
1/5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

    VN/28785/2021 

 
UTLYSNING AV STATSUNDERSTÖD FÖR PROJEKT SOM FRÄMJAR INTEGRATIONSARBETET 
29.11.2021–20.12.2021 

 
Integrationsprocessen sker i växelverkan med det mottagande sam-
hället, och förutom myndigheterna har i synnerhet olika organisationer 
en viktig roll i integrationsarbetet. Föreningarna bidrar på många sätt till 
en lyckad integration. Föreningsverksamheten skapar ofta en viktig länk 
mellan myndigheter och invandrare samt kompletterar myndigheternas 
tjänster och arbete.  
 
Många föreningar har styrkor som de kan utnyttja för att främja integrat-
ionen, såsom kännedom om målgruppen, erfarenhetsexpertis, kamrat-
stöd, kultursensitivitet, kulturtolkning, tolkning samt stöd och rådgivning 
på det egna språket. Föreningarna har ofta lokal förstahandsinformation 
om till exempel invandrarnas situation och behov av tjänster.  
 
Arbets- och näringsministeriet delar ut organisationsfinansiering, som är 
statsunderstöd i form av specialunderstöd, som ska effektivisera det in-
tegrationsfrämjande arbete som tredje sektorn utför. I utlysningen för 
projekt som främjar integrationsarbetet 2022 finansieras projekt som syf-
tar till att stödja integrationen av invandrare med familj.  
 
Åtgärder för att nå invandrarföräldrar kan ingå i projektet. Avsikten är i 
synnerhet att nå till exempel grupper som står utanför arbetskraften eller 
grupper som annars är svåra att nå. I projekten kan man kartlägga de-
ras familjesituation och stödja deras integrationsvägar. En förutsättning 
är att projekten beaktar olika förväntningar relaterade till kön och mins-
kar könsrollernas eventuella inverkan på integrationen.  
 
I projekten kan man stödja till exempel hemföräldrars, i synnerhet kvin-
nors, deltagande i hobby- eller fritidsverksamhet med låg tröskel, språk-
utbildning, förbättrande av arbetsfärdigheterna eller annan samhällelig 
verksamhet. Projekten kan på samma sätt vara riktade till män.  
 
I projekten kan man till exempel främja männens barn- och hemvård, 
ordna hobby- eller fritidsverksamhet för dem eller ordna olika slags ut-
bildning eller diskussionsgrupper som syftar till att reflektera över köns-
rollerna. Det är viktigt att verksamheten främjar hela familjegemenskap-
ens integration och de olika medlemmarnas delaktighet och möjligheter 
att bli aktiva medlemmar av det finländska samhället. 

 
• Sökande: Aktörer inom tredje sektorn, särskilt små organisationer och föreningar samt 

religiösa samfund 
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• Mål: Stödja och främja integrationen av hela familjen och jämställdheten mellan kö-
nen. Verksamheten kan vara riktad till antingen män, kvinnor eller båda. 

• Verksamhet:  
o Uppsökande arbete  
o Främjande av jämställda möjligheter till integration och deltagande för föräldrarna 
o Stödpersons-/ vän-/ fadder-/ kamratstödsverksamhet   
o Sökande/ordnande av verksamhet med låg tröskel   
o Uppmuntrande och stödjande av deltagande  
o Ordnande av vård av barn för att möjliggöra deltagande i annan verksamhet 
o Främjande av studie- och sysselsättningsfärdigheter 
o Projekten förutsätts samarbeta med till exempel följande aktörer: partnerskapspro-

gram, projektet Stödförintegration.fi, kommunernas väglednings- och rådgiv-
ningstjänster för invandrare, FRK:s järjestötarjotin (sv. organisationsbrickan), pro-
jekthelheten ESF+, småbarnspedagogiken, familjecentren, Mannerheims barn-
skyddsförbund eller andra riksomfattande organisationer   

 
Effektiva verksamhetsmodeller som kan etableras är till exempel verk-
samhet med kamratgrupper, stödpersoner eller mentorer samt verksam-
het vars syfte är att stärka eller förnya föreningarnas befintliga eller ut-
vecklade verksamhetsmodeller. Syftet är att den verksamhet som finan-
sieras ska medföra bestående nytta för de lokala aktörerna och deras 
verksamhet på längre sikt.   

Projektansökans innehåll  

 
Ansökan ska innehålla en beskrivning av projektets mål, verksamhet, 
målgrupp, geografiska verksamhetsområde samt av projektets integrat-
ions- och delaktighetsfrämjande arbete hittills 
 
Vid bedömningen av ansökningarna fästs uppmärksamhet bland annat 
vid följande aspekter: 
  

• Projektens ändamålsenlighet och genomförbarhet 
• Projektets målsättningar, verksamhet, målgrupper och geografiska verksamhetsområde  
• Fokusering, långsiktighet och omfattning av föreningens integrations- och delaktig-

hetsfrämjande verksamhet hittills  
 

Dessutom fästs uppmärksamhet vid kvaliteten på och omfattningen av 
projektets partnerskap och samarbete.  Projekten förväntas delta i verk-
samheten inom samarbetsprogrammet för integration:  
https://kotoutuminen.fi/sv/partnerskapsprogrammet 

Sökande  

 
Projektunderstöd kan sökas av organisationer, föreningar och religiösa 
samfund som utför integrationsfrämjande arbete.  
 
En organisation som ansöker om understöd ska kunna bevisa att den 
har bedrivit verksamhet som främjat integrationen av invandrare under 
åtminstone de två senaste åren.  

Godtagbara kostnader och genomförande 

Den tar emot understöd kan använda den beviljade finansieringen till 
direkta kostnader för projektverksamheten, såsom löner och arvoden, 
resekostnader, kostnader för projektverksamheten, för arrangemang 
och för köp av tjänster som bidrar till projektets mål. Finansieringen får 

https://kotoutuminen.fi/sv/partnerskapsprogrammet
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inte användas till att finansiera organisationens normala grundläggande 
verksamhet (till exempel hyror, telefon- och internetkostnader), anskaff-
ning endast små apparatur eller möbler. 
 
Vid genomförandet av projekten ska bestämmelserna i statsunderstöds-
lagen iakttas. Projekten kan även meddelas närmare bestämmelser om 
beviljande, utbetalning och användning av statsunderstöd i enlighet med 
budgeten. Den som beviljar statsunderstödet har också rätt att meddela 
närmare anvisningar om skyldigheten att lämna uppgifter, bokförings-
skyldigheten, utbetalningen av statsunderstödet samt användningen av 
understödet och övervakningen därav. 
 
En organisation som beviljas understöd ska följa gällande upphandlings-
lagstiftning (lagen om offentlig upphandling 348/2007) i sin verksamhet. 
Projektfinansiering kan inte ges vidare till en tredje part. 

Tidsfrist för ansökan  

 
Projektunderstöd kan sökas från den 29.11.2021 till och med den 
20.12.2021. Ansökningarna lämnas in antingen elektroniskt eller skriftli-
gen och ska ha kommit in till arbets- och näringsministeriets registrators-
kontor senast den 20.12.2021 kl. 16.00. Märk kuvertet eller titelraden 
"Integrationsfrämjande projektefterlysning 2022 VN/28785/2021". 
 
Den verksamhet som finansieras kan inledas tidigast den 1 januari 2022 
och pågå fram till den 31 mars 2023. 
 
Statsunderstöd söks och beviljas i regel för ett år åt gången. För 2021 
utlyses organisationsfinansiering till ett sammanlagt belopp av högst 
600 000 €. 
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Ifyllningsanvisningar för blanketten 

Uppgifter om sökanden 
 

Sökandens uppgifter – Den sökande organisationens namn och kontaktuppgifter och 
projektets ansvariga kontaktpersons namn. 
 
Projektets namn – Projektets namn och vid behov namnets förkortning. 
 
Sökandens erfarenhet och kompetens – Den sökande organisationens tidigare er-
farenhet och kompetens inom verksamheten. 

 

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 för projektet. 
 
Projektets genomförande – Vilka konkreta åtgärder vidtas i projektet för att uppnå 
målen? En tydlig beskrivning om de åtgärder som ska vidtas i projektet och om hur 
projektets målgrupp ska nås. 
 
Dessutom ska det bedömas hur åtgärderna i projektet riktas till olika kön och målgrup-
per i olika ålder. På vilket sätt har projektets målgrupper deltagit i planeringen av verk-
samheten 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 (invandrare/yrkespersoner/frivilliga). 
 
Av projektplanen ska det också framgå till vilken kommun/vilka kommuner verksam-
heten riktas och motiveringarna till dessa val.  
 
Projektets resultat och effekt – Hurdana resultat kommer projektet att åstadkomma? 
Vilka effekter förväntas projektet ha på kort och lång sikt?  
 
I projektplanen ska man fästa uppmärksamhet vid projektverksamhetens långvariga 
inverkan. Hur etableras projektverksamheten i samarbetspartners och den sökandes 
egen verksamhet efter projektperioden? 
 
Uppföljning och bedömning – Hur uppföljs och bedöms projektets framskridande 
och resultat? Hur ska man samla in respons från dem som deltar i projektet? 
 
Samarbetspartner – Vilka har deltagit i projektplaneringen? Vilka aktörer deltar i ge-
nomförandet av projektet (t.ex. kommuner, social- och hälsovårdsaktörer, skolor, dag-
hem, rådgivningsbyråer)?  Har projektet intentionsavtal med sina samarbetspartner? 
Hurdan arbetsfördelning och vilka roller har projektpartner i genomförandet av pro-
jektet?  
 
Information och kommunikation – Hur kommer man att informera om projektet och 
dess resultat? 

 

Projektets kostnadskalkyl 
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Lönekostnader – Personer som anställs av projektet / titel och den arbetsmängd 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 partneror-
ganisationers 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. att den 
kan bestå till exempel av lönekostnader för en person som arbetar för projektet. 
  
Statsunderstöd som söks – Statsunderstöd som man ansöker om hos 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 el-
ler löner 
 
Intäkter – Intäkterna av projektverksamheten (projektintäkter)  
 
Totalt – Projektets totala finansiering 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


	Utlysning av statsunderstöd för projekt som främjar integrationsarbetet 29.11.2021–20.12.2021
	Projektansökans innehåll
	Sökande
	Godtagbara kostnader och genomförande
	Tidsfrist för ansökan
	Ifyllningsanvisningar för blanketten
	Uppgifter om sökanden
	Uppgifter om projektet
	Projektets kostnadskalkyl
	Projektets finansieringsplan



