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Kotoutumistyötä edistävä hankehaku järjestöille  17.9.–17.10.2018 

Alaikäisinä ilman huoltajaa tulleiden lasten, nuorten ja nuorten 
aikuisten tukeminen 

Maahanmuuton kasvaessa maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen on ensiarvoisen 
tärkeää. Kotoutumisprosessi tapahtuu vuorovaikutuksessa vastaanottavan yhteiskun-
nan kanssa, ja viranomaisten lisäksi erityisesti järjestöjen rooli kotouttamistyössä on 
merkittävä. Työ- ja elinkeinoministeriön valtionavustuksen erityisavustuksena jaettavan 
järjestörahoituksen avulla on tarkoituksena edistää erityisesti tätä kolmannen sektorin 
tekemää työtä. Vuoden 2019 kotouttamista tukevan järjestötoiminnan kohderyhmänä 
ovat humanitaarisista syistä alaikäisinä ilman huoltajaa tulleet oleskeluluvan saaneet 
lapset, nuoret ja nuoret aikuiset. 

Hankehaussa etsitään hankkeita, joissa tuetaan toimintaa, jonka avulla luodaan ilman 
huoltajaa tulleille oleskeluluvan saaneille lapsille ja nuorille ”sosiaalisia siltoja” suoma-
laiseen yhteiskuntaan ja sen sosiaalisiin verkostoihin. Henkilökohtaiset sosiaaliset kon-
taktit tukevat siirtymissä itsenäiseen elämään, opintopoluille ja työelämään suuntautu-
misessa. Nämä kontaktit mahdollistavat ennen kaikkea kuulumisen tunteen kehittymi-
sen ja kytkeytymisen laajempiin sosiaalisiin verkostoihin. Tärkeintä on, että nuorella on 
turvallinen tunne siitä, että hänellä on joku aikuinen henkilö/perhe asumisyksikön ulko-
puolella, joka tuntee hänet ja joka on sitoutunut tukemaan häntä pitkäjänteisesti kotou-
tumisessa ja oman itsenäisen elämän haltuun otossa.  

Tavoitteena on, että hankkeiden kautta lapset, nuoret ja nuoret aikuiset saavat henkilö-
kohtaiseen, säännölliseen ja pitkäkestoiseen vuorovaikutukseen perustuvia ihmissuhtei-
ta, joiden avulla he saavat aiempaa parempia mahdollisuuksia rohkaistua, itsenäistyä 
sekä kiinnittyä yhteiskuntaan ja sen sosiaalisiin verkostoihin. Hankkeissa voidaan järjes-
tää esimerkiksi vapaaehtoisuuteen perustuvaa tukihenkilö- tai tukiperhetoimintaa, kum-
mitoimintaa sekä vertaistuki, tutor- tai mentorointisuhteeseen perustuvaa toimintaa.  
Vapaaehtoinen kontaktihenkilö/-perhe voi olla rinnalla kulkija, jonka kanssa keskustel-
laan ja tehdään asioita yhdessä, mutta toiminta voi olla myös tavoitteellisempaa ja tiet-
tyyn asiaan, esimerkiksi opiskeluun ja työelämään pääsemiseen kohdentuvaa tukea. 

Valtion avustuksena jaettavalla erityisavustuksella voidaan rahoittaa hankkeita, joissa 
ohjataan ammatillisesti edellä mainittuun tavoitteeseen tähtäävää vapaaehtoistoimintaa. 
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Hanketoiminnan tulee pitää sisällään muun muassa vapaaehtoisten soveltuvuuden ar-
viointia ja valintaa, vapaaehtoisten valmentamista, lapsen, nuoren tai nuoren aikuisen 
tuen tarpeen selvittämistä, yhteydenpitoa sekä seurantatapaamisten ja mahdollisen vir-
kistystoiminnan toteuttamista ja palautteen keräämistä.  

Rahoitusta haettaessa hankesuunnitelmassa tulee olla selkeä prosessiselvitys siitä, 
miten ja missä järjestyksessä ja millaisella aikataululla toiminnat tapahtuvat. Lisäksi 
hankesuunnitelmasta tulee käydä ilmi, miten yhteydet mahdollisiin vapaaehtoisiin ja il-
man huoltajaa oleviin, luvan saaneisiin lapsiin, nuoriin ja nuoriin aikuisiin saadaan. Ra-
hoitettavan toiminnan tulee perustua seuraaville periaatteille: vapaaehtoisuus, jousta-
vuus, matalan kynnyksen osallistuminen, yksilön rajojen ja yksityisyyden kunnioittami-
nen sekä luottamus. 

Hankkeita arvioitaessa käytetään seuraavia arviointiperusteita: 

- Hankkeen sisällöllinen sopivuus hankehaussa esitettyyn tavoitteeseen.
- Toimijan aiempi kokemus nuorten neuvonta- ja ohjaus-, mentori-/ tutori-, tukihen-

kilö tai -perhetoiminnasta sekä aiempi kokemus toimimisesta ilman huoltajaa tul-
leiden alaikäisten ja nuorten aikuisten kanssa.

- Yksilöllisen ja henkilökohtaisen tuentarpeen huomioiminen hankkeen toiminnan
järjestämisessä.

- Toimintamallien ja -prosessien selkeys ja tarkoituksenmukaisuus.
- Toiminnan tavoitteellisuus sekä määrällinen (vapaaehtoisten / nuorten kohde-

ryhmän edustajien määrät) ja laadullinen vaikuttavuus.
- Yhteistyö kuntien ja alaikäisten asumisyksiköiden kanssa ja mahdollisten muiden

toimijoiden kanssa.

Hankehakemukseen liitettävät aiesopimukset mahdollisten yhteistyötahojen kanssa 
ovat toivottavia.  

Rahoitus, sen käyttö ja seuranta 

Vuoden 2019 kotouttamista edistävää järjestötoimintaa koskevien avustusten hakuaika 
alkaa 17.9.2018 ja päättyy 17.10.2018. Valtionavustusta haetaan ja sitä myönnetään 
pääsääntöisesti enintään vuodeksi kerrallaan. Rahoitusta on vuoden 2019 järjestöhaus-
sa jaettavissa enintään 600 000 €. 

Avustuksia käsiteltäessä noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001), minkä lisäksi me-
nettelyjä ohjaa hallintolaki (434/2003). Valtionavustuksen saajan tulee noudattaa varo-
jen 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 mu-
kaisesti ja siinä huomioidaan, miten avustettavalla toiminnalla tai hankkeella edistetään 
vuoden 2018 talousarviossa esitettyjä työ- ja elinkeinoministeriön tavoitteita. Tarkempia 
säännöksiä on mahdollisuus antaa valtionavustuslain 8 §:n nojalla. 

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

Valtionavustuksen saajan tulee kyetä vastaamaan toiminnan kokonaiskustannuksista 
vähintään 10 %:n omarahoitusosuudella. Tämä omarahoitusosuus voi olla esim. hank-
keelle työtä tekevän henkilön palkkakustannuksia ja/tai vuokraa hankkeen käyttöön 
hankituista tiloista. 

Hankkeille voidaan maksaa ennakkona noin 4 kk toimintamenot ja väliraportoinnin jäl-
keen loput myönnetystä rahoituksesta.  

Hakijat 

Hakijoina voivat olla järjestöt (ml. uskonnolliset yhteisöt), joilla on aiempaa kokemusta 
nuorten/ nuorten aikuisten kanssa toimimisesta ja/tai henkilökohtaisten tukipalveluiden 
järjestämisestä, mielellään myös kotoutumista tukevasta työstä. 

Hyväksyttävät kustannukset ja hankkeen toteutus 

Avustuksen saaja voi käyttää myönnettyä rahoitusta hanketoiminnasta aiheutuviin suo-
riin kuluihin, kuten palkkoihin ja palkkioihin, matkakuluihin, hanketoiminnasta aiheutuviin 
järjestelyihin ja hankkeen tavoitteita tukevien palveluiden ostamiseen. Rahoitusta ei saa 
käyttää organisaation normaalin perustoiminnan rahoittamiseen (esim. vuokrat, puhelin- 
ja internetkulut, laitteet, koneet), eikä muihin kuin hankkeen toiminnan kannalta välttä-
mättömiin pieniin hankintoihin. 

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 selvittämis-
velvollisuutta, kirjanpitovelvollisuutta, valtionavustuksen maksamista sekä valtionavus-
tuksen käyttöä ja valvonnan toteuttamista. 

Avustusta saavan organisaation tulee noudattaa toiminnassaan voimassa olevaa han-
kintalainsäädäntöä (laki julkisista hankinnoista 348/2007). Hankerahoitusta ei voida ja-
kaa edelleen kolmannelle osapuolelle. 

Haun aikataulut 

Hankehaku käynnistyy 17.9.2018 ja päättyy 17.10.2018. Hankehakemukset tulee toimit-
taa kirjallisina työ- ja elinkeinoministeriö kirjaamoon, Ritarikatu 2, Helsinki /PL 32, 00023 
Valtioneuvosto tai sähköisesti työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon osoitteeseen  
kirjaamo@tem.fi 17.10.2018 klo 16 mennessä. Kuoreen laitetaan merkintä ”Kotoutumis-
työtä edistävä hankehaku TEM/1112/02.03.01/2018”. 

Rahoitettava toiminta voi alkaa aikaisintaan 1.1.2019 ja se voi jatkua 31.12.2019 asti. 
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Lomakkeen täyttöohje 

Hakijan tiedot 

Hakijan tiedot – Hakijaorganisaation nimi ja yhteystiedot sekä hankkeesta vastaavan 
yhdyshenkilön nimi. 

Hankkeen nimi – Hankkeen nimi ja tarvittaessa nimen lyhenne. 

Hakijan kokemus ja osaaminen – Hakijaorganisaation aiempi kokemus ja osaaminen 
nuorten kanssa toimimisesta sekä tutor-, mentor- tai/ ja tukihenkilö/ -perhetoiminnan 
järjestämisestä sekä toimimisesta ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten ja nuorten aikuis-
ten kanssa. 

Hankkeen tiedot 

Hankkeen tavoite – Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?  
Kuvataan hankkeen laadulliset ja määrälliset tavoitteet ja minkälaista toimintaa hank-
keessa tullaan toteuttamaan. 

Hankkeen toteutus – Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saa-
vuttamiseksi? Miten hankkeessa esim. varmistetaan vapaaehtoisten soveltuvuus tuki-
henkilöiksi ja millaista valmennusta ja tukea vapaaehtoisille annetaan?   

Selkeä kuvaus hankkeen toiminnan prosesseista. 

Lisäksi tulee arvioida miten hankkeen toiminnot kohdistuvat eri sukupuoliin ja eri-ikäisiin 
kohderyhmiin? Miten hankkeen kohderyhmät ovat olleet mukana toiminnan suunnitte-
lussa ja miten heidät on tarkoitus jatkossa osallistaa mukaan hankkeen toimintaan? 

Hankesuunnitelmassa tulee olla määriteltynä, keitä hanketoiminnan lopulliset hyödyn-
saajat ovat ja näiden arvioitu lukumäärä (lapset/nuoret/ vapaaehtoiset). 

Hankesuunnitelmasta tulee myös ilmetä, mihin kuntaan/kuntiin toiminta kohdentuu sekä 
perustelut näille valinnoille.  

Hankkeen tulokset ja vaikutukset – Millaisia tuloksia hankkeella saadaan aikaan? 
Minkälaisia lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia hankkeella odotetaan olevan?  
Hankesuunnitelmassa kiinnitetään huomiota hanketoiminnan pitkäaikaiseen vaikutta-
vuuteen. 

Seuranta ja arviointi – Miten hankkeen etenemistä ja tuloksellisuutta seurataan ja ar-
vioidaan? Miten palautetta tullaan keräämään sekä vapaaehtoisilta että nuorilta? 

Yhteistyötahot – Ketkä ovat olleet mukana hankkeen suunnittelussa? Mitkä tahot ovat 
mukana hankkeen toteutuksessa (esim. kunnat, nuorten asumisyksiköt, muu nuoriso-
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työ)? Onko hankkeella aiesopimuksia yhteistyökumppaniensa kanssa? Millainen työnja-
ko ja roolit hankkeen kumppaneilla on hankkeen toteutuksessa? 

Tiedotus ja viestintä – Miten hankkeesta ja sen tuloksista tullaan tiedottamaan? 

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 mat-
ka- ja majoituskustannukset

 Muut kustannukset – Selvitys hankkeelle kohdistettavista muista kustannuksista

 Kustannukset yhteensä – Koko hankkeen kustannukset yhteensä

Hankkeen rahoitussuunnitelma 

Hankkeiden omarahoitus osuus on 10 %. Se voi olla myös laskennallista eli koostua 
esim. hankkeelle työtä tekevän henkilön palkkakustannuksista. 

 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

 Tulot – Hankkeen toiminnasta saatavat tulot (hankkeen saamat tulot)

 Yhteensä – Hankkeen rahoitus yhteensä


