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UTLYSNING AV STATSUNDERSTÖD TILL ORGANISATIONER FÖR PROJEKT SOM FRÄMJAR 
INTEGRATIONSARBETET 22.10.–26.11.2019 

 
Delaktighet, jämställdhet, självbestämmanderätt och sexualundervisning  

 
I takt med att invandringen ökar är det ytterst viktigt att stödja integrat-
ionen av invandrare. Integrationsprocessen sker i växelverkan med det 
mottagande samhället, och förutom myndigheterna har i synnerhet olika 
organisationer en viktig roll i integrationsarbetet. Avsikten är att man 
med hjälp av den organisationsfinansiering som delas ut i form av speci-
alunderstöd från arbets- och näringsministeriet ska effektivisera i syn-
nerhet sådan integrationsfrämjande verksamhet som utförs av tredje 
sektorn.  
 
Utlysningen för att främja integrationsarbetet 2020 gäller projekt som di-
rekt eller indirekt ökar invandrarnas medvetenhet om samhället i synner-
het när det gäller jämställdhet, sexualitet, självbestämmanderätt och 
skadliga traditioner.  
 
Projektfinansieringen stöder verksamhet och åtgärder som ökar jäm-
ställdheten mellan dels invandrarmän och invandrarkvinnor, dels invand-
rarflickor och invandrarpojkar, stärker deras delaktighet, främjar indivi-
dens självbestämmanderätt och bidrar till att ordna sexualundervisning. 
Med understöden finansieras verksamhet som främjar varje individs 
möjligheter till en positiv uppväxt och utveckling oberoende av kön, ålder 
eller familjesituation. En positiv uppväxt och utveckling är möjlig i en 
miljö där individen är fri från rädsla och påtryckning och där hen har ål-
dersspecifik information om och förståelse för bl.a. sexualhälsa och de 
negativa effekterna av skadliga traditioner.  
 
Målet med projekten är att stärka kompetensen, stödja regionala och 
lokala nätverk samt etablera verksamhetsmodeller för att öka jämställd-
heten, självbestämmanderätten och kunskaperna om sexualitet samt att 
identifiera och förebygga skadliga traditioner.  
 
Genom det statsunderstöd som delas ut i form av specialunderstöd kan 
man finansiera projekt för att förbättra invandrarnas kunskaper om jäm-
ställdhet, självbestämmanderätt och sexualitet. Det kan t.ex. handla om 
ökad information till olika grupper på deras eget språk eller om handled-
nings- och rådgivningstjänster. I projekten kan man också bygga upp 
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och stärka regionala multiprofessionella nätverk, utarbeta informations-
material och ordna utbildningar till olika målgrupper, t.ex. invandrar-
kvinnor, invandrarmän, invandrarflickor, invandrarpojkar, yrkespersoner 
inom olika branscher och aktörer inom tredje sektorn.  
 
Projekten bör genomföras i samarbete med regionala aktörer (t.ex. kom-
muner, närings-, trafik- och miljöcentraler, andra organisationer).  
 
En finansieringsansökan ska innehålla en projektplan med en tydlig pro-
cessbeskrivning av hur, i vilken ordning och enligt en hurdan tidsplan 
verksamheten framskrider.  
 
Vid bedömningen av projekten används följande bedömningskriterier: 
 

• Hur passar projektets innehåll ihop med det mål som uppges i utlysningen.  
• Aktörens tidigare erfarenhet av arbete med jämställdhet, självbestämmanderätt 

och sexualundervisning. 
• Verksamhetsmodellernas och verksamhetsprocessernas tydlighet och ändamålsen-

lighet. 
• Hur målinriktad är verksamheten samt den kvantitativa och kvalitativa genom-

slagskraften. 
• Samarbete med kommuner och andra relevanta aktörer. 

 
Intentionsavtal med eventuella samarbetspartner bör bifogas ansökan.  

 

Finansiering, användning av den och uppföljning 

 
Understöd för integrationsfrämjande arbete som utförs av organisationer 
2020 kan sökas 22.10.2019–26.11.2019. Statsunderstöd söks och bevil-
jas i regel för högst ett år åt gången. För 2020 utlyses organisationsfi-
nansiering till ett sammanlagt belopp av högst 590 000 €. 
 
Vid handläggningen av understöden iakttas statsunderstödslagen 
(688/2001). Dessutom styrs förfarandena av förvaltningslagen 
(434/2003). Den som beviljas statsunderstöd ska i användningen av 
medlen iaktta lagen om offentlig upphandling (348/2007).  
 
Statsunderstöd enligt prövning i form av specialunderstöd kan beviljas 
för en viss del av den sökandes verksamhet. Understödsprövningen 
görs i enlighet med 5 och 7 § i statsunderstödslagen, och vid prövningen 
beaktas hur verksamheten eller projektet främjar arbets- och näringsmi-
nisteriets mål i budgeten för 2019.  Närmare bestämmelser kan utfärdas 
med stöd av 8 § i statsunderstödslagen. 
 
Den som beviljas statsunderstöd ska i sin bokföring skapa ett separat 
kostnadsställe för projektet för att underlätta den ekonomiska uppfölj-
ningen av projektet. Den som genomför projektet svarar för använd-
ningen av stödet för projektet och lämnar in en redogörelse för använd-
ningen av medlen i samband med slutrapporteringen efter att projektet 
avslutats. 
 
Den som beviljas statsunderstöd ska kunna svara för de totala kostna-
derna för verksamheten med en självfinansieringsandel om minst 10 %.  
Denna självfinansieringsandel kan bestå av lönekostnader för en person 
som arbetar för projektet och/eller hyresavgifter för lokaler som hyrts för 
projektet. 
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Omkostnader för ca 4 månader kan betalas till projekten som förskott. 
Resten av den beviljade finansieringen betalas efter halvtidsrapporte-
ringen.  

 
 

Sökande  

 
Sökande kan vara organisationer (inkl. religiösa samfund) som har tidi-
gare erfarenhet av arbete som stöder integrationen av familjer eller som 
gäller jämställdhet, sexualhälsa och förebyggande av skadliga tradit-
ioner.  

 

Godtagbara kostnader och genomförande av projektet 

Den som får understöd kan använda den beviljade finansieringen till di-
rekta kostnader för projektverksamheten, såsom löner och arvoden, re-
sekostnader, kostnader som föranleds av arrangemang av projektverk-
samheten och köp av tjänster som stöder projektets mål. Finansieringen 
får inte användas för finansiering av organisationens normala grundläg-
gande verksamhet (t.ex. hyror, telefon- och internetkostnader, appara-
tur, maskiner), och inte för andra små anskaffningar än sådana som är 
nödvändiga för projektets verksamhet. 
 
Vid genomförandet av projekten ska bestämmelserna i statsunderstöds-
lagen iakttas. Projekten kan även meddelas närmare bestämmelser om 
beviljande, utbetalning och användning av statsunderstöd i enlighet med 
budgeten. Den som beviljar statsunderstödet har också rätt att meddela 
närmare anvisningar om skyldigheten att lämna uppgifter, bokförings-
skyldigheten, utbetalningen av statsunderstödet samt användningen av 
understödet och övervakningen därav. 
 
En organisation som beviljas understöd ska följa gällande upphandlings-
lagstiftning (lagen om offentlig upphandling 348/2007) i sin verksamhet. 
Projektfinansiering kan inte ges vidare till en tredje part. 

 

Tidsramar för ansökan  

 
Projektunderstöd kan sökas från 22.10.2019 till och med 26.11.2019. 
Ansökningarna lämnas in skriftligen och ska ha kommit in till arbets- och 
näringsministeriets registratorskontor, Riddaregatan 2, Helsingfors  
/ PB 32, 00023 Stadsrådet eller via e-mail, kirjaamo@tem.fi, senast 
26.11.2019 kl. 16.00. Märk kuvertet "Integrationsfrämjande projektansö-
kan TEM/1463/09.04.01/2019."   
 
Den verksamhet som finansieras kan inledas tidigast 1.1.2020 och den 
kan pågå till och med 30.6.2021. 

 
 

mailto:kirjaamo@tem.fi
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Ifyllningsanvisningar för blanketten 

 

Uppgifter om sökanden 
 

• Sökandens uppgifter – Den sökande organisationens namn och 
kontaktuppgifter och projektets ansvariga kontaktpersons namn. 

 
• Projektets namn – Projektets namn och vid behov namnets för-

kortning. 
 

• Sökandens erfarenhet och kompetens – Den sökande organisat-
ionens tidigare erfarenhet och kompetens inom verksamheten. 

 

Uppgifter om projektet 
 

• Projektets mål – Vilka är målen för projektet?  
Här beskrivs de kvalitativa och kvantitativa målen för projektet 
och hurdan verksamhet man kommer att genomföra inom ramen 
för projektet. 

 
• Projektets genomförande – Vilka konkreta åtgärder vidtas i pro-

jektet för att uppnå målen? En tydlig beskrivning om de åtgärder 
som ska vidtas i projektet och om hur projektets målgrupp ska 
nås. 

 
Dessutom ska det bedömas hur åtgärderna i projektet riktas till olika kön 
och målgrupper i olika ålder. På vilket sätt har projektets målgrupper 
deltagit i planeringen av verksamheten och hur avser man i fortsätt-
ningen inkludera dem i projektverksamheten? 
 
I projektplanen ska det fastställas vilka som är projektverksamhetens 
slutliga nyttohavare och deras uppskattade antal (invandrare/yrkesper-
soner/frivilliga). 
 
Av projektplanen ska det också framgå till vilken kommun/vilka kommu-
ner verksamheten riktas och motiveringarna till dessa val.  
 

• Projektets resultat och effekt – Hurdana resultat kommer pro-
jektet att åstadkomma? Vilka effekter förväntas projektet ha på 
kort och lång sikt?  
I projektplanen ska man fästa uppmärksamhet vid projektverk-
samhetens långvariga inverkan. Hur etableras projektverksam-
heten i samarbetspartners och den sökandes egen verksamhet 
efter projektperioden? 

 
• Uppföljning och bedömning – Hur uppföljs och bedöms pro-

jektets framskridande och resultat? Hur ska man samla in re-
spons från dem som deltar i projektet? 

 
• Samarbetspartner – Vilka har deltagit i projektplaneringen? Vilka 

aktörer deltar i genomförandet av projektet (t.ex. kommuner, 
social- och hälsovårdsaktörer, skolor, daghem, rådgivningsby-
råer)?  Har projektet intentionsavtal med sina samarbetspartner? 
Hurdan arbetsfördelning och vilka roller har projektpartner i ge-
nomförandet av projektet?  
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• Information och kommunikation – Hur kommer man att informera 

om projektet och dess resultat? 
 
 

Projektets kostnadskalkyl 
 

• Lönekostnader – Personer som anställs av projektet / titel och 
den arbetsmängd som utförs för projektet  

 
• Köptjänster – Redogörelse för tjänster som köps utifrån, t.ex. ut-

bildning 
 

• Material och förnödenheter – Små anskaffningar som är nödvän-
diga för projektet 

 
• Resekostnader – Rese- och inkvarteringskostnader för pro-

jektets och dess partnerorganisationers medlemmar 
 

• Övriga kostnader – Redogörelse för övriga kostnader som ingår i 
projektet  

 
• Totala kostnader – Hela projektets totala kostnader 

 

Projektets finansieringsplan 
 
Projektens självfinansieringsandel är 10 %. Den kan även vara kalkyle-
rad, dvs. att den kan bestå till exempel av lönekostnader för en person 
som arbetar för projektet. 
  

• Statsunderstöd som söks – Statsunderstöd som man ansöker 
om hos arbets- och näringsministeriet 

 
• Övrig finansiering – Projektets egen finansiering eller finansie-

ring som beviljats från annat håll för att genomföra projektet 
 

• Kalkylerad finansiering – Exempelvis projektets kalkylerade kost-
nader för lokaler eller löner 

 
• Intäkter – Intäkterna av projektverksamheten (projektintäkter)  

 
• Totalt – Projektets totala finansiering 
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