
1/5 ANM/1112/02.03.01/2018 

Utlysning av statsunderstöd till organisationer för projekt som 
främjar integrationsarbetet 17.9.–17.10.2018 

Stödjande av barn, unga och unga vuxna som har kommit till Finland 
som minderåriga utan vårdnadshavare 

När invandringen ökar är det mycket viktigt att stödja invandrarnas integrering. Integrat-
ionsprocessen sker i växelverkan med det mottagande samhället, och utöver myndig-
heterna 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 specialun-
derstöd från arbets- och näringsministeriet ska effektivisera sådan integrationsfräm-
jande verksamhet som utförs av tredje sektorn. Målgruppen för det integrationsfräm-
jande statsunderstödet år 2019 är barn, unga och unga vuxna som har kommit till Fin-
land som minderåriga utan vårdnadshavare och som har fått uppehållstillstånd.  

Utlysningen gäller projekt där man stöder verksamhet med vars hjälp man skapar ”soci-
ala broar” till det finländska samhället och dess sociala nätverk för barn och unga som 
har kommit till landet utan vårdnadshavare och beviljats uppehållstillstånd. Personliga 
sociala kontakter är ett stöd i övergången till ett självständigt liv samt till utbildning och 
arbetsliv. Dessa kontakter möjliggör framför allt en känsla av att höra till ett samman-
hang och kopplingar till större sociala nätverk. Det viktigaste är att den unga har en 
trygg känsla av att han/hon har någon vuxen person/familj utanför boendeenheten som 
känner honom/henne och som har förbundit sig att över en längre tid stödja den unga 
personen när han/hon integreras i samhället och när han/hon ska börja leva ett själv-
ständigt liv.  

Målet är att barn, unga och unga vuxna via projekten ska få mänskliga relationer base-
rade på personlig, regelbunden och långvarig kontakt. Med hjälp av dessa relationer 
ska de få bättre möjligheter än tidigare att bygga upp sin självkänsla, bli självständiga 
och komma in i samhället och dess sociala nätverk. Inom projekten kan man t.ex. ordna 
frivillig stödpersons- eller stödfamiljsverksamhet, fadderverksamhet, kamratstöd eller 
verksamhet baserad på tutor- eller mentorskap. En frivillig kontaktperson/kontaktfamilj 
kan vara någon som helt enkelt finns där för den unga, någon som den unga invandra-
ren kan prata med och göra saker tillsammans med, men verksamheten kan också vara 
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mer målinriktad och erbjuda stöd för ett särskilt ändamål, t.ex. med studier eller för att 
komma in i arbetslivet. 

Med statsunderstödet kan man finansiera projekt, där man professionellt styr frivillig-
verksamhet som syftar till ovannämnda mål. Projektverksamheten ska inbegripa bl.a. 
bedömning av de frivilligas lämplighet och val av frivilliga, handledning av de frivilliga, 
utredning av vilket stödbehov barnet, ungdomen eller den unga vuxna har, kontakt, upp-
följningsmöten, genomförande av eventuell rekreationsverksamhet och insamling av 
respons.  

Vid ansökan om finansiering ska projektplanen innehålla en klar processredogörelse för 
hur, i vilken ordning och med vilken tidsplan olika delar verksamheten ordnas. Av pro-
jektplanen ska dessutom framgå hur man får kontakt med eventuella frivilliga samt med 
barn, unga och unga vuxna som kommit till landet utan vårdnadshavare. Den verksam-
het som finansieras ska bygga på följande principer: frivillighet, flexibilitet, deltagande 
med låg tröskel, respekt för individens gränser och privatliv samt förtroende. 

Vid bedömningen av projekten används följande bedömningskriterier: 

- Hur projektets innehåll passar ihop med det mål som uppges i utlysningen.
- Aktörens tidigare erfarenhet av verksamhet med rådgivning, handledning, men-

torskap, tutorskap, stödpersoner och stödfamiljer för unga och erfarenhet att ar-
beta med minderåriga och unga som har kommit utan vårdnadshavare.

- Beaktande av det individuella och personliga stödbehovet vid ordnande av pro-
jektverksamheten.

- Verksamhetsmodellernas och verksamhetsprocessernas tydlighet och ända-
målsenlighet.

- Hur målinriktad verksamheten är samt den kvantitativa (antal frivilliga / represen-
tanter för målgruppen) och kvalitativa genomslagskraften.

- Samarbete med kommuner och familjegrupphem och stödboende och andra
möjliga organisationer.

Det är önskvärt att intentionsavtal med eventuella samarbetspartner bifogas ansökan. 

Finansiering, användning av den och uppföljning 

Understöd för integrationsfrämjande arbete som utförs av organisationer 2019 kan sö-
kas fr.o.m. 17.9.2018 till och med 17.10.2018. Statsunderstöd söks och beviljas i regel 
för högst ett år åt gången. För 2019 utlyses organisationsfinansiering till ett sammanlagt 
belopp av högst 600 000 €. 

Vid handläggningen av understöden iakttas statsunderstödslagen (688/2001). Dessu-
tom styrs förfarandena av förvaltningslagen (434/2003). Den som beviljas statsunder-
stöd ska följa lagen om offentlig upphandling (348/2007) vid användningen av medlen. 

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 stats-
understödslagen, och vid prövningen beaktas hur verksamheten eller projektet främjar 
arbets- och näringsministeriets mål i budgeten för 2018. Närmare bestämmelser kan 
utfärdas med stöd av 8 § i statsunderstödslagen. 
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Den som beviljas statsunderstöd ska i sin bokföring skapa ett separat kostnadsställe för 
projektet för att underlätta den ekonomiska uppföljningen av projektet.  Den som ge-
nomför projektet svarar för användningen av stödet för projektet och lämnar in en redo-
görelse för användningen av medlen i samband med slutrapporteringen efter att pro-
jektet avslutats. 

Den som beviljas statsunderstöd ska kunna svara för de totala kostnaderna för verk-
samheten med en självfinansieringsandel om minst 10 %. Denna självfinansieringsan-
del kan bestå av lönekostnader för en person som arbetar för projektet och/eller hyres-
avgifter för lokaler som hyrts för projektet. 

Omkostnader för 4 månader betalas som förskott. Resten av finansieringen betalas ef-
ter mellanraportering. 

Sökande 

Sökande kan vara organisationer (inkl. religiösa samfund) som har tidigare erfarenhet 
av arbete med unga/unga vuxna och/eller ordnande av personliga stödtjänster, gärna 
med erfarenhet av integrationsfrämjande arbete. 

Godtagbara kostnader och projektens genomförande 

Den som får understöd kan använda den beviljade finansieringen till direkta kostnader 
för projektverksamheten, såsom löner och arvoden, resekostnader, kostnader för pro-
jektverksamheten, arrangemang och för 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, apparatur, maskiner), 
och inte för andra små anskaffningar än sådana som är nödvändiga för projektet. 

Vid genomförandet av projekten ska bestämmelserna i statsunderstödslagen följas. 
Projekten kan även meddelas närmare bestämmelser om beviljande, utbetalning och 
användning av statsunderstöd i enlighet med budgeten. Den som beviljar statsunder-
stödet har också rätt att meddela närmare anvisningar om skyldighet att lämna uppgifter 
och bokföringsskyldighet i fråga om statsunderstödet, utbetalning av statsunderstödet 
samt användningen av understödet och genomförande av tillsyn. 

En organisation som beviljas understöd ska följa gällande upphandlingslagstiftning (la-
gen om offentlig upphandling 348/2007) i sin verksamhet. Projektfinansiering kan inte 
ges vidare till en tredje part. 

Tidsramar för ansökan 

Projektunderstöd kan sökas från 17.9.2018 till och med 17.10.2018. Ansökningarna 
lämnas in skriftligen och ska ha kommit in till arbets- och näringsministeriets registrator-
skontor: Riddaregatan 2, Helsingfors / PB 32, 00023 Stadsrådet eller via e-mail:  
kirjaamo@tem.fi senast 10.10.2018 kl. 16.00. Kuvertet ska märkas med "Integrations-
främjande projektansökan ANM/1112/02.03.01/2018". 
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Den verksamhet som finansieras kan inledas tidigast 1.1.2019 och den kan pågå till och 
med 31.12.2019. 

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 

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 av projektet  

Projektets genomförande – Vilka är projektets konkreta åtgärder för att uppnå målen? 
Hur bedöms de frivilligas lämplighet som stödperson och hurdan förberedelse/träning 
samt hurdant stöd erbjuds de frivilliga?  

En tydlig beskrivning över verksamhetsprocesserna i projektet. 

Hur riktas projektets åtgärder till olika kön och målgrupper i olika ålder? På vilket sätt 
har projektets målgrupper deltagit i planeringen av verksamheten och hur avser man i 
fortsättningen inkludera dem i projektverksamheten? 

I projektplanen ska det fastställas vilka som är projektverksamhetens slutliga nyttoha-
vare och deras uppskattade antal (barn/unga/frivilliga). 

Ur projektplanen ska det framgå till vilken kommun/vilka kommuner verksamheten riktas 
och motiveringarna till dessa val.  

Projektets resultat och effekt – Hurdana resultat kommer projektet att åstadkomma? 
Hurdan effekt förväntas projektet ha på kort och lång sikt? I projektplanen ska man fästa 
uppmärksamhet vid projektverksamhetens långvariga effekter. 

Uppföljning och bedömning – Hur följer man upp och bedömer man projektets fort-
skridande och framgång? Hur samlar man feedback från de frivilliga och unga? 

Samarbetspartner – Vilka har deltagit i projektplaneringen? Vilka aktörer deltar i ge-
nomförandet av projektet (t.ex. kommuner, familjegrupphem, övrigt ungdomsarbete)? 
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Har projektet intentionsavtal med sina samarbetspartner? Hurdan är arbetsfördelningen 
och vilka roller har projektets samarbetspartner i genomförandet av projektet? 

Information och kommunikation – Hur kommer man att informera om projektet och 
dess resultat? 

Projektets kostnadskalkyl 

 Lönekostnader – Personer som anställs av projektet/titel och arbetsmängden
som utförs för projektet

 Köptjänster – Redogörelse för tjänster som köps utifrån, t.ex. utbildning

 Material och förnödenheter – Små anskaffningar som är nödvändiga för projektet

 Resekostnader – Rese- och inkvarteringskostnader för projektets och dess part-
nerorganisationers 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 kalkylerad, dvs. den kan 
bestå till exempel av lönekostnader för en person som arbetar för projektet. 

 Statsunderstöd som söks – Statsunderstöd som man ansöker om från arbets- 
och näringsministeriet

 Övrig finansiering – Projektets egen finansiering eller finansiering som beviljats
från annat håll för att genomföra projektet

 Kalkylerad finansiering – Exempelvis projektets kalkylerade kostnader för lokaler
eller löner

 Inkomster – Inkomster av projektverksamheten (projektets intäkter)

 Totalt – Projektets totala finansiering


