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Mikä on turvapaikka-, maahanmuutto- ja 
kotouttamisrahasto? 

Tavoitteet

• Yhteisen eurooppalaisen 
turvapaikkajärjestelmän kehittäminen

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

• Laittoman maahanmuuton ehkäisy, toimivien 
paluujärjestelmien kehittäminen 

Turvapaikka- ja 
muuttoliikeasioiden tärkein 

EU-rahoitusväline

Rahaston avulla edistetään muuttoliikkeen 
tehokasta hallintaa. Rahaston pyrkimyksenä on 

vahvistaa ja kehittää yhteisiä menettelyitä 
turvapaikka-asioihin ja maahanmuuttoon.

Rahasto tukee myös kiintiöpakolaisten 
uudelleensijoittamista.  



Minkälaisiin kotoutumistoimiin rahoitusta 
voi hakea?

• kolmansien maiden kansalaisten tarpeisiin räätälöityihin 

kotouttamistoimenpiteisiin, jotka yleensä toteutetaan kotoutumisen 

alkuvaiheissa

• horisontaalisiin toimenpiteisiin, joilla pyritään lisäämään jäsenvaltioiden 

kotouttamisvalmiuksia 

̶ esim. kolmansien maiden kansalaisten parissa toimivien osaamisen ja 
tietopohjan vahvistaminen, kotouttamisstrategioiden kehittäminen, 
yhteistyön edistäminen, tiedonvaihto 

• yhteiskunnan vastaanottavuuden ja rakentavan vuoropuhelun edistäminen

Kotoutumista 
koskevat toimet 
tulisi toteuttaa 

laajoissa 
kumppanuuksissa.



Rahoituksen painopisteet Suomen 
ohjelmaluonnoksessa ohjelmakaudella 2021-2027

• Kohdennetut ohjaus-, neuvonta- ja 

tukitoimet

• Kotoutumisen parissa työskentelevien 

osaamisen ja yhteistyön kehittäminen

• Palveluiden sopeuttaminen 

maahanmuuttajien tarpeisiin

• Maahanmuuton tietopohjan, tilastoinnin ja 

seurannan kehittäminen

• Osallisuuden ja yhteiskunnan 

vastaanottavuuden edistäminen 

• Työvoiman ulkopuolella olevien 

maahanmuuttajanaisten työllisyyden 

esteiden poistaminen

• Alaikäisinä ilman huoltajaa maahan 

tulleiden hyvinvoinnin edistäminen

• Maahanmuuttajaperheiden hyvinvoinnin 

edistäminen

• Koulunkäynnin sujuvoittaminen ja 

oppimisedellytysten turvaaminen

Hallitusohjelma Kotoutumisen selonteko
EU:n kotoutumista koskeva 

toimintasuunnitelma



Rahoitus

• EU-tuki 75%

• EU-tuki 90%  

̶ kun kyseessä on paikallisten ja alueellisten viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen, myös 
pakolais- ja maahanmuuttojärjestöjen, toteuttamat kotouttamistoimenpiteet

̶ kun toimet suunnataan erityisesti haavoittuvassa asemassa oleviin henkilöihin

Hankerahoitus haetaan 
sisäministeriön järjestämien 

hakujen kautta. 



Muut rahaston tarjoamat 
rahoitusmahdollisuudet

Unionin toimien haku

• Unionin toimet ovat kv. hankkeita tai unionin 

etujen kannalta erityisen tärkeitä hankkeita.

• Komissio järjestää hakuja työohjelmiensa 

puitteissa.

• Komissio myöntää rahoituksen avustuksina, 

palkintoina ja hankintoina.

• Kotouttamistoimet tärkeässä roolissa.

• Tukiosuus ilmoitetaan kussakin haussa 

erikseen.

Erityistoimet

• 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%

Edellyttää oma-
aloitteisuutta!



Milloin?

• Suomen AMIF-ohjelma 2021-2027 valmistuu syksyn 2021 aikana.

• Hakuinfoja järjestetään syksyn 2021 aikana.

• Ensimmäinen haku järjestetään aikaisintaan helmikuussa 2022.

• Hankkeet voivat käynnistyä aikaisintaan keväällä 2022.

• Pääsääntöisesti kustannukset ovat tukikelpoisia hakemuksen vireille tulosta

̶ kustannusten syntyminen ennen avustuspäätöstä perusteltava
̶ 1. haussa kustannukset mahdollisia takautuvasti 1.1.2021 alkaen tietyin edellytyksin
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Mikä on ESR+?

• Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) on aiemmista 
rahastoista/ohjelmista yhdistetty uusi kokonaisuus (Euroopan 
sosiaalirahasto, nuorisotyöllisyysaloite YEI, vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahasto FEAD sekä työllisyyttä ja sosiaalista innovointia 
koskeva Euroopan unionin ohjelma EaSI)

• ESR+ on osa Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja 
rakennepolitiikan ohjelmaa yhdessä Euroopan aluekehitysrahaston 
(EAKR) ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) kanssa
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ESR+-toimet
Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelmassa (milj. €, EU-osuus)



Mitä toimia ohjelmassa rahoitetaan? 1/2

• Yleisenä tavoitteena on saada koko 
työvoimapotentiaali käyttöön, parantaa 
osaamista ja lisätä osallisuutta

• Maahanmuuttajat voivat olla kohteena kaikissa 
erityistavoitteissa

• Hankkeita sekä alueellisiin erityistarpeisiin että
valtakunnallisiin teemoihin

• Yksi valtakunnallisista teemoista on 
”Maahanmuuttajien toimiva arki Suomessa: 
työ, osaaminen ja osallisuus” (TEM+OKM+STM)
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Suuret odotukset

- Vaikuttavuudelle

- Yhteistyölle, 

verkostoitumiselle ja 

moniammatillisuudelle

- Sosiaalisille 

innovaatioille



Mitä toimia ohjelmassa rahoitetaan? 2/2

• Kohderyhminä esim.
• työssä olevat, työttömät ja työvoiman ulkopuolella olevat

• yritykset, järjestöt, koulutusorganisaatiot, kunnat, palvelujen tarjoajat…

Esimerkkejä sisällöistä

• Työmahdollisuuksien luominen (ml. työn muokkaaminen ja osittaminen)

• Kohtaannon parantaminen (esim. rekrytointikäytännöt)

• Osaamisen parantaminen (ammatillinen ja kielellinen; ulkomailla 
suoritettujen tutkintojen tunnustaminen ja tunnistaminen)

• Osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen (aktiivinen toimijuus, 
omakielinen ohjaus, kansalaistoimijalähtöinen toiminta)
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Miten rahoitusta haetaan?

• ESR+:n hallintoviranomaisena toimii TEM, 
ministeriö ei rahoita hankkeita

• Hakemus tehdään EURA 2021 -
järjestelmässä

• Rahoittajina eli välittävinä toimieliminä 
toimivat

• 4 rakennerahasto-ELY-keskusta (RR-ELYt)
• Häme, Keski-Suomi, Etelä-Savo, Pohjois-

Pohjanmaa

• sekä Ruokavirasto

• EU-rahoitusosuus 40%/ 60 %/ 90%/ 95 %

• Lisäksi komissio voi järjestää suoraan hakuja
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Aikataulu?

• Ohjelmaa viimeistellään parhaillaan

• Käynnistystilaisuus tänä vuonna

• Tavoitteena käynnistää ohjelma  1.11.2021

• Hankkeiden toimeenpano käynnistyy 2022
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Kuvituskuvat Pixabay



Kiitos!



AMIF- ja ESR+ -rahastot täydentävät toisiaan

AMIF

• Rahaston kotoutumistoimien hyödynsaajia 

ovat kolmansien maiden kansalaiset.

• Rahaston tukemat kotoutumistoimet 

keskittyvät tyypillisesti kotoutumisen 

alkuvaiheeseen. 

• AMIF-toimet kohdistuvat yleisten ja 

yhteiskunnallisten valmiuksien ja 

hyvinvoinnin vahvistamiseen.

ESR+

• Kohderyhmänä maahanmuuttajat laajasti 

ottaen

• Rahaston tukemat kotoutumistoimet 

keskittyvät työllistymisen ja osaamisen 

edistämiseen ja osallisuuden lisäämiseen

• ESR+ tavoittelee pysyviä muutoksia ja 

sosiaalisia innovaatioita rakenteita ja 

palveluita kehittämällä



Lisätietoja

AMIF

• www.eusa-rahastot.fi

• eusa@intermin.fi

• twitter @EUSArahastot

• https://ec.europa.eu/home-

affairs/financing/fundings/migration-asylum-

borders/asylum-migration-integration-

fund_en

ESR+

• www.rakennerahastot.fi

• rakennerahastot@tem.fi

• twitter @Rakennerahastot

• https://ec.europa.eu/european-social-fund-

plus/en/what-esf

Tilaa 
uutiskirjeemme: 

eusa@intermin.fi!

Tilaa 
uutiskirjeemme 

rakennerahastojen 
verkkosivun 

kautta!
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