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Euroopan unionin sisäasioiden rahastot
rahoitusohjelmakaudelle 2014 2020

Sisäasioiden EU-rahastot 2014 2020

Turvapaikka-
maahanmuutto- ja
kotouttamisrahasto

(AMIF)
Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF)

Ulkorajojen ja
viisumipolitiikan

rahoitusväline (ISF-B)

Poliisiyhteistyön,
rikollisuuden ehkäisemisen

ja torjuminen sekä
kriisinhallinnan

rahoitusväline (ISF-P)
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Ohjelmarakenne ja rahoitus 2014-2020

• Jäsenvaltioille rahastoista yhteensä 4,965 miljardia, Suomen
rahoitusosuus arviolta yhteensä n. 113 miljoonaa euroa
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Rahoitus

ISF-P
15,7 milj. euroa

ISF-B
36,9 milj. euroa

AMIF
23,5 milj. euroa

Uudelleen-
sijoittamisen

määräraha n. 6
milj. euroa/

vuosi



Kansallinen ohjelma ja toimeenpano-ohjelma

• Rahastoille laadittu kansalliset ohjelmat ja toimeenpano-
ohjelmat koko ohjelmakauden ajaksi

• Kansallinen ohjelma: strateginen asiakirja, jonka Euroopan
komissio on hyväksynyt

• Toimeenpano-ohjelma: kansallinen ohjelma, jonka hyväksyy
valtioneuvosto. Tämä on hakijalle erityisen tärkeä!
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Sisäisen turvallisuuden rahasto
Ulkorajat ja viisumipolitiikka
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• VIS-järjestelmän kehittäminen ja henkilöstön
kouluttaminen

• Välineistön hankkiminen (esim.
sormenjälkilukulaitteet)

• Viisumihakemusten käsittelyn ulkoistaminen.
• Yhdyshenkilötoiminnan kehittäminen.

Viisumit
(3,4m euroa)

• Rajavalvonnan kehittäminen (tekninen valvonta,
EUROSUR, tilannekuva- ja johtamisjärjestelmät)

• Kaluston hankkiminen (aluksia, ajoneuvoja,
RPAS)

• Rajatarkastusten kehittäminen (tietojärjestelmät,
koulutus, uusi teknologia)

Rajavalvonta
(16,8m euroa)

• VIS-järjestelmän ylläpito
• SIS II -järjestelmän ylläpito
• EUROSUR-koordinaatiokeskuksen ylläpito
• Muuta rajavalvontaan tai –tarkastuksiin liittyvää

ylläpitoa

Operatiivinen tuki
(14,8m euroa)



Sisäisen turvallisuuden rahasto
Poliisiyhteistyö, rikollisuuden ehkäiseminen ja torjuminen
sekä kriisinhallinta
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• Tietojärjestelmien kehittäminen
• Todistajansuojelun ja rikosten uhrien tukeminen
• Kyberrikollisuuden torjunta
• Rikoshyödyn poisottaminen
• Teknisen tiedonhankinnan kehittäminen
• Teknisen tutkinnan kehittäminen mm. hankinnoin
• Koulutuksen tukeminen (mm. kyber, yhteisharjoitukset)

Rikollisuuden
ehkäisy ja
torjunta

(11,8m euroa)

• CBRNE-valmiuden kehittäminen (välineistö, koulutus)
• Tietojärjestelmien kehittäminen (tilannekuva- ja

johtamisjärjestelmät, väestön
varhaisvaroitusjärjestelmät)

• Riskien arvioinnin ja hallintakyvyn kehittäminen.
• Deradikalisoitumiseen liittyviä toimia, exit-toimia.

Yhteiskunnan
turvallisuus
(2,9m euroa)



Tuettava toiminta ja hyödynsaajat

• Rahoitus ohjelmien tavoitteiden mukaisiin hankkeisiin
tai toimintaan

• Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle ja
yksityisoikeudelliselle Euroopan unionin jäsenvaltioon
rekisteröityneelle oikeushenkilölle.

• Yksityishenkilöt eivät voi hakea tukea.
• Rahaston toimialasta johtuen tuensaajat ovat pääosin

viranomaisia. Hankkeissa voi olla mukana
hankekumppaneina myös muita toimijoita.

• Tuensaaja voi olla muu kuin viranomainen sellaisissa
toimissa, joissa se toiminnan luonne huomioiden on
mahdollista.
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Lokakuun 2017 haku: hakuun
sisällytettävät kansalliset tavoitteet,
jakamatta olevat määrärahat
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KANSALLINEN OHJELMA HAKU 2017B

Erityistavoite ja kansallinen tavoite 55 156 295,00 €
Erityistavoite 1: Yhteisen viisumipolitiikan tukeminen 3 408 006,35 € 11 025,32 €

ISFB 1.1 Kansalliset valmiudet 2 896 805,40 € - €

ISFB 1.2 Unionin säännöstö 170 400,32 € 11 025,32 €
ISFB 1.3 Yhteistyö konsuliasioissa 340 800,63 € - €
ISFB 1.4E Yhteistyö konsuliasioissa E - € - €

Erityistavoite 2: Rajavalvonta 16 765 984,05 € 8 730 108,97 €
ISFB 2.1 Eurosur ja rajavalvonta 10 827 949,00 € 4 919 524,75 €

ISFB 2.2 Tiedonvaihto 328 120,15 € - €
ISFB 2.3 Unionin yhteiset vaatimukset 1 640 598,41 € 1 315 163,60 €
ISFB 2.4 Unionin säännöstö 328 119,68 € 153 183,02 €
ISFB 2.5 Tulevaisuuden haasteet - € - €
ISFB 2.6 Kansalliset valmiudet 3 281 196,81 € 2 342 237,60 €
ISFB 2.7E Frontex-välineet 360 000,00 € - €

Erityistavoite 3: Operatiivinen tuki 14 773 811,20 € 6 933 822,77 €
ISFB 3.1 Operatiivinen tuki: viisumit 2 541 095,53 € 1 270 547,77 €
ISFB 3.2 Operatiivinen tuki: rajat 12 232 715,67 € 5 663 275,00 €

Erityistavoite 5: Rikollisuuden ehkäiseminen ja torjunta 13 829 033,48 € 759 786,14 €
ISFP 5.1 Ehkäiseminen ja torjuminen 6 702 393,15 € 188 062,79 €
ISFP 5.2 Tiedonvaihto 3 834 236,68 € - €

ISFP 5.3 Koulutus 1 175 858,45 € - €
ISFP 5.4 Uhrien tukeminen 1 763 787,67 € 571 723,35 €
ISFP 5.5 Uhkien ja riskien arviointi 352 757,53 € - €

Erityistavoite 6: Riskit ja kriisit 2 939 646,12 € 863 368,77 €
ISFP 6.1 Ehkäiseminen ja torjuminen 29 396,46 € - €
ISFP 6.2 Tiedonvaihto 29 396,46 € - €
ISFP 6.3 Koulutus 176 378,78 € 36 826,24 €
ISFP 6.4 Uhrien tukeminen 58 792,92 € - €

ISFP 6.5 Infrastruktuuri 1 469 823,06 € 354 198,06 €

ISFP 6.6 Varhaisvaroitus- ja kriisinhallinta 587 929,22 € 387 929,22 €
ISFP 6.7 Uhkien ja riskien arviointi 587 929,22 € 84 415,24 €



Lokakuun 2017 haku: hakuun
sisällytettävät kansalliset tavoitteet,
jakamatta olevat määrärahat
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Haettavana ovat kaikki paitsi seuraavat:
• 1.1. Kansalliset valmiudet
• 1.3. Yhteistyö konsuliasioissa
• 2.7E Frontex-välineet
• 6.1. Riskit - ehkäiseminen ja torjuminen
• 6.4. Riskit -uhrien tukeminen

Lisäksi seuraavat toimeenpano-ohjelman kohdat eivät ole haettavissa valmisteltavana olevien
ohjelmamuutosten vuoksi:
• 2.2.1 Itärajan kansainvälisten rajanylityspaikkojen tarkastuskenttien kattaminen suojatulla langattomalla

verkolla rajatarkastusten tehostamiseksi
• 2.2.2 Rajavalvontaan ja -tarkastuksiin liittyvien tietojärjestelmien kehittäminen
• 2.3.1 ABC-linjastojen laajentaminen ja uusiminen huomioiden erityisesti kolmansien maiden kansalaiset

sekä automaattien toiminnallisuuksien parantaminen"
• 2.4.2 Matkustajista ennakkoon saatavien API-tietojen vastaanottotekniikan uudistaminen
• 5.1.13 Operatiivinen viranomaisyhteistyö ml. yhteiset tutkinta- ja analyysiryhmät muiden jäsenvaltioiden

ja Europolin kanssa
• 5.3.3 Koulutus vaativiin erityisoperaatioihin liittyen (Erityisoperaatioiden turvaaminen)
• 5.5.1 Toimintaympäristöanalyysien ja tietojohtoisen toiminnan kehittäminen siten, että luodaan

edellytyksiä tunnistaa rikollisia toimintamalleja ja vaikuttaa erityisesti nuoriin henkilöihin, jotka ovat
ajautumassa rikolliseen toimintaan

hakuilmoituksen yhteydessä julkaistaan liite, josta käy ilmi jäljellä olevat rahamäärät.



Sisäisen turvallisuuden rahastoon sisältyvät
muut toiminnot

• Erityistoimet: Frontex-vene 360 000 euroa. Erillinen
rahoitusosuus, jolla jäsenvaltiot hankkivat välineistöä, jota
voidaan käyttää Frontexin operaatioissa.

• Unionin toimet: Komission suoraan rahoittamia jäsenvaltioiden
välisiä toimia tai unionin erityisen edun mukaisia toimia.

• Hätäapu: rahoitus kiireellisiin erityistarpeisiin hätätilanteen
sattuessa

• Tekninen apu komissiolle ja jäsenvaltioille
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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

• ei päättyneitä hankkeita (varainhoitoasetus 125 ja 130
artiklat).

• Tuki myönnetään pääsääntöisesti hanketukena pl.
operatiivinen tuki
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Lounas
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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 rahoituksesta

• EU-tuki 75 %
– ISF-P –rahastossa olevaa 90 %:n rahoitusmahdollisuutta ei

hyödynnetä ainakaan tässä haussa.

• 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
• Ennakkomaksu vain poikkeustapauksissa ja rajatusti
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Hankkeiden valinta- ja myöntämisperusteet

• Valintaperusteet

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

• Aiheutuminen hankkeesta, tarpeellisuus ja kohtuullisuus

• Ohjelmien mukaisuus, tukipäätöksen mukaisuus,
toteutumisaika

• Kustannusten todennettavuus

• EU-näkyvyys

• Muualta saatavat korvaukset
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Edellisestä hausta opittavaa

• Suunnitelmien tarkkuus

• Tulostavoitteiden mitattavuus

• Hankkeiden kesto, ei ylipitkiä hankkeita

• Hankinta-asiakirjat

• Salassapito

8.9.2017 19



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 kustannukset

• 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
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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
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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

8.9.2017 29



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

• ISF-haku auki 2.10.- 3.11.2017

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

• Hakumateriaali rahastojen verkkosivuilla
– toimeenpano-ohjelma
– hakijan opas
– sähköisen järjestelmän käyttöopas
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Hakuneuvonta

• Hakuoppaat ja opastusvideot www.eusa-rahastot.fi

• Sähköisen järjestelmän neuvova puhelin 050 415 0035
– Huomaa päivystysajat! Ma-ti klo 9.30-11.00 ja ke-to klo 12.30-

14.00.

• eusa@intermin.fi
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Hakemusten käsittelyaikataulu
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• Haku päättyy 3.11.2017

• Marraskuu
– hakemusten tekninen tarkastus ja täydennyspyynnöt kuun

alkupuolisko
– hakemusten arviointi ja mahdolliset lausunnot kuun jälkipuolisko

• Joulukuu
– seurantakomitea käsittelee vastuuviranomaisen esitykset

rahoitettavista hankkeista ja toiminnasta.

• Tammikuu 2018
– vastuuviranomainen laatii tukipäätökset 2.2.2018 mennessä.



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

• Lisätietoja rahastojen nettisivuilta
www.eusa-rahastot.fi

• Ville Similä 029 548 8279
• Sanna Virtanen 0295 488 300

• Tilaa sivuilta uutiskirjeemme



Kiitos!


