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Ohjelma
klo 9.00-9.30 Kahvit ja aamupala

klo 9.30-10.30 Hyvä ja tukikelpoinen kotoutumishanke AMIF-rahaston ehdoilla, Kristiina Mauriala 

ja Noora Vahervaara 

klo 10.30-11.00 Oman hankeidean viilaamista koulutuksen oppien mukaan (ryhmissä tai yksin)

klo 11.00-12.00 Lounas (omakustanteinen)

klo 12.00-13.45 Hankkeiden Leijonanluola (5 min tiivis myyntipuhe omasta hankkeesta)

klo 13.45 Yhteenveto päivästä ja Next steps

klo 14 Tilaisuus päättyy



Hyvä ja tukikelpoinen 
kotoutumishanke 

AMIF-rahaston ehdoilla

Noora Vahervaara ja Kristiina Mauriala 

18.6.2019



Seuraavan tunnin aikana:

Alkuun:

• Yleisesti EU-rahoituksesta ja EUSA-rahastoista

Sitten itse asiaan:

• Kotouttamistoimien rahoitus AMIF-rahastosta

• Elokuun koulutus ja valmistautuminen Leijonanluolaan



EUSA-rahastot 
= Sisäasioiden EU-rahastot 

= EU:n sisäasioiden rahastot



EU-rahoitus ja 
EUSA-rahastot



EU funds that include integration for third country nationals (2014-2020)
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https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/mapping-funds_en
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_en
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/managing-authorities
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/mapping-funds_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/union-actions_en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_en


EU-rahoituksella ratkotaan koko EU:lle 
yhteisiä haasteita
• Kymmeniä, jos ei satoja eri EU-rahastoja toimeenpannaan yleisesti 

ottaen kaikissa jäsenmaissa. AMIF-rahasto on yksi näistä 

rahastoista.

• Yhteisesti sovittuja tavoitteita (esim. laadukas ja tehokas 

kotouttaminen) tavoitellaan kaikissa EU-maissa yhteisesti sovituilla 

säännöillä. 

• Tavoitteena on, että esim. kotouttamiseen liittyvät moninaiset 

haasteet saadaan ratkottua koko EU:ssa ja kolmansien maiden 

kansalaiset kaikkialla Euroopassa kotoutuvat paremmin. 



EU-rahoitusohjelmakaudet

• EU-rahastoja toimeenpannaan 

ohjelmakausittain. Ohjelmakausi kestää 7 

vuotta.

• Nyt elämme ohjelmakautta 2014-2020. 

Hankkeet voivat olla käynnissä 2022 loppuun 

saakka.

• Ohjelmakauden 2021-2027 EUSA-rahastojen 

valmistelu on alkanut. Ensimmäinen AMIF-

haku mahdollisesti vuonna 2022. 



EUSA-rahastot kuluvalla ohjelmakaudella

Sisäasioiden EU-rahastot 2014─2020

Turvapaikka-
maahanmuutto- ja 

kotouttamisrahasto (AMIF)

Kotoutuminen (rahaston 
kansallinen tavoite 2.2)

Sisäisen turvallisuuden 
rahasto (ISF)
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AMIF-rahasto

Kansallinen tavoite 2.1 
Laillinen 

maahanmuutto

Kansallinen toimeenpano-ohjelma 2014-2020

Kansallinen tavoite 2.2 
Kotoutuminen

Erityistavoite 1: Yhteisen 
eurooppalaisen 

turvapaikkajärjestelmän 
vahvistaminen ja 

kehittäminen 

Erityistavoite 3: Paluu

Erityistavoite 5. Suomen 
uudelleensijoittamisohjel

man jatkuvuuden ja 
toimivuuden turvaaminen

Erityistavoite 2: 
Kotouttaminen ja laillinen 

maahanmuutto 

Kansallinen ohjelma 2014-2020

Erityistavoite 6. 
Kiintiöpakolaisten 

kuntaan sijoittamisen 
toimivuuden 

varmistaminen

Perusrahoitusta Erillismäärärahaa



Kansallinen ohjelma
• Komission hyväksymä asiakirja

• Valmisteltu laajassa kansallisessa yhteistyössä

• Perustuu kansallisiin strategioihin

• Määrittelee rahaston tavoitteet Suomessa

• Määrittelee rahoitettavat toimet ja tavoiteltavat tulokset

• Merkittävät muutokset vain komission päätöksellä

Antaa reunaehdot sille, minkälaisia hankkeita voidaan tukea. 



Kansallinen toimeenpano-ohjelma

• AMIF-rahaston kansallinen toimeenpano-ohjelma 

avaa laajemmin kansalliseen ohjelmaa kirjattuja 

tavoitteita ja toimia. 

• Sisältää myös rahaston erillismäärärahoille asetetut 

tavoitteet ja toteutettavat toimet

• Toimeenpano-ohjelmassa kuvataan hankkeiden 

valintaperusteet  

• Toimeenpano-ohjelmassa kuvataan kansallisen 

ohjelman rahoituksen kohdentamisen periaatteet



Kotouttamistoimien 
rahoitus AMIF-

rahastosta



EU-tuki ja yhteisrahoitus
• EU-tuki hankkeelle on pääsääntöisesti 75% kokonaiskustannuksista

• Yhteisrahoitus voi koostua seuraavista: 

̶ tuensaajan oman organisaation rahoitus
̶ siirron saajien (hankekumppaneiden) osoittama rahoitus
̶ muu julkinen tai yksityinen rahoitus
̶ hankkeen tai toiminnan tuotto

• Yhteisrahoitus ei voi olla vapaaehtoistyötä, luontoissuorituksia tai laskennallisia osuuksia

• EU-tuki maksetaan takautuvasti

• Ennakkoa maksetaan ainoastaan perustelluissa tapauksissa



Hankkeen kesto ja aloittaminen

• Hankkeen kesto voi olla enintään kolme vuotta 

• Hankkeen kokonaiskustannuksilla ei ole ala- tai ylärajaa

• Hankkeen kustannukset ovat tukikelpoisia vasta silloin, kun hanke 

on saanut myönteisen tukipäätöksen 

̶ aloitus ennen tukipäätöstä vain erikseen perustelluissa 
tapauksissa



Tuensaaja

• 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

• Tuensaaja on hankkeen päätoteuttaja ja 100 prosenttisesti vastuussa hankkeesta



Hankekumppanit ja yhteistyötahot

• Hankkeessa voi olla hankekumppaneita ja/tai yhteistyötahoja

• Hankekumppanille tulee siirtää osa tuesta

̶ Hankekumppani = tukea siirretään, siirron saaja

• Yhteistyötahoille ei synny kuluja

̶ Yhteistyötaho = tukea ei siirretä

• Yhteistyötahojen osallistaminen hankkeeseen on tärkeää 

̶ Yhteistyön kattavuutta tarkastellaan osana hakemuksen arviointia



Kotouttamishankkeen kohderyhmä ja 
lopulliset hyödynsaajat 

• Hankkeen kohderyhmä voi olla:

̶ kotoutujat JA/TAI
̶ kotouttamisen parissa työskentelevät henkilöt, esim. kunnan tai järjestön työtekijät 

• Hankkeen lopullisten hyödynsaajien tulee olla kolmansien maiden kansalaisia, eli 

henkilöitä, jotka eivät ole Euroopan unionin jäsenmaiden kansalaisia. 

• Kotoutujat = kolmansien maiden kansalaiset, joilla on oleskelulupa ja joita kotolain mukaan 

kotoutetaan

Kohderyhmä = Kenelle hankkeen toiminnot on suunnattu

Lopullinen hyödynsaaja = Kuka hyötyy hankkeesta ja sen toiminnoista



Kotouttamishankkeen kohderyhmä ja 
lopulliset hyödynsaajat 

• Kotouttamishankkeen kohderyhmää eivät ole turvapaikanhakijat tai maassa ilman 

oleskelulupaa oleskelevat (ns. paperittomat).

• Erityisesti huomioitava haavoittuvassa asemassa olevat tai erityisiä toimenpiteitä 

tarvitsevat kolmansien maiden kansalaiset, jotka eivät maahantulon alkuvaiheessa 

suuntaudu suoraan työmarkkinoille. 

• Kohderyhmä tulee kuitenkin määritellä hakemuksessa tarkemmin kuin "kolmansien 

maiden kansalaiset", esim. kotiäidit tai nuoret ja lapset 



AMIF-rahaston kotouttamista koskevat 
tavoitteet
• Kotoutumisen alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan kehittäminen 

• Erityisesti haavoittuvaisessa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten kotoutumisen tukeminen

• Kolmansista maista tulevien maahanmuuttajien osallisuuden lisääminen, kolmansista maista tulevien 

maahanmuuttajien ja vastaanottavan yhteiskunnan välisen vuorovaikutuksen parantaminen sekä hyvien etnisten 

suhteiden edistäminen

• Kuntien vastaanottovalmiuksien parantaminen ja kotouttamispalveluiden kehittäminen

• Kolmansista maista tulevien maahanmuuttajien terveyden, hyvinvoinnin ja elämänhallinnan edistäminen

• Kansalaisjärjestöjen roolin vahvistaminen kotouttamispalvelujen tarjoajana ja täydentäjänä

• Kotoutumispalveluiden saatavuuden varmistaminen, henkilöstön osaamisen parantaminen ja maahanmuuttajien 

palvelutarpeiden tunnistamisen varmistaminen



AMIF-rahastosta rahoitettavat toimet
• Järjestöjen kotoutumisen tuki tukihenkilötoimintaan, kielitoimintaan, monipuoliseen 

ryhmätoimintaan, osaamisen kartoitukseen, asumisavun järjestämiseen tai omakieliseen 

ohjaamiseen

• Kolmansien maiden kansalaisten osallisuuden lisääminen

̶ esim. liikunta, nuorisotyö, kulttuuri (tarkista päällekkäisyys OKM toimien kanssa), 
kansalaisaktiivisuuden, yhdenvertaisten vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen 
paikallistasolla

• Arjen hallinta ja asioinnissa tukeminen (läksykoulut, Wilma-apu, vanhempien vertaistuki)

• Maahan muuttaneiden omien yhteisöjen ja yhdistysten roolin vahvistaminen: omakielisten 

ohjaajien, kokemusasiantuntijoiden ja vertaisten roolin vahvistaminen. Maahanmuuttajat 

mentoreiksi.

• Vahvistetaan yhteisöjen kykyä ottaa vastaan uusia tulijoita, avata rakenteita ja instituutioita sekä 

toimia rasismia ja vihapuhetta vastaan



AMIF-rahastosta rahoitettavat toimet

• AMIF-rahastosta ei tueta:

̶ työvoimapoliittisia- ja työllistämistoimia, työkokeiluja tai työssäoppimisjaksoja
̶ uraohjausta
̶ ammatillista koulutusta
̶ yritystoiminnan käynnistämiseen liittyviä toimia
̶ radikalisoitumisen ehkäisemistä tai turvallisuus-teeman hankkeita

• Tarkista sopivuus muihin ohjelmiin, esimerkiksi

̶ ESR
̶ Maaseudun kehittämisrahastot, Leader
̶ STEA
̶ OKM-rahoituslähteet



Kohderyhmän todentaminen ja 
saavuttaminen

• Hankkeen kohderyhmä tulee todentaa ja 

todentaminen vahvistaa.

• Mikäli kohderyhmää ei ole todennettu, toimintoa 

ei ole toteutettu ohjelman sääntöjen mukaisesti 

ja kyseisestä toiminnosta aiheutuneet 

kustannukset katsotaan tukikelvottomiksi.

• Miten kohderyhmä saavutetaan? – hyvä 

huomioida jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. 



Suunnittelu ja ennakointi  
• Aloita ajoissa

• Osallista ja sitouta kaikki relevantit tahot jo 

hankkeen suunnitteluun

• Osallista myös kohderyhmä suunnitteluun 

(tarpeen selvittäminen, sitouttaminen)

• Älä perusta hankesuunnitelmaa olettamuksiin

• Selvitä ennen hakemuksen laatimista, mitä 

oikeasti on tarpeen tehdä ja mitä resursseja sen 

tekemiseen tarvitaan  Tarveanalyysi

• Selvitä mitä on tehty jo aiemmin



Hyvä AMIF-hanke…

• Perustuu julkisen ja kolmannen sektorin 

toimijoiden väliseen kumppanuuteen ja 

vahvistaa niiden välisiä verkostoja, yhteistyötä ja 

toimintamuotoja

• Edistää paikallisen, alueellisen tai valtakunnallisen 

kotouttamisstrategian toimeenpanoa

• Osallistaa kolmansien maiden kansalaiset tai 

heidän edustamansa järjestöt toimien 

suunnitteluun ja toimeenpanoon

• On tarkoin suunniteltu ja ennakoi toiminnan ja 

toimintaympäristön muutokset

• On lähellä kotouttamistoimintaa (kotoutujia tai 

kotouttamistyötä arjessaan tekeviä henkilöitä) ja 

näin ollen tietää (ja saavuttaa) kohderyhmänsä

• Näyttäytyy hyödyllisenä, tarpeellisena ja lisäarvoa 

tuottavana myös kotouttamisesta vastaavien 

viranomaisten näkökulmasta – ei hanketta vain 

hankkeen pyörittämisen vuoksi, vaan tuo jotain 

uutta ja lisää kotouttamistyöhön

• Kohdistuu suoraan hyödynsaajiin tai tuo 

osaamista heidän kanssaan työskenteleville



Kiitos!

Ja vielä pari asiaa ennen lounasta…



Hankkeiden leijonan luola

• Mukana 17 hankeideaa

• Hankkeen myyntipuheelle/hankkeen 

esittelylle aikaa 4 minuuttia/hanke

• Noin 1 minuutin tiivis palaute 

• Loppuyhteenveto ja yleisiä 

kehittämisehdotuksia 

Esitysjärjestys: 

1. Fida International

2. Helsingin Diakonissalaitos

3. Humanistinen ammattikorkeakoulu

4. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

5. Lahden ammattikorkeakoulu

6. Savonlinnan kaupunki/maahanmuuttajapalvelut & 

Savonlinnan kristillinen opisto

7. SOS-Lapsikylä & SPR Helsingin ja Uudenmaan piiri

8. Svenska social- och kommunalhögskolan vid 

Helsingfors universitet

9. Tampereen ammattikorkeakoulu

10. Tampereen ev.lut.seurakuntayhtymä

11. Turun ammattikorkeakoulu Majava

12. Turun ammattikorkeakoulu Kotoiseksi

13. Turun lähiradioyhdistys ry

14. Väestöliitto

15. Folkhälsan

16. Pelastakaa Lapset

17. Pro Lapinlahti Mielenterveysseura



Kirkkokatu 12, Helsinki
PL 26, 00023 Valtioneuvosto

Vaihde 0295 480 171
kirjaamo@intermin.fi

www.eusa-rahastot.fi | eusa@intermin.fi


