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Kotouttamishankkeilla tukea
monikulttuuristumiseen

Maahanmuuttajat
maaseudun voimavaraksi
Maaseutuohjelman hankerahoituksen avulla voidaan lisätä
maaseudun elinvoimaisuutta ja elämänlaatua. Mahdollisuuksia
löytyy myös maahanmuuttajien kotouttamiseen.
Maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvien hankkeiden toteutuksessa on mahdollista huomioida sekä
maahanmuuttajien että maaseudun kantaväestön tarvitsemat valmiudet toimia yhteistyössä: millä keinoin
voidaan parantaa maahanmuuttajien valmiuksia ja
toisaalta mitkä ovat maaseudun asukkaiden valmiudet ottaa vastaan ja hyödyntää alueellaan asuvien
maahanmuuttajien osaamista ja osallistumista.
Koulutus- ja tiedonvälityshankkeiden avulla voidaan lisätä maahanmuuttajien tietoa ja osaamista
esimerkiksi kieleen, kulttuuriin ja tapoihin liittyen.

Taide ja
kulttuuri
kotouttamisen
tukena

Hankkeet voivat tähdätä myös parempaan muutostilanteiden hallintaan.
Maahanmuuttajien integroituminen työelämään
koulutustaan vastaaviin tehtäviin on monen hankkeen tavoitteena. Työllistyminen helpottuu kielen
ja kulttuurin oppimisen myötä. Hankkeissa voidaan opetella jokapäiväiseen maaseutuasumiseen
liittyviä tietoja ja taitoja sekä rakentaa yhteistyötä
viranomaisten ja yrityskentän kanssa. Hankkeista
hyötyvät myös seudun yrittäjät palvelujen käytön
kynnyksen madaltuessa.

Maaseutuohjelman kautta voidaan rahoittaa
myös yhteisöllisyyttä, osallisuutta, verkostoitumista
ja vaikuttamisen mahdollisuuksia lisääviä hankkeita. Hankkeissa voidaan organisoida harrastustoimintaa ja tapahtumia, joissa eri taustoista lähtevät
ihmiset kohtaavat. Myös taide ja kulttuuri voivat
olla osa maahanmuuttajien kotouttamista.
Maaseudun palvelut, maaseudun turvallisuuskysymykset, kulttuuri ja luovat alat, tietotekniikan
hyödyntäminen palveluissa ja arjen käytännöissä,
alkuvaiheen yrittäjyys sekä lasten ja nuorten harrastustoiminta ovat hanketoiminnan yleisiä teemoja ja voivat myös helpottaa maahanmuuttajien
kotoutumista.

Tukea voi hakea
Tukea kehittämishankkeisiin voivat hakea julkisoikeudelliset ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, mm.
kunnat, yhdistykset, järjestöt ja osuuskunnat.

Tukityyppi ja tuen määrä
Kotouttamiseen liittyviä hankkeita voi toteuttaa
esimerkiksi koulutus- ja tiedonvälityshankkeena,
yleishyödyllisenä kehittämishankkeena tai yhteistyöhankkeena. Tuen määrä vaihtelee valitun toimenpiteen mukaan. Tukea voi saada tukea jopa 100
prosenttia hankkeen hyväksyttävistä, kohtuullisista
kustannuksista. Voi olla, että tarvitset hankkeeseen
myös omaa rahaa. Tuki maksetaan jälkikäteen,
joten väliaikaisrahoitusta tarvitaan.

Hankkeita voi toteuttaa
•
•
•
•
•

paikallisesti,
alueellisesti,
alueiden välillä,
valtakunnallisesti ja
kansainvälisesti.

Valintamenettely
Hanketukien haku on jatkuva, mutta hakemukset
ratkaistaan hakujaksoittain. Hankkeet arvioidaan
ja pisteytetään maaseutuohjelman valintakriteerien
avulla.

Hae tukea sähköisesti
Hyrrä-palvelussa
mavi.fi/hyrra
Tuen haku käy näppärästi verkossa.
Hyrrä-palvelussa voit hakea tukea, seurata
asiasi käsittelyä ja selata hakemustietojasi.
Kun hankkeessasi on syntynyt kustannuksia,
voit hakea ne maksuun saman palvelun kautta. Hyrrä-palvelun käyttö ei vaadi erityistaitoja. Sähköisen hakemuksen täyttäminen on
vaivatonta ja järjestelmä ohjaa sen tekemisessä askel askeleelta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!
ELY-keskukset ja Leader-ryhmät antavat lisätietoja tuista ja neuvovat tukien hakemisessa. Maahanmuuttajat ja heidän kotouttaminen on huomioitu erityisesti Leader-ryhmien
paikallisissa maaseudun kehittämissuunnitelmissa. Aloita ottamalla yhteyttä alueellasi
toimivaan Leader-ryhmään. Löydät alueellasi
toimivan Leader-ryhmän yhteystiedot osoitteesta www.leadersuomi.fi

Lisätietoa verkossa
www.mavi.fi/hanketuet

