Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston haku
Sisäministeriö avaa turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston haun 4.3.2019.
Haku päättyy 29.3.2019 klo 16.15.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF)
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perusrahoituksella voidaan rahoittaa
toimia, joilla kehitetään turvapaikkapolitiikkaa, vastaanottomenettelyitä sekä
uudelleensijoittamista, laillista maahanmuuttoa ja kolmansien maiden kansalaisten
kotoutumista sekä paluuta.
Rahastoon sisältyy lisäksi erillinen uudelleensijoittamisohjelman määräraha, joka maksetaan
jäsenvaltiolle sen vastaanottamien uudelleensijoitettujen kiintiöpakolaisten lukumäärän
perusteella sekä sisäisiä siirtoja varten tarkoitettu määräraha, joka maksetaan jäsenvaltioille
sen vastaanottamien sisäisesti siirrettävien turvapaikanhakijoiden lukumäärän perusteella.
Rahaston perusrahoitusosuus ohjelmakaudella 2014–2020 on yhteensä 26 532 891,00
euroa, josta tässä haussa on myönnettävissä 3 185 236,91 euroa.
Uudelleensijoittamisen määrärahaa on myönnettävissä tässä haussa yhteensä 1 765 344,96
euroa.

Tuettavat toimet ja haettavan tuen määrät
Tässä haussa rahastosta myönnetään tukea hankkeisiin tai toimintaan, jotka toteuttavat
rahaston kansallisessa ohjelmassa ja kansallisessa toimeenpano-ohjelmassa asetettuja
erityistavoitteita ja kansallisia tavoitteita. Haussa mukana olevat kansalliset tavoitteet ja
niissä jaettavana oleva rahoitus näkyvät alla.
Erityistavoite 1: Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän vahvistaminen ja
kehittäminen

1.1 Vastaanotto- ja turvapaikkajärjestelmät

235 104,07 €

1.2 Turvapaikkapolitiikan arviointi

149 034,66 €

1.3 Uudelleensijoittaminen

136 432,91 €

Erityistavoite 2: Kotouttaminen ja laillinen maahanmuutto

2.1 Laillinen maahanmuutto

201 674,80 €
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2.3 Valmiuksien kehittäminen

319 538,49 €

Erityistavoite 3: Paluu

3.1 Paluun liittännäistoimenpiteet
3.2 Paluutoimenpiteet
3.3 Yhteistyö paluuasioissa

164 924,77 €
1 617 262,63 €
497 697,49 €

Erityistavoite 5: Suomen uudelleensijoittamisohjelman jatkuvuuden ja toimivuuden
turvaaminen

5.1 Viranomaismenettelyjen kehittäminen

1 212 622,60€

Erityistavoite 6: Kiintiöpakolaisten kuntaan sijoittamisen toimivuuden varmistaminen

6.2 Kiintiöpakolaisten kotoutumisen edistäminen

552 722,36 €

Kuka voi hakea?

Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle ja yksityisoikeudelliselle Euroopan unionin
jäsenvaltioon rekisteröityneelle oikeushenkilölle. Tukea ei myönnetä yksityishenkilöille.
Mahdolliset tuensaajat on määritelty tarkemmin rahaston kansallisessa toimeenpanoohjelmassa sekä hakijan oppaassa.

Hakeminen

Hakemukset laaditaan sähköisessä EUSA-järjestelmässä. Hakemus tulee lähettää sähköisen
järjestelmän kautta 29.3.2019 klo 16.15 mennessä. Linkki sähköiseen järjestelmään
htts://asiointi.eusa-rahastot.fi.
Mikäli sähköisen järjestelmän käyttö ei ole mahdollista, tukea voi hakea myös virallisella
hakulomakkeella joka löytyy linkistä http://www.intermin.fi/eusa/tuen_hakijalle.
Paperihakemukset tulee toimittaa postitse ja ne katsotaan toimitetuksi määräaikaan
mennessä, kun kirjekuori on postileimattu viimeistään 29.3.2019. Paperihakemukset
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lähetetään osoitteeseen: Sisäministeriö / kirjaamo, PL 26, 00023 VALTIONEUVOSTO.
Hakemuksen voi myös jättää sisäministeriölle osoitettuna valtioneuvoston jakelukeskukseen
29.3.2019 klo 16.15 mennessä. Jakelukeskuksen käyntiosoite on Ritarikatu 2B, Helsinki.
Haettaessa paperilomakkeilla kirjekuoreen merkitään viitteeksi ”AMIF 2019-A”. Hakemus
toimitetaan vastuuviranomaisen kirjaamoon hakijan omalla vastuulla ja hakijan on
huolehdittava siitä, että hakemus saapuu määräajassa.
Tarkemmat hakuohjeet sisältävä hakijan opas, EUSA-järjestelmän opas sekä muu
hakumateriaali löytyvät rahastojen verkkosivuilta.

Hakemusten käsittely

Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä. Lista määräaikaan mennessä
saapuneista hakemuksista julkaistaan rahastojen verkkosivuilla.
Hakemukset käsitellään erityistavoitteittain.
Tuettavan hankkeen tai toiminnan enimmäiskesto voi yhdellä tukipäätöksellä olla
korkeintaan kolme vuotta. Hankkeen tai toiminnan kustannukset ovat tukikelpoisia
tukipäätöksestä lähtien tai erityisen perustelluissa tapauksissa hakemuksen vireilletulosta
lähtien. Jo päättyneeseen hankkeeseen tai toimintaan ei kuitenkaan voida myöntää tukea
takautuvasti.
Tukipäätökset laaditaan 30.6.2019 mennessä. Tässä haussa haettavien hankkeiden tai
toiminnan tulee alkaa viimeistään 1.10.2019.

Rahastojen hallinnointi ja yhteystiedot
Rahaston kansallisena vastuuviranomaisena Suomessa toimii sisäministeriö.
Yhteystiedot:
Sisäministeriö
Kansainvälisten asioiden yksikkö
PL 26, 00023 Valtioneuvosto
Sähköposti:
eusa@intermin.fi
www.eusa-rahastot.fi
Lisätietoja rahastosta ja hausta sekä hakumateriaalit ohjeineen löytyvät rahastojen internetsivuilta www.eusa-rahastot.fi.
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