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Specialunderstöd till kommunerna för kompetenscenterverksamhet 
för invandrare (2018) 

I den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2018 ingår under moment 32.70.03 
(Främjande av invandrares integration och sysselsättning) ett tillägg av engångsnatur 
på 2,5 miljoner euro för att utveckla kompetenscenterverksamheten för invandrare.  

Anslaget riktas till verksamhet av kompetenscenternatur och målgruppen är invandrare. 
Syftet är att påskynda invandrarnas väg till utbildning och sysselsättning samt att 
undanröja problemen i samband med tillgången på kompetent arbetskraft. Detta sker 
genom tvärsektoriellt samarbete och med stödåtgärder. 
 
Understöd kan beviljas kommuner där andelen invånare som har ett främmande språk 
som modersmål är minst 15 000. 

Under arbets- och näringsministeriets huvudtitel 32.70.03 (Främjande av invandrares 
integration och sysselsättning) kan sökas understöd till ett belopp av sammanlagt 2,5 
miljoner euro om riksdagen beviljar understöd för det här syftet. Dessutom kan 
understöd motsvarande ett belopp av 2,5 miljoner euro samtidigt sökas under 
undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel, moment 29.01.53 (Vissa understöd 
som föranleds av invandrare). Ytterligare information om ansökan om specialunderstöd 
från undervisnings- och kulturministeriet finns här: https://minedu.fi/sv/understod.  

Ansökningstid: 

Ansökningstiden inleds 29.10.2018 
Ansökningstiden slutar 3.12.2018 kl. 16.15 
 
På understödet tillämpas följande lagstiftning: statsunderstödslagen (688/2001) samt 
arbets- och näringsministeriets villkor och begränsningar som gäller specialunderstöd 
(TEM/2013/09.01.01/2018). 
 

Vilka villkor gäller för användningen av understödet? 

Understöd beviljas som specialunderstöd enligt statsunderstödslagen (688/2001). 
 
Arbets- och näringsministeriets finansiering beviljas för kostnader som föranleds av att 
kunden ges handledning om arbetslivet och stöd i det inledande skedet av arbetet, för 
skapande och utveckling av kontakter till företag och med arbetslivet samt för 
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anskaffning av sådana kartläggnings- och andra redskap för digital kompetens som 
betjänar olika språkgrupper liksom även för utveckling av verksamhetsmodeller som 
utnyttjar robotik. Syftet med understödet är att stödja kompetenscenterverksamhet som 
redan har startats eller avses blir utvidgat eller startandet av motsvarande ny 
verksamhet. Med understödet stöds även utveckling av en verksamhetsmodell. 
Understödet kan täcka högst 70 % procent av de godtagbara kostnaderna för 
verksamheten eller det projekt, vilka man avser understöda. 

Om sökanden beviljas understöd för verksamhet av  kompetenscenternatur även med 
stöd av ett motsvarande anslag från undervisnings- och kulturministeriet beaktas 
sökandens finansiering som en egen finansieringsandel i hela projekthelheten.    

Om stödtagaren önskar överföra understödet vidare, ska stödtagaren och 
stödanvändaren lägga fram en överenskommelse om användningen av det stöd som 
överförs. 
 

På vilka grunder bedöms ansökningarna? 

Arbets- och näringsministeriet beslutar i samråd med undervisnings- och 
kulturministeriet om de projekt som finansieras. Specialunderstöden beviljas efter 
prövning.  Bedömningen av ansökningar och den inbördes jämförelsen av 
ansökningarna grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas: 
 

1. Ansökningsspecifika grunder för beviljande 

Verksamheten gör invandrarnas väg till utbildning och sysselsättning snabbare och 
underlättar tillgången kompetent arbetskraft. 
  
Verksamheten bedrivs i samarbete mellan kommunen, arbets- och näringsförvaltningen 
och läroanstalterna. 
 
Projektet genererar eller vidareutvecklar verksamhetsmodeller som utnyttjar robotik 
eller digitala verktyg för att kartlägga och identifiera kompetensen hos personer med 
invandrarbakgrund samt för att skapa en smidig och flexibel väg till kompetens. 
  
I projektet effektiviseras, främjas och understöds handledningen av personer med 
invandrarbakgrund till arbetslivet och i det inledande skedet av arbetslivet samtidigt 
som de får stöd i att komma in i arbetslivet och få sysselsättning.   
 
Projektet har en tydlig och kostnadseffektiv genomförandeplan.  
 
I projektplanen bestäms varje deltagande parts delansvar i projektet och i tillämpandet 
och spridandet av resultaten.  
 
I projektplanen presenteras hur de som genomför projektet följer och utvärderar 
verksamheten och dess verkningar under hela projekttiden samt vilka kriterier som 
tillämpas i utvärderingen av måluppfyllelsen. 
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Det är till fördel för projektansökan om projektet inkluderar ett mer omfattande 
samarbete med centrala intressentgrupper, t.ex. utbildningsanordnarna, tredje sektorn, 
företag och det övriga arbetslivet. 
 
Främjandet av jämställdheten mellan könen och av likabehandling är till fördel när 
ansökningarna bedöms. 
 

2. Allmänna grunder enligt statsunderstödslagen 

Arbets- och näringsministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna 
förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. 
Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna även vid beslut om 
understödsbeloppet. 
 
De allmänna förutsättningarna för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i 
statsunderstödslagen 688/2001) är att 
 

• det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart 
• beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för 

användningen av statsunderstödet 
• beviljandet av understöd anses vara nödvändigt med beaktande av annat 

offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av projektet 
eller verksamheten 

• beviljandet av statsunderstöd bedöms orsaka endast ringa snedvridning av 
konkurrensen och verksamheten på marknaden. 

 
Hinder för beviljande av understöd 
 
Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för 
användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom 
utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om sökanden på ett väsentligt sätt har försummat 
sin skyldighet att lämna in uppgifter till ministeriet för tillsyn av användningen av tidigare 
beviljade understöd. Ansökningen avslås också om den kommer in efter utsatt tid. 
 

Hur ansöker man om understöd? 

Ansökan inleds 29.10.2018 och slutar 3.12.2018. Sökanden ska fylla i och lämna in 
ansökningsblanketten Specialunderstöd till kommunerna för 
kompetenscenterverksamhet för invandrare (2018) till arbets- och näringsministeriets 
registratorskontor på adressen Riddaregatan 2 B, Helsingfors (kl. 8–16.15), per post på 
adressen PB 32, 00023 Statsrådet eller per e-post på adressen kirjaamo@tem.fi senast 
kl. 16.15 den dag då ansökningstiden går ut, dvs. 3.12.2018. Blanketten ska vara 
undertecknad av sökandens officiella namntecknare. 
 
På kuvertet eller i rubrikfältet ska anges ”Specialunderstöd till kommunerna för 
kompetenscenterverksamhet för invandrare TEM/2013/09.01.01/2018”. 
 
Den som sänder ansökan ansvarar för att den kommer fram. Vi rekommenderar inte att 
ansökan skickas per e-post, eftersom bilagorna till ansökan kan komma bort i e-posten. 
 

mailto:kirjaamo@tem.fi
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Ansökan behandlas inte om den inkommer till arbets- och näringsministeriet efter utsatt 
tid. 
 

Ifyllningsanvisningar för blanketten 

Sökandens uppgifter 

 
Sökandens uppgifter – Den sökande organisationens namn och kontaktuppgifter och 
projektets ansvariga kontaktpersons namn. 
 
Projektets namn – Projektets namn och namnets förkortning vid behov. 
 
Sökandens erfarenhet och kompetens – projektaktörernas erfarenhet och kunnande 
när det gäller att arbeta med unga och genomföra tutor-, mentor eller stödpersons- / 
stödfamiljsverksamhet samt samarbete med ensamkommande minderåriga eller unga 
vuxna. 
 

Uppgifter om projektet 

 
Ifyllningsanvisningar för blanketten  
 
Sökandens uppgifter 
 
Sökandens uppgifter – Den sökande organisationens namn och kontaktuppgifter och 
projektets ansvariga kontaktpersons namn. 
 
Projektets namn – Projektets namn och namnets förkortning vid behov. 
 
Sökandens erfarenhet och kompetens – projektaktörernas erfarenhet och kunnande 
när det gäller att arbeta med unga och genomföra tutor-, mentor eller stödpersons- / 
stödfamiljsverksamhet samt samarbete med ensamkommande minderåriga eller unga 
vuxna. 
 

Uppgifter om projektet 

 
Ifyllningsanvisningar för blanketten – bilaga 1 
 
Sökandens uppgifter 
 
Sökandens uppgifter – Den sökande organisationens namn och kontaktuppgifter och 
projektets ansvariga kontaktpersons namn. 
 
Projektets namn – Projektets namn och namnets förkortning vid behov. 
 
Sökandens erfarenhet och kompetens – projektaktörernas erfarenhet och kunnande 
när det gäller att arbeta med unga och genomföra tutor-, mentor eller stödpersons- / 
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stödfamiljsverksamhet samt samarbete med ensamkommande minderåriga eller unga 
vuxna. 
 

Uppgifter om projektet 

 
Behovsbeskrivning –Varför måste projektet genomföras? Hur har behovet  utretts? 
 
Mål – Vilka mål har projektet och hur motsvarar de målen för understödet som angetts i 
utlysning?  
 
Genomförande –  Hur genomförs projektet? Vilka åtgärder eller skeden ingår i 
projektet? Är projektet en del av en större projekthelhet? Vilka delprojekt ingår i 
projekthelheten?  
 
Söks understödet för ett gemensamt projekt för flera sammanslutningar? 
 
Samarbetspartner –  Om understöd söks för ett gemensamt projekt för flera instanser, 
anges en av dessa som ansvariga för ansökan. Den ansvariga instansen söker 
understödet och svarar för användningen av understödet, eventuell återbetalning och 
redovisning till ministeriet. Till ansökan ska fogas ett avtal mellan de deltagande 
instanserna om principerna för arbets- och ansvarsfördelningen om användningen av 
understödet och ansvar i anknytning till det. 
 
Övriga centrala samarbetspartner – Beskriv samarbetspartnernas roll och 
arbetsfördelning 
 
Målgrupp – Vilka instanser eller grupper riktar sig projektet till? 
 
Antal av människor som deltar i projektet  – uppskatta hur många människor deltar i 
projektet 
 
På vilket sätt deltar målgruppen i projektets planering, genomförandet och 
värdering? – Hur deltar målgruppen i projektet? 
 
Tidsplan – Projektens planerade genomförandetidspunkt och tidsplan för dess olika 
skeden. 
 
Resultat och verkning – Vilka resultat förväntas av projektet? Vilket genomslag 
uppskattas de ha? 
 
Utnyttjande av resultaten – Hur etableras projektets resultat? Hur sprids god praxis? 
Hur informerar man om resultaten? Vilka eventuella fortsatta åtgärder finns det? 
 
Hur motsvarar projektet de ansökningsspecifika kriterierna för beviljande som 
angetts i utlysningen?  
 
Hur motsvarar projektet de allmänna kriterierna för understöd som beviljas av 
ministeriet som angetts i utlysningen? -  På vilket sätt stöder projektet de allmänna 
mål som grundar sig på strategier och förbindelser som godkänts av ministeriet? De 
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allmänna målen är främjande av hållbar utveckling, jämställdhet mellan könen samt 
kulturell mångfald, delaktighet och solidaritet. 
 

Budget 

 

Kostnadsberäkning 

 
• Personalkostnader – Personer som anställs av projektet/titel och 

arbetsmängden som utförs för projektet  
 

• Lokalkostnader – hyra, städning, el och andra kostnader från lokalen 
 

• Externa tjänster –  Redogörelse för tjänster som köps utifrån, t.ex. 
översättnings kostnader, konsulttjänster utbildning 
 

• Övriga kostnader –Redogörelse för övriga kostnader som ingår i projektet, 
resekostnader, marknadsföringskostnader, annonsering, 
representationskostnader    
 

• Totala kostnader – Hela projektets totala kostnader 
 

Finansieringsplan 

  
• Finansiering som ansöks – Statsunderstöd som man ansöker om från arbets- 

och näringsministeriet 
 

• Självfinansiering - Projektets egen finansiering eller finansiering som beviljats 
från annat håll för att genomföra projektet 
 

• Övrig offentlig finansiering – Till exempel kommuners, statens, kyrkans 
finansiering 
 

• Övrig finansiering – samarbetet med företag, stiftelser, sponsorstöd och så 
vidare.  
 

• Inkomster – Inkomster av projektverksamheten (projektets intäkter)  
 

• Totalt – Projektets totala finansiering 
 

 
 
 
 

 


