Ohje turvapaikka-, maahanmuutto- ja
kotouttamisrahaston indikaattoreista
Hankkeen toteutuksen aikana sen tuloksista kerätään indikaattoritietoja. Indikaattorit on määritelty rahaston
perustamisasetuksessa 516/2014 ja niiden avulla seurataan hankkeiden tuloksellisuutta sekä kerätään
vertailukelpoista tietoa rahaston tukemista toimista. Indikaattoreiden tavoitetila ilmoitetaan hakemuksessa ja
toteutuneet indikaattorit ilmoitetaan maksatushakemuksissa. Hakijan tulee kuvata tulostavoitteet hakemuksessa
konkreettisesti ja tuensaajan velvollisuus on järjestää hankkeen toiminta niin, että indikaattorit saadaan kerättyä ja
todennettua. Jos olet epävarma indikaattorin määrittelystä, kysy neuvoa rahoittajalta.
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Erityistavoite 1
INDIKAATTORI
1.1 Kuinka moni turvapaikanhakija saa hankkeen kautta
turvapaikkamenettelyyn tai erityistarpeisiinsa liittyvää tietoa tai apua?

OHJE
Järjestelmä laskee tässä kohdassa automaattisesti yhteen alakohdissa (1.1.1 - 1.1.3)
ilmoittamasi lukumäärät.

1.1.1 Kuinka moni turvapaikanhakija saa hankkeen kautta tietoa tai apua
turvapaikkamenettelyyn liittyen?
1.1.2 Kuinka moni turvapaikanhakija saa hankkeen kautta oikeudellista apua
tai edustajan?
1.1.3 Kuinka moni haavoittuvassa asemassa oleva tai ilman huoltajaa
saapunut alaikäinen turvapaikanhakija saa hankkeen kautta erityistarpeitaan
huomioivaa apua?

Tähän kohtaan kirjataan niiden turvapaikkamenettelyn piirissä olevien henkilöiden arvioitu
lukumäärä, jotka saavat hankkeen kautta turvapaikkamenettelyyn liittyvää tietoa tai apua.
Tähän kohtaan kirjataan niiden turvapaikkamenettelyn piirissä olevien henkilöiden arvioitu
lukumäärä, jotka saavat hankkeen kautta oikeudellista apua tai edustajan.
Tähän kohtaan kirjataan niiden haavoittuvassa asemassa olevien tai ilman huoltajaa
saapuneiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden lukumäärä, jotka saavat hankkeessa
erityistarpeitaan huomioivaa apua.

1.2.1 Kuinka monta EU:n yhteisten vastaanottovaatimusten mukaista
vastaanottokeskuspaikkaa perustetaan tai parannetaan hankkeen toimien
kautta?
1.2.2 Mikä on näiden hankkeen kautta perustettavien tai parannettavien
vastaanottokeskuspaikkojen osuus koko majoituskapasiteetista?
1.3.1 Kuinka monta henkilöä saa hankkeen toimien kautta koulutusta
turvapaikka-asioista?
1.3.2 Mikä on hankkeessa koulutettavien henkilöiden osuus turvapaikkaasioista koulutusta saaneen henkilöstön kokonaismäärästä?
1.4.1 Kuinka monta tiedotusmateriaalituotetta hankkeessa tuotetaan?

Tähän kohtaan kirjataan hankkeessa perustettavien tai parannettavien
vastaanottokeskuspaikkojen lukumäärä.

1.4.2 Kuinka monta tiedonhankintamatkaa hankkeessa toteutetaan?
1.5 Koskeeko hanke jäsenvaltioiden turvapaikkapolitiikkojen kehittämistä,
seurantaa ja arviointia?

Mikä on näiden hankkeen kautta perustettavien tai parannettavien
vastaanottokeskuspaikkojen osuus koko majoituskapasiteetista?
Tähän kohtaan kirjataan hankkeessa perustettavien tai parannettavien
vastaanottokeskuspaikkojen prosentuaalinen osuus koko majoituskapasiteetista.
Tähän kohtaan kirjataan hankkeessa koulutettavien henkilöiden prosentuaalinen osuus
turvapaikka-asioista muuta koulutusta saaneen henkilöstön kokonaismäärästä.
Tähän kohtaan kirjataan hankkeessa tuotettavien tiedotusmateriaalituotteiden lukumäärä.
Yhdeksi tuotteeksi luetaan esimerkiksi laadittu esite, juliste tai tallenne.
Tähän kohtaan kirjataan hankkeessa toteutettavien tiedonhankintamatkojen lukumäärä.
Jos hanke koskee jäsenvaltioiden turvapaikkapolitiikkojen kehittämistä, seurantaa ja arviointia,
merkitse 1. Jos hanke ei liity edellä mainittuihin aiheisiin, merkitse 0.

Erityistavoite 2
INDIKAATTORI
2.1 Kuinka moni kolmansien maiden kansalainen on osallistunut hankkeen
kolmannessa maassa järjestämiin, lähtöä edeltäviin toimintoihin?

2.2 Kuinka moni kolmansien maiden kansalainen on hyötynyt hankkeessa
toteutetuista kotouttamistoimenpiteistä, jotka on toteutettu kansallisten,
paikallisten tai alueellisten strategioiden puitteissa?
2.2.1 Kuinka moni kolmansien maiden kansalainen on osallistunut hankkeessa
järjestettävään koulutukseen, kuten kielikoulutukseen tai työmarkkinoille
pääsyä helpottaviin toimintoihin?
2.2.2 Kuinka moni kolmansien maiden kansalainen on saanut hankkeessa
asumiseen liittyvää neuvontaa tai apua?
2.2.3 Kuinka moni kolmansien maiden kansalainen on saanut hankkeen kautta
fyysistä tai psyykkistä terveydenhoitoa?
2.2.4 Kuinka moni kolmansien maiden kansalainen on osallistunut
hankkeeseen, jossa on toteutettu demokratian edistämiseksi osallisuutta
lisääviä toimintoja?
2.3 Kuinka monta paikallista, alueellista tai kansallista toimintakehystä,
toimenpideohjelmaa, toiminta- tai yhteistyömallia tai muuta välinettä
hankkeessa on luotu kotouttamisen edistämiseen yhteistyössä
kansalaisyhteiskunnan, maahanmuuttajayhteisöjen ja muiden sidosryhmien
kanssa?
2.4 Kotouttamishanke, jossa on tehty yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden
kanssa.

OHJE
Ilmoita tässä niiden kolmansien maiden kansalaisten lukumäärä, jotka ovat osallistuneet
hankkeen kolmannessa maassa järjestämiin, lähtöä edeltäviin toimintoihin tai arvio henkilöiden
määrästä, joihin hanketoiminnot ovat kohdistuneet. Toimenpiteillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi
hankkeessa järjestettyä neuvontaa, ohjausta, koulutusta ja tiedotustoimia, joilla on lisätty
henkilön tietoutta Suomesta, sekä kielikursseja.
Järjestelmä laskee tässä kohdassa automaattisesti yhteen alakohdissa (2.2.1 - 2.2.4)
ilmoittamasi lukumäärät.
Ilmoita tässä kohdassa niiden kolmansien maiden kansalaisten lukumäärä, jotka ovat osallistuneet
hankkeessa järjestettyyn perehdytykseen, valmennukseen tai muuhun kotouttamiskoulutukseen,
kuten kielenopetukseen tai työmarkkinoille pääsyä edistävään valmennukseen.
Ilmoita tässä kohdassa niiden kolmansien maiden kansalaisten lukumäärä, jotka ovat saaneet
hankkeessa asumiseen liittyvää tukea, ohjausta, neuvontaa tai apua.
Ilmoita tässä kohdassa niiden kolmansien maiden kansalaisten lukumäärä, jotka ovat saaneet
hankkeen aikana fyysistä ja psyykkistä terveydenhuoltoa.
Ilmoita tässä niiden kolmansien maiden kansalaisten lukumäärä, joita on tiedotettu, koulutettu tai
jotka ovat muulla tavalla osallistuneet osallisuutta tai osallistumista edistäviin hanketoimintoihin.
Ilmoita tässä montako välinettä hankkeessa on luotu kotouttamisen edistämiseen yhteistyössä
kansalaisjärjestöjen, maahanmuuttajayhteisöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Välineellä
voidaan tarkoittaa esimerkiksi paikallista, alueellista tai kansallista strategiaa, toimintamallia,
prosessikuvausta tai muuta välinettä, jonka puitteissa kotouttamistyötä tehdään.
Merkitse tähän yksi (1), jos kyseessä on kotouttamishanke, jossa olennainen osa hanketta on
molemminpuolinen yhteistyö toisen jäsenvaltion tai useamman jäsenvaltion kanssa. Yhteistyöllä
ei tarkoiteta pelkkää hankkeessa järjestettävää opinto- tai vierailumatkaa tms., vaan laajempaa
yhteistyötä.

Erityistavoite 3
INDIKAATTORI
3.1 Kuinka moni henkilö on saanut hankkeen kautta paluuseen liittyvää
koulutusta?

OHJE
Ilmoita tässä kuinka moni henkilö on osallistunut koulutukseen tai valmennukseen, joka koskee
paluuseen liittyviä aiheita.

3.2 Kuinka moni palaaja on saanut hankkeen kautta paluuta edeltävää tai
paluun jälkeistä tukea uudelleenkotoutumiseen?

Ilmoita tässä kuinka moni henkilö on saanut hankkeen kautta paluuta edeltävää tai paluun
jälkeistä tukea uudelleenkotoutumiseen.

3.3 Rahaston tuella vapaaehtoisesti palanneiden tai palautettujen
lukumäärä.

Järjestelmä laskee tässä kohdassa automaattisesti yhteen alakohdissa (3.3.1 ja 3.3.2)
ilmoittamasi lukumäärät.

3.3.1 Kuinka monen vapaaehtoisesti palaavan henkilön paluuta hankkeessa
on tuettu?

Ilmoita hankkeen tukemien vapaaehtoisesti palanneiden henkilöiden määrä.

3.3.2 Kuinka monen palautetun henkilön paluuta hankkeessa on tuettu?

Ilmoita hankkeen tukemien maasta poistettujen henkilöiden määrä.

3.4 Kuinka monta valvottua maastapoistamisoperaatiota hankkeessa on
toteutettu?

Merkitse tässä kohdassa hankkeen aikana toteutettujen maastapoistamisoperaatioiden
lukumäärä.

3.5 Hankkeessa kehitetään palauttamispolitiikkaa tai palauttamispolitiikan
seurantaa tai hankkeessa toteutetaan palauttamispolitiikan arviointia.

Merkitse tähän yksi (1), jos hankkeessa kehitetään palauttamispolitiikkaa tai
palauttamispolitiikan seurantaa tai toteutetaan palauttamispolitiikan arviointia.

Erityistavoite 5
INDIKAATTORI
5.1. Viranomaisprosessien kehittämistoimenpiteiden kohteena olleiden
henkilöiden määrä

OHJE
Tähän kohtaan kirjataan niiden henkilöiden lukumäärä, jotka osallistuvat hankkeessa
toteutettaviin viranomaisprosessien kehittämistoimenpiteisiin, kuten esimerkiksi koulutuksiin.

5.2 Toteutettujen esivalinta- tai tiedonhankintamatkojen lukumäärä

Tähän kohtaan kirjataan hankkeessa toteutettavien esivalinta- tai tiedonhankintamatkojen
lukumäärä.
Tähän kohtaan kirjataan hankkeen järjestämää kulttuuriorientaatiokoulutusta saavien
henkilöiden lukumäärä.

5.3 Kulttuuriorientaatiokoulutusta saaneiden henkilöiden lukumäärä

Erityistavoite 6
INDIKAATTORI
6.1 Kiintiöpakolaisten vastaanoton aloittavien kuntien lukumäärä

OHJE
Tähän kohtaan kirjataan niiden kuntien lukumäärä, jotka hankkeen aikana ryhtyvät
vastaanottamaan kiintiöpakolaisia.

6.2 Hätätapausten vastaanoton aloittavien kuntien määrä

Tähän kohtaan kirjataan niiden kuntien lukumäärä, jotka hankkeen aikana ryhtyvät
vastaanottamaan hätätapauksina saapuvia kiintiöpakolaisia.

6.3 Uudelleensijoittamisen määrärahan avulla kehitettyjen palveluiden
kautta tuettujen kiintiöpakolaisten lukumäärä

Tähän kohtaan kirjataan niiden kiintiöpakolaisina saapuneiden henkilöiden lukumäärä, jotka
saavat tukea hankkeessa kehitettyjen palveluiden avulla.

Erityistavoite 7
INDIKAATTORI
7.1 Niiden henkilöiden lukumäärä, joille on toteutettu matka- ja/tai
majoitusjärjestelyjä.

OHJE
Ilmoita tässä kuinka monelle sisäisesti siirretylle henkilölle on järjestetty matka- ja/tai majoitus
hankkeen puitteissa.

7.2 Toteutettujen viranomaisten tietojärjestelmien AFIS-liitäntöjen määrä

Ilmoita tässä, kuinka monta AFIS-liitäntää hankkeessa on toteutettu.

