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Koulutuksen tavoite

Koulutuksen jälkeen sinulla on hallussa 
operatiivisen tuen perusperiaatteet ja 
käyttötarkoitukset. Koulutuksen jälkeen 
tiedät ainakin:

• mitä tarkoitetaan operatiivisella tuella

• minkä tyyppiseen toimintaan sitä 
myönnetään ja mille tahoille

• miten operatiivinen tuki haetaan ja 
raportoidaan



Muut koulutuksemme

• Maanantai 25.4. AMIF-rahaston 
ohjelma 2021-2027 ja vuoden 2022 
hakuihin avattavat toimet

• 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-rahastot2021.fi/tapahtumat



• Operatiivisella tuella tuetaan
viranomaisia, jotka vastaavat sellaisten 
lakisääteisten tehtävien suorittamisesta 
ja palveluiden tarjoamisesta, jotka 
muodostavat unionin hyväksi 
suoritettavan julkisen palvelun.

• Operatiivista tukea käyttäessään 
jäsenvaltion on noudatettava 
asiaankuuluvaa unionin säännöstöä 
ja perusoikeuskirjaa.

• Operatiivinen tuki myönnetään 
kohdennettuna yleisavustuksena tiettyyn 
osaan avustuksen saajan toiminnasta.

• Tukea ei myönnetä 
kehittämishankkeisiin.

• 100% tukea

• Käyttökohteet ja tuensaajat määritelty 
kunkin rahaston ohjelmassa ja 
toimeenpanosuunnitelmassa.

Mitä tarkoitetaan operatiivisella tuella? 

Operatiivista tukea myönnetään 
vain toimivaltaisille viranomaisille.



Operatiivinen tuki BMVI

Unionin hyväksi suoritettaviin 

• rajaturvallisuustehtäviin

− 22 141 498 €

• viisumipalveluihin 

−3 398 462 €

yhteentoimivuuden, saavutettavuuden, 
toimintavarmuuden ja osaamisen 
varmistamiseksi 

• rajavalvonnan toimintakustannukset 

• henkilöstökustannukset, ml. koulutusmenot

• tietojärjestelmien ylläpitokulut

• vuokrakustannukset, operatiivisen toiminnan 
tilat ja turvalliset tilat

• kaluston ja laitteistojen huolto-, ylläpito- ja 
korjauskustannukset

Käyttökohteet ja rahoitus Hyväksyttävät kustannukset

Max 33% 
rahaston 

määrärahoista



Operatiivinen tuki ISF

Viranomaisten tietojärjestelmien ja 
tiedonvaihdon parantamiseen

− 1 208 548 €

Yhteisiin operaatioihin osallistumiseen 

− 303 864 €

Tehokkaan operatiivisen toiminnan 
varmistamiseen

− 1 864 617 €

turvallisuuden korkean tason varmistamiseksi 
unionissa, rajat ylittävän vakavan ja 
järjestäytyneen rikollisuuden ennalta 
estämiseksi, paljastamiseksi ja tutkimiseksi

• ylläpito- ja tukipalvelut turvallisuuden kannalta 
merkittäviä EU:n ja tarvittaessa kansallisia 
tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmiä varten

• henkilöstökulut (ei koulutusmenoja)

• huolto- ja ylläpitopalvelut sellaisia teknisiä 
laitteita, kalustoa tai varusteita varten, joita 
käytetään valtioiden rajat ylittävän vakavan ja 
järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemisessä, 
paljastamisessa ja tutkinnassa

Käyttökohteet ja rahoitus Hyväksyttävät kustannukset

Max 20% 
rahaston 

määrärahoista



Operatiivinen tuki AMIF

• Turvapaikkajärjestelmää koskevien 
palveluiden tuottaminen. Edistetään 
menettelyn sujuvuutta ja käsittelyaikojen 
nopeuttamista. 
− 5 223 256 €

• Laillista maahanmuuttoa koskevien 
palveluiden tuottaminen. Edistetään 
lupaprosessin sujuvuutta ja käsittelyaikojen 
nopeuttamista.
− 2 883 652 €

• Maastapoistamista ja vapaaehtoista 
paluuta koskeva viranomaistoiminta. 
Tehostetaan paluutoimintaa.
− 1 505 266 €

• henkilöstökustannukset;

• palvelujen kustannukset, esimerkiksi 
välineistön, mukaan lukien tieto- ja 
viestintätekniset järjestelmät, ylläpito, 
huolto tai korvaaminen;

• palvelujen kustannukset, esimerkiksi 
infrastruktuurin ylläpito, huolto ja 
korjaaminen

Käyttökohteet ja rahoitus Hyväksyttävät kustannukset

Max 15% 
rahaston 

määrärahoista

Ei esim. 
koulutus- tai 

matkakustannuksia.



Operatiivisen tuen hakeminen

• Toimeenpanosuunnitelmasta näet, missä 
hauissa operatiivinen tuki avataan 
haettavaksi 

• BMVI ja ISF: haettavissa aina

• AMIF: vain määritellyissä hauissa

• Hakujen ollessa avoinna

• Operatiiviselle tuelle on oma hakulomake

• Hankintasäännöt samat kuin 
kehittämishankkeissa

Missä haussa haetaan? Miten haetaan?



Operatiivisessa tuessa käytettävä 
kustannusmalli 

• Palkkakustannukset ensisijaisesti yksikkökustannuksina, perustelluissa 
poikkeustapauksissa tosiasiallisina kustannuksina

• Muut kustannukset budjetoidaan tosiasiallisten kustannusten 
mukaan (rahastokohtainen lista kustannuksista joita voi sisällyttää 
kustannusarvioon)

• Kokonaisbudjetiltaan alle 200 000 euron toiminta voi sisältää vain 
palkkakustannuksia ja ne tulee budjetoida yksikkökustannuksina



Operatiivisen tuen raportoiminen

• Operatiivisen tuen käytöstä raportoidaan kuten kehittämishankkeistakin
− raportointi pääsääntöisesti 6kk:n välein ja loppuraportti
− raportissa kerrotaan mihin operatiivista tukea käytettiin ja miten sen avulla edistettiin 

rahaston tavoitteita

• Operatiivisen tuen käytössä sovelletaan rahaston indikaattoreita.

• Myös viestintävelvoitteet huomioitava. 

Ohjausryhmää 
ei tarvitse 
perustaa.



Mistä lisätietoa?

• Rahastojen uuden ohjelmakauden verkkosivut www.eusa-
rahastot2021.fi

• Tilaa kuluvan kauden uutiskirje, tilaus verkkosivustolta

• Ota Twitter-tilimme seurantaan @EUSArahastot

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

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

