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Sisäisen turvallisuuden rahaston haku
Sisäministeriö avaa sisäisen turvallisuuden rahaston haun 2.10.2018. Haku päättyy 26.10.2018 klo 16.15.

Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF)
Sisäisen turvallisuuden rahasto jakautuu ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa sekä poliisiyhteistyötä, rikollisuuden
ehkäisyä ja torjuntaa sekä kriisinhallintaa koskeviin rahoitusvälineisiin. Ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa
koskevasta rahoitusvälineestä voidaan rahoittaa toimia, joilla tuetaan yhteistä viisumipolitiikkaa, torjutaan
laitonta maahanmuuttoa, varmistetaan kolmansien maiden kansalaisten tasapuolinen kohtelu sekä tuetaan
rajavalvontaa. Poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan
rahoitusvälineen kautta voidaan rahoittaa toimia, joilla edistetään poliisiyhteistyötä ja tietojenvaihtoa,
ehkäistään rikollisuutta ja torjutaan rajat ylittävää, vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta sekä terrorismia,
suojellaan elintärkeitä infrastruktuureja sekä hallitaan turvallisuusriskejä ja kriisejä.
Rahaston kokonaisrahoitusosuus ohjelmakaudella 2014–2020 on tällä hetkellä yhteensä 69 337 964,00
euroa, josta nyt avattavassa haussa on hankkeille jaettavissa 15 468 671,71 euroa.

Tuettavat toimet ja haettavan tuen määrät
Tässä haussa rahastosta myönnetään tukea hankkeisiin, jotka toteuttavat seuraavia rahaston kansallisessa
ohjelmassa ja kansallisessa toimeenpano-ohjelmassa asetettuja erityistavoitteita ja kansallisia tavoitteita.
Erityistavoite 1 - Yhteisen viisumipolitiikan tukeminen:
Kansallinen tavoite 1.1: Kansalliset valmiudet
Kansallinen tavoite 1.2: Unionin säännöstö
Erityistavoite 2 - Rajavalvonta:
Kansallinen tavoite 2.1: Eurosur ja rajavalvonta
Kansallinen tavoite 2.2: Tiedonvaihto
Kansallinen tavoite 2.3: Unionin yhteiset vaatimukset
Kansallinen tavoite 2.6: Kansalliset valmiudet
Erityistavoite 3 - Operatiivinen tuki
Kansallinen tavoite 3.2: Rajat
Erityistavoite 5 - Rikollisuuden ehkäiseminen ja torjuminen:
Kansallinen tavoite 5.1: Ennaltaehkäisy ja torjunta
Kansallinen tavoite 5.2: Tietojen vaihto
Kansallinen tavoite 5.3: Koulutus
Kansallinen tavoite 5.4: Rikosten uhrien tuki
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Erityistavoite 6 - Riskit ja kriisit:
Kansallinen tavoite 6.4: Uhrien tukeminen
Kansallinen tavoite 6.5: Infrastruktuuri
Kansallinen tavoite 6.6: Ennakkovaroitus ja kriisitilannevalmius
Kansallinen tavoite 6.7: Uhkien ja riskien arviointi
Kansallisten tavoitteiden tarkempi erittely ja haettavan tuen määrät tavoitteittain ilmoitetaan tämän
hakuilmoituksen liitteessä 1.
Kansalliset tavoitteet 1.3, 2.4, 2.5, 2.7, 3.1, 5.5, 6.1, 6.2 ja 6.3 eivät ole mukana haussa, koska niihin varattu
rahoitus on jo jaettu aikaisemmissa hauissa tuetuille hankkeille.

Kuka voi hakea?
Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle ja yksityisoikeudelliselle Euroopan unionin jäsenvaltioon
rekisteröityneelle oikeushenkilölle. Tukea ei myönnetä yksityishenkilöille.
Rahaston toimialasta johtuen tuensaajat ovat pääosin viranomaisia. Hankkeissa voi olla mukana
hankekumppaneina (siirronsaajina) myös muita toimijoita. Tuensaaja voi olla muu kuin viranomainen
sellaisissa toimissa, joissa se toiminnan luonne huomioiden on mahdollista.

Hakeminen
Hakemus laaditaan sähköisessä EUSA-järjestelmässä, ja hakemus tulee lähettää sähköisen järjestelmän
kautta 26.10.2018 klo 16.15 mennessä. Linkki sähköiseen järjestelmään https://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 26.10.2018
klo 16.15. Paperihakemukset lähetetään osoitteeseen: Sisäministeriö / kirjaamo, PL 26, 00023
VALTIONEUVOSTO. Hakemuksen voi myös jättää sisäministeriölle osoitettuna valtioneuvoston
jakelukeskukseen 26.10.2018 klo 16.15 mennessä. Jakelukeskuksen käyntiosoite on Ritarikatu 2B, Helsinki.
Haettaessa paperilomakkeilla kirjekuoreen merkitään viitteeksi ”ISF 2018-B”. Hakemus toimitetaan 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. Hakemus käsitellään siinä erityistavoitteessa, johon se on
kohdistettu.
Tuettavien hankkeiden tai toiminnan enimmäiskesto voi yhdellä tukipäätöksellä olla korkeintaan kolme
vuotta. Hankkeen tai toiminnan kustannukset ovat tukikelpoisia tukipäätöksestä lähtien tai erityisen
perustelluissa tapauksissa hakemuksen vireille tulosta lähtien. Jo päättyneeseen hankkeeseen tai
toimintaan ei kuitenkaan voida myöntää tukea takautuvasti.
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Tukipäätökset laaditaan 31.1.2019 mennessä. Tässä haussa haettavien hankkeiden tulee alkaa viimeistään
1.4.2019.

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 internet-sivuilta

www.eusa-rahastot.fi
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