
MAAHANMUUTTAJANUORTEN HELSINKI     

Hankinnan kohde: 

Hankinnan kohteena on Maahanmuuttajavanhempien päihdetietoisuuden kasvattaminen ja 

vanhempien tukeminen nuorten mielenterveysongelmien kohtaamisessa Helsingissä 

ARABIAN  kielellä.  

Hankinnan arvo ja sopimuskausi: 

Hankinnan arvo on 26 000 euroa sopimuskaudella 1.10.2018 – 31.5.2019. Hankinta 

toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena. 

Hankinnan sisältö: 

Hankinnan palvelukuvaus on liitteenä ja se on sama mitä on käytetty puitesopimuksen 

kilpailutuksessa. 

Nyt suoritettavassa hankinnassa ostetaan puitesopimuksen ja palvelukuvauksen mukaista  

 ryhmätoimintaa ja tilaisuuksia päihde- ja mielenterveystietoisuuden lisäämiseksi arabian 

kielisten yhteisöjen sisällä.  

 Ryhmätapaamisia oltava vähintään 5 kertaa kuukaudessa. 

 Muita tilaisuuksia sopimuskauden aikana vähintään 8. 

 

Minikilpailutukseen osallistuvien tahojen tulee kuvata seuraavat asiat.  

 Ryhmät 

o minkälaista ryhmätoimintaa palveluntuottaja järjestää 

o kuinka usein ryhmät kokoontuvat 

o minkä tyyppisiä erilaisia kohderyhmiä tavoitetaan 

o ryhmien tulee olla arabiankielisiä 

 

 Tilaisuudet 

o minkälaisia tilaisuuksia palveluntuottaja järjestää. Kuten seminaarit, 

keskustelutilaisuudet ja koulutukset. Teemat, kesto, kouluttajat/ puhujat, missä 

tilaisuudet järjestetään. 

o minkä tyyppisiä erilaisia kohderyhmiä tavoitetaan 

o tilaisuuksien tulla olla arabiankielisiä tai tulkattuja 

 

 Toiminnan laatu ja vaikuttavuus 

o ryhmien vetäjien osaaminen ja yhteys arabiankoul kielisiin yhteisöihin 

o kuvatkaa järjestettävän toiminnan vaikutusta päihde- ja mielenterveys 

tietoisuuden lisääntymisestä yhteisöissä 

o miten paljon vanhempia tavoitetaan 

 

 Budjetin käyttö 

o kuvaus budjetin käytöstä sopimuskaudella ja jakautumisesta eri menoihin 

 

 

 



Valinta- ja vertailukriteerit: (yhteensä max. 100 p.) 

 

1. Ryhmät      max 25 p.  

Ryhmiä arvioidaan seuraavien tekijöiden avulla 

Ryhmien kohderyhmien monipuolisuus ja sukupuolijakauma. Osallisuuden ja vertaismenetelmien 

hyödyntäminen, sisältö, sekä ryhmien vetäjien asiantuntemus ja osaaminen sekä kokemus ryhmässä 

käsiteltävistä teemoista. Kuvaus ryhmien vetäjien yhteydestä hankinnan kohteen kieliryhmään ja kielitaito.  

 

2.. Tilaisuuksien monipuolisuus     max. 25 p.  

Tilaisuuksien monipuolisuutta arvioidaan seuraavien tekijöiden avulla: tilaisuuksiin osallistuvien osallisuus, 

vertaismenetelmien hyödyntäminen, sisältö, sekä tilaisuuksien vetäjien asiantuntemus ja kokemus 

yhteisölle tapahtuvan tilaisuuksien sisällöistä. Miten tilaisuus toteutetaan joko hankinnankohteen kielellä 

taikka tulkattuna.  Miten mahdollinen tilaisuuden kouluttajan tms. tulkkaus on järjestetty. Miten 

varmistetaan, että tilaisuuden keskustelukieli on yhteisön kieli, ja esim. kysymyksiä voi esittää omalla 

kielellään.  

 

3. Toiminnan laatu ja vaikuttavuus    max. 25 p.  

Miten paljon vanhempia tavoitetaan, eriteltynä ryhmissä ja erillisissä tilaisuuksissa.  Suunnitelma siitä, 

miten ryhmät ja tilaisuuden vaikuttavat yhteisöissä päihde- ja mielenterveystietoisuuden lisääntymiseen. 

Kuvaus toivotuista vaikutuksista. 

  

4. Budjetin käytön laaja-alaisuus ja tarkoituksenmukaisuus  max. 25p.  

Laaja-alaisuudella ja tarkoituksenmukaisuudella tarkoitetaan rahan käyttämistä monipuolisesti erilaisiin 

tarpeisiin kuten kouluttajien ja asiantuntijoiden palkkiot, ryhmän vetäjien palkkiot, tilakustannukset, 

materiaalikustannukset, ryhmistä ja järjestettävistä tilaisuuksista aiheutuvat muut kulut ja viestinnästä 

aiheutuvat kulut. 

  



MAAHANMUUTTAJANUORTEN HELSINKI     

Hankinnan kohde: 

Hankinnan kohteena on Maahanmuuttajavanhempien päihdetietoisuuden kasvattaminen ja 

vanhempien tukeminen nuorten mielenterveysongelmien kohtaamisessa Helsingissä 

SOMALIN  kielellä.  

Hankinnan arvo ja sopimuskausi: 

Hankinnan arvo on 26 000 euroa sopimuskaudella 1.10.2018 – 31.5.2019. Hankinta 

toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena. 

Hankinnan sisältö: 

Hankinnan palvelukuvaus on liitteenä ja se on sama mitä on käytetty puitesopimuksen 

kilpailutuksessa. 

Nyt suoritettavassa hankinnassa ostetaan puitesopimuksen ja palvelukuvauksen mukaista  

 ryhmätoimintaa ja tilaisuuksia päihde- ja mielenterveystietoisuuden lisäämiseksi SOMALI 

yhteisöjen sisällä.  

 Ryhmätapaamisia oltava vähintään 5 kertaa kuukaudessa. 

 Muita tilaisuuksia sopimuskauden aikana vähintään 8. 

 

Minikilpailutukseen osallistuvien tahojen tulee kuvata seuraavat asiat.  

 Ryhmät 

o minkälaista ryhmätoimintaa palveluntuottaja järjestää 

o kuinka usein ryhmät kokoontuvat 

o minkä tyyppisiä erilaisia kohderyhmiä tavoitetaan 

o ryhmien tulee olla somalinkielisiä 

 

 Tilaisuudet 

o minkälaisia tilaisuuksia palveluntuottaja järjestää. Kuten seminaarit, 

keskustelutilaisuudet ja koulutukset. Teemat, kesto, kouluttajat/ puhujat, missä 

tilaisuudet järjestetään. 

o minkä tyyppisiä erilaisia kohderyhmiä tavoitetaan 

o tilaisuuksien tulla olla somalinkielisiä tai tulkattuja 

 

 Toiminnan laatu ja vaikuttavuus 

o ryhmien vetäjien osaaminen ja yhteys somaliyhteisöihin 

o kuvatkaa järjestettävän toiminnan vaikutusta päihde- ja mielenterveys 

tietoisuuden lisääntymisestä yhteisöissä 

o miten paljon vanhempia tavoitetaan 

 

 Budjetin käyttö 

o kuvaus budjetin käytöstä sopimuskaudella ja jakautumisesta eri menoihin 

 

 

 



Valinta- ja vertailukriteerit: (yhteensä max. 100 p.) 

 

2. Ryhmät      max 25 p.  

Ryhmiä arvioidaan seuraavien tekijöiden avulla 

Ryhmien kohderyhmien monipuolisuus ja sukupuolijakauma. Osallisuuden ja vertaismenetelmien 

hyödyntäminen, sisältö, sekä ryhmien vetäjien asiantuntemus ja osaaminen sekä kokemus ryhmässä 

käsiteltävistä teemoista. Kuvaus ryhmien vetäjien yhteydestä hankinnan kohteen kieliryhmään ja kielitaito.  

 

2.. Tilaisuuksien monipuolisuus     max. 25 p.  

Tilaisuuksien monipuolisuutta arvioidaan seuraavien tekijöiden avulla: tilaisuuksiin osallistuvien osallisuus, 

vertaismenetelmien hyödyntäminen, sisältö, sekä tilaisuuksien vetäjien asiantuntemus ja kokemus 

yhteisölle tapahtuvan tilaisuuksien sisällöistä. Miten tilaisuus toteutetaan joko hankinnankohteen kielellä 

taikka tulkattuna.  Miten mahdollinen tilaisuuden kouluttajan tms. tulkkaus on järjestetty. Miten 

varmistetaan, että tilaisuuden keskustelukieli on yhteisön kieli, ja esim. kysymyksiä voi esittää omalla 

kielellään.  

 

3. Toiminnan laatu ja vaikuttavuus    max. 25 p.  

Miten paljon vanhempia tavoitetaan, eriteltynä ryhmissä ja erillisissä tilaisuuksissa.  Suunnitelma siitä, 

miten ryhmät ja tilaisuuden vaikuttavat yhteisöissä päihde- ja mielenterveystietoisuuden lisääntymiseen. 

Kuvaus toivotuista vaikutuksista. 

  

4. Budjetin käytön laaja-alaisuus ja tarkoituksenmukaisuus  max. 25p.  

Laaja-alaisuudella ja tarkoituksenmukaisuudella tarkoitetaan rahan käyttämistä monipuolisesti erilaisiin 

tarpeisiin kuten kouluttajien ja asiantuntijoiden palkkiot, ryhmän vetäjien palkkiot, tilakustannukset, 

materiaalikustannukset, ryhmistä ja järjestettävistä tilaisuuksista aiheutuvat muut kulut ja viestinnästä 

aiheutuvat kulut. 

 

 

 

 

  



MAAHANMUUTTAJANUORTEN HELSINKI     

Hankinnan kohde: 

Hankinnan kohteena on Maahanmuuttajavanhempien päihdetietoisuuden kasvattaminen ja 

vanhempien tukeminen nuorten mielenterveysongelmien kohtaamisessa Helsingissä DARIN  

kielellä.  

Hankinnan arvo ja sopimuskausi: 

Hankinnan arvo on 26 000 euroa sopimuskaudella 1.10.2018 – 31.5.2019. Hankinta 

toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena. 

Hankinnan sisältö: 

Hankinnan palvelukuvaus on liitteenä ja se on sama mitä on käytetty puitesopimuksen 

kilpailutuksessa. 

Nyt suoritettavassa hankinnassa ostetaan puitesopimuksen ja palvelukuvauksen mukaista  

 ryhmätoimintaa ja tilaisuuksia päihde- ja mielenterveystietoisuuden lisäämiseksi darin kielisten 

yhteisöjen sisällä.  

 Ryhmätapaamisia oltava vähintään 5 kertaa kuukaudessa. 

 Muita tilaisuuksia sopimuskauden aikana vähintään 8. 

 

Minikilpailutukseen osallistuvien tahojen tulee kuvata seuraavat asiat.  

 Ryhmät 

o minkälaista ryhmätoimintaa palveluntuottaja järjestää 

o kuinka usein ryhmät kokoontuvat 

o minkä tyyppisiä erilaisia kohderyhmiä tavoitetaan 

o ryhmien tulee olla darinkielisiä 

 

 Tilaisuudet 

o minkälaisia tilaisuuksia palveluntuottaja järjestää. Kuten seminaarit, 

keskustelutilaisuudet ja koulutukset. Teemat, kesto, kouluttajat/ puhujat, missä 

tilaisuudet järjestetään. 

o minkä tyyppisiä erilaisia kohderyhmiä tavoitetaan 

o tilaisuuksien tulla olla darinkielisiä tai tulkattuja 

 

 Toiminnan laatu ja vaikuttavuus 

o ryhmien vetäjien osaaminen ja yhteys darin kielisiin yhteisöihin 

o kuvatkaa järjestettävän toiminnan vaikutusta päihde- ja mielenterveys 

tietoisuuden lisääntymisestä yhteisöissä 

o miten paljon vanhempia tavoitetaan 

 

 Budjetin käyttö 

o kuvaus budjetin käytöstä sopimuskaudella ja jakautumisesta eri menoihin 

 

 

 



Valinta- ja vertailukriteerit: (yhteensä max. 100 p.) 

 

3. Ryhmät      max 25 p.  

Ryhmiä arvioidaan seuraavien tekijöiden avulla 

Ryhmien kohderyhmien monipuolisuus ja sukupuolijakauma. Osallisuuden ja vertaismenetelmien 

hyödyntäminen, sisältö, sekä ryhmien vetäjien asiantuntemus ja osaaminen sekä kokemus ryhmässä 

käsiteltävistä teemoista. Kuvaus ryhmien vetäjien yhteydestä hankinnan kohteen kieliryhmään ja kielitaito.  

 

2.. Tilaisuuksien monipuolisuus     max. 25 p.  

Tilaisuuksien monipuolisuutta arvioidaan seuraavien tekijöiden avulla: tilaisuuksiin osallistuvien osallisuus, 

vertaismenetelmien hyödyntäminen, sisältö, sekä tilaisuuksien vetäjien asiantuntemus ja kokemus 

yhteisölle tapahtuvan tilaisuuksien sisällöistä. Miten tilaisuus toteutetaan joko hankinnankohteen kielellä 

taikka tulkattuna. Miten mahdollinen tilaisuuden kouluttajan tms. tulkkaus on järjestetty. Miten 

varmistetaan, että tilaisuuden keskustelukieli on yhteisön kieli, ja esim. kysymyksiä voi esittää omalla 

kielellään. 

 

3. Toiminnan laatu ja vaikuttavuus    max. 25 p.  

Miten paljon vanhempia tavoitetaan, eriteltynä ryhmissä ja erillisissä tilaisuuksissa.  Suunnitelma siitä, 

miten ryhmät ja tilaisuuden vaikuttavat yhteisöissä päihde- ja mielenterveystietoisuuden lisääntymiseen. 

Kuvaus toivotuista vaikutuksista. 

  

4. Budjetin käytön laaja-alaisuus ja tarkoituksenmukaisuus  max. 25p.  

Laaja-alaisuudella ja tarkoituksenmukaisuudella tarkoitetaan rahan käyttämistä monipuolisesti erilaisiin 

tarpeisiin kuten kouluttajien ja asiantuntijoiden palkkiot, ryhmän vetäjien palkkiot, tilakustannukset, 

materiaalikustannukset, ryhmistä ja järjestettävistä tilaisuuksista aiheutuvat muut kulut ja viestinnästä 

aiheutuvat kulut. 

 

 

 

 

  



MAAHANMUUTTAJANUORTEN HELSINKI     

Hankinnan kohde: 

Hankinnan kohteena on Maahanmuuttajavanhempien päihdetietoisuuden kasvattaminen ja 

vanhempien tukeminen nuorten mielenterveysongelmien kohtaamisessa Helsingissä 

KURDIN  kielellä.  

Hankinnan arvo ja sopimuskausi: 

Hankinnan arvo on 26 000 euroa sopimuskaudella 1.10.2018 – 31.5.2019. Hankinta 

toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena. 

Hankinnan sisältö: 

Hankinnan palvelukuvaus on liitteenä ja se on sama mitä on käytetty puitesopimuksen 

kilpailutuksessa. 

Nyt suoritettavassa hankinnassa ostetaan puitesopimuksen ja palvelukuvauksen mukaista  

 ryhmätoimintaa ja tilaisuuksia päihde- ja mielenterveystietoisuuden lisäämiseksi KURDI  

yhteisöjen sisällä.  

 Ryhmätapaamisia oltava vähintään 5 kertaa kuukaudessa. 

 Muita tilaisuuksia sopimuskauden aikana vähintään 8. 

 

Minikilpailutukseen osallistuvien tahojen tulee kuvata seuraavat asiat.  

 Ryhmät 

o minkälaista ryhmätoimintaa palveluntuottaja järjestää 

o kuinka usein ryhmät kokoontuvat 

o minkä tyyppisiä erilaisia kohderyhmiä tavoitetaan 

o ryhmien tulee olla kurdinkielisiä 

 

 Tilaisuudet 

o minkälaisia tilaisuuksia palveluntuottaja järjestää. Kuten seminaarit, 

keskustelutilaisuudet ja koulutukset. Teemat, kesto, kouluttajat/ puhujat, missä 

tilaisuudet järjestetään. 

o minkä tyyppisiä erilaisia kohderyhmiä tavoitetaan 

o tilaisuuksien tulla olla kurdinkielisiä tai tulkattuja 

 

 Toiminnan laatu ja vaikuttavuus 

o ryhmien vetäjien osaaminen ja yhteys kurdiyhteisöihin 

o kuvatkaa järjestettävän toiminnan vaikutusta päihde- ja mielenterveys 

tietoisuuden lisääntymisestä yhteisöissä 

o miten paljon vanhempia tavoitetaan 

 

 Budjetin käyttö 

o kuvaus budjetin käytöstä sopimuskaudella ja jakautumisesta eri menoihin 

 

 

 



Valinta- ja vertailukriteerit: (yhteensä max. 100 p.) 

 

4. Ryhmät      max 25 p.  

Ryhmiä arvioidaan seuraavien tekijöiden avulla 

Ryhmien kohderyhmien monipuolisuus ja sukupuolijakauma. Osallisuuden ja vertaismenetelmien 

hyödyntäminen, sisältö, sekä ryhmien vetäjien asiantuntemus ja osaaminen sekä kokemus ryhmässä 

käsiteltävistä teemoista. Kuvaus ryhmien vetäjien yhteydestä hankinnan kohteen kieliryhmään ja kielitaito.  

 

2.. Tilaisuuksien monipuolisuus     max. 25 p.  

Tilaisuuksien monipuolisuutta arvioidaan seuraavien tekijöiden avulla: tilaisuuksiin osallistuvien osallisuus, 

vertaismenetelmien hyödyntäminen, sisältö, sekä tilaisuuksien vetäjien asiantuntemus ja kokemus 

yhteisölle tapahtuvan tilaisuuksien sisällöistä. Miten tilaisuus toteutetaan joko hankinnankohteen kielellä 

taikka tulkattuna. Miten mahdollinen tilaisuuden kouluttajan tms. tulkkaus on järjestetty. Miten 

varmistetaan, että tilaisuuden keskustelukieli on yhteisön kieli, ja esim. kysymyksiä voi esittää omalla 

kielellään.  

 

3. Toiminnan laatu ja vaikuttavuus    max. 25 p.  

Miten paljon vanhempia tavoitetaan, eriteltynä ryhmissä ja erillisissä tilaisuuksissa.  Suunnitelma siitä, 

miten ryhmät ja tilaisuuden vaikuttavat yhteisöissä päihde- ja mielenterveystietoisuuden lisääntymiseen. 

Kuvaus toivotuista vaikutuksista. 

  

4. Budjetin käytön laaja-alaisuus ja tarkoituksenmukaisuus  max. 25p.  

Laaja-alaisuudella ja tarkoituksenmukaisuudella tarkoitetaan rahan käyttämistä monipuolisesti erilaisiin 

tarpeisiin kuten kouluttajien ja asiantuntijoiden palkkiot, ryhmän vetäjien palkkiot, tilakustannukset, 

materiaalikustannukset, ryhmistä ja järjestettävistä tilaisuuksista aiheutuvat muut kulut ja viestinnästä 

aiheutuvat kulut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


