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ESITYS EU:N TURVAPAIKKA-, MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISRAHASTON
OHJELMAKSI OHJELMAKAUDELLE 2021-2027
Tausta
EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastolle laaditaan rahastoa koskevan Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/1147 artiklan 16 edellyttämä ohjelma. Ohjelma on
strateginen asiakirja, jossa kuvataan yleisesti kansalliset tarpeet rahaston toimialalla, niitä koskevat
tavoitteet, suunnitellut toimet, odotettavissa olevat tulokset ja tuloksellisuutta mittaavat indikaattorit
ohjelmakauden aikana sekä suunniteltu rahoituksen jakautuminen.
Ohjelmassa olevien painopisteiden tulee olla yhdenmukaisia turvapaikka-asioiden ja muuttoliikkeen
hallinnan alan unionin painopisteiden ja haasteiden kanssa ja ohjelman tulee vastata näihin
painopisteisiin ja haasteisiin. Ohjelman painopisteiden tulee myös olla täysin asiaankuuluvan
unionin säännöstön ja sovittujen unionin painopisteiden mukaisia.

Ohjelman keskeinen sisältö
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston tavoitteena on edistää muuttovirtojen
tehokasta hallintaa sekä yhteisen turvapaikkapolitiikan ja yhteisen maahanmuuttopolitiikan
täytäntöönpanoa, lujittamista ja kehittämistä. Rahasto jakaantuu neljään rahastoa koskevassa EUasetuksessa määriteltyyn erityistavoitteeseen, joista Suomi esittää ohjelmaan sisällytettäväksi kolme
ensimmäistä erityistavoitetta.

Erityistavoite 1: vahvistetaan ja kehitetään Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän
kaikkia näkökohtia, myös sen ulkoista ulottuvuutta
Rahastosta avustettavilla toimilla pyritään edistämään yhteisen eurooppalaisen
turvapaikkajärjestelmän uudistamista ja toimeenpanoa EU-lainsäädäntöä soveltaen sekä
tehostamalla, sujuvoittamalla ja kehittämällä menettelyitä ja tietojärjestelmiä. Tarkoituksena on
varmistaa palveluiden laatu, asianmukainen oikeusturvan ja yhdenvertaisuuden toteutuminen sekä
osallisuutta tukevat toimet niin viranomais- kuin kolmannen sektorin toimia vahvistamalla. Oikeaaikaisilla tukitoimilla pyritään paitsi ehkäisemään asiakkaiden passivoitumista ja mielenterveyteen
liittyviä ongelmia, myös edistämään kotoutumisen edellytyksiä. Lisäksi erityistavoitteessa
jatketaan päättyvän ohjelmakauden mukaisesti alue- ja paikallistason toimijoiden kiintiöpakolaisten
sijoittamista koskevan osaamisen, yhteistyön ja prosessien vahvistamista. Erityistavoitteeseen
allokoidaan myös operatiivista tukea, jolla katetaan Maahanmuuttoviraston henkilöstö- ja
palvelujen kustannuksia erityisesti turvapaikkamenettelyn sujuvuuden varmistamiseksi ja
käsittelyaikojen nopeuttamiseksi.

Erityistavoite 2: vahvistetaan ja kehitetään jäsenvaltioihin suuntautuvaa laillista
muuttoliikettä niiden taloudellisten ja sosiaalisten tarpeiden mukaisesti ja edistetään
kolmansien maiden kansalaisten tehokasta kotouttamista ja sosiaalista osallistamista
Kotoutumisen osalta rahaston tavoitteena on tehostaa kolmansien maiden kansalaisille tarjottavaa
tukea ja neuvontaa kotoutumisen alkuvaiheessa, kehittää kotoutumisen parissa työskentelevien
ohjausosaamista ja yhteistyötä sekä mukauttaa palveluita vastaamaan kolmansien maiden
kansalaisten tarpeita ja edistää palveluihin pääsyä. Alue- ja paikallistason työtä tuetaan
vahvistamalla maahanmuuton tietopohjaa, tilastointia ja seurantaa. Lisäksi rahaston tukitoimia
kohdistetaan erityisesti maahanmuuttajanaisten työllisyyden edistämiseen, alaikäisenä ilman
huoltajaa maahantulleiden sekä perheiden hyvinvoinnin edistämiseen ja maahanmuuttajien
oppimispolun sujuvoittamiseen. Maahanmuuttajien osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnan
eri osa-alueilla pyritään lisäämään. Rahaston avulla on tarkoitus edistää laillisten väylien
hyödyntämistä esimerkiksi edistämällä liikkuvuuskumppanuksia, vahvistaa maahanmuuttohallinnon
tiedolla johtamista ja kehittää lupamenettelyä ja oleskelulupaprosessia. Osaajien maahanmuuttoa ja
liikkuvuutta edistetään kolmansissa maissa (lähtömaissa) esim. lähtömaatiedotuksella ja ennen
maahantuloa tapahtuvan työelämä- ja yhteiskuntaviestinnän kehittämisellä. Erityistavoitteeseen
allokoidaan myös operatiivista tukea, jolla katetaan Maahanmuuttoviraston henkilöstökuluja
koulutus- ja työperusteisen maahanmuuton (ml. tarpeen mukaan perheenjäsenten)
oleskelulupaprosessien sujuvuuden varmistamiseksi ja käsittelyaikojen nopeuttamiseksi.

Erityistavoite 3: osallistutaan laittoman muuttoliikkeen torjuntaan, tehostetaan tehokasta,
turvallista ja ihmisarvoista palauttamista ja takaisinottoa sekä edistetään alkuvaiheessa
tapahtuvaa uudelleenkotouttamista kolmansissa maissa
Ohjelman mukaisilla toimilla on tarkoitus vahvistaa vapaaehtoisen paluun palveluita ja kirkastaa
vapaaehtoista paluuta koskevaa viestintää, lisäten asiakkaiden luottamusta järjestelmää kohtaan.
Kestävää uudelleenkotoutumista pyritään edistämään lisäämällä sitä koskevia valmiuksia,
palveluntarjoajien verkostoja ja yhteistyötä. Palauttamisen hallintaa vahvistetaan mm. edistämällä
yhteistyötä ja tiedonsaantia toimijoiden välillä ja tehostamalla maastapoistamispäätöksen saaneiden
tunnistamista ja jatkamalla yhteistyötä palautusten valvonnan osalta. Lähtömaissa edistetään myös
yhteistyötä laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi ja takaisinottosopimusten edistämiseksi. Lisäksi
pyritään vahvistamaan paluutoimia tukevien tietojärjestelmien toimivuutta ja varmistamaan riittävä
tietopohja. Säilöönoton osalta on tarkoitus mm. parantaa fasiliteetteja ja sisällöllistä toimintaa sekä
varmistaa turvaamistoimia koskevan tilastotiedon saanti. Ohjelmaan on sisällytetty myös Schengenarviointien ja -suositusten mukaiset kehittämistoimenpiteet. Erityistavoitteeseen allokoidaan
operatiivista tukea, jolla katetaan poliisin ja mahdollisesti Maahanmuuttoviraston henkilöstökuluja
sekä mahdollisia palvelujen kustannuksia erityisesti maastapoistamisen tehostamisessa ja
vapaaehtoista paluuta tukevassa viranomaistoiminnassa.

Erityistavoite 4: parannetaan jäsenvaltioiden välistä yhteisvastuuta ja oikeudenmukaista
vastuunjakoa erityisesti niitä jäsenvaltioita kohtaan, joihin muutto- ja turvapaikkahaasteet
kohdistuvat voimakkaimmin, myös käytännön yhteistyön kautta
Suomi ei esitä ohjelmaan sisällytettäväksi rahaston neljännen erityistavoitteen mukaisia toimia,
jotka koskevat jäsenvaltioiden yhteisvastuullisuutta ja kansainvälistä suojelua hakeneiden tai

saavien henkilöiden siirtoja toisesta jäsenvaltiosta. Erityistavoitteen 4 puitteissa on kuitenkin
tarkoitus hyödyntää rahaston temaattisen välineen mukaista uudelleensijoittamista ja humanitaarista
maahanpääsyä koskevaa erillisrahoitusta, joka kanavoidaan pakolaisten
uudelleensijoittamismenettelystä ja pakolaisten kuntaan sijoittamisesta vastaavien viranomaisten
toimintaan.

Rahaston temaattinen väline
Rahastoon sisältyy erillinen temaattinen rahoitusväline, jonka avulla on tarkoitus vastata
kiireellisiin tarpeisiin ja politiikassa ja unionin painopisteissä tapahtuviin muutoksiin sekä
kohdentaa rahoitusta toimiin, joilla on suurta lisäarvoa unionin kannalta. Rahoitus jaetaan
komission työohjelmien mukaisesti ja osa siitä voitaisiin panna täytäntöön myös jäsenvaltioiden
ohjelmien kautta. Temaattisen välineen kautta jaetaan rahoitusta erityistoimiin, unionin toimiin,
paikallis- ja alueviranomaisten toimiin, hätäapuun, uudelleensijoittamiseen ja humanitaariseen
maahanpääsyyn sekä lisätukea jäsenvaltioille, jotka osallistuvat yhteisvastuu- ja vastuunjakotoimiin.
Jäsenvaltiot voivat saada rahaston kautta korvauksia kutakin maahan uudelleensijoittamisen tai
humanitaarisen maahanpääsyn kautta päässyttä henkilöä kohden sekä kutakin toisesta jäsenvaltiosta
siirrettyä kansainvälistä suojelua saavaa henkilöä kohden. Korvaus on kutakin maahan
uudelleensijoittamisen kautta päässyttä henkilöä kohden 10 000 euroa tai humanitaarisen
maahanpääsyn kautta päässyttä henkilöä kohden 6 000 tai 8 000 euroa sekä kutakin toisesta
jäsenvaltiosta siirrettyä kansainvälistä suojelua hakevaa tai saavaa henkilöä kohden 10 000 euroa.
Kyseinen rahoitus voi kasvattaa merkittävästi Suomen osuutta rahastosta.
Kansalliseen ohjelmaesitykseen ei tässä vaiheessa sisälly temaattisen välineen mukaista rahoitusta,
mutta sitä voidaan lisätä ohjelmaan ohjelmakauden aikana.

Suomen ohjelman rahoitus
Ohjelmakauden alussa Suomen osuus rahaston rahoituksesta on 67,93 miljoonaa euroa. Vuonna
2024 toteutettavan väliarvioinnin yhteydessä on mahdollista saada ohjelmaan lisärahoitusta
edellyttäen, että vähintään 10 % alkuperäisestä rahoitusosuudesta on väliarviointiin mennessä haettu
maksuun. Lisärahoitus allokoidaan jäsenvaltioille rahastoa koskevassa asetuksessa määriteltyjen
kriteerien perusteella.
Lisäksi vuosina 2021-2022 ohjelman kautta maksettavan, temaattisen välineen mukaisen
uudelleensijoittamista tai humanitaarista maahanpääsyä koskevan rahoitusosuuden arvioidaan
olevan yhteensä noin 33,8 miljoonaa euroa.

