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KOTOUTUMISTYÖTÄ EDISTÄVÄ HANKEHAKU 29.11.2021–20.12.2021 

Kotoutumisprosessi toteutuu vuorovaikutuksessa vastaanottavan 
yhteiskunnan kanssa. Viranomaisten lisäksi erityisesti järjestöjen rooli 
kotoutumista edistävässä työssä on merkittävä. Niiden toiminta 
edesauttaa monin tavoin onnistunutta kotoutumista. Järjestöjen toiminta 
luo usein tärkeän linkin viranomaisten ja maahanmuuttaneiden välille ja 
täydentää viranomaisten palveluita ja toimintaa.  

Monilla yhdistyksillä on vahvuuksia, joita ne voivat hyödyntää 
kotoutumisen edistämisessä, kuten kohderyhmän tuntemus, 
kokemusasiantuntijuus, vertaistuki, kulttuurisensitiivisyys, 
kulttuuritulkkaus, tulkkaus sekä omakielinen tuki ja neuvonta. 
Yhdistyksillä on monesti myös ensikäden paikallista tietoa esimerkiksi 
maahan muuttaneiden tilanteesta ja palvelutarpeista.  

Työ- ja elinkeinoministeriö jakaa valtionavustuksen erityisavustuksena 
järjestörahoitusta, jonka avulla tehostetaan kolmannen sektorin tekemää 
kotoutumista tukevaa toimintaa. Vuoden 2022 kotoutumistyötä 
edistävässä hankehaussa rahoitetaan hankkeita, joiden tavoitteena on 
tukea perheellisten maahanmuuttaneiden kotoutumista.  

Hankkeet voivat sisältää toimenpiteitä maahanmuuttajavanhempien 
tavoittamiseksi. Erityisesti halutaan tavoittaa esimerkiksi työvoiman 
ulkopuolella olevia tai muuten vaikeasti tavoitettavia ryhmiä. Hankkeissa 
voidaan kartoittaa heidän perhetilannettaan sekä tukea heidän 
kotoutumispolkujaan. Hankkeiden edellytetään huomioivan sukupuoleen 
liittyvät erilaiset odotukset ja madaltavan sukupuoliroolien mahdollista 
heijastumista kotoutumiseen.  

Hankkeissa voidaan tukea esimerkiksi kotivanhempien, erityisesti 
naisten osallistumista matalan kynnyksen harrastus- tai vapaa-
ajantoimintaan, kielikoulutukseen, työvalmiuksien parantamiseen tai 
muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan.  

Hankkeet voivat olla yhtä lailla mieserityisiä. Niissä voidaan esimerkiksi 
edistää miesten lasten- ja kodinhoitoa, järjestää heille harrastus- tai 
vapaa-ajantoimintaa tai erilaista koulutusta tai keskusteluryhmiä, joiden 
tavoitteena on sukupuoliroolien pohdinta. Tärkeätä toiminnassa on, että 
sen avulla edistetään koko perheyhteisön kotoutumista ja sen eri 
jäsenten osallisuutta ja mahdollisuuksia päästä suomalaisen 
yhteiskunnan aktiiviseksi jäseneksi. 
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• Hakijat: Kolmannen sektorin toimijat, erityisesti pienet järjestöt ja yhdistykset sekä
uskonnolliset yhteisöt

• Tavoite: Tukea ja edistää koko perheen kotoutumista ja sukupuolten tasa-arvoa. Toi-
minta voi kohdistua joko miehiin, naisiin tai molempiin.

• Toiminta:
o Etsivä työ
o Vanhempien tasa-arvoisten kotoutumis- ja osallistumismahdollisuuksien

edistäminen
o Tukihenkilö-/ ystävä- /kummi-/ vertaistukitoiminta
o Matalan kynnyksen toiminnan etsiminen / järjestäminen
o Osallistumisen kannustaminen ja tukeminen
o Lastenhoidon järjestäminen muuhun toimintaan osallistumisen mahdollistamiseksi
o Opiskelu- ja työllisyysvalmiuksien edistäminen
o Hankkeiden edellytetään tekevän yhteistyötä esimerkiksi seuraavien tahojen kanssa:

kumppanuusohjelma, Kotoutumisentukena.fi, kuntien maahanmuuttaneiden oh-
jaus- ja neuvontapalvelut, SPR-järjestötarjotin, ESR+-hankekokonaisuus, varhais-
kasvatus, perhekeskukset, MLL tai muut valtakunnalliset järjestöt   

Tehokkaita juurrutettavia toimintamalleja ovat esimerkiksi vertaisryhmä-, 
tukihenkilö- ja mentoritoiminta sekä yhdistysten olemassa olevien tai 
kehitettyjen toimintamallien vahvistamiseen tai uudistamiseen tähtäävä 
toiminta. Tarkoituksena on, että rahoitettava toiminta tuo pysyvää hyötyä 
paikallistason toimijoille ja hyödyttää sitä pidemmälläkin aikavälillä.   

Hankehakemuksen sisältö 

Hakemuksessa tulee olla kuvaus hankkeen tavoitteista, toiminnasta, 
kohderyhmästä, maantieteellisestä toiminta-alueesta sekä 
tähänastisesta kotoutumista ja maahan muuttaneiden osallisuutta 
edistävästä toiminnasta. 

Avustuksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin: 

• Hankkeiden tarkoituksenmukaisuus ja toteuttamiskelpoisuus.
• Hankkeen tavoitteet, toiminta, kohderyhmät ja maantieteellinen toiminta-alue.
• Yhdistyksen tähänastisen kotoutumista ja osallisuutta vahvistavan toiminnan kohden-

tuminen, pitkäjänteisyys ja laajuus.

Hakijat 

Lisäksi kiinnitetään huomiota hankkeen kumppanuuksien ja yhteistyön 
laatuun ja laajuuteen. Hankkeiden odotetaan osallistuvan kotoutumisen 
kumppanuusohjelman toimintaan: 
https://kotoutuminen.fi/kumppanuusohjelma 

Hankeavustuksia voivat hakea kotoutumista tukevaa työtä tekevät 
järjestöt, yhdistykset ja uskonnolliset yhteisöt.  

Avustusta hakevan järjestön tulee pystyä osoittamaan 
maahanmuuttaneiden kotoutumista tukevaa toimintaa vähintään 2 
vuoden ajalta.  

https://kotoutuminen.fi/kumppanuusohjelma
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Hyväksyttävät kustannukset ja toteutus 

Avustuksen saaja voi käyttää myönnettyä rahoitusta hanketoiminnasta 
aiheutuviin suoriin kuluihin, kuten palkkoihin ja palkkioihin, 
matkakuluihin, hanketoiminnan kuluihin, järjestelyihin ja hankkeen 
tavoitteita tukevien palveluiden ostamiseen.  
 
Rahoitusta ei saa käyttää organisaation normaalin perustoiminnan 
rahoittamiseen (esim. vuokrat, puhelin- ja internetkulut) ja vain pieniin 
laite- tai kalustohankintoihin. 
 
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 29.11.2021 ja päättyy 20.12.2021.  
 
Hankehakemukset tulee toimittaa joko sähköisesti kirjallisina työ- ja 
elinkeinoministeriö kirjaamoon 20.12.2021. klo 16 mennessä. Kuoreen 
tai otsikkoriviin laitetaan merkintä ”Kotoutumistyötä edistävä hankehaku 
2022 VN/28785/2021”. 
 
Rahoitettava toiminta voi alkaa aikaisintaan 1.1.2022 ja se voi jatkua 
31.3.2023 asti. 

 
Valtionavustusta haetaan ja sitä myönnetään pääsääntöisesti vuodeksi 
kerrallaan. Rahoitusta on vuoden 2021 järjestöhaussa jaettavissa 
enintään 600 000 €. 
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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 toiminnasta. 

Hankkeen tiedot 

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

Hankkeen toteutus – Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden 
saavuttamiseksi? Selkeä kuvaus hankkeessa toteutettavista toimenpiteistä ja siitä, 
miten hankkeen kohderyhmä tavoitetaan. 

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

Hankesuunnitelmassa tulee olla määriteltynä, keitä hanketoiminnan lopulliset 
hyödynsaajat ovat ja näiden arvioitu lukumäärä (maahanmuuttaneet/ammattilaiset/ 
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 
vaikuttavuuteen. Miten hanketoiminta juurtuu yhteistyökumppaneiden ja hakijatahon 
omaan toimintaan hankekauden jälkeen? 

Seuranta ja arviointi – Miten hankkeen etenemistä ja tuloksellisuutta seurataan ja 
arvioidaan? Miten palautetta tullaan keräämään hankkeeseen osallistuvilta tahoilta? 

Yhteistyötahot – Ketkä ovat olleet mukana hankkeen suunnittelussa? Mitkä tahot 
ovat mukana hankkeen toteutuksessa (esim. kunnat, sote-toimijat, koulut, päiväkodit, 
neuvolat)? Onko hankkeella aiesopimuksia yhteistyökumppaniensa kanssa? Millainen 
työnjako ja roolit hankkeen kumppaneilla on hankkeen toteutuksessa?  

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

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 – Esimerkiksi hankkeen laskennallisia palkka- tai 
tilakustannuksia 
 
Tulot – Hankkeen toiminnasta saatavat tulot (hankkeen saamat tulot)  
 
Yhteensä – Hankkeen rahoitus yhteensä 
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