hakemus suomen- tai ruotsinkielellä

20.6.2017 41



Hankkeiden valinta- ja myöntämisperusteet

• Myöntämisperusteet

Tavoitteiden mukaisuus
Tarpeellisuus ja täydentävyys
Toteuttamiskelpoisuus ja suunnitelmallisuus
Mitattavissa olevat tulokset
Vaikutukset ja tulosten sovellettavuus
Kustannustehokkuus ja kustannusten tukikelpoisuus
Hakijan edellytykset toteuttaa hanke
Edellytykset toiminnan jatkumiselle
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Hankesuunnitelman rakenne: tausta ja
tarveanalyysi
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• Kuvaile mahdolliset muutokset toimintaympäristössä, jossa
toimia on tarve toteuttaa

• Kuvaile mahdolliset aiemmin toteutetut toimet

• Kuvaile hankkeen taustalla olevat:
– pullonkaulat
– kehittämistarpeet
– osaamisvajeet
– rakenteelliset ongelmat
– jne.

• Tässä kohdassa EI kuvata hankkeen tavoitteita ja toimintoja



Hankesuunnitelman rakenne: tavoitteet,
toiminnot, tulosodotukset
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Kustannusten tukikelpoisuus - yleistä

• Aiheutuminen hankkeesta, tarpeellisuus ja kohtuullisuus

• Ohjelmien mukaisuus, tukipäätöksen mukaisuus,
toteutumisaika

• Kustannusten todennettavuus

• EU-näkyvyys

• Muualta saatavat korvaukset
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Tukikelpoiset kustannuslajit

• Henkilöstökustannukset
• Matkakustannukset
• Ostopalvelut
• Käyttö- tai kiinteän omaisuuden kustannukset

– rakennukset ja rakennelmat
– koneet ja laitteet (käytettynä hankitut/ leasing/ poistot)
– tietojärjestelmiin, tietoverkkoihin ja atk-ohjelmiin liittyvät

kulut
• Aineet, tarvikkeet ja muut kustannukset
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Huomioitava tukikelpoisissa kustannuksissa

• Hankinnat:
• kilpailuttaminen tai hintavertailu
• kynnysarvon ylittävien tai alittavien osalta sovellettavat

menettelyt
• ALV

• Tukikelpoinen vain, jos jää hakijalle lopulliseksi
kustannukseksi
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Tuen ulkopuolelle jäävät kustannukset

• tuen hakijan tavanomaisesta toiminnasta aiheutuvat
kustannukset (pl. toimintatuki)

• vastaavasta työstä yleisesti maksetun palkan ja palkkion määrän
ylittävät

• muut kuin lakisääteisistä tai työnantajaa velvoittavasta virka- tai
työehtosopimuksesta johtuvat palkkakulut

• yksinomaan kestitsemisestä ja viihdyttämisestä aiheutuvat kulut
• luontoissuoritukset
• rakentamattoman maan hankinta
• viivästys- tai muihin korkokulut, tilitapahtumista perittävät

palvelumaksut, valuutan vaihtopalkkiot, kurssitappiot tai muut
rahoituksesta johtuvat kustannukset

• sakot, pysäköintimaksut, rikemaksut jne.
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Kustannusten määrittäminen toiminnoittain
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Hankkeen kustannukset

Talousarvion rakenne

Henkilöstö-
kustannukset

Toiminto 1 Toiminto 2 Muut hanke-
kustannukset

Välilliset
kustannukset

(Flat rate)



Henkilöstökustannukset sisältää

• Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tehtävät

• Henkilöstö tehtävittäin - ei henkilöittäin

• Tehtävänkuvaus kunkin tehtävän osalta

• Palkat, sosiaaliturvamaksut ja muut lakisääteiset
kustannukset tehtävittäin

• Huom! Osa-aikaisesti (alle 100% hankkeelle työtä
tekevät) budjetoidaan tuntipalkkaperusteisesti
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Toimintokustannus sisältää

• Ostopalvelut, esim.
– asiantuntijapalkkiot
– markkinointi, painatustyöt
– selvitykset ja tutkimukset

• Käyttö- ja kiinteän omaisuuden kustannukset, esim.
– toimintoon tarvittavat kone- ja laitehankinnat
– toiminnossa tarvittavat tietojärjestelmiin liittyvät hankinnat

• Aineet, tarvikkeet ja muut kustannukset, esim.
– toimintoa varten vuokrattujen tilojen kustannukset

20.6.2017 52



Muut hankekustannukset sisältää

• Suorat hankekustannukset, jotka eivät kuitenkaan
liity suoraan yksittäiseen hanketoimintoon, esim.
tilintarkastus

• Jaotellaan ostopalveluihin, käyttö- ja kiinteään
omaisuuteen sekä aineet, tarvikkeet ja muut
kustannukset - kululuokkiin, kuten
toimintokustannukset
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Välilliset kustannukset (flat rate 17%)

• Hankehenkilöstön toimitilakulut

• Hankkeen hallinnointia varten hankittavat laitteet ja tarvikkeet

• Ohjausryhmän kulut ja muut kokous- ja neuvottelutarjoilukulut

• Johdon hankehallinnointikustannukset ja yhteiset tukipalvelut

• Hankehenkilöstön työterveysmaksut, yleinen koulutus ja
TYHY-toiminta

• HANKKEEN MATKAKULUT
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Välilliset kustannukset (flat rate 15%)

• MATKAKULUT tällöin toimintokustannuksissa
välittöminä kustannuksina

• Käytetään hankkeissa, joissa erityisen korkeat
matkakustannukset, esim.
– kv. yhteistyö
– verkostomainen toiminta
– pitkät etäisyydet
– paljon kohderyhmän matkoja

• Sisältää muuten samat kuin flat rate 17% -malli
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Kertakorvaushanke

• Tuki enintään 10 000 €
• Esim. seminaarit, koulutukset, tapahtumien

järjestäminen, tiedotustoimet yms. kertaluonteiset
toimenpiteet

• Tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset: tarkka määrittely
• Tuki toteutuneiden ja todennettujen toimenpiteiden

perusteella - kyllä/ei -periaate!
• Yksityiskohtainen talousarvio
• Ei tositteita tai erillistä kirjanpitoa
• Päätöstä voi muuttaa vain toteutusajan osalta
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Raportointi ja maksatukset

• Raportointi puolivuosittain

• Maksatukset hankkeille toteutuneiden kustannusten
perusteella

• Mahdollinen ennakko 1. maksueränä, vähennetään
seuraavissa maksatuksissa

• Maksatushakemukseen liitetään selvitys
kustannuksista ja toiminnan etenemisestä

• Raportointi sähköisessä EUSA-järjestelmässä
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Haun aikataulut ja materiaalit

• AMIF-haku auki lokakuussa 2017

• Tiedotus hauista rahastojen verkkosivuilla, jakelulistojen
kautta sekä HS/HBL

• Hakumateriaali rahastojen verkkosivuilla
– hakuilmoitus
– toimeenpano-ohjelma
– hakijan opas
– sähköisen EUSA-järjestelmän käyttöopas (soveltuu myös

paperilomakkeen täyttämiseen)
– sitoumuslomake
– ohjeet hakemuksen täydentämiseen (tapahtuu pyydettäessä)
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Kaikki hakemukset laaditaan EUSA-
järjestelmässä
• KATSO-tunnusten hankkiminen ajoissa – huom! EUSA-

rahastoille omat alitunnisteet

• Hankesuunnitelma
– hankesuunnitelman luonnos valmiiksi ennen Eusa-järjestelmään

siirtymistä (hyödynnä paperilomaketta, huomioi rajallinen
merkkimäärä)

• Eusa-järjestelmä: huomioi aikakatkaisu ja merkkirajat

• Hakemuksen liitteet
– sitoumukset kaikilta hanketta rahoittavilta tahoilta

(nimenkirjoitusoikeus)
– nimenkirjoitusoikeuden todentava asiakirja, valtakirja
– tilinpäätökset (2 viimeisintä) (sis. tase,tuloslaskelma ja

toimintakertomus)
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Hakuneuvonta

• Sähköisen järjestelmän neuvova puhelin

• AMIF-ohjeistus
– Iikka Saunamäki 0295 488 267
– Kristiina Mauriala 0295 488 275

• Opastusvideot

• Hakuklinikat
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Yhteystiedot ja lisätietoja
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• Rahastojen yhteinen sähköpostiosoite
eusa@intermin.fi

• Lisätietoja rahastojen nettisivuilta
www.eusa-rahastot.fi

• Tilaa sivuilta uutiskirjeemme



Kiitos!


