
1/6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

KOTOUTUMISTYÖTÄ EDISTÄVÄ HANKEHAKU JÄRJESTÖILLE  

Järjestöhaku pienille yhdistyksille yhdistystoiminnan ja kotoutumista edistävän 
työn kehittämiseksi 

Järjestöjen rooli kotoutumistyössä on keskeinen. Niiden toiminta edesauttaa monin 
tavoin onnistunutta kotoutumista. Järjestöjen toiminta luo usein tärkeän linkin 
viranomaisten ja maahanmuuttaneiden välille ja täydentää viranomaisten 
palveluita ja toimintaa. Useat yhdistykset järjestävät myös matalan kynnyksen 
toimintaa, johon maahanmuuttaneiden on helppo osallistua. Yhdistysten toiminta 
edistää usein myös yhteiskunnan vastaanottavuutta ja suvaitsevaisuutta luomalla 
yhteistyömahdollisuuksia eri väestöryhmien välille sekä välittämällä tietoa niiden 
kulttuureista ja perinteistä.  

 
Monella yhdistyksillä on vahvuuksia, joita ne voivat hyödyntää kotoutumisen 
edistämisessä, kuten kohderyhmän tuntemus, kokemusasiantuntijuus, vertaistuki, 
kulttuurisensitiivisyys, kulttuuritulkkaus, tulkkaus sekä omakielinen tuki ja 
neuvonta. Kotoutumista edistävän työn suunnittelussa, kehittämisessä ja 
päätöksenteossa tulee myös huomioida paikalliset ja alueelliset yhdistykset. 
Yhdistyksillä on monesti ensikäden paikallista tietoa esimerkiksi maahan 
muuttaneiden tilanteesta ja palvelutarpeista. Sen vuoksi on tärkeää varmistaa 
yhdistyksille riittävät toimintaedellytykset ja vaikuttamismahdollisuudet. 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö on vuonna 2020 uudistanut kotoutumisen 
kumppanuusohjelmaa yleisenä tavoitteenaan luoda uudenlainen, eri toimijoita 
paremmin mukaan ottava toimintakulttuuri. Kumppanuusohjelman avulla luodaan 
mahdollisuuksia eri tahojen väliseen monialaiseen yhteistyöhön ja 
järjestelmätason kumppanuuksien muodostumiseen.   

 
Vuosina 2021-2022 kumppanuusohjelman tavoitteena on tukea erityisesti pienten 
yhdistysten mahdollisuutta osallistua yhteistyöhön ja saada äänensä kuuluviin. 
Tästä syystä vuoden 2021 kotoutumista tukevan järjestötoiminnan 
hankerahoitusta suunnataan pienille yhdistyksille.  

Rahoitushaun tavoite 

 
Vuoden 2021 hankerahoituksella rahoitetaan sellaisten pienten yhdistysten 
hankkeita, jotka edistävät maahan muuttaneiden kotoutumista ja yhteiskunnallista 
osallistumista, mutta joiden yhdistystoiminta kaipaa vielä kehittämistä paremman 
tuloksellisuuden aikaansaamiseksi.  
 
Hankerahoituksen tavoitteena on 



• vahvistaa yhdistysten toimintaa ja osaamista niin, että kotoutumista ja 
osallisuutta tukeva toiminta olisi hyvin organisoitua, tavoitteellista ja 
tuloksellista 

• vahvistaa yhdistyshallinnon osaamista 
• parantaa pienten yhdistysten mahdollisuuksia rahoittaa toimintaansa ja 

hakea ulkopuolisia rahoituksia toiminnalleen  
• lisätä julkisen sektorin ja kolmannen sektorin välistä verkostoitumista, 

yhteistyötä ja kumppanuutta 
• mahdollistaa yhdistysten vaikuttamismahdollisuuksia paikallisessa 

kotoutumiseen ja osallisuuden vahvistamiseen liittyvässä päätöksenteossa.   

Kuka voi hakea 

 
Rahoitusta voivat hakea sellaiset pienet yhdistykset, joissa on hakuhetkellä 
enintään kaksi palkattua työntekijää. Rahoituksella tuetaan yhdistystoiminnan 
organisoimista ja hallintoa niin, että se täyttää rekisteröityyn yhdistykseen 
kohdistuvat vaatimukset, ja että toiminta olisi laadultaan ja määrältään 
mahdollisimman tuloksellista.  
 
Rahoitusta saavat yhdistykset sitoutuvat ohjattuun, vuoden 2021 kestävään 
yhdistystoiminnan kehittämisen prosessiin. Prosessin aikana hankerahoituksella 
palkattu työntekijä kehittää yhdistyksen toimintaa muun muassa seuraavilla osa-
alueilla:  

• yhdistyksen tavoitteiden määrittely ja fokusointi  
• yhdistyksen hallinnon, toimintamallien ja raportoinnin kehittäminen  
• viestinnän ja vaikuttamistyön suunnittelu  
• strategisen verkostoitumisen vahvistaminen  

 
Ohjattuun yhdistystoiminnan kehittämiseen kuuluu, että hankerahoituksella 
palkatun työntekijän tulee osallistua työ- ja elinkeinoministeriön järjestämiin 
koulutustilaisuuksiin (noin 6–8 kertaa hankekauden aikana) ja yhdistyksen 
yksilöllisiin yhdistystoiminnan kehittämiskonsultaatioihin.  

 
Rahoitusta saavat yhdistykset osallistuvat myös kotoutumisen 
kumppanuusohjelman tapahtumiin ja sitoutuvat kumppanuusohjelman tavoitteisiin 
ja periaatteisiin. https://kotouttaminen.fi/kumppanuusohjelma 
 

Hankehakemuksen sisältö  

 
Rahoitushakemuksessa tulee olla:   
 
1) Kuvaus yhdistyksen tavoitteista, kohderyhmästä, maantieteellisestä toiminta-
alueesta sekä tähänastisesta kotoutumista ja maahan muuttaneiden osallisuutta 
edistävästä toiminnasta. 

 
2) Kuvaus niistä tarpeista ja havaituista osaamisen puutteista yhdistyksen 
hallinnossa ja toiminnan organisoinnissa, jotka olennaisesti vaikeuttavat toiminnan 
vakautta ja esimerkiksi pitempiaikaisten rahoitusten saamista 

 
3) Kuvaus siitä toiminnasta ja toiminnan tavoitteista, jota järjestö hankevuoden 
aikana aikoo toteuttaa sen ohella, että se osallistuu ohjattuun yhdistystoiminnan 
kehittämisprosessiin.   

https://kotouttaminen.fi/kumppanuusohjelma


 
4) Yhdistyksen nykyiset resurssit, eli rahoitus ja yhdistyksen mahdollisten 
palkattujen toimihenkilöiden, aktiivisten vapaaehtoisten sekä jäsenten lukumäärä. 
 

 
Hankehakemuksia arvioitaessa käytetään seuraavia arviointiperusteita: 

 
• Yhdistyksen tähänastisen kotoutumista ja osallisuutta vahvistavan toiminnan 

kohdentuminen, pitkäjänteisyys ja laajuus  
• Yhdistyksen tavoitteet, kohderyhmä ja maantieteellinen toiminta-alue   
• Yhdistyksen toiminnan organisoitumiseen ja tuloksellisuuteen liittyvät tarpeet ja 

sopivuus hankehaussa esitettyihin tavoitteisiin  
• Hankesuunnitelman tarpeenmukaisuus ja realistisuus 

 

Rahoitus, sen käyttö ja seuranta 

Vuoden 2021 kotouttamista edistävää järjestötoimintaa koskevien avustusten 
hakuaika alkaa 16.11.2020 ja päättyy 18.12.2020. Valtionavustusta haetaan ja sitä 
myönnetään pääsääntöisesti enintään vuodeksi kerrallaan. Rahoitusta on vuodelle 
2021 järjestöhaussa jaettavissa yhteensä enintään 600 000 €. 

 
Avustuksia käsiteltäessä noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001), minkä 
lisäksi menettelyjä ohjaa hallintolaki (434/2003). Valtionavustuksen saajan tulee 
noudattaa varojen käytössä myös lakia julkisista hankinnoista (348/2007).  

 
Harkinnanvaraisia valtionavustuksia erityisavustuksena voidaan myöntää tiettyyn 
osaan hakijan toiminnasta. Avustuksen harkinta tehdään valtionavustuslain 5 §:n 
ja 7 §:n mukaisesti ja siinä huomioidaan, miten avustettavalla toiminnalla tai 
hankkeella edistetään vuoden 2020 talousarviossa esitettyjä työ- ja 
elinkeinoministeriön tavoitteita. Tarkempia säännöksiä on mahdollisuus antaa 
valtionavustuslain 8 §:n nojalla. 

 
Valtionavustuksen saajan tulee perustaa hanketta varten kirjanpitoonsa erillinen 
kustannuspaikka hankeen taloudellisen seurannan helpottamiseksi. Hankkeen 
toteuttaja vastaa hankkeen tuen käytöstä ja toimittaa hankkeen päätyttyä 
selvityksen varojen käytöstä loppuraportoinnin yhteydessä. 

 
Hankkeille voidaan maksaa ennakkona noin 4 kk toimintamenot ja väliraportoinnin 
jälkeen loput myönnetystä rahoituksesta.  

 

Hakijat  

Hakijoina voivat olla pienet yhdistykset, joilla on hakuhetkellä korkeintaan kaksi 
palkattua työtekijää, ja joilla on aiempaa kokemusta maahanmuuttaneiden 
kotoutumisesta ja/tai osallisuutta edistävästä työstä.  

 

Hyväksyttävät kustannukset ja hankkeen toteutus 

Avustuksen saaja voi käyttää myönnettyä rahoitusta hanketoiminnasta aiheutuviin 
suoriin kuluihin, kuten palkkoihin ja palkkioihin, matkakuluihin, hanketoiminnasta 
aiheutuviin järjestelyihin ja hankkeen tavoitteita tukevien palveluiden ostamiseen.  
 



Hankkeiden toteutuksessa tulee noudattaa valtionavustuslaissa annettuja 
säädöksiä. Hankkeille voidaan antaa myös tarkempia säädöksiä valtionavustuksen 
talousarvion mukaisesta myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä. 
Valtionavustuksen myöntäjällä on oikeus antaa myös tarkempia ohjeita, jotka 
koskevat valtionavustuksen selvittämisvelvollisuutta, kirjanpitovelvollisuutta, 
valtionavustuksen maksamista sekä valtionavustuksen käyttöä ja valvonnan 
toteuttamista. 

 
Avustusta saavan organisaation tulee noudattaa toiminnassaan voimassa olevaa 
hankintalainsäädäntöä (laki julkisista hankinnoista 348/2007). Hankerahoitusta ei 
voida jakaa edelleen kolmannelle osapuolelle. 

Haun aikataulut  

Hankehaku käynnistyy 16.11.2020 ja päättyy 18.12.2020. Hankehakemukset tulee 
toimittaa kirjallisina työ- ja elinkeinoministeriö kirjaamoon, Ritarikatu 2, Helsinki /PL 
32, 00023 Valtioneuvosto tai sähköisesti työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon 
osoitteeseen kirjaamo@tem.fi 18.12.2020 klo 16 mennessä. Kuoreen laitetaan 
merkintä ”Kotoutumistyötä edistävä hankehaku VN/24164/2020.”   

 
Rahoitettava toiminta voi alkaa aikaisintaan 1.1.2021 ja se voi jatkua 31.12.2021 
asti. 
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Lomakkeen täyttöohje 

 
 

Hakijan tiedot 

 
Hakijan tiedot – Yhdistyksen nimi ja yhteystiedot sekä hankkeesta 
vastaavan yhdyshenkilön nimi. 
 
Hankkeen nimi – Hankkeen nimi ja tarvittaessa nimen lyhenne. 
 

Hakijayhdistyksen tiedot 

 
Yhdistyksen tavoitteet 
Kuvaus yhdistyksen tavoitteista, kohderyhmästä, maantieteellisestä 
toiminta-alueesta sekä tähänastisesta kotoutumista ja maahan 
muuttaneiden osallisuutta edistävästä toiminnasta. Toiminnan 
kohdentuminen, pitkäjänteisyys ja laajuus. 

 
 
 Yhdistyksen osaamis- ja kehittämistarpeet 

Kuvaus niistä tarpeista ja havaituista osaamisen puutteista 
yhdistyksen hallinnossa ja toiminnan organisoinnissa, jotka 
olennaisesti vaikeuttavat toiminnan vakautta ja esimerkiksi 
pitempiaikaisten rahoitusten saamista 

 
Hankesuunnitelma 
Kuvaus siitä toiminnasta ja toiminnan tavoitteista, jota järjestö 
hankevuoden aikana aikoo toteuttaa sen ohella, että se osallistuu 
ohjattuun yhdistystoiminnan kehittämisprosessiin. 
 
Yhdistyksen resurssit 
Yhdistyksen nykyiset resurssit eli rahoitus ja yhdistyksen 
mahdollisten palkattujen toimihenkilöiden, aktiivisten vapaaehtoisten 
sekä jäsenten lukumäärä. 
 
Yhteistyö  
Alue (kunnassa, maakunnassa), jolla yhdistys toimii? Minkä tahojen 
(esim. viranomaiset, muut järjestöt, oppilaitokset, uskonnolliset 
yhteisöt) kanssa yhdistys tekee yhteistyötä? Millaista yhteistyötä? 
 

 

Hankkeen kustannusarvio 

 
Palkkakustannukset – Hankkeeseen palkattavat henkilöt / nimike ja 
hankkeelle tehtävä työmäärä. 
 



Ostopalvelut – Selvitys ulkopuolisilta ostattavista palveluista esim. 
koulutukset. 
 
Aineet ja tarvikkeet - Hankkeelle välttämättömät pienet hankinnat. 
 
Matkakustannukset – Hankkeen ja sen kumppaniorganisaatioiden 
jäsenten matka- ja majoituskustannukset. 
 
Muut kustannukset – Selvitys hankkeelle kohdistettavista muista 
kustannuksista.  
 
Kustannukset yhteensä – Koko hankkeen kustannukset yhteensä. 
 

Hankkeen rahoitussuunnitelma 

 
 
Haettava valtionapu – TEM:ltä haettava valtionavustus 
 
Muu rahoitus – Hankkeen oma rahoitus tai muualta saatu rahoitus 
hankkeen toteutukseen. 
 
Laskennallinen rahoitus – Esim. hankkeen laskennallisia palkka- tai 
tilakustannuksia, mahdollisten vapaaehtoisten työosuus.  
 
Tulot – Hankkeen toiminnasta saatavat tulot (hankkeen saamat tulot)  
 
Yhteensä – Hankkeen rahoitus yhteensä 
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