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EU:n sisäasioiden rahastot 2021-2027

• Uudelle ohjelmakaudelle 2021-2027 perustetaan:

− turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF)

− sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF) ja 

− yhdennetyn rajaturvallisuuden rahasto (IBMF), joka sisältää rajaturvallisuuden ja 
viisumipolitiikan rahoitustukivälineen (BMVI)



Rahastojen tavoitteet
• Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF) 

− 37 miljoonaa euroa
− edistää turvallisuuden korkeaa tasoa EU:ssa

• Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline (BMVI) 
− 78 miljoonaa euroa
− tukee vahvaa ja tehokasta Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta 

ulkorajoilla

• Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF) 
− 68 miljoonaa euroa
− edistää muuttoasioiden tehokasta hallintaa sekä yhteisen 

turvapaikkapolitiikan ja maahanmuuttopolitiikan täytäntöönpanoa ja 
kehittämistä



Suomen rahoitusosuus

ISF
20 %

BMVI
43 %

AMIF
37 %

Suomen rahoitusosuus, yhteensä
183 milj. €

ISF BMVI AMIF

• Yhteensä 183 miljoonaa euroa, josta

− AMIF-rahaston osuus 37 %

− ISF-rahaston osuus 20 %

− BMVI-rahoitustukivälineen osuus 43 %.



Rahastojen yhteys hallitusohjelmaan

• Rahastot edistävät mm. seuraavia hallitusohjelman tavoitteita:

− Turvallinen oikeusvaltio Suomi
o Turvallisuuden tunne vahvistuu ja turvallisuusviranomaisten toimintakyky 

varmistetaan
o Demokratia, osallisuus ja luottamus yhteiskunnan instituutioihin vahvistuvat

EU:n sisäasioiden rahastojen tehokas ja suunnitelmallinen toimeenpano -
huomioiden toimialalla relevantit kumppanuudet - tukee sisäistä turvallisuutta 
ja Suomen maahanmuuttopolitiikan tavoitteita.



Uusi kansallinen 
laki sisäasioiden 

rahastoille
Nina Routti-Hietala

24.11.2021



Taustaa

• Rahastojen hallinnoinnin yleisistä 
periaatteista säädetään EU:n ns. 
yleisasetuksessa (EU) 2021/1060; koskee 
yhteensä 8 eri rahastoa, EU:n 
sisäasioiden rahastot kuuluvat ns. ”CPR-
perheeseen”

• Erillisissä rahastoasetuksissa on kutakin 
rahastoa koskevia erityisiä säännöksiä

• Kansallinen uusi laki on tarpeen, koska 
EU-asetuksissa on jätetty asioita 
kansallisesti määriteltäviksi

• Lakiehdotus on edelleen eduskunnan 
käsittelyssä; odotamme eduskunnan 
vastausta



Kansallinen laki (1/2)

• Sisältää säännöt: 

− Rahastojen ohjelmien hallinnoinnista ja avustusjärjestelmän toimeenpanosta

− Kumppanuusperiaatteen soveltamisesta 

o ohjelma ja toimeenpanosuunnitelma valmistellaan ja pannaan täytäntöön 
ja niitä seurataan sekä arvioidaan yhteistyössä kunkin sisäasioiden 
rahaston tavoitteiden kannalta keskeisten ministeriöiden ja muiden 
viranomaisten, yhdistysten ja järjestöjen sekä muiden vastaavien tahojen 
kanssa



Kansallinen laki (2/2)

− Rahastoista vastaavista viranomaisista: hallintoviranomainen SM ja 
tarkastusviranomainen VM (valtiovarain controller –toiminto) 

− Avustusmenettelystä ja tukikelpoisuuden perusteista

− Tietojen saannista ja luovuttamisesta

− Rahastojen kansallisesta toimeenpanosta

− Voimaantulosta ja siirtymäsäännöksistä 

• Avustusta voitaisiin myöntää ensimmäisessä haussa takautuvasti



Avustuksen myöntäminen

• Avustusta voitaisiin myöntää julkisyhteisölle tai yksityisoikeudelliselle 
oikeushenkilölle, myönnettäisiin vain yhdelle avustuksen saajalle; 
avustuksen osittainen siirto toiselle olisi mahdollista 

• Avustus voitaisiin myöntää erityisavustuksena (hankeavustus) taikka 
kohdennettuna yleisavustuksena (operatiivinen tuki)

• Avustus voidaan myöntää enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan



Avustuksen myöntämisen yleiset 
edellytykset
• Avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset 

1) toteuttaa ohjelmaa ja toimeenpanosuunnitelmaa + edistää EU:n 
sisäasioiden rahastojen tavoitteita; 

2) tarkoituksena ei saa olla taloudellisen edun tuottaminen; ja

3) avustettava hanke tai toiminta täyttää seurantakomitean 
vahvistamat valintaperusteet.

• Lähtökohta on, että avustusta ei myönnetä, jos avustuksen hakija on 
olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuksiaan suorittaa veroja tai lakisääteisiä 
maksuja tai hakijalla on olennaisia maksuhäiriöitä



Yksinkertaistetut avustusmuodot 

• Uudella kaudella pyritään lisäämään yksinkertaistettujen 
avustusmuotojen käyttöä – Kustannuksia korvattaisiin 
tosiasiallisiin kustannuksiin perustuen hankkeissa tai toiminnassa vain 
silloin, jos mikään yksinkertaistettu malli ei soveltuisi käytettäväksi.
− malleista on tulossa vielä erillisiä koulutuksia

• Valtioneuvoston asetuksessa sisäasioiden rahastoista tullaan 
antamaan tarkempia sääntöjä yksinkertaistettujen avustusmuotojen 
käytöstä



Valtioneuvoston asetus

• Valtioneuvoston asetuksessa säädettäisiin muun muassa:

− Rahastojen toimeenpanon tarkemmista säännöistä
− Avustuksen myöntämisen edellytyksistä ja käytöstä, avustuksen enimmäismäärästä, 

avustusmuodoista ja kustannusten tukikelpoisuuden edellytyksistä
− Avustuksen hakemisesta, myöntämisestä ja maksamisesta

• Valtioneuvoston asetus saadaan voimaan luultavimmin vasta tammikuun 
2022 puolella



• Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun 
eduskunta on sen hyväksynyt 

• Ohjelmakauden 2021-2027 alussa 
hallintoviranomainen järjestää haut 
erillisenä sähköisenä lomakehakuna

• Yleisasetus edellyttää sähköisen 
tiedonvaihtojärjestelmän käyttöä 
avustuksen saajien ja rahastojen 
hallinnoinnista vastaavien viranomaisten 
välillä, järjestelmän tulee olla käytössä 
1.1.2023 lukien

Lopuksi



Kristiina Mauriala ja Virpi Karjalainen

24.11.2021

Ohjelmien 
valmistelu ja haut



• Ohjelmavalmistelua ohjaavat rahastokohtaiset EU-asetukset sekä yleisasetus 
CPR määrittävät mm. seuraavia:

− Ohjelmien rakenne
− Rahaston tavoitteet ja täytäntöönpanotoimet
− Määrärahat
− Rahoituksen muodot
− Rahoituksen myöntämistä koskevat säännöt
− Määritelmät, terminologia
− Indikaattorit

Ohjelmavalmistelua ohjaavat EU-
asetukset



Komissio ohjaa ohjelmien valmistelua

• Komission suositukset ohjelmien 
sisällöistä

• Lukuisat palautteet ja täydennyspyynnöt 
ohjelmaluonnoksiin



Kansallinen valmistelu

• Työryhmä

• Sidosryhmäyhteistyö

• Kuulemiset

• Kaikille avoin lausuntomahdollisuus 
touko-kesäkuussa 2021

• AMIF: 107 lausuntopyyntöä , 49 tahoa 
lausui

• BMVI: 66 lausuntopyyntöä, 7 tahoa 
lausui

• ISF: 103 lausuntopyyntöä, 28 lausui

• Kuulemistilaisuudet kesäkuussa 2021

Ohjelmien työstäminen Kuulemiset



Lisäksi 
hakuilmoitukset 

ja hakuja 
koskevat ohjeet.

• Päättyvällä kaudella toimeenpano-
ohjelma → Uudella kaudella 
toimeenpanosuunnitelmat

• Suunnitelmat määrittävät toimeenpanoa 
ja hakuja

• Valmistellaan 2 vuodeksi kerrallaan

• Valmistellaan sidosryhmien kanssa

• Käsitellään seurantakomiteassa

Toimeenpanosuunnitelmat ohjaavat 
ohjelmien toimeenpanoa



Lisätietoa hakujen 
sisällöistä alkuvuodesta 

2022.

• haku arviolta lokakuussa

• hakuun ohjelman toimia laajemmin

• vuoden 2023 alusta käynnistyvät 
hankkeet

2. haku syksyllä 2022

• haku aikaisintaan maaliskuussa, 
kuitenkin ennen kesää

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

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

1. haku keväällä 2022

Haut järjestetään 2 kertaa vuodessa



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


Turvapaikka-, 
maahanmuutto- ja 
kotouttamisrahasto

(AMIF) 
Kristiina Mauriala

24.11.2021



• Yhteisen eurooppalaisen 
turvapaikkajärjestelmän kehittäminen

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

• Laittoman maahanmuuton ehkäisy, 
toimivien paluujärjestelmien 
kehittäminen 

Rahasto 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? 



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



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



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 (1/2)



• 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

• 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

Erityistavoite 1 (2/2)



• 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, erityisesti ilman 
huoltajaa saapuvien alaikäisten, tehokas 
suojelu muun muassa sellaisten 
vaihtoehtoisten hoitojärjestelmien avulla, 
jotka eivät kuulu laitoshoidon piiriin.

Erityistavoite 1: korkeampaan tukeen 
oikeuttavat toimet (90%)



• Operatiivista tukea käytetään julkisiin tehtäviin ja palvelujen tarjoamiseen 
Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän soveltamiseksi, tuottaen siten 
hyötyjä koko EU:n tasolla. Tuella katetaan Maahanmuuttoviraston 
henkilöstö- ja palvelujen kustannuksia erityisesti 
turvapaikkamenettelyn sujuvuuden varmistamiseksi ja 
käsittelyaikojen nopeuttamiseksi. Maahanmuuttovirasto vastaa 
turvapaikkahakemusten käsittelystä Suomessa.

Erityistavoite 1: operatiivinen tuki



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



• 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



Erityistavoite 2: laillisen muuttoliikkeen 
edistämistä koskevat toimet (1/2)

• 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 (2/2)

• 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



Kotoutumistoimet 
tulisi toteuttaa 

laajoissa 
kumppanuuksissa.• Työvoiman ulkopuolella olevien 

maahanmuuttajanaisten
työllisyyden esteiden poistaminen

• Alaikäisinä ilman huoltajaa maahan 
tulleiden hyvinvoinnin edistäminen

• Maahanmuuttajaperheiden 
hyvinvoinnin edistäminen

• Koulunkäynnin sujuvoittaminen ja 
oppimisedellytysten turvaaminen

• 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 

Erityistavoite 2: kotoutumistoimet



Erityistavoite 2: 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, erityisesti ilman 
huoltajaa saapuvien alaikäisten, tehokas 
suojelu muun muassa sellaisten 
vaihtoehtoisten hoitojärjestelmien avulla, 
jotka eivät kuulu laitoshoidon piiriin.



Erityistavoite 2 operatiivinen tuki

• Operatiivista tukea käytetään julkisiin tehtäviin ja palvelujen tarjoamiseen, 
joiden avulla osaltaan tehostetaan laillisen maahanmuuton hallintoa sekä 
edistetään Euroopassa tarvittavan ammattitaitoisen työvoiman laillista 
muuttoliikettä. Tuella katetaan Maahanmuuttoviraston 
henkilöstökuluja koulutus- ja työperusteisen maahanmuuton (ml. 
tarpeen mukaan perheenjäsenten) oleskelulupaprosessien 
sujuvuuden varmistamiseksi ja käsittelyaikojen nopeuttamiseksi. 
Maahanmuuttovirasto vastaa oleskelulupaprosessista ja siihen liittyvästä 
järjestelmäkehityksestä, asiakaspalvelusta ja viestinnästä Suomessa. 



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



Erityistavoite 3 (1/2)

• 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 (2/2)

• 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



Erityistavoite 3: korkeampaan tukeen 
oikeuttavat toimet (90%)

• Toimet säilöönoton tehokkaiden 
vaihtoehtojen kehittämiseksi ja 
toteuttamiseksi;

• Tuettu vapaaehtoinen paluu ja 
uudelleenkotouttamisohjelmat ja niihin 
liittyvät toiminnot;

• Toimenpiteet, jotka on kohdennettu 
haavoittuvassa asemassa oleviin 
henkilöihin. 



Erityistavoite 3 operatiivinen tuki

• Operatiivista tukea käytetään julkisiin tehtäviin ja palvelujen tarjoamiseen 
palauttamispolitiikkojen tuloksellisuuden parantamiseksi EU:n paluuta 
koskevan strategian mukaisesti. Tuella katetaan poliisin ja 
mahdollisesti Maahanmuuttoviraston henkilöstökuluja sekä 
mahdollisia palvelujen kustannuksia erityisesti maastapoistamisen
tehostamisessa ja vapaaehtoista paluuta tukevassa 
viranomaistoiminnassa. Poliisi vastaa maastapoistamistoiminnasta ja 
Maahanmuuttovirasto vapaaehtoisesta paluusta. 



Horisontaaliset asiat

• 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.



Sisäisen
turvallisuuden
rahasto (ISF)

Virpi Karjalainen 

24.11.2021



Valmiudet

Uusiin uhkiin 
varautuminen

Kriisinsietokyvyn 
kehittäminen

Poliisi- ja  oikeudellinen yhteistyö

Uhrien ja todistajien 
suojelu

Ihmisten, julkisten tilojen ja kriittisten 
infrastruktuurien suojelu uhkatekijöiltä, jotka 

ovat yhä enemmän rajat ylittäviä

Rikollisuuden 
ehkäiseminen ja 

torjuminen

Mikä on sisäisen turvallisuuden rahasto? 



Muut strategiat, toimintaohjelmat ja 
rahastot

Sisäisen turvallisuuden selonteko

Hallitusohjelma

Schengen-säännöstö

EU:n toimintapoliittinen sykli

EU:n turvallisuusunionistrategia

ISF-ohjelman perustukset 



Koulutus

Digitalisaatio

Tieto-
järjestelmät 
ja -kannat

Kalusto

Välineet

Tiedotus

Analyysi

Toiminta-
mallit Parhaat

käytännöt

Yhteis-
operaatiot

1. Tietojenvaihto

2. Operatiivinen yhteistyö

3. Jäsenvaltioiden valmiudet

Erityistavoitteet



Rahoitus ISF

• Rahaston määrärahat 36,60 milj. euroa

• Tuki 75%

• Korotettu tuki 90% tiettyihin toimiin

• Operatiivinen tuki 100%



• Kansallisten, kansainvälisten ja eri tasojen 
viranomaisten välillä, viranomaisten ja 
elinkeinoelämän välillä, viranomaisten ja 
kansalaisten välillä jne. ja molempiin suuntiin

• Ei vain tietojen keräämistä ja vaihtamista 
erilaisilla teknisillä alustoilla, vaan yhteistyötä, 
konsultaatiota, tilannearvioita

• Laaja tietojärjestelmien 
yhteentoimivuuskokonaisuus, myös kansalliset 
järjestelmät, rajapinnat ja prosessit 

Erityistavoite 1  
parannetaan ja helpotetaan tietojenvaihtoa 



• Koulutetaan viranomaiset hyödyntämään 
tietokantoja tehokkaammin.

• Edistetään digitaalisuutta koko 
rikosprosessiketjussa, esimerkiksi 
koulutuksella ja uusien ohjelmien ja 
laitteistojen hankinnoilla.

• Tietoturvan, tietosuojan kehittäminen

• Tiedon laadun parantaminen

• Rahoitus noin 12 milj. €

• Järjestelmien käytön tehostaminen

• Luodaan laaja kansallinen ja 
kansainvälinen yhteentoimivuus

• Kehitetään kansallisia tieto-, 
asianhallinta- ja viestinvälitysjärjestelmiä

• Edistetään innovatiivista digitalisaatiota, 
tekoälyä, tallennusratkaisuja, 
analyysikyvykkyyttä  

Erityistavoite 1



Erityistavoite 1: korkeampaan tukeen 
oikeuttavat toimet (90%)

• Hankkeet, joiden tavoitteena on parantaa EU:n 
tietojärjestelmien ja kansallisten tieto- ja 
viestintätekniikkajärjestelmien yhteentoimivuutta



• Operatiivista tukea hyödynnetään tietojenvaihtoa 
tukevien kansallisten tietojärjestelmien ja -verkkojen 
ylläpidosta ja käyttötuesta aiheutuviin kuluihin sekä 
henkilöstömenoihin. Operatiivinen tuki varmistaa ja 
turvaa erityisesti EU-tason yhteisten järjestelmien 
ylläpidon ja käytettävyyden. 

Erityistavoite 1: operatiivinen tuki (ISF)



• Ylläpidetään Suomen osallistumista 
kansainvälisiin verkostoihin hyvien 
käytäntöjen vaihtamiseksi

• Lähetetään yhteyshenkilöitä kansainvälisiin 
yhteistyöelimiin

• Rahoitus noin 3,5 milj. €

• Osallistutaan yhteisiin tutkintaryhmiin, 
operaatioihin ja harjoituksiin.

• Ylläpidetään ja lisätään kansallisten 
toimijoiden tietoisuutta EMPACT-
mekanismista

• Otetaan käyttöön uusia yhteistyö- ja 
tiedonvaihtomenetelmiä ja teknologisia 
sovelluksia ja välineitä

Erityistavoite 2
parannetaan ja tehostetaan rajat ylittävää 
yhteistyötä



• Hankkeet, joiden tavoitteena on torjua 
vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden 
aiheuttamia tärkeimpiä uhkia EU:n 
toimintapoliittisen syklin/EMPACTin 
operatiivisten toimien puitteissa.

Erityistavoite 2: korkeampaan tukeen 
oikeuttavat toimet (90%) (ISF)



Erityistavoite 2 operatiivinen tuki (ISF)

• Operatiivisella tuella katetaan operaatioiden, 
tutkintaryhmien, koulutusten ja harjoitusten 
henkilöstömenoja ja niissä tarvittavien teknisten 
välineiden, kaluston ja varusteiden ylläpitoa. 



Erityistavoite 3
Tuetaan jäsenvaltioiden valmiuksien 
vahvistamista 
• vakava ja järjestäytynyt rikollisuus

• väkivaltainen radikalisoituminen ja 
ekstremismi

• terrorismi

• huumeet

• ihmiskauppa

• kyberrikokset 

• CBRNE-tilanteet

• korruptio

• rikosten uhrien tuki, suojelu ja 
tiedonsaanti

• kriittisten infrastruktuurien suojaaminen 

• Rahoitus noin 19 milj. €



Erityistavoite 3: korkeampaan tukeen 
oikeuttavat toimet (90%) (ISF)

• Hankkeet, joiden tavoitteena on ehkäistä 
ja torjua radikalisoitumista

• Hankkeet, joiden tavoitteena on ehkäistä 
ja torjua kyberrikollisuutta, erityisesti 
verkossa tapahtuvaa lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä, ja rikoksia, joissa 
internet on ensisijainen foorumi 
todisteiden keräämiselle

• Hankkeet, joiden tavoitteena on parantaa 
kriittisen infrastruktuurin turvallisuutta ja 
häiriönsietokykyä



Erityistavoite 3 operatiivinen tuki (ISF)

• Operatiivista tukea käytetään rajat ylittävän 
vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden ennalta 
estämisessä, paljastamisessa ja tutkimisessa 
tarvittavien teknisten välineiden, kaluston ja 
varusteiden ylläpitoon sekä henkilöstömenoihin. 



Rajaturvallisuuden ja 
viisumipolitiikan

rahoitustukiväline
(BMVI) 

Virpi Karjalainen

24.11.2021



• tehokas ja uskottava 
ulkorajavalvonta

• yhteinen viisumipolitiikka

• muutosten ja uusien uhkien 
ennakointi

• varautuminen

• yhteistyö

muuttovirtojen hallitseminen

laittoman maahanmuuton ja rajat 
ylittävän rikollisuuden 

ehkäiseminen ja havaitseminen 

laillisten rajanylitysten 
helpottaminen

Mikä on rajaturvallisuuden ja 
viisumipolitiikan rahoitustukiväline? 



Muut strategiat, toimintaohjelmat ja 
rahastot

Rajavartiolaitoksen strategia

Sisäisen turvallisuuden selonteko

Hallitusohjelma

IBM-strategia

EURMV

Schengen-säännöstö

EU:n turvallisuusunionistrategia

BMVI-rahaston perustukset



Rahoitus BMVI

• Rahaston määrärahat 77,97 milj. euroa

• Tuki 75%

• Korotettu tuki 90% ja 100 % tiettyihin 
toimiin

• Operatiivinen tuki 100%



Koulutus
Digitalisaatio 
ja tekninen 

kehitys

Tieto-
järjestelmät 
ja -kannat

Kalusto

Välineet

Tiedotus

Riski-
analyysi

Toiminta-
mallit Parhaat 

käytännöt

Yhteis-
operaatiot

• 1. Rajaturvallisuus

• 2. Viisumipolitiikka

Erityistavoitteet BMVI



• Tuetaan eurooppalaisen raja- ja 
merivartioston ulkorajoilla toteuttamaa 
yhdennettyä eurooppalaista 
rajaturvallisuutta, josta vastaavat 
yhdessä Euroopan raja- ja 
merivartiovirasto ja rajavalvonnasta 
vastaavat kansalliset viranomaiset

• Rahoitus noin miljoonaa 63 milj. €

Erityistavoite 1 
Yhdennetty rajaturvallisuus



Erityistavoite 1 (BMVI)

• Toteutetaan EU-laajuisten 
tietojärjestelmien yhteentoimivuuden 
vaatimat integraatiot  ja kansalliset 
jatkokehitystarpeet

• Osallistutaan EURMVn ja Schengen-
järjestelmän kehittämiseen ja 
toimeenpanoon 

• Yhdyshenkilöitä lähetetään kolmansiin 
maihin 

• Meri- ja maarajan teknisiä 
valvontajärjestelmiä laajennetaan ja 
modernisoidaan

• Kalustoa uusitaan ja suorituskykyjä 
parannetaan huomioiden Frontexin 
standardit 

• Koulutusjärjestelmää ja osaamista 
kehitetään

• Rajanylityspaikkojen infrastruktuuria, 
laitteistoja ja rajanylitysprosessia 
parannetaan

• Tilannekuvatoimintoja, mm. Eurosur-
integraatioita kehitetään

• Asiakirjaväärennösten paljastamiskykyä 
tehostetaan 



• tieto- ja viestintäteknisiin järjestelmiin 
tallennettujen tietojen laadun parantaminen

• haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden 
tunnistaminen, heidän ohjaamiseensa 
suojelupalveluihin ja välittömän avun 
tarjoaminen

• hotspot-alueiden perustaminen ja hoitaminen 
niissä jäsenvaltioissa, joihin kohdistuu 
poikkeuksellinen ja suhteeton muuttopaine

• yhdennettyjen lastensuojelujärjestelmien 
kehittäminen ulkorajoilla

• Euroopan raja- ja merivartioviraston 
kehittäminen 

• yhteistyö jäsenvaltion ja sen naapurina 
olevan kolmannen maan virastojen välillä

• maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden 
yhteinen lähettäminen

• rajavalvonnan puitteissa toteutettavat 
toimet, joilla parannetaan ihmiskaupan 
uhrien tunnistamista ja tukea 

• toimet, joiden tavoitteena on parantaa 
tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien 
yhteentoimivuutta

Erityistavoite 1: korkeampaan tukeen 
oikeuttavat toimet (90%) (BMVI)



• Operatiivista tukea käytetään unionin hyväksi 
suoritettaviin rajaturvallisuustehtäviin:  rajavalvonnan 
toiminta- ja henkilöstökustannuksiin, tietojärjestelmien 
ylläpitokuluihin, toimitilojen vuokrakustannuksiin sekä 
kaluston huolto- ja korjauskustannuksiin. 

Erityistavoite 1: operatiivinen tuki 
(BMVI)



• Uusitaan asiakaspalvelupisteitä ja niiden 
tekniikkaa edustustoissa 

• Uudistetaan viisumiprosessi 
ulkoistuskumppanista riippumattomaksi

• Parannetaan asiakirjatutkintavälineistöä

• Kehitetään raportointia ja statistiikkaa 

Rahoitus noin miljoonaa 10 milj. €

• Kehitetään kansallista 
viisumitietojärjestelmää, huomioidaan 
EU:n yhteentoimivuusasetusten 
velvoitteet ja rakennetaan tarvittavat 
integraatiot EU-tasoisiin järjestelmiin. 

• Rakennetaan uuteen 
viisumitietojärjestelmään viisuminhakijan 
portaali. 

• Kehitetään sähköisen viisumiprosessin 
toiminnallisuuksia ja 
laadunparannustoimenpiteitä, ml. 
mobiiliprosessi. 

Erityistavoite 2 
Viisumipolitiikka



• viisumien käsittelyä koskevien yhteistyön 
eri muotojen kehittäminen edelleen 
jäsenvaltioiden kesken 

• jäsenvaltioiden konsuliedustuksen 
lisääminen kolmansissa maissa

• toimet, joiden tavoitteena on parantaa 
tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien 
yhteentoimivuutta

Erityistavoite 2: korkeampaan tukeen 
oikeuttavat toimet (90%) (BMVI)



Erityistavoite 2 operatiivinen tuki 
(BMVI)

• Operatiivisella tuella tullaan ylläpitämään ja 
huoltamaan korkean turvallisuuden konesaleissa 
olevia laitteistoja,  joilla toimivat liittymät 
keskusviisumitietojärjestelmään. Saavutettavuustaso 
tulee olla korkea ympärivuorokautisesti. Kansallisen 
viisumituen henkilöstöresurssit ja osaamistaso 
turvataan kohdistamalla operatiivista tukea 
palkkakustannuksiin ja koulutukseen. 



Yhteenveto 
ja seuraavat 

askeleet



• Syksyn 2022 haussa 

rahoitettavat hankkeet
käyntiin

2023

• Haut keväällä ja syksyllä

• Prioriteettihankkeet ja 
takautuvat hankkeet

käynnissä

2022

• Rahastoja koskeva laki ja 

asetus voimaan

• Komissio hyväksyy

ohjelmat

• Hakukoulutuksia

alkuvuodesta

• Uuden ohjelmakauden

verkkosivusto julki

2022

• Komissio käsittelee

ohjelmia

• Toimeenpanosuunnitelmien

valmistelu

2021

Mitä tapahtuu seuraavaksi?



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, uutiskirjeen tilaus verkkosivustolta

• Ota Twitter-tilimme seurantaan @EUSArahastot

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

http://www.eusa-rahastot.fi/
https://eusa-rahastot.fi/uutiskirjeet
http://www.twitter.com/eusarahastot
mailto:eusa.sm@govsec.fi
mailto:etunimi.sukunimi@govsec.fi

