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Koulutuksen tavoite
Koulutuksen jälkeen tiedät:

• minkälaisia tavoitteita AMIF-rahaston 
ohjelmaan sisältyy

• minkälaista toimintaa voidaan avustaa ja
• minkälaisia tuloksia avustettavalta 

toiminnalta odotetaan
• vuoden 2022 hakujen sisällöt



Sisältö
• Mikä on AMIF-rahasto
• Rahaston ohjelma, erityistavoitteet ja läpileikkaavat teemat
• Rahaston rahoitus
• Kohderyhmä
• Vuonna 2020 avoinna olevat toimet



Muut koulutuksemme
• Torstai 28.4. ISF-rahaston ja BMVI-

rahoitustukivälineen ohjelmat 2021-2027 
ja vuoden 2022 hakuihin avattavat 
toimet

• Tiistai 3.5. Miten laadin 
menestyksekkään hankehakemuksen?

• Keskiviikko 11.5. EU:n sisäasioiden 
rahastojen kustannusmallit

• Torstai 12.5. Operatiivinen tuki 
avustusmuotona

• Keskiviikko 18.5. Hakemuslomakkeen 
täyttäminen ja lähettäminen EUSA-
järjestelmässä

• Kyselytunnit hakemusta valmisteleville: 
25.5., 31.5. ja 1.6.

Lisätietoja hakukoulutuksista:  
www.eusa-rahastot.fi/tapahtumat

https://eusa-rahastot.fi/tapahtumat


• ET1 Yhteisen eurooppalaisen 
turvapaikkajärjestelmän kehittäminen

• ET2 Laillisen maahanmuuton sujuvuuden 
edistäminen ja kolmansien maiden 
kansalaisten kotoutumisen ja 
osallisuuden edistäminen 

• ET3 Laittoman maahanmuuton ehkäisy, 
toimivien paluujärjestelmien 
kehittäminen 

• ET4 YhteisvastuutoimetRahasto tukee myös kiintiöpakolaisten 
uudelleensijoittamista. 

Rahaston pyrkimyksenä on vahvistaa ja 
kehittää yhteisiä menettelyitä 

turvapaikka-asioihin ja 
maahanmuuttoon.

Turvapaikka- ja muuttoliikeasioiden 
tärkein EU-rahoitusväline

Mikä on turvapaikka-, maahanmuutto- ja 
kotouttamisrahasto? 



AMIF-rahaston ohjelma 2021-2027
• Strateginen asiakirja, joka kattaa koko 

ohjelmakauden 2021-2027.
• Kuvaa kansalliset tarpeet, tavoitteet, 

toimet, tulokset, indikaattorit, 
rahoituksen jakautumisen, horisontaaliset 
mahdollistavat edellytykset, 
kumppanuudet ja viestintätoimet.

• Sisältöä säätelevät EU-asetukset, 
komission ohjelmapohja ja komission 
suositukset. 

• Erittäin rajalliset merkkirajat.



Rahoitus
• Rahaston määrärahat 67,9 milj. €, josta 

avustuksena myönnetään n. 64 milj. €

• Tuki 75%
• Korotettu tuki 90% tiettyihin toimiin
• Operatiivinen tuki 100%

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

Hankkeen 
kesto max 3 

vuotta



Hallitusohjelma

Turvapaikkamenettelyä ja 
vastaanottojärjestelmää koskeva unionin 

säännöstö sekä Euroopan yhteiseen 
turvapaikkajärjestelmään liittyvät 

painopisteet 

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

• Rahoitus noin 25 miljoonaa euroa.

Erityistavoite 1 yhteisen 
turvapaikkajärjestelmän kehittäminen (1/2)



Erityistavoite 1 yhteisen 
turvapaikkajärjestelmän kehittäminen (2/2)
• Kansallisen turvapaikkajärjestelmän 

mukauttaminen vastaamaan EU-
lainsäädännön muutoksia

• Turvapaikkamenettelyn tehokkuuden ja 
varautuvuuden parantaminen 

• Oikeusturvan kannalta laadukkaat 
turvapaikkaprosessit

• Turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmän 
kapasiteetin tukeminen 

• Uudelleensijoittamisen laadun ja tehokkuuden 
arvioiminen

• Yksityismajoituksessa olevien asiakkaiden 
tukeminen

• Esikotouttavan toiminnan ja onnistuneen 
kuntaan muuton vahvistaminen 

• Haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden 
tukipalvelut

• Turvapaikkajärjestelmän toimintaan ja 
muuttoliikkeisiin liittyvän tilannekuvan ja 
ennustettavuuden parantaminen 

• Uudelleensijoittamisen edellytyksiä 
vahvistavat toimet alue- ja paikallistasolla 

• Kiintiöpakolaisten valintamenettelyiden 
kehittäminen 



Kotoutumisen selonteko

Talent Boost -toimenpideohjelma

Hallitusohjelma

EU:n kotoutumista koskeva 
toimintasuunnitelma

• ”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.

Erityistavoite 2: laillisen muuttoliikkeen 
kehittäminen ja kotoutumisen edistäminen (1/4)



Erityistavoite 2: laillisen muuttoliikkeen 
kehittäminen ja kotoutumisen edistäminen (2/4)

• Muuttoliikettä koskevien prosessien 
sujuvoittaminen ja sitä koskeva neuvonta 
kolmansissa maissa

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

• Sujuvien palvelupolkujen luominen

• Maahanmuuttohallinnon, erityisesti 
oleskelulupaprosessien kehittäminen, 
sujuvoittaminen ja automatisoiminen 

• Henkilöstön riittävän osaamisen 
vahvistaminen

• Asiakaspolkujen, asiakasviestinnän ja 
asiakkuuksien hallinnan kehittäminen 

• Lupahakijoita koskevan tiedonhankinnan 
ja valvonnan tehostaminen

Laillisen maahanmuuton sujuvoittaminen



Erityistavoite 2: laillisen muuttoliikkeen 
kehittäminen ja kotoutumisen edistäminen (3/4)

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

• Tietoisuuden lisääminen muuttoliikkeeseen 
liittyvistä säännöistä, mahdollisuuksista ja 
riskeistä

• Täydentäviä väyliä koskevat selvitykset

Laillisen maahanmuuton sujuvoittaminen



Erityistavoite 2: laillisen muuttoliikkeen 
kehittäminen ja kotoutumisen edistäminen (5/5) 

• Alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta, 
yhteiskuntaorientaatio ja räätälöidyt 
tukipalvelut.

• Kotoutumisen parissa työskentelevien 
osaamisen ja yhteistyön kehittäminen (ml. 
tietopohjan ja seurannan vahvistaminen)

• Palveluiden mukauttaminen 
maahanmuuttajien tarpeisiin ja palveluihin 
pääsyn edistäminen

• Osallisuuden ja yhteiskunnan 
vastaanottavuuden edistäminen 

• Maahanmuuttajanaisten työllisyyden 
esteiden poistaminen

• Alaikäisinä ilman huoltajaa maahan 
tulleiden hyvinvoinnin edistäminen

• Maahanmuuttajaperheiden hyvinvoinnin 
edistäminen

• Koulupudokkuuden ehkäiseminen ja 
koulumenestyksen tukeminen 

Kotouttamistoimenpiteiden edistäminen ja kolmansien maiden kansalaisten 
osallisuuden tukeminen 



Laittoman maahantulon ja maassa oleskelun 
vastainen toimintaohjelma (LAMA) 

Hallitusohjelma

EU:n vapaaehtoisen paluun ja 
uudelleenkotouttamisen strategia

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

• Rahoitus noin 8 miljoonaa euroa.

Erityistavoite 3 laittoman muuttoliikkeen 
torjuminen ja paluutoimien kehittäminen (1/2)



Erityistavoite 3 (2/3)

• 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 (3/3)

• 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

Yhteistyö 3. maiden kanssa ja 
takaisinoton edistäminen

• Takaisinottoa ja kestävää paluuta 
koskeva yhteistyö



Erityistavoite 4
”Parannetaan jäsenvaltioiden välistä 
yhteisvastuuta ja oikeudenmukaista 
vastuunjakoa erityisesti niitä jäsenvaltioita 
kohtaan, joihin muutto- ja 
turvapaikkahaasteet kohdistuvat 
voimakkaimmin, myös käytännön 
yhteistyön kautta.”

Rahoitus 300 000 €
• myönnettäisiin haun kautta 

yhteisvastuuta koskevaan 
hanketoimintaan 

Erityistavoitteen 4 kautta myös ns. 
”erillismäärärahat”: 
• 10 000 € kompensaatio kutakin maahan 

uudelleensijoittamisen kautta päässyttä 
henkilöä kohden

• 6 000 € / 8 000 € kompensaatio kutakin 
maahan humanitaarisen maahanpääsyn 
kautta päässyttä henkilöä kohden

• 10 000 € kompensaatio kutakin 
kansainvälistä suojelua hakevaa/saavaa 
henkilöä kohden, joka on siirretty 
toisesta jäsenvaltiosta

• talousarvion momentille  Migri ja TEM
• erillismäärärahoja ei jaeta 

hankkeille hakujen kautta



Uusi
elementti

AMIF-
rahastossa 

• 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 tukipalveluihin

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

Kohderyhmä



AMIF voi tukea Ukraina-tilanteeseen liittyviä 
toimia, esim.:

• Turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmän 
kapasiteetin tukeminen 

• Yksityismajoituksessa olevien asiakkaiden 
tukeminen

• Esikotouttava toiminta
• Haavoittuvassa asemassa olevien 

asiakkaiden tukipalvelut 
vastaanottojärjestelmässä

• Palveluiden ja palvelukokonaisuuksien 
kehittäminen haavoittuvassa asemassa 
olevien kolmansien maiden kansalaisten 
tarpeisiin

• Koulupudokkuuden ehkäiseminen ja 
koulumenestyksen tukeminen 

• Maahanmuuttajaperheiden hyvinvoinnin 
tukeminen 

Erityistavoite 1 turvapaikka- ja 
vastaanottojärjestelmä

Erityistavoite 2 laillinen 
maahanmuutto ja kotoutuminen



Läpileikkaavat periaatteet
• Yhteisten eurooppalaisten arvojen sekä oikeusvaltioperiaatteen, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja 

perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Sukupuolinäkökulman ja lasten oikeuksien edistäminen. 
• Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten aikainen tunnistaminen, 

tavoittaminen ja tarpeiden huomioiminen
• Ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman toimeenpanon edistäminen: uhrien  tunnistaminen ja 

ohjaaminen auttamisjärjestelmään.
• Rahoituksella ei ylläpidetä lakisääteistä perustoimintaa, mutta sen avulla voidaan täydentää, tehostaa 

ja kehittää budjettirahoitteista toimintaa. 
• Toimeenpano monipuolisissa kumppanuuksissa
• Ohjelman soveltamisala kattaa Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan. Ohjelman 

toimeenpanossa huomioidaan ruotsinkielisen tiedon ja koulutuksen tarpeet.
• Rahoituksella ei tueta puhtaasti tutkimustoimintaa, jota tyypillisesti tuetaan tutkimusapurahoin. 



Uutta AMIF-rahastossa
• Erityistavoitteet eivät enää jakaudu kansallisiin tavoitteisiin
• Mahdollisuus korkeampaan EU-tukeen (90%)
• Operatiivinen tuki juoksevaan viranomaistoimintaan (Migri ja Poliisi)
• Enemmän fokusta tulosten mittaamiseen – myös paremmat ohjeet 

indikaattoreihin
• Erityistavoitteet 5 ja 6 poistuvat = ei mahdollisuutta 100% hanketukeen
• Ihmiskaupan uhrien huomioiminen läpileikkaavana teemana
• Tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja perusoikeuskysymysten tarkastelu



Korkeampaan tukeen oikeuttavat toimet 
(90%)
• Paikallisten ja alueellisten 

viranomaisten ja 
kansalaisjärjestöjen, myös pakolais-
ja maahanmuuttojärjestöjen, toteuttamat 
kotouttamistoimenpiteet;

• Toimenpiteet, jotka on kohdennettu 
haavoittuvassa asemassa oleviin 
henkilöihin ja sellaisiin kansainvälistä 
suojelua hakeviin henkilöihin, joilla on 
erityisiä vastaanottoon tai menettelyihin 
liittyviä tarpeita, myös toimenpiteet, joilla 
varmistetaan alaikäisten tehokas 
suojelu

• Toimet säilöönoton tehokkaiden 
vaihtoehtojen kehittämiseksi ja 
toteuttamiseksi;

• Tuettu vapaaehtoinen paluu ja 
uudelleenkotouttamisohjelmat ja 
niihin liittyvät toiminnot;



Operatiivinen tuki
”Operatiivista tukea voidaan käyttää 
tukemaan viranomaisia, jotka vastaavat 
sellaisten tehtävien suorittamisesta ja 
palvelujen tarjoamisesta, jotka 
muodostavat unionin hyväksi suoritettavan 
julkisen palvelun”

• 100% tukea
• enintään 15% ohjelman määrärahoista
• myönnetään kohdennettuna 

yleisavustuksena tiettyyn osaan 
avustuksen saajan toiminnasta.

• ei myönnetä kehittämishankkeisiin

AMIF-rahastossa operatiivisella tuella 
voidaan kattaa:
• henkilöstökustannukset;
• palvelujen kustannukset, esimerkiksi 

välineistön, mukaan lukien tieto- ja 
viestintätekniset järjestelmät, huolto tai 
korvaaminen;

• palvelujen kustannukset, esimerkiksi 
infrastruktuurin huolto ja korjaaminen.

AMIF-rahastossa operatiivinen tuki käytössä 
erityistavoitteissa 1-3 ja sitä hyödyntävät 

Maahanmuuttovirasto ja Poliisi.



• hakuun ohjelman toimia laajemmin
• vuoden 2023 alkupuolella käynnistyvät 

hankkeet

2. haku lokakuussa 2022

• haettavaksi korkean 
prioriteetin/kiireellistä rahoittamista 
vaativat toimet, joiden tulee käynnistyä 
vuoden 2022 aikana tai viimeistään 
tammikuussa 2023

• haettavaksi takautuvasti rahoitettavat 
toimet (käynnistyneet 1.1.2021 tai sen 
jälkeen) 

• hankkeiden tulee käynnistyä viimeistään 
tammikuussa 2023

1. haku 9.5.-6.6.2022

Haut järjestetään 2 kertaa vuodessa



Vuonna 2022 haettavana olevat toimet



Erityistavoite 1 haettavaksi avattavat 
toimet, toukokuu 2022
• Turvapaikkamenettelyn tehokkuuden ja varautuvuuden parantaminen 
• Turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmän kapasiteetin tukeminen
• Yhteisölähtöisen kotoutumisen mallintaminen ja pilotointi



Turvapaikkamenettelyn tehokkuuden ja 
varautuvuuden parantaminen 

Päämääränä on parantaa 
turvapaikkamenettelyn tehokkuutta ja 
varautuvuutta sujuvoittamalla menettelyn 
eri vaiheita ja parantamalla menettelyn 
laatua.  Tavoitteena on varmistaa 
turvapaikkahakemusten käsittelyn sujuvuus 
ja asioiden käsittelyn oikea-aikaisuus sekä 
turvata asiakkaiden oikeusturva.

• turvapaikkamenettely on tehokkaampaa
• asiointi sekä tietojen toimittaminen 

turvapaikkaprosessissa on sujuvampaa, 
• osaaminen entistä parempaa
• käsittelyajat lyhentyvät 
• järjestelmä on paremmin varautunut 

äkillisiin tilanteisiin
• + indikaattorit

Päämäärä Tulostavoitteet



Turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmän 
kapasiteetin tukeminen

• Päämääränä on kehittää vastaanotto-
olosuhteita järjestelmän tehokkuuden, 
varautuvuuden ja mukautuvuuden 
varmistamiseksi sekä tukea 
vastaanottojärjestelmän kapasiteettia 
palveluiden ja infrastruktuurin osalta. 

• Tavoitteena on myös päivittää 
infrastruktuuria vastaamaan nykypäivän 
tarpeita erityisesti erityisryhmien 
tukemisessa.

• vastaanottojärjestelmän infrastruktuuri 
vastaa paremmin palvelutarpeita

• toiminnot ovat ajanmukaisia ja 
tietoturvallisia

• henkilöstön osaaminen on vahvistunut

• + indikaattorit

Päämäärä Tulostavoitteet



Yhteisölähtöisen kotoutumisen 
mallintaminen ja pilotointi
Päämääränä on kehittää Suomeen 
soveltuva, kuntien ja paikallisyhteisöjen 
yhteistyöhön perustuva toimintamalli 
kiintiöpakolaisten alkuvaiheen 
kotoutumisen edistämiseksi sekä luoda 
rakenne kolmannen sektorin ja kuntien 
yhteistyölle ja malli vapaaehtoisten 
tukiryhmän toiminnalle ja koordinoinnille. 

• vapaaehtoistyöhön perustuvaa 
yhteisölähtöisen kotoutumisen mallia on 
testattu, mallinnettu ja pilotoitu
käytännössä

• on luotu yhteisölähtöisen kotoutumisen 
toimintamalli ja suunnitelma mallin 
levittämiseksi

• + indikaattorit

Päämäärä Tulostavoitteet



Erityistavoite 1 haettavaksi avattavat 
toimet, lokakuu 2022
• Oikeusturvan kannalta laadukkaat turvapaikkaprosessit
• Yksityismajoituksessa olevien asiakkaiden tukeminen
• Esikotouttavan toiminnan ja onnistuneen kuntaan muuton vahvistaminen
• Haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden tukipalvelut
• Uudelleensijoittamisen edellytyksiä vahvistavat toimet alue- ja 

paikallistasolla
• Operatiivinen tuki



Erityistavoite 2: haettavaksi avattavat 
toimet toukokuu 2022
• Oleskelulupaprosessien 

tehostaminen ja kehittäminen
• Integration 2022 -tapahtuma



Oleskelulupaprosessien tehostaminen ja 
kehittäminen

Päämääränä on tehostaa  lupaprosesseja ja 
kehittää maahanmuuttohallinnon tiedolla 
johtamista sekä prosesseihin liittyvää 
osaamista 

• maahanmuuttohallinnon tiedolla johtamisen 
valmiudet ovat parantuneet

• asiakaspolut ovat sujuvia ja asiakasviestintä selkeää 
ja asiakastyytyväisyys on parantunut

• lisäselvityspyyntöjen suhteellinen määrä on 
pienentynyt

• lupaprosesseille on luotu perehdytysmalli
• henkilöstön osaaminen on ajantasaista ja 

toimintatapoja on yhtenäistetty
• työ- ja koulutusperusteisten lupien jälkivalvontaa on 

automatisoitu ja lupamenettelyn eheyttä parannettu
• oleskelulupien käsittelyaikaa on nopeutettu 
• + indikaattorit

Päämäärä Tulostavoitteet



Integration 2022 -tapahtuma

Päämääränä on suunnitella ja toteuttaa 
edellisten Integration -tapahtumien 
jatkuvuutta varmistava Integration 2022 -
tapahtuma. 

• tapahtuma on järjestetty
• tapahtuman avulla on vahvistettu 

kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton 
tietopohjaa, kotoutumistoimijoiden 
osaamista ja toimijoiden mahdollisuutta 
laajaan dialogiin sekä verkostoitumiseen

Päämäärä Tulostavoitteet



Erityistavoite 2: haettavaksi avattavat 
toimet lokakuu 2022

• Laillisen maahanmuuton väylien 
kehittäminen ja sitä koskeva 
kansainvälinen yhteistyö

• Työperäisen maahanmuuton edistäminen
• Oleskelulupaprosessien tehostaminen ja 

kehittäminen
• Operatiivinen tuki

• Alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta, 
yhteiskuntaorientaatio ja räätälöidyt 
tukipalvelut

• Kotoutumisen parissa työskentelevien 
ohjausosaamisen ja verkosto- ja 
alueellisen yhteistyön kehittäminen sekä 
tietopohjan vahvistaminen 

• Palveluiden ja palvelukokonaisuuksien 
kehittäminen haavoittuvassa asemassa 
olevien kolmansien maiden kansalaisten 
tarpeisiin 

Laillisen maahanmuuton 
sujuvoittaminen

Kotoutumisen ja osallisuuden 
edistäminen



Erityistavoite 3: hakuun avattavat 
toimet vuonna 2022

• Operatiivinen tuki • Kaikki laittoman muuttoliikkeen 
torjumista ja paluutoimien kehittämistä 
koskevat toimet haettavissa 

Toukokuu Lokakuu



Indikaattorit

• Aseta hakemuksessa realistiset tuotos- ja 
tulosindikaattorit ja perustele miten 
määritelty

• Indikaattoreita varten on erillinen ohje
• Kaikille toimille ei löydy soveltuvaa 

indikaattoria

• tukea saaneiden henkilöiden määrää
• koulutukseen osallistuneiden 

asiantuntijoiden määrää
• luotujen vastaanottopaikkojen määrää
• tukea saaneiden paikallis- ja aluetason  

toimijoiden määrää
• hankittujen välineiden määrää

• toimien hyödyllisyyttä

Indikaattoreilla mitataan tuotoksia ja 
tuloksia, kuten:



Toimeenpanosuunnitelma tukee hakijaa

• Toimen nimi (ns. kehittämisen kohde)
• Toimen kuvaus
• Päämäärä
• Esimerkkejä tuettavista toimista

• Tulostavoitteet
• Avustusprosentti
• Mahdolliset tuensaajat
• Sovellettavat indikaattorit
• Missä haussa toimi on avoinna

Toimeenpanosuunnitelmasta löydät: 



%

Indikaattorit

Hakuaika

Päämäärä

Tulostavoitteet



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 
huhti-toukokuussa 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/
http://www.twitter.com/eusarahastot
mailto:eusa.sm@govsec.fi
mailto:etunimi.sukunimi@govsec.fi
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