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INLEDNING

MIGRATIONEN ÖKAR

Människor flyttar allt oftare från land till land.  Även krigen och de många 
långa internationella konflikterna reflekteras i Europa och Finland: 2015 
anlände det fler asylsökande och kvotflyktingar i Finland än någonsin tidi-
gare. Man flyttar även till Finland på grund av arbete, familj och studier.

För att asylsökande som beviljats uppehållstillstånd och kvotflyktingar 
ska kunna placeras i kommunerna på ett smidigt sätt krävs ett intensivt 
samarbete mellan kommunerna och staten. Detta informationspaket 
erbjuder information om landsflykt och mottagande av personer som får 
internationellt skydd i kommunerna.

Personer som får internationellt skydd orsakar ofta avgifter för kommu-
nerna i mottagandets inledande skede, men samtidigt erbjuder placering-
en av invandrare i kommunerna nya möjligheter och ger kommunerna ny 
livskraft. Kommunen kan dra mest nytta av invandringen genom att satsa 
på en smidig mottagning, högklassiga integrationstjänster samt en öppen 
atmosfär så att nykomlingarna blir permanenta invånare i kommunen.

BEVILJADE UPPEHÅLLSTILLSTÅND OCH -RÄTTER 2015

22 730Uppehållstillstånd som re-
gistrerats av EU-medborgare

Uppehållstillstånd för 
icke-EU-medborgare10 838

De första uppehållstillstånden som Migrationsverket och polisen beviljat icke-EU-medborgare 
på basis av grunden för ankomst.
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En person som flyr från förföljelse. Flyktingstatus beviljas en person 
som får asyl i någon stat eller som betraktas som flyktning enligt 
FN:s flyktingorganisation (UNHCR).

Flykting

En person som söker skydd och uppehållsrätt i en främmande 
stat. En sådan person har inte ännu uppehållstillstånd i Finland. En 
asylsökande får flyktingstatus om hen beviljas asyl. 

Asylsökande

En person som betraktas som flykting av UNHCR och som beviljats 
uppehållstillstånd i en stats flyktingkvot som fastställs i statens budget. 

Kvotflykting 

En person som har beviljats flyktingstatus eller uppehållstillstånd på 
basis av status som alternativt skyddsbehövande. Personen kan ha 
anlänt i Finland som asylsökande eller kvotflykting.

Person som får 
internationellt skydd 

ANTALET ASYLSÖKANDE 2006–2015

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2015 anlände   32 476    asylsökande 

i Finland. Enligt Migrationsverkets 

uppskattning beviljas  1/3  av dem 

uppehållstillstånd.

32 476 

1/3  



Alla som har utsatts för förföljelser har rätt 
att ansöka om asyl.
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FLYKTINGAR FLYR FRÅN FÖRFÖLJELSE OCH KONFLIKTER

Enligt FN:s flyktingorganisation UNHCR finns det för tillfället över 60 
miljoner flyktingar i världen, varav nästan 41 miljoner är flyktingar i eget 
land. Endast en bråkdel av flyktingarna kommer till Europa och Finland, 
eftersom flyktingarna oftast hamnar i krisländernas grannländer. I fram-
tiden uppskattar man att fenomen som orsakas av klimatförändringen, 
till exempel ökenspridning och vattenbrist, även kommer att öka antalet 
flyktingar.

De flesta kvotflyktingarna som anlände i Finland 2015 kom från Irak, 
Afghanistan, Somalia och Syrien.

MOTTAGANDET GRUNDAR SIG PÅ INTERNATIONELLA 
AVTAL OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

En stor del av världens länder, Finland inbegripet, har förbundit sig till 
FN:s Genèvekonvention från 1951. I konventionen ingår ett förbud mot 
att skicka tillbaka en person till ett land där hen hotas av förföljelser. Fin-
lands flyktingpolitik påverkas även av andra internationella fördrag samt 
EU-lagstiftningen.

Antal asylsökande som anlände i Finland 2015 
enligt nationalitet, de tre största grupperna

Källa: Migri

IRAK

20 485

AFGHANISTAN

5 214

1 321 560Asylansökningar 
till EU 2015:

Suomen kansallinen lainsäädäntö

Perustuslaki

Vastaanottolaki

Ulkomaalaislaki Kotoutumislaki

Yhdenvertaisuuslaki

Tasa-arvolaki

1951
Genèvekonvention

Övriga 
internationella 
konventioner

Finlands nationella lagstiftning

GRUNDLAGEN / LAGEN OM MOTTAGANDE AV PERSONER SOM SÖKER 
INTERNATIONELLT SKYDD / UTLÄNNINGSLAGEN / INTEGRATIONSLAGEN / 
DISKRIMINERINGSLAGEN / JÄMSTÄLLDHETSLAGEN

EU-lagstiftningen 
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Källa: Eurostat,  IDMC, UNHCR

SOMALIA 1 981

DEN INTERNATIONELLA BAKGRUNDEN TILL MOTTAGANDET AV FLYKTINGAR

Av hela världens flyktingar 
har endast ett par procent 
kommit till Europa .

Endast i konflikten i Syrien har 6,6 miljoner människor 
tvingats lämna sina hem –    ett femfaldigt antal 



DEN FINLÄNDSKA 
FLYKTINGPOLITIKEN

Landsflykt är inget nytt fenomen i 
Finland, men vanligen har orsakerna 
bakom flyttning till Finland varit arbete, 
studier eller familj, inte humanitära 
skäl. Finland blev aktiv inom flyktingpo-
litiken på 1980-talet, då landet förband 
sig till UNHCR:s vidarebosättningspro-
gram. I Finland är det inrikesministe-
riet som ansvarar för beredningen av 
lagstiftningen gällande invandring och 
medborgarskap, medan arbets- och nä-
ringsministeriet ansvarar för beredning-
en av ärenden beträffande integration. 

Riksdagen besluter om storleken på den 
årliga flyktingkvoten i samband med 
budgeten. För kvoten fastställs även 
prioriteringar, till exempel för sårbara 
grupper. Inrikesministeriet, arbets- och 
näringsministeriet samt utrikesministe-
riet utarbetar ett förslag för statsrådet 
om vilka nationaliteter som väljs inom 
kvoten och från vilka områden man ska 
ta emot kvotflyktingar. Dessutom anlän-
der självständiga asylsökande i Finland. 

I den finländska flyktingpolitiken har 
samarbetet mellan staten och kom-
munerna en nyckelroll både i fråga 
om ordnandet av mottagandet och i 
styrningen till kommunerna samt i att 
hjälpa flyktingarna att bli kommuninvå-
nare. Det civila samhällets aktörer har 
också en mycket viktig roll i att ta emot 
och integrera flyktingar.

DEN INTERNATIONELLA BAKGRUNDEN TILL MOTTAGANDET AV FLYKTINGAR
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1917–1922
Tusentals människor 
flydde till Finland på grund 
av ryska revolutionen.

1939–1944
Över 400 000 evakuerade 
flydde till Finland från de 
karelska områdena som 
överlåtits till Sovjetunionen.

1968
Finland ratificerade  
Genèvekonventionen.

1979
De första flyktingarna 
som föreslagits av UNHCR 
anlände i Finland.

1980-talet 
Finland förbinder sig till 
UNHCR:s vidarebosätt-
ningsprogram, statens 
aktiva flyktingpolitik inleds.

F r.o.m 1986
Flyktingkvotens storlek 
fastställs i statens budget 
(100 pers. 1986)

1990-talet
Flyktingar från f.d. Jugosla-
vien och Somalia anlände 
i Finland.

1999
Lag om främjande av 
invandrares integration 
samt mottagande av asyl-
sökande.

2011
Lag om främjande 
av integration.

F r.o.m 2001
Finlands flyktingkvot 
750 pers. 

2014 ja 2015
Finlands flyktingkvot höjdes 
till 1050 pers. p.g.a. krisen i 
Syrien.

2015
Antalet asylsökande 
stiger i hela Europa.

Flyktingar som tagits emot av kommunerna
(inkl. kvotflyktingar, asylsökande som beviljats uppehållstillstånd och familjeåterföreningar)

Asylsökande

Utländska medborgare i Finland

Historiska brytningspunkter:

ANTALET UTLÄMDSKA MEDBORGARE I FINLAND ÖKAR, 
antalet personer som kommer som flyktingar är relativt litet.

Källor: Arbets- och näringsministeriet, Statistikcentralen och Migri
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TAMMERFORS UPPMUNTRAR KOMMUNER ATT TA 
EMOT FLYKTINGAR

– På hösten började vi helt från noll, eftersom det inte funnits en 
flyktingförläggning i Tammerfors på åratal. Den största överrask-
ningen var förstås antalet asylsökande, men å andra sidan även 
det stora antalet frivilliga som ville hjälpa. Det har funnits fler 
personer som varit intresserade av frivilligarbete än vad vi kunnat 
ta emot. Vi har inte behövt be folk att delta, berättar Haapio.

Tidigare hade Tammerfors en kvot om 100 kommunplatser, som 
2015 höjdes till 120. 

Finansierings- och samarbetsmöjligheterna stöder
kommunen i integrationsarbetet

Man har fått stöd från bland annat arbets- och näringsministe-
riets Sylvia-projekt, och med de ersättningar som projektet betalat 
ut har man anställt fler personer inom invandrararbetet. Staden 
har samarbetat intimt med områdets NTM-central och projektet 
Hemma i Finland. Som bäst ansöker staden om stöd från Euro-
peiska socialfonden för att starta rådgivningstjänster och kamrat-
stödsverksamhet med låg tröskel för invandrare i samarbete med 
de evangelisk-lutherska församlingarna och läroanstalterna. 

Liksom många andra kommuner har även Tammerfors sam-
arbetat nära med föreningar och organisationer som är aktiva i 
regionen ända sedan höstens nödinkvarteringar och grundandet 
av flyktingförläggningar. Enligt Haapio innehar frivilligorganisatio-
nerna även en central roll inom integrationsarbetet. 

– Integrationen är endast delvis tjänstemannaarbete. Utan 
organisationerna skulle vi inte klara av det här. Vi har till exempel 
oumbärlig stödpersonsverksamhet tillsammans med församling-
arna och många typer av samarbete med Finlands Röda Kors och 
Settlementförbundet.

Mottagandet av flyktingar är en del av stadens
strategi

Enligt Haapio har stadens invånare i huvudsak varit förstående 
gentemot asylsökandena. Man delade information genom att ord-
na informationstillfällen för invånarna, men man har inte behövt 
några andra specialarrangemang. Mottagande och integration av 
flyktingar ingår i stadens strategiska riktlinjer.

– Staden gör sitt för världens humanitära läge, det är klart, säger 
Haapio. 

Från och med 2009 har det även funnits ett familjegrupphem för 
minderåriga i Tammerfors, och i höstas grundades ett grupphem. 
Årligen har det anlänt ca 10 akuta fall i Tammerfors; ifjol var denna 
siffra 20. 

– Birkalands sjukvårdsdistrikt är omfattande, så där har man 
kunnat vårda många slags hälsoproblem. Det har gjort det möjligt 
för oss att ta emot akuta fall, särskilt familjer. Vi har velat ta vårt 
ansvar även i denna sak. 

Hurdana hälsningar skickar Haapio till kommuner som funderar 
på att ta emot flyktingar? 

– Nu ska man handla, inte fundera. Man kan börja med ett 
litet antal, eftersom det ju alltid finns mycket att lära sig gällande 
mottagande. Vi som är större stöder och delar med oss av våra 
erfarenheter. Den kulturella mångfalden är här för att stanna. 
Kommunen blir efter i den samhälleliga utvecklingen om den inte 
deltar i denna förändring.

Under 2015 placerades över 

tusen asylsökande i Tammer-

fors och de närliggande kom-

munerna. Enligt Tammerfors 

socialservicechef Tuula Haapio 

var antalet nykomlingar förvå-

nande, men så var även stads-

bornas och organisationernas 

vilja att delta.

En kommuns erfarenheter: 

TAMMERFORS
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ANKOMST TILL LANDET OCH KOMMUNEN

KVOTFLYKTINGAR - PERSONER SOM ANLÄNDER VIA 
VIDAREBOSÄTTNINGSPROCESSEN

En del av flyktingarna har lämnat sitt bostadsområde eller hemland och rest till 
ett annat land eller område där de inte kan stanna. De behöver vidarebosättning. 
Finland deltar i vidarebosättningen och tar emot personer som FN:s flyktingorga-
nisation UNHCR definierat som flyktingar och föreslagit för Finland. Endast en liten 
del av flyktingarna vidarebosätts i ett annat land.

För att välja kvotflyktingar görs urvalsresor under vilka 
Finlands representanter intervjuar personer som UNHCR 
föreslagit för Finland. På basis av intervjuerna och övriga 

dokument fattar Migrationsverket beslutet om vilka personer som väljs som kvot-
flyktingar.

Kvotflyktingarna anländer direkt i kommunerna. NTM-centralerna kommer tillsam-
mans med kommunerna överens om kvotflyktingarnas ankomst till kommunplatser 
som fastställts på förhand. Kommunerna delges på förhand så mycket information 
som möjligt som samlades på urvalsresan, och på basis av denna information kan 
kommunerna förbereda sig på mottagandet och på att ordna integrationstjänster i 
kommunen.

AKUTA FALLA - KVOTFLYKTINGAR I BEHOV AV AKUT 
VIDAREBOSÄTTNING 

Av Finlands flyktingkvot om 750 personer har 100 platser under de senaste åren 
reserverats för personer i behov av akut vidarebosättning, d.v.s. så kallade akuta 
fall. De är kvotflyktingar vars behov av vidarebosättning UNHCR klassificerat som 
brådskande på grund av behov av skydd eller hälsoskäl. För dem strävar man efter 
att snabbt ordna en kommunplats.

Eftersom de akuta fallen behöver brådskande vidarebosätt-
ning väljer de finländska myndigheterna dem till skillnad 
från övriga kvotflyktingar på basis av dokument från UNHCR 

utan personliga intervjuer. För övrigt är urvalskriterierna och processen för att 
anlända i Finland samma som för övriga kvotflyktingar. 

Kommunerna delges bakgrundsinformation om personer eller familjer som fast-
ställts som akuta fall, och på basis av dessa kan kommunen bedöma sin möjlighet 
att ta emot de akuta fallen och ordnandet av den service som behövs. Kvotflyktingarna styrs direkt till 

kommunerna.

Migrationsverket föreslår flyktingar för kommunerna, som besluter vem de ger en 
kommunplats på basis av den information som är tillgänglig.

Migrationsverket, NTM-centralen och kommunen kommer tillsammans överens 
om detaljerna gällande flyttningen.

För s.k. akuta fall strävar man till att hitta en kommunplats särskilt snabbt

Migrationsverket fattar beslut om vilka 
personer som väljs till Finland på basis 
av intervjuerna och handlingarna. De 
beviljas flyktingstatus och uppehållstill-
stånd

Migrationsverket besluter om perso-
ner som behöver brådskande vidare-
bosättning endast på basis av UNHCR:s 
handlingar. Urvalskriterierna är de 
samma som för övriga kvotflyktingar.

IOM ordnar de valda personernas resa till Finland. Röda Korsets frivilliga och tolkar möter 
flyktingarna och fungerar som hjälp vid gaten på flygplatsen. Även en representant från kom-
munen kan möta dem.

UNHCR UNHCR föreslår personer till att väljas som kvotflyktingar för Finland och 
skickar deras handlingar till Migrationsverket.

Migrationsverket ordnar urvals-
resor till UNHCR:s flyktingläger, där 
säkerhetsmyndigheten, en representant 
för Migrationsverket och en integra-
tionsexpert intervjuar de personer som 
föreslagits för Finland. Under intervju-
erna utreds förutsättningarna för valet i 
enlighet med utlänningslagen. 

Kvotflyktingar Kvotflyktingar som behöver brådskande  
vidarebosättning, d.v.s. akuta fall

1 034
Kvotflyktingar 2015

92
Akuta fall 2015
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ASYLSÖKANDE

Enligt internationella konventioner har varje människa rätt att ansöka om asyl. Asyl-
sökande anländer självständigt i ett land och meddelar gränsbevakningsmyndigheten 
eller polisen att de ansöker om asyl. 

Enligt Dublinförordningen ska en asylansökan behandlas i det 
EU-land där personen först registrerat sig och meddelat att hen 
ansöker om asyl. Om en persons asylprocess redan inletts i ett 

annat EU-land ska hen skickas tillbaka till detta land. Enligt Finlands grundlag får man 
däremot inte skicka en person tillbaka till ett land där hen hotas av dödsstraff, tortyr 
eller annan behandling som kränker hens människovärde. 

Medan asylansökan behandlas hänvisas de asylsökande till flyktingförläggningar, vars 
styrning, planering och övervakning ligger på Migrationsverkets ansvar. Personens 
rätt att stanna i Finland utreds under samtal som utförs av Migrationsverket. 

Personer som får ett positivt beslut om asyl styrs till kommunerna med understöd på 
basis av kommunplatser eller flyttar självständigt till kommunerna. Bristen på kom-
munplatser har lett till att många asylsökande självständigt flyttar från flyktingförlägg-
ningarna till kommunerna. Då kan kommunerna inte förbereda sig för deras ankomst 
på förhand. Liksom alla som vistas i Finland permanent har även personer som får 
internationellt skydd och som beviljats uppehållstillstånd rätt att välja sin boningsort.

MINDERÅRIGA ASYLSÖKANDE SOM KOMMER 
TILL FINLAND UTAN VÅRDNADSHAVARE

Minderåriga asylsökande som kommer till Finland utan vårdnadshavare placeras 
i grupphem eller stödbostäder under ansökningsperioden. Minderåriga kan även 
inkvarteras i folkhögskolor och de kan även bo i enskild inkvartering. Man strävar 
efter att behandla deras asylansökan så snabbt som möjligt, och de flesta av dem 
får uppehållstillstånd i Finland. För de ensamkommande minderåriga asylsökan-
denas bästa och asylförfarandets funktion försöker man bekämpa missbruk av 
förfarandet för minderåriga asylsökande.

Efter att ensamkommande beviljas uppehållstillstånd överförs koordineringen av 
deras flytt till kommunerna till NTM-centralerna. I kommunen ordnas omsorgen 
och uppfostran av ensamkommande i familjegrupphem, stödda bostäder, stödbo-
ende eller på något annat sätt, till exempel i en folkhögskola. Efter att barnet fått 
uppehållstillstånd kan hen även bo i enskild inkvartering.

Minderåriga som anlänt utan vårdnadshava-
re och som beviljats uppehållstillstånd styrs 
till familjegrupphem eller stödbostäder 
beroende på ålder. De kan även fortsätta 
att bo i individuell inkvartering eller på en 
folkhögskola.

Under asylsamtalet utreder Migrationsverket grunderna för asyl-
ansökan och om personen kan beviljas internationellt skydd eller 
uppehållstillstånd på några andra grunder.

Migrationsverket meddelar asylsökanden om sitt beslut och beviljar uppehållstillstånd.

Den asylsökande styrs till en flykting-
förläggning där hen ska bo och vänta 
på inbjudan till asylsamtal.

Migrationsverket styr minderåriga 
personer som anlänt i Finland utan 
vårdnadshavare till grupphem, stöd-
bostäder, folkhögskolor eller enskild 
inkvartering under asylprocessen.

En person som utsätts för förföljelser i sitt hemland kan ansöka 
om asyl och anländer i Finland själv.

En person som ansöker om asyl meddelar gränsbevakningsmyn-
digheten eller polisen att hen vill ansöka om asyl.

Ansökan överförs till Migrationsverkets behandlingskö.

Asylsökande Minderåriga flyktingar som anlänt 
i Finland utan vårdnadshavare

ANKOMST TILL LANDET OCH KOMMUNEN

32 476
Asylsökande 2015

3 024

Minderåriga som anlänt 
utan vårdnadshavare  2015
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En person som får internationellt skydd kan 
flytta till en kommun då hen fått uppehålls-
tillstånd antingen självständigt, med hjälp av 
flyktingförläggningen eller genom att styras 
till en kommunplats av NTM-centralen.



I maj 2016 lyftes Saarijärvi fram  

i de nationella rubrikerna när Yle 

berättade om hur asylsökandena 

i stadens flyktingförläggning 

samarbetade med lokala före-

tag.  I den lilla staden som lider 

av svår arbetslöshet har man 

bestämt sig för att göra de nya 

invånarna till en resurs.

I Saarijärvi, med sina 10 000 invånare, placerades 300 asylsökande 
under hösten 2015. I januari 2016 beslöt staden att erbjuda en kom-
munplats för 25 asylsökande som fått uppehållstillstånd. Beslutet fat-
tades tillsammans med flyktingförläggningen och grannkommunerna. 
Enligt Saarijärvis stadsdirektör Timo Rusanen är ett nära samarbete 
med olika aktörer nyckeln till att komma igång med integrationen.

– Under knappt ett år har vi hunnit se både framgångar och ut-
maningar. Några konflikter har uppkommit, men vi har rett ut dem 
genom aktiv inblandning och kommunikation. Staden har varit snabb 
med att ordna informationstillfällen där man berättat om hur åtgär-
derna fortskrider. Vi har sett öppenhet som en viktig sak.

Lyckade möten underlättar växelverkan

De många lyckade mötena mellan kommuninvånarna och asylsökan-
dena har även gjort det lättare att komma över svårigheterna. Till 
exempel pop up-restaurangen som ordnades i flyktingförläggningen 
under Restaurangdagen förvånade alla med sin popularitet. Så många 
köade för att få smaka på maten som tillagats av professionella kockar 
att maten tog slut. Under stadens aktörers mässa rördes publiken då 
asylsökandena sjöng sången Sininen ja valkoinen på finska. 

– All sådan verksamhet sammanför människor och underlättar 
växelverkan.

Kommunens egen historia hjälper att förstå dem som 
flyr krig

Enligt Rusanen har Saarijärvis historia haft sin del i att påverka stads-
bornas inställning gentemot flyktingarna. Orten har en lång tradition 
av att förstå olikhet. 

– Det fanns mer mental beredskap än jag hade förväntat mig. Hit 

kom ganska många evakuerade under vinter- och fortsättningskriget, 
vilket skapat en viss erfarenhetsbas av olikhet. Andan här har varit att 
en gång i tiden var vi som de.

De nya invånarna ger nytt liv åt näringslivet

Enligt Rusanen har den viktigaste insikten varit att asylsökandena som 
grupp har en otroligt varierad bakgrund. Identifierandet av asylsökan-
denas kompetens har lett till samarbete med regionens näringsliv. 
Staden lider av över 20 procents arbetslöshet, men man ser ändå inte 
nykomlingarna som ett hot. Näringslivet och asylsökande som fått 
arbetstillstånd sökte nya affärsmöjligheter för lokala företag i arabiska 
länder. 

– Stadens serviceföretagare och övriga har varit mycket positivt 
inställda, eftersom folkmängden har minskat här. Till exempel i buti-
kerna märktes en grupp på 300 nykomlingar mycket snabbt. Var och 
en har kunnat konstatera att försäljningen börjat växa, och det har 
skrivits positivt om detta i tidningarna. 

Rusanen uppmuntrar övriga kommuner att förhålla sig till flyktingar 
som en framtida resurs. 

– Det här är en riksomfattande utmaning. Jag ser massvis med 
möjligheter.  I asylsökandenas mångfald ingår en väldig potential: all 
ny kulturell kompetens och kunskap kan bli en fördel för kommunen 
till exempel i formen av nya företag.
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SAARIJÄRVI

I SAARIJÄRVI SES PERSONER SOM FÅR 
INTERNATIONELLT SKYDD SOM EN RESURS

En kommuns erfarenheter: 
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KOMMUNERNA SKA FRÄMJA INTEGRATIONEN PÅ 
LOKALNIVÅ

Lagen om främjande av integration fastställer utvecklingen, 
planeringen och uppföljningen av integrationen på lokal 
nivå som kommunens uppgift. Enligt lagen ska kommunen 
garantera utbudet av tillräckliga tjänster som avses i integra-
tionslagen samt de kommunala tjänsternas lämplighet för 
kommuninvånare med invandrarbakgrund.

Det lönar sig för kommunen att förbereda sig på att ta emot 
personer som får internationellt skydd, eftersom de då kan 
föregripa ordnandet av tjänster som avses i integrationslagen 
samt kartlägga kommunens styrkor och utmaningar. Detta 
stöder en smidig flyttning till kommunen och integrations-
tjänsterna för personer som får internationellt skydd. Både 
kommunen och kommuninvånarna drar nytta av att integra-
tionen inleds snabbt.

Kommunerna kan förbereda sig på att ta emot personer som 
får internationellt skydd genom att:  

• komma överens om kommunplatser med NTM-
centralerna, 

• samarbeta med en flyktingförläggning som eventu-
ellt ligger i kommunen eller dess närområden, och  

• inkludera mottagandet av personer som får 
internationellt skydd i kommunens strategier, till 
exempel integrationsprogram.
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KOMMUNENS UPPGIFTER I ENLIGHET MED INTEGRATIONSLAGEN:  (LAG OM FRÄMJANDE AV INTEGRATION 30 §)

Ansvara för och samordna 
utvecklingen, planeringen 
och uppföljningen av 
integrationen på lokal nivå.

Se till att de kommunala 
tjänsterna även lämpar sig 
för invandrare.

Ansvara för och samordna 
utvecklingen, planeringen 
och uppföljningen av 
integrationen på lokal nivå.

Se till att de åtgärder och tjänster för 
invandrare som avses i denna lag ordnas så 
att de till innehåll och omfattning är sådana 
som behovet i kommunen förutsätter.

Se till att den egna 
personalens kompetens 
i fråga om integration 
utvecklas.

KOMMUNPLATSERNA STÖDER EN BEHÄRSKAD FÖRFLYTTNING TILL 
KOMMUNERNA

Då personer som får internationellt skydd flyttar till kommunen strävar man till att 
beakta personens servicebehov, utbildnings- och arbetsmöjligheter samt boende-, 
arbets- och utbildningssituationen i målkommunen. Kommunerna kan komma överens 
om kommunplatser med närings-, trafik- och miljöcentralerna, d.v.s. NTM-centralerna, och 
på basis av dessa fattar NTM-centralerna beslut om placeringen i kommunerna.

Under NTM-centralerna fungerar samarbetsgrupper där representanter från bland annat 
kommunerna, flyktingförläggningarna och regionens övriga viktiga aktörer ingår. Genom 
samarbetsgruppen kan man beakta kommunernas och regionens näringslivs behov då per-
soner tilldelas kommunplatser och då personer som flyttar assisterat styrs till kommunen.

För personer som får internationellt skydd är en flytt till kommunen där flyktingförlägg-
ningen ligger eller en närliggande kommun ofta ett bra alternativ, eftersom de kanske 
redan blivit bekanta med området och dess nätverk.

Då det finns tillgängliga kommunplatser i hela landet kan myndigheterna styra perso-
ner som får internationellt skydd till flyktingförläggningens och dess närområdes 
kommuner så att de fördelas jämnt i hela Finland på ett sätt som beaktar både 
flyktingens och regionens behov. På det här viset placeras inte personer som 
får internationellt skydd endast i de största städerna eller tillväxtcentrumen. 
Detta gör det lättare att hitta bostad och förhindrar att integrationstjäns-
terna stockar sig.

En snabb förflyttning från flyktingförläggningarna till kommunerna gagnar 
inte endast personen som får internationellt skydd, utan även hela samhäl-
let, eftersom integrationen inleds snabbt. Därtill  kostar det att ha personer 
som fått uppehållstillstånd att vänta på flyktingförläggningarna. Dessutom 
ökar mottagandet av personer som får internationellt skydd kommunens 
invånarantal och hämtar folk i arbetsför ålder till kommunen.
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Då man planerar integrationen lönar det sig att beakta flera olika aktörer:

NTM-CENTRALEN: Styr till kommunerna samt stöder integrationen
Upprätthåller den regionala arbetsplats- och utbildningssituationen.

Man flyttar till Finland på grund av 
arbete, familj och studier. Finland 
tar även emot kvotflyktingar.

Asylsökande meddelar 
att de ansöker om asyl 
då de anländer i landet.

FPA, SKATTEVERKET

KOMMUNEN
•  Arrangemang för boendet
•  Inleder ärenden beträffande utkomst
• Inledande kartläggning och integrationsplan
• Kommunala tjänster i enlighet med integrationsdeltaga-

rens behov (t.ex. social- och hälsovårdstjänster, små-
barnsfostran, förberedande undervisning och grundun-
dervisning, integrationsfrämjande utbildning t.ex. för 
hemmaföräldrar)

ARBETS- OCH NÄRINGSTJÄNSTER
•  Inledande kartläggning och integrationsplan
•  Testning av den inledande språknivån
•  Integrationsutbildning
•  Tjänster som främjar sysselsättning och företagar-

skap (t.ex. lönesubventionerat arbete, arbetspröv-
ning, startpeng, försök med snabb sysselsättning)

MAGISTRATEN:
Registrerar personer som

kommuninvånare.

FLYTTNING TILL 
KOMMUNEN

MIGRATIONSVERKET: 
Beviljar uppehållstillstånd.

FLYKTINGFÖR-
LÄGGNINGEN:

LÄROANSTALTER (studier, frivilliga studier, öppna kurser)

AKTÖRER INOM ARBETSLIVET  (arbete, arbetsprövning, praktik, lönesubventionerat arbete)

TREDJE SEKTORN Mångsidig verksamhet redan i mottagningsskedet: kamratgrupper, frivilligarbete, språkkurser, mentorverksamhet, hobbyer. 



Integration.fi

Samla de teman som ska uppmärksammas i 
integrationsprogrammet från kommunstra-
tegin, kommunens övriga 
program eller statens inte-
grationsprogram.

Behandla temana i kommu-
nens olika ledande organ.

Samla de aktörer som man 
vill ta med i arbetet med integrationspro-
grammet (t.ex. samkommunen, arbets- och 
näringsbyrån, polisen, FPA, skattebyrån, 
organisationer, företagare o.s.v.).

Bearbeta innehållen och planera uppfölj-
ningen av målsättningarna i arbetsgrupper 
som utsetts på basis av temana.

Samla integrationsprogrammet i ett doku-
ment i läsbart format på basis av arbetsgrup-
pernas arbete.

Granska med högst fyra års 
mellanrum.

ATT UTARBETA ETT FRAMGÅNGSRIKT  
INTEGRATIONSPROGRAM FÖR KOMMUNEN:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

FÖRBEREDELSER FÖR MOTTAGANDET I KOMMUNEN
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INTEGRATIONSPROGRAMMET STYR 
INTEGRATIONEN I KOMMUNEN

Lagen om främjande av integration förpliktar kom-
munen att utarbeta ett integrationsprogram som be-
handlar integration och sektorsövergripande samar-
bete. I integrationsprogrammet fastställs kommunens 
mål beträffande integration och invandrare. Samtidigt 
främjar det viktiga teman som lyfts fram till exempel i 
kommunstrategin och statens integrationsprogram på 
kommunal nivå. 

Då man utarbetar integrationsprogrammet lönar det 
sig att använda metoder för öppen delaktighet, så 
som diskussionstillfällen och verkstäder, så att olika 
aktörer kan göras mer engagerade i att åstadkomma 
programmets målsättningar. Det lönar sig att ta med 
kommuninvånare med invandrarbakgrund i bered-
ningen av programmet.

Det är viktigt att verkställa verksamhetssätten som 
fastställts i integrationsprogrammet i praktiken; pro-
grammet ska verkligen styra kommunens verksamhet 
mot det mål som fastställs i planen. Dessutom lönar 
det sig att uppmärksamma att övriga strategiers rikt-
linjer som allmänt gäller kommunens invånare även 
gäller kommunens invånare med invandrarbakgrund.

MÅNGSIDIGT STÖD ERBJUDS FÖR ATT 
PLANERA MOTTAGANDET

Kommunerna kan kontakta kontaktpersonerna för 
migrationsärenden i sitt områdes NTM-central med 
frågor om placering i kommunerna och integration. 
Dessutom får kommunerna stöd av Hemma i Finland-
projektets regionsamordnare. 

Arbets- och näringsministeriets kompetenscenter 
för integration av invandrare erbjuder kommunerna 
och personer som arbetar med integration gott om 
information om ordnandet av mottagandet och inte-
grationen. Kompetenscentret ordnar utbildningar och 
upprätthåller webbplatsen integration.fi. På webb-
platsen integration.fi har man även samlat blanketter 
som kommunen kan använda i integrationsprocessen 
för invandrare.

Dessutom kan kommuner som redan har en längre 
erfarenhet av mottagande dela god praxis och goda 
modeller för mottagande och integration.

http://www.integration.fi
http://www.integration.fi
http://www.integration.fi


I Kyrkslätt kommun som lig-

ger i Nyland grundade man 

hösten 2015 två flyktingför-

läggningar för asylsökande i 

rekordtakt. I förläggningarna, 

som upprätthålls av Finlands 

Röda Kors, inkvarterades totalt 

ca 600 personer. 

Enligt Sirkku Pekkarinen-Keto, som är chef för socialarbete, många 
i Kyrkslätt, som har 38 000 invånare, här förstår att Finland ingått 
internationella avtal om att ta emot flyktingar. 
- Många kan även se att om man sköter integrationen väl så blir dessa 
människor bra arbetskraft. De för även med sig glädje och livar upp 
livet i kommunen. 

Man önskar att flyktingarna ska flytta från flyktingförläggningarna 
och bli kommuninvånare. Enligt Pekkarinen-Keto har integrationens 
början fungeratväl för dem som tidigare stannat i kommunen.

Organisationernas och invånarnas stöd har varit 
oumbärligt

Hittills har invandrararbetets resurser varit ganska små: en enda 
socialarbetare har ansvarat för invandrarfrågor. Nu kommer man 
eventuellt att anställa en till socialhandledare och en socialarbetare 
för invandrare. Man har erbjudits oumbärlig hjälp från regionens 
organisationer och invånare, som bland annat ordnat biståndsjippon.

 Enligt Pekkarinen-Keto önskade man i kommunen att anslagen för 
flyktingarnas hälsovårdstjänster skulle ökas, men det har man inte 
kunnat göra på grund av kommunens ekonomiska läge. Hittills har 
man dock inte behövt tilläggstjänster. I Kyrkslätt finns det 18 perso-
ner som har fått uppehållstillstånd i år.

– Våra 18 unga irakiska och syriska män är friska unga män som är 
mycket ivriga att börja ett nytt liv i Finland. Vi har inte behövt några 
särskilda tilläggstjänster. Om kommunerna är rädda för hurdana 
människor det är som kommer och om alla kostnader kommer att 
falla på kommunens axlar, så berättar våra erfarenheter att de som 
kommer från flyktingförläggningarna är mycket aktiva och självstän-
diga människor som klarar sig själva.

Att integrera nya kommuninvånare är i allas fördel

Följande uppgift i Kyrkslätt är att hitta bostäder och arbetsplatser 
till de nya invånarna. För att hitta bostäder börjar man bland annat 
samarbeta med Y-säätiö och Kyrkslätts Hyresbostäder Ab. Tillsam-
mans med kommunens arbets- och näringsbyrå förhandlar man 
bland annat om språkutbildningar och arbetsprövningsplatser. Enligt 
Pekkarinen-Keto är det i allas fördel att de nya kommuninvånarna 
integreras och blir en del av samhället. 

– Människors attityder och åsikter förändras endast genom praktisk 
erfarenhet och möten. Då man lär känna en invandrare som en 
arbetskompis eller en granne så märker man att vi alla är vanliga 
människor.
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I KYRKSLÄTT UPPSKATTAS FLYKTINGARNAS EGEN AKTIVITE

 KYRKSLÄTT

En kommuns erfarenheter: 



MOTTAGNINGSTJÄNSTER OCH -ERSÄTTNINGAR

Genom att förbereda sig och vara förutseende 
stöder kommunerna flyktingarnas integration 
och kan dra nytta av nya invånare.



TJÄNSTER SOM ORDNAS AV KOMMUNEN

PERSONER SOM FÅR INTERNATIONELLT SKYDD ÄR 
BERÄTTIGADE TILL KOMMUNAL SERVICE

Personer som får internationellt skydd och som flyttar in i en 
kommun är kommuninvånare, och därför har de rätt att utnyttja 
kommunal basservice. I synnerhet i början då dessa personer 
nyligen flyttat in i kommunen bör de även erbjudas tjänster som 
främjar integration och sysselsättning.

Kommunernas möjligheter att erbjuda tjänster för personer som 
får internationellt skydd samt för övriga integrationsdeltagare va-
rierar. I de stora städerna kan det finnas en lång tradition av att ta 
emot flyktingar och tjänsterna för invandrare är etablerade. Små 
kommuner eller kommuner som tar emot sina första flyktingar 
kan samarbeta med andra kommuner. Att på förhand kartlägga 
aktörer inom mottagande och integrationsarbete på kommunens 
område stöder ordnandet av integrationstjänster.

Kommunen ska erbjuda följande tjänster till personer som får 
internationellt skydd:

• ordnande av boende
• småbarnsfostran samt förskole- och grundundervisning
• social- och hälsovårdstjänster
• tolkning
• inledande kartläggning och integrationsplan
• integrationsutbildning

Personer med flyktingbakgrund kan även behöva till exempel 
specialtjänster inom hälsovården.

ORDNANDE AV BOENDET ÄR NYCKELN TILL EN SNABB 
FLYTT TILL KOMMUNEN

Det är viktigt att kartlägga kommunens bostadssituation som en 
del av förberedelserna för mottagande. Kommunen ordnar alltid 
med bostad åt kvotflyktingar. En del asylsökande som fått uppe-
hållstillstånd flyttar till kommunen med stöd av flyktingförläggning-
en efter att man hittat en bostad i kommunen. Dessutom styr NTM-centralen 
personer som får internationellt skydd som beviljats uppehållstillstånd till 
kommunplatser som man kommit överens om med kommunerna. Att ordna 
med bostad kräver alltså samarbete mellan kommunen, flyktingförläggningen 
och NTM-centralen. 

De bostäder som reserveras i kommunen för personer som får internationellt 
skydd bör ha en grundläggande utrustning samt mat och hygienartiklar för någ-
ra dagar. Kommunerna har olika praxis vad gäller utrustandet av bostäderna: 
kommunen kan ha ett avtal med en affär om ett baspaket, eller så kan bostaden 
utrustas av socialväsendets handledare med inköpta eller återanvända saker 
med hjälp av organisationer på orten.
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TJÄNSTER SOM ORDNAS AV KOMMUNEN

KOMMUNEN ÄR SKYLDIG ATT ORDNA SMÅBARNSFOSTRAN SAMT 
FÖRSKOLE- OCH GRUNDUNDERVISNING

Kommunen ska ordna småbarnsfostran och förskoleunder-
visning som även lämpar sig för invandrarbarn som inte är 
i läropliktsålder. För barn i läropliktsålder ska kommunen 
ordna grundundervisning. Dessutom är det möjligt för kom-
munen att ordna förberedande undervisning där eleven kan 
uppnå språkliga och övriga färdigheter som krävs för att delta 
i grundundervisningen. Eleverna integreras i skolans verksam-
het i enlighet med läroplanen för förberedande undervisning.

PERSONER SOM FÅR INTERNATIONELLT SKYDD HAR RÄTT TILL 
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER

Liksom övriga kommuninvånare har även personer som får 
internationellt skydd rätt att utnyttja offentliga social- och 
hälsovårdstjänster. De är även berättigade till FPA:s bosätt-
ningsbaserade förmåner så som 

• sjukförsäkringsförmåner, 

• arbetsmarknadsstöd, 

• allmänt bostadsbidrag och 

• barnbidrag

under samma förutsättningar som andra personer som stadigvarande bor i Finland.

Asylsökande som beviljats uppehållstillstånd
Kommunens hälsovårdare får uppgifter av förläggningens hälsovårdare om hälso-
läget för kunderna som fått uppehållstillstånd samt uppgifter om behövda fortsatta 
åtgärder, ifall kunden gett sitt samtycke till detta. 

Kvotflyktingar
För kvotflyktingar görs en inledande hälsokontroll där man utreder personernas 
hälsotillstånd, screenar för infektionssjukdomar som kan behandlas och som kräver 
skyddsåtgärder och kontrollerar vaccinationsskyddet. Målet är även att förebygga, 
identifiera och behandla psykiska problem samt styra dem som behöver sjukhus-
vård vidare.

DET LÖNAR SIG ATT FÖRBEREDA SIG PÅ 
TOLKNINGSBEHOVEN

Personer som får internationellt skydd behöver ofta 
tolktjänster just efter flytten till kommunen. Kvotflykting-
ens kontaktspråk utreds i samband med urvalsintervjun 
och meddelas till kommunen på förhand så att man kan 
förbereda sig på tolkningsbehovet. Så kan man också göra med asylsökande 
som beviljats uppehållstillstånd och som flyttar till kommunplatser, men det 
är svårt att förbereda sig på tolkbehovet för flyktingar som flyttar självständigt 
från flyktingförläggningarna. Kommunen kan även utnyttja distanstolkning.

KOMMUNEN OCH ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅN 
ANSVARAR FÖR DEN INLEDANDE KARTLÄGGNINGEN OCH 
INTEGRATIONSPLANEN  

Den inledande kartläggningen
Genom den inledande kartläggningen utreds nykomling-
ens kompetens samt färdigheter för arbete och studier. 
Därefter styrs personen till de tjänster hen behöver. För 
personer i arbetsför ålder och dem som ska ut på arbets-
marknaden utförs kartläggningen på arbets- och närings-
byrån, för övriga i kommunen. 

Integrationsplanen
Efter den inledande kartläggningen gör kommunen eller arbets- och nä-
ringsbyrån upp en integrationsplan tillsammans med invandraren. I planen 
kommer man överens om sysselsättning, utbildning och övriga tjänster som 
stöder integrationen i enlighet med den inledande kartläggningen och invand-
rarens egna önskemål. Den första integrationsplanen utarbetas för högst ett 
år. Varaktigheten av integrationsplanen bestäms individuellt utifrån invandra-
rens egna mål, arbets- och utbildningshistoria och de åtgärder som planerats 
för invandraren. En integrationsplan kan utarbetas för högst tre år. Planen 
justeras regelbundet, och invandraren är skyldig att följa den. 

På webbplatsen integration.fi finns blanketter som man kan använda som 
grund för integrationsplaner.
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TJÄNSTER SOM ORDNAS AV KOMMUNEN

INTEGRATIONSUTBILDNINGEN FRÄMJAR SPRÅKINLÄRNING 
SAMT TILLGÅNG TILL UTBILDNING OCH ARBETSLIVET

Beslut om integrationsutbildningen fattas i integrationsplanen som görs 
upp tillsammans med arbets- och näringsbyrån. Modellerna för integra-
tionsutbildningen förnyades i början av 2016 med 
målet att påskynda övergången till arbetslivet och 
fortsatta studier. 

I integrationsutbildningen ingår  

• undervisning i finska eller svenska,

• undervisning i arbetslivs- och samhällsfärdigheter,

• övrig utbildning som främjar tillgången till arbetsli-
vet och fortsatt utbildning,

• identifiering av kompetens och erkännande av examen,

• karriär- och yrkeshandledning.

I de nya, alternativa modellerna kan undervisningen efter de allmänna 
delarna fortsätta med målgruppsspecifika, skräddarsydda moduler som stö-
der personernas kompetensbakgrund. Utbildningsmodulerna kan förutom 
närundervisning på deltid även innehålla bl.a. inlärning på arbetsplatsen, 
och mellan modulerna kan man ordna arbetsprövning, lönesubventionerat 
arbete och tredje sektorns tjänster. Samtidigt ökar man möjligheterna till 
distans- och nätstudier.

I de nya modellerna kan man även inkludera en orienterande modul för 
personer som beviljats uppehållstillstånd men som inte ännu har en kom-
munplats eller som väntar på utbildningstjänster. 

Det vore bra om kommunen även ordnade undervisningsgrupper i finska 
och svenska för invandrare som inte är kunder hos arbets- och näringsby-
rån. Dessa är till exempel föräldrar som vårdar barn hemma, äldre personer 
och långtidssjuka.

MINDERÅRIGA SOM ANLÄNDER UTAN VÅRDNADSHAVARE BEHÖVER 
SEKTORSÖVERGRIPANDE SAMARBETE

Överföring till kommunen av en minderårig person som anlänt utan vårdnadshavare och 
som har fått uppehållstillstånd genom asylförfarandet kräver tätt samarbete mellan hens 
företrädare, förläggningens och den mottagande kommunens socialarbetare samt NTM-
centralen. Då en kommunplats anvisas strävar man efter att beakta boendets varaktig-
het, de tjänster som är tillgängliga i kommunen samt barnets eller den unga personens 
möjligheter att hålla kontakt med anhöriga och vänner i Finland. 

Minderåriga som anländer utan vårdnadshavare behöver ofta råd, handledning och stöd 
ännu efter att de blivit myndiga. Behovet av eftervård bedöms individuellt, och eftervår-
den kan bestå av regelbundna möten med den unga personen, hembesök som stöder 
vardagen, stöd i studier och hobbyer, ekonomiskt stöd, hälsovårdstjänster och uppfölj-
ning av integrationsplanen. En ung person kan omfattas av eftervårdens stödåtgärder tills 
hen fyller 21 år eller tills hens vårdnadshavare anländer i Finland. 

En integrationsplan utarbetas alltid för barn som anländer utan vårdnadshavare och 
som beviljats uppehållstillstånd. Som kommuninvånare har barnet rätt att delta i all 
den verksamhet som andra barn och ungdomar deltar i. Skolgång, hobbyer och övrig 
fritidsverksamhet stöder barnens integration. Viktiga aktörer för barnens integration är 
representanter för småbarnsfostran, undervisnings-, ungdoms- samt social- och hälso-
vårdsväsendet.

PERSONER SOM FÅR INTERNATIONELLT STÖD BEHÖVER OFTA SÄRSKILDA 
PSYKOSOCIALT STÖD

Personer som får internationellt stöd behöver ofta specialsjukvårds-
tjänster, eftersom de till exempel kan ha genomgått traumatiska 
upplevelser. Specialsjukvårdstjänsterna produceras på samma sätt för 
dem som för övriga kommuninvånare, vid behov på en specialsjuk-
vårdsenhet som ligger i en annan kommun.
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MÄNTTÄ-VILPPULA TÄNKER STOPPA 
BEFOLKNINGSMINSKNINGEN GENOM INTEGRATION

En kommuns erfarenheter: 

MÄNTTÄ-VILPPULA

I Mänttä-Vilppula har man 

beslutat sig för att stanna 

upp utflyttningsöverskottet 

genom att locka flyktingar 

som beviljats uppehållstill-

stånd att stanna som invå-

nare i staden. Om invand-

rarna stannar kan man 

även bevara tjänster för 

övriga kommuninvånare.

Mänttä-Vilppulas samordnare för invandrartjänster Mervi Minni har 
bråttom. Under de senaste åren har denna stad med 11 000 invånare fått 
tiotals nya invånare, och det ingår i Minnis arbetsbeskrivning att hjälpa 
dem att komma igång med sitt nya liv. Enligt Minni inleddes integrations-
arbetet för tre år sedan nästan från noll. 

– De lokala myndigheterna visste ingenting om ämnet, eftersom man 
inte hade tidigare erfarenhet. Allt var nytt, inklusive utarbetandet av en 
integrationsplan. Till slut fick man svar på frågorna, men det finns ännu 
mycket att lära sig.

Mänttä-Vilppula satsar på inledande tjänster

Staden vill satsa på inledande tjänster för invandrare. Detta ökar sannolik-
heten för att de nya invånarna stannar i kommunen. 

– Klientrelationen inleds vanligen med att en invånare får uppehållstill-
stånd och hen styrs från flyktingförläggningen till mig. Tillsammans sköter 
vi till exempel ansökan om bostadsstöd, hemförsäkringar, främlingspass 
och bankkonton. Vi söker möbler till invånarens hem och går igenom 
grunderna för boendet – så här fungerar ugnen och allt annat. Vi anser att 
all hjälp och allt stöd har främjat kundernas integration och att de stannat 
här, samt andra människors positiva inställning. Man försöker få kunden 
att snabbt bli självständig och delta i samhällets aktiviteter. 

– Jag försöker hela tiden hjälpa dem att bli självständiga och se till att 
de inte längre behöver mig. Jag gör ingenting färdigt för kunderna, utan 
vi fyller till exempel i alla blanketter tillsammans så att de i fortsättningen 
kan göra det själv. Samtidigt lär de sig grunderna i finska.

Utbildning ordnas genom kommunsamarbete

Mänttä-Vilppula har som mål att i synnerhet integrera minderåriga flyk-
tingar som kommuninvånare. Om man lyckas få ungdomarna att slå ner 

rötter i regionen kunde de bli bra arbetskraft för kommunen i framtiden. 
Då man ordnar språkundervisning för invandrare uppfylls inte alltid mi-

nimiantalet deltagare som behövs för att utbildningen ska ordnas. Därför 
har man nu börjat samarbeta med närliggande Ruovesi. I diskussionerna 
har även representanter för grannkommunerna, utbildningssamkommu-
ner och näringslivet deltagit. För att öka gruppstorlekarna har staden även 
funderat på att inkludera kommuninvånare i flyktingungdomarnas grupp. 

– Om man slog ihop majoritetsbefolkningen och invandrare i samma 
grupp skulle även personerna med invandrarbakgrund lära sig språket 
snabbare, tycker Minni. 

Nya invånare räddar kommunala tjänster

Enligt Minni medför integrationen även konkret nytta för övriga kommun-
invånare. 

– Den internationella kundkretsen behöver de tjänster som redan 
erbjuds i staden, och därför skulle vi kunna behålla till exempel polisens, 
FPA:s och magistratens kanslier samt trygga kollektivtrafiken. Här finns 
tomma bostäder, så nya invånare leder till hyresintäkter för både Ko-
skelantalot Oy och för privata hyresvärdar, och regionens butiker får den 
köpkraft de saknat. 

I framtiden skulle staden vilja utnyttja det kulturkapital och de språk-
kunskaper som invånarna med invandrarbakgrund har till exempel för 
internationalisering och för att uppliva kulturlivet. Hon uppmuntrar även 
andra kommuner. 

– Här erbjuds helt enorma möjligheter att få nytt liv i en liten ort. Jag 
vill uppmuntra representanter för andra kommuner att modigt kontakta 
kolleger med dessa ärenden och att skapa nätverk i samarbetets tecken 
mellan olika aktörer.
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STATEN STÖDER ORDNANDET AV INTEGRATIONSTJÄNSTER 
GENOM KOMMUNERSÄTTNINGAR

Enligt integrationslagen har kommunerna rätt till ersättningar för att de ordnar 
integrationstjänster. Ersättningarna delas in i kalkylerade ersättningar samt 
ersättningar som betalas ut på basis av verkliga kostnader. Dessutom har man 
under de senaste åren även stött förflyttningen till kommunerna med EU-finan-
sierade ersättningar. 

Förutsättningen för ersättningarna som betalas ut av staten är att kommunen 
har ett integrationsprogram som utarbetats i enlighet med integrationslagen 
samt ett avtal med NTM-centralen om anvisande till kommunen och integra-
tionsfrämjande. 

DE KALKYLERADE ERSÄTTNINGARNA STÖDER ORDNANDET AV 
INTEGRATIONSTJÄNSTER

Den kalkylerade ersättningen är avsedd för kommunens integrationsfrämjande 
verksamhet, bl.a. social- och hälsovårdstjänster, kultur- och fritidsverksamhet 
samt tjänster som främjar delaktighet. Personer som får internationellt skydd 
har ofta ett framhävt behov av psykosocialt stöd och öppna mentalvårdstjäns-
ter, så de kalkylerade ersättningarna stöder ordnandet av dessa tjänster.

För kvotflyktingar betalas ersättningen ut för fyra år och för övriga personer 
som får internationellt skydd för tre år. Ansökan om kalkylerade ersättningar 
automatiserades våren 2016.

Den kalkylerade ersättningen utgör  2 300 € per år för sju år fyllda och 6 845 € 
för barn under sju år.

ERSÄTTNINGAR FÖR SPECIALKOSTNADER BETALAS UT PÅ BASIS 
AV DE VERKLIGA KOSTNADERNA

Kommunerna ersätts för de betydande social- och hälsovårdskostnader som 
förverkligats vid vård av en skada eller långtidssjukdom om personen varit i be-
hov av vård då hen anlände i Finland. Kostnaderna ersätts för högst tio år, och 
ersättningen baserar sig på kommunens och NTM-centralens avtal om särskilda 

kostnader som gäller personen i fråga. 

Dessutom kan kommunen ersättas för oförutsedda social- och hälsovårdskost-
nader samt särskilda utgifter inom socialväsendet, till exempel barnskyddet. 
Eftervårdskostnaderna för 18–21-åringar som anlänt i Finland ensamma som 
minderåriga ersätts till fullt belopp om den unga personen fortfarande är 
utländsk medborgare.

KOSTNADER FÖR UTBETALNING AV UTKOMSTSTÖD ERSÄTTS  

Medan integrationsplanen är i kraft betalas arbetslöshetsförmån eller utkomst-
stöd till invandraren. Rätten till arbetslöshetsförmån bestäms enligt lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa. Kommunen ersätts för de kostnader som 
utkomststödet orsakat i tre år.

ERSÄTTNING FÖR ORDNANDE AV TOLKTJÄNSTER

Kommunen ersätts för tolkningstjänster som behövts för  

• social- och hälsovårdstjänster, 

• utarbetandet av integrationsplanen, 

• tillgång till integrationstjänster i invandringens inledande skede, 

• introduktion till kommunen samt 

• samarbete mellan skola och daghem.  

I vissa fall kan även översättningskostnader ersättas.

STATEN STÖDER ORDNANDET AV INTEGRATIONSTJÄNSTER GENOM KOMMUNERSÄTTNINGAR
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ERSÄTTNING FÖR INLEDANDE KARTLÄGGNING

För varje person som kommunen utarbetar en integrationsplan med får kom-
munen en ersättning om 700 euro. 

STORLEKEN PÅ BEFOLKNINGEN MED INVANDRARBAKGRUND 
ÖKAR KOMMUNENS STATSANDEL

Andelen av kommunens befolkning som har invandrarbakgrund påverkar 
kommunens statsandels storlek och den beräknas med främmandespråks-
koefficienten. Kommunens främmandespråkskoefficient fås genom att räkna 
andelen invånare med främmande språk som modersmål av kommunens 
invånarantal och genom att därifrån dra av motsvarande andel för den kom-
mun där andelen invånare med främmande språk som modersmål är som 
lägst i hela landet. Kommunens kalkylerade kostnader på grundval av inslaget 
av personer med främmande språk som modersmål beräknas genom att det 
per invånare bestämda grundpriset för inslaget av personer med främmande 
språk som modersmål multipliceras med kommunens invånarantal och främ-
mandespråkskoefficient.

Dessutom betalar staten arrangören av undervisning en hemkommunersätt-
ning om ett barn mellan 6–15 år som deltar i förskole- eller grundundervis-
ning eller som omfattas av någon annan läroplikt som hör till hemkommuner-
sättningen inte har någon hemkommun i Finland.

I statsandelarna ingår även koefficienter för utbildningsbakgrund och arbets-
löshet som stöder kommunen i att överkomma integrationsprocessens inle-
dande skede, eftersom sysselsättningen av personer som får internationellt 
skydd i vissa fall kan ta längre än för majoritetsbefolkningen och en del inte 
har mycket utbildning som erkänns i Finland. Integrationsprocessens inle-
dande skede och vägen till utbildning och arbetslivet påskyndas av högklassiga 
integrationstjänster, exempelvis integrationsutbildning.

KOMMUNERNAS ÖVRIGA STÖD- OCH FINANSIERINGS-
MÖJLIGHETER

Kommuner som börjar ta emot personer som får internationellt skydd har un-
der de senaste åren understötts med finansiering från Europeiska kommissio-

nen. För tillfället betalar arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt ut till-
läggsersättning på det kalkylerade stödet till kommuner som under 2016 tagit 
emot personer som får internationellt skydd. Tilläggsdelen för personer under 
sju år är 684,50 euro och 233 euro för personer över sju år. Dessutom betalar 
projektet 20 000 euro i bonuspeng till kommuner som har fattat ett nytt beslut 
om minst 20 kommunplatser eller utökat sitt beslut med 20 kommunplatser 
för tiden 1.1.2016–28.2.2017. Kommuner som fattat beslut om 150 kommun-
platser kan ansöka om en bonuspeng på 100 000 euro och för beslut om 200 
kommunplatser 175 000 euro. Läs mer: www.integration.fi/sylvia-projektet

Undervisnings- och kulturministeriet delar ut finansiering som statsunderstöd 
bland annat till kommunernas projekt som stöder integrationen genom idrott, 
ungdomsarbete och kultur. Dessutom kan kommunerna ansöka om finansie-
ring från Europeiska socialfonden (ESF) för projekt som stöder integrationen 
samt Leader-finansiering för lokal utveckling. Även Penningautomatföreningen 
finansierar olika projekt som stöder integrationen, och arbets- och närings-
ministeriets kompetenscentrum för integrationsfrämjande har understött 
integrationsfrämjande organisationsverksamhet.

STATEN STÖDER ORDNANDET AV INTEGRATIONSTJÄNSTER GENOM KOMMUNERSÄTTNINGAR
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Kvotflykting,
under 7 år.

Kvotflykting,
över 7 år.

Asylsökande som 
beviljats

uppehållstillstånd, 
under 7 år.

Asylsökande som 
beviljats

uppehållstillstånd, 
över 7 år.

6 845,00 €
Kalkylerad ersättning
i enlighet med integra-
tionslagen

2 300,00 € 6 845,00 € 2 300,00 €

Ersättningstid/år 4 4 3 3

Kommunens kalk.ersätt-
ningar för den maximala 
ersättningstiden

27 380,00 € 9 200,00 € 20 535,00 € 6 900,00 €

Ersättning/dag 19,01 € 6,39 € 19,01 € 6,39 €

Tilläggsdelen till den kal-
kylerade ersättningen som 
betalas av projektet Sylvia2

684,50 € 233,00 € 684,50 € 233,00 €

http://www.integration.fi/sylvia-projektet


STATEN STÖDER ORDNANDET AV INTEGRATIONSTJÄNSTER GENOM KOMMUNERSÄTTNINGAR

EXEMPELKALKYLER PÅ KOMMUNENS STÖD

Exempel 1: kvotflyktingar, ersättningstid 4 år

En familj från Afghanistan anländer i kommun A som kvotflyktingar 16.1.2016. 
Familjen består av föräldrarna och två barn.
Kommunen får kalkylerad ersättning i fyra år.

Den kalkylerade ersättningens storlek per år är:

pappan, född 1990  2 300,00 €
mamman, född 1990  2 300,00 €
barn A, född 2008  2 300,00 €
barn B, född 30.10.2014   6 845,00 €
totalt  13 745,00 €

Ersättningarna under 4 år   54 980,00 €

Exempel 2: asylsökande, ersättningstid 3 år

En familj från Irak anländer i Finland som asylsökande. Medan asylansökan
behandlas bor familjen på en flyktingförläggning. Familjen flyttar från flyk-
tingförläggningen till kommun A 16.1.2016.
Familjen består av föräldrarna och två barn.
Kommunen får kalkylerad ersättning i tre år. 

Den kalkylerade ersättningens storlek per år är:

pappan, född 1990  2 300,00 €
mamman, född 1990  2 300,00 €
barn A, född 2008  2 300,00 €
barn B, född 30.10.2014   6 845,00 €
totalt  13 745,00 €

Ersättningarna under 3 år   41 235,00 €

Exempel 3: en grupp på 20 kvotflyktingar

På våren 2016 fattade kommunfullmäktige ett beslut om att ta emot 20 kvotflyk-
tingar. För att få statligt stöd för mottagningen gjorde kommunen i enlighet med 
integrationslagen upp ett avtal med NTM-centralen om styrning till kommunen 
och integration av personer som får internationellt skydd. Beslutet och avtalet 
om mottagande var kommunens första. Kvotflyktingarna anlände i kommunen på 
hösten 2016. 4 av dem var födda 2014 (yngre än 7 år under hela ersättningstiden
2016–2020) och 16 var över 7 år. 

Den kalkylerade ersättningens storlek per år är:

16 personer över 7 år   36 800,00 €
4 personer under 7 år   27 380,00 €
totalt   64 180,00 €

Fullmäktiges beslut 2015 gav kommunen rätt till bonus-
pengen som betalas ut av projektet Sylvia2.
totalt   20 000,00 €

Syrierna anlände i kommunen under 2015. Kommunen har 
rätt till tilläggsdelen på den kalkylerade ersättningen som 
projektet Sylvia2 betalar ut en gång.

4 personer under 7 år   2 738,00 €
16 personer över 7 år   3 728,00 €
totalt   6 466,00 €

Kommunen hade på förhand kommit överens om att den kun-
de förbereda sig på att ta emot minst fem akuta fall. 6 syrier 
tillhörde denna grupp. Kommunen hade rätt till det tilläggsstöd 
som Sylvia-projektet betalar för akuta fall, 1000 e/pers.
totalt   6 000,00 €

Sammanlagt (2016)  96 646,00€
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I Jakobstadsregionen bor det för tillfället ca 2 300 personer med invandrarbakgrund, varav ca 460 har en 
bakgrund som flykting eller kvotflykting. I år har 23 personer fått en kommunplats i Jakobstad. Under de 
närmaste åren kommer kommunerna total att ta emot ca 100 flyktingar. 

I Jakobstad ligger en flyktingförläggningsenhet som upprätthålls av Oravais kommun. Enligt integrations-
koordinator Eva-Maria Emet samarbetar kommunerna i regionen mycket i allmänhet, så det har känts 
naturligt att även gemensamt komma överens om ordnandet av tjänster för invandrare. Emet samordnar 
invandrarärenden i regionens integrationsenhet, som är en servicepunkt för invandrare och samarbetspart-
ner.

– Största delen av det praktiska integrationsarbetet utförs i skolorna och daghemmen samt inom studi-
erna för de vuxna. Jag försöker vara i kontakt med alla parter inom de olika sektorerna så att vi vet vad som 
görs på de olika ställena. Här grundar sig integrationsarbetet helt på samarbete mellan kommunerna. Vi vill 
att invandrartjänsterna ska erbjudas effektivt och koncentrerat på ett ställe. Det kräver aktiv samordning på 
både administrativ och praktisk nivå.

Företag är intresserade av nykomlingarnas internationella bakgrund 

Emet berättar att man hela tiden utvecklar kontakterna till näringslivet i regionen. Jakobstadsregionens sys-
selsättningsläge är bra: i regionen finns ca 3 000 företag, varav 1 200 ligger i Jakobstad. Den nya arbetskraf-
ten intresserar företagen. 

– Regionens företag exporterar mycket utomlands, så här visar även näringslivet intresse för internationa-
litet, berättar Emet.

Att främja kulturell mångfald ingår i regionens strategiska program. Emet uppmanar även andra kom-
muner att förena sina resurser i integrationsarbetet, och det lönar sig också att inkludera organisationer och 
invandrarnas egna nätverk i planeringsarbetet. 

– Man måste sätta sig vid samma bord för att diskutera hur det lönar sig att sköta saker tillsammans. 
Genom samarbete kan förändringen göras till en resurs.

Jakobstad, Nykarleby, Kronoby,  

Pedersöre och Larsmo, som ligger 

på den österbottniska kusten, har 

en gemensam integrationskoordi-

nator, och i hennes arbete ingår det 

bland annat att upprätthålla nätverk 

inom kommunerna och kommuner 

emellan. Genom intensiv samord-

ning har kommunerna lyckats effek-

tivera sina integrationstjänster.
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I JAKOBSTADREGIONEN HAR KOMMUNERNA ETT 
NÄRA SAMARBETE I INVANDRARÄRENDEN

JAKOBSTADSREGIONEN

En kommuns erfarenheter: 



INTEGRATIONEN SKER I KOMMUNERNA

Integration betyder möten i vardagen. 
Invandring ger kommunen ny livskraft.



INTEGRATION ÄR SAMARBETE

LOKALA MÖTEN

Integration går ut på vardaglig växelverkan som sker på lokalnivå, d.v.s. i kommunen. 
För att en ny kommuninvånare ska integreras förutsätts en öppen atmosfär och goda 
etniska förhållanden. Därför är det viktigt att stöda möten mellan invandrarna och kom-
munens övriga invånare samt att påverka attityder för att främja öppenhet i kommunen 
och i synnerhet beakta till exempel olika bostadsområden, skolor och myndigheter.

INTEGRATION KRÄVER SAMARBETE

Internationalisering, stöd för invandrarnas invånarskap i kommunen och en smidig 
integrationsprocess förutsätter ett långsiktigt och systematiskt samarbete mellan  

• kommunens olika sektorer, 

• arbets- och näringstjänsterna, 

• organisationerna i kommunen,

• invandrarnas egna samfund och organisationer

• och kommunens näringsliv. 

Det lönar sig att inleda samarbetet redan i planeringsskedet, och det ska inkluderas i 
kommunens strategier. 

Samarbetet erbjuder många typer av stöd för integrationen. Det lönar sig till exempel 
för kommuner som börjar ta emot flyktingar att utnyttja andra kommuners erfarenhe-
ter, arbetet som utförs av organisationer i kommunen, samt NTM-centralernas expertis. 
Invandrarnas egna samfund och organisationer är också en viktig resurs för integra-
tionsarbetet. Ramarna för samarbetet fastställs i kommunens integrationsprogram.

SAMARBETE MED ANDRA KOMMUNER   

Ordnandet av mottagandet och integrationen påverkas av möjligheterna i kommunen 
och regionen. Kommunerna kan samarbeta med grannkommuner i att ordna tjänster 
även då det gäller integration och mottagande av flyktingar. En del av kommunerna har 
ett gemensamt integrationsprogram där man fastställer samarbetsformerna. Samarbe-
tet mellan kommunerna gör det möjligt att även ordna service och bostad för personer 
som får internationellt skydd till exempel i små kommuner.

Samarbetet mellan kommunerna gör det möjligt att dela god praxis och bra modeller 
för integration och bereder en grund för att skapa nätverk mellan aktörer inom mot-
tagandet. Kommunsamarbetet erbjuder ett stöd som kan likställas med kamratstöd i 
fråga om mottagning och ordnande av integration.

Du kan bekanta dig med kommunernas erfarenheter i detta informationspakets inter-
vjuavsnitt och på webbplatsen integration.fi.

INTEGRATION KRÄVER SMIDIGT SAMARBETE MELLAN 
KOMMUNEN OCH ARBETS- OCH NÄRINGSTJÄNSTERNA

Arbets- och näringstjänsterna har en stor betydelse för integrationen, 
eftersom största delen av flyktingarna och övriga invandrare blir kun-
der hos arbets- och näringsbyrån efter att de fått uppehållstillstånd. 
Antalet nykomlingar utmanar sysselsättningstjänsternas verksam-
hetsmodeller.  

Invandringschef Tuija Soininen på Nylands arbets- och näringsbyrå 
berättar om vilka åtgärder man vidtagit i Nyland för att lösa situationen. 

I Nyland har man skapat en ny verksamhetsmodell där processerna 
för invandrares sysselsättningstjänster har effektiviserats. Målet 
med den nya verksamhetsmodellen är att sköta kundernas inledande 
tjänster så smidigt som möjligt mellan kommunen och arbets- och 
näringsbyrån, även över kommungränserna. 

Man har redan ökat samarbetet med flyktingförläggningarna. Ut-
gångspunkten är att kundens klientrelation med arbets- och närings-
byrån inleds redan på flyktingförläggningen så fort beslutet blir klart. 
Processen inleds alltså redan innan kommunplatsen fastställts. 

– Det som är nytt för kommunen är att kunderna börjar omfattas av 
våra tjänster direkt från flyktingförläggningen. Vi har förhandlat 
med alla Nylands kommuners invandrartjänster och socialväsenden 
om samarbete och handledning. Om kunden hinner flytta bort från 
flyktingförläggningen innan den inledande kartläggningen gjorts 
hänvisar kommunen sedan personen till oss. Det har redan börjat 
fungera fint. 

Dessutom har man diskuterat olika samarbetsmodeller, bland annat 
hur man kan förmedla information mellan olika myndigheter i bråd-
skande fall.
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INTEGRATION ÄR SAMARBETE

SAMARBETE MELLAN KOMMUNENS, 
ARBETS- OCH NÄRINGSTJÄNSTERNAS OCH 
NÄRINGSLIVETS AKTÖRER

Genom att snabbt styra personer som får internatio-
nellt skydd och som är i arbetsför ålder till arbets- och 
näringstjänsterna främjar man deras sysselsättning. 
Personer som får internationellt skydd och som be-
viljats uppehållstillstånd kan hänvisas till arbets- och 
näringstjänsterna i samband med att de flyttas från 
flyktingförläggningen till kommunen.

I enlighet med integrationslagen erbjuder arbets- och 
näringsbyrån tjänster som riktas till invandrare, bl.a. 
inledande kartläggningar, utarbetande av integrations-
planer samt integrationsutbildning. Dessutom har 
personer som får internationellt skydd även tillgång 
till alla arbetskrafts- och företagstjänster samt tjänster 
som stöder placering i arbete som ingår i arbets- och 
näringsbyråns serviceutbud i enlighet med perso-
nens servicebehov. Arbets- och näringsbyråns service 
grundar sig på tre servicelinjer som alla även betjänar 
personer som får internationellt skydd i enlighet med 
deras servicebehov.

Kommunerna och arbets- och näringsbyråerna kan 
även tillsammans ordna olika evenemang och utbild-
ningar som hjälper flyktingar att komma in i arbets-
livet. Dessa kan till exempel vara evenemang som 
sammanför aktörer inom näringslivet och personer 
som söker arbete. Dessutom lönar det sig att beakta 
verksamhet som stöder sysselsättningen som erbjuds 
av organisationer, företag och andra aktörer i regio-
nen. Till exempel organisationer kan erbjuda olika 
kurser och mentorverksamhet.

Det är viktigt att inkludera aktörerna inom regionens 
näringsliv i integrationsarbetet. Samarbete mellan 
kommunen, arbets- och näringstjänsterna och nä-
ringslivet påskyndar integrationsstigarna och gör dem 
smidigare samt erbjuder möjligheter för personer som 
får internationellt skydd att lyfta fram sin kompetens.

NTM-CENTRALEN 

• Känner till möjligheterna på 
området.

• Upprätthåller nätverk av 
lokala aktörer.

• Samordnar mellan arbets- 
och näringsbyrån/FF/kom-
munen.

• Förmedlar information 
om kommunplatser till FF 
och om personer som fått 
uppehållstillstånd till kom-
munerna.

• Konkurrensutsätter inte-
grationsutbildningen på sitt 
område.

Styrning
till kommunen

Styrning till
arbets- och 

näringstjänsterna

KOMMUNEN

BOENDERÅDGIVNING
• Avtal om bostad
• Ingår hyres-/elavtal
• Handleder i början av inflyttningen
• Kommer överens om inflyttnings-

datum
• Hjälper med flyttanmälan

SOCIALBYRÅN 
• Tar emot pappren från FF
• För in i kundsystemet
• Inleder utkomststödärenden
• Inleder sjukvårdsärenden
• Handleder familjer i integrationen

ARBETS- OCH NÄRINGSTJÄNSTERNA 

ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅN 
• Ordnar regelbundna infotillfällen
• Inleder klientrelationer och tjänster
• Styr till orienteringsmodulen
• Styr till språktest
• Styr till integrationsutbildning

KUNDEN

• Besöker bostadsbyrån
• Sköter pappersarbete och tillstånd
• Flyttar in i bostaden

• Går till arbets- och näringsinfon
• Går utbildningen
• Börjar arbeta

• Förmedlar information om kommunplat-
sen till kunden

• Styr till bostadsbyrån
• Styr till magistraten
• Inleder ansökan om främlingspass
• Inleder ansökan om FPA-kort
• Skickar handlingarna till kommunen

FLYKTINGFÖRLÄGGNINGEN (FF)

• Styr till arbets- och näringsinfo

KUNDEN
UPPEHÅLLSTILLSTÅND beviljat

berättar om uppehållstillstån-
det för flyktingförläggningen
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ORGANISATIONER SOM STÖD FÖR INTEGRATIONEN

I Finland fungerar åtskilliga organisationer både på nationell och lokal nivå som 
är med redan i flyktingarnas mottagningsskede och som erbjuder många typer av 
stöd och verksamhet för integrationsprocessen En av organisationernas vikti-
gaste uppgifter är att aktivera nykomlingar och göra dem delaktiga i samhällets 
aktiviteter. Kamratstödet på det egna språket som erbjuds av invandrarnas egna 
organisationer är mycket viktigt för nykomlingarna.  

Många organisationer har särskild verksamhet för att stöda mottagandet av flyk-
tingar och främja deras integration. De ordnar bland annat hjälp med boendet, 
läxläsningsgrupper och kamratverksamhet. En del organisationer har även en 
stark riksomfattande roll i samrodnandet och utbildningen för frivilligarbetet, 
som även stöder integrationsrelaterad frivilligverksamhet. Idrottsföreningar, klub-
bar, byaföreningar och andra lokala samfund och intressegrupper har en viktig 
roll i att öka vardaglig växelverkan mellan olika befolkningsgrupper.

I samarbetsgrupperna där de kommunala myndigheterna och organisationerna 
ingår kan man kartlägga de lokala organisationernas resurser och deras möjlighe-
ter att delta i verksamhet som stöder mottagandet och integrationen. Organisa-
tionerna stöder kommunens tjänster och fungerar som en bro mellan myndighe-
terna och det civila samhället.

EN AKTIV KOMMUNIKATION GÖR MOTTAGANDET OCH 
INTEGRATIONEN SMIDIGARE

En öppen och aktiv kommunikation är viktig med tanke på förflyttningen till och 
bosättningen i kommunen, eftersom spridningen av information både stöder 
styrningen till rätt tjänster och främjar goda etniska förhållanden. 

I kommunikationen beträffande mottagande och integration av flyktingar bör 
man förutom nykomlingarna även beakta övriga målgrupper, i synnerhet övriga 
kommuninvånare samt yrkespersoner som möter invandrare i sitt arbete. Det är 
viktigt att basera kommunikationen på fakta och främja växelverkan till exempel 
genom diskussionstillfällen.

Invandrarna behöver aktuell information om kommunens tjänster i integratio-
nens inledande skede, ofta på sitt eget språk. Ett bra verktyg för kommunens 
invandrarkommunikation är till exempel webbplatsen infopankki.fi. Stöd för 
professionell kommunikation erbjuds på webbplatsen för arbets- och näringsmi-
nisteriets kompetenscentrum för integrationsfrämjande integration.fi.

INTEGRATION ÄR SAMARBETE
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TREDJE SEKTORN I INTEGRATIONSFRÄMJANDET

Myndigheternas
handledning och
rådgivning

Tredje sektorns aktörer

• Riksomfattande organisationer

• Lokala föreningar

• Invandrarnas egna föreningar

• Religiösa samfund

Tredje sektorns tjänster 
stöder invandrare då inte-
grationen fördjupas:

Dialog, samarbete, avtal, 
planering, information

Inflyttning i kommunen

Inledande kartläggning och 
integrationsplan / på arbets- 

och näringsbyrån eller i 
kommunen 

Integrationsutbildning / Arbets-
kraftspolitisk eller frivillig

Stöd, verksamhet och 
växelverkan

Kamratstöd och  
delaktighet 

Möjligheter att påverka och 
dela kunskap och färdigheter

Verksamhet på egna språket

Hjälp med boende

Vän- och stödpersonsverksamhet

Tutorverksamhet och läxläsningsklubbar

Språkundervisning som
leds av frivilliga

Språk- och diskussionsklubbar

Hobbyklubbar

Kurser i vardagskontroll

Deltagande i planeringen
och organiseringen av

föreningens verksamhet

Att fungera som frivillig

Praktik

Ledning av en kurs

Mentorverksamhet

Källor:  Röda Korset

http://www.infopankki.fi/#
http://www.integration.fi


Birkalands och Mellersta 

Finlands regionala sam-

ordnare Katariina Tcheuffa 

uppmuntrar kommuner 

att ta till sig god praxis 

från varandra. Integra-

tion av invandrare kan öka 

kommunens livskraft.

Inom projektet Finland – mitt hem arbetar sju regionala samordnare 
vars uppgift det är att stärka kompetensen inom det regionala och lokala 
integrationsarbetet i kommunerna som ingår i deras verksamhetsområde. 
Målet med projektet, som förvaltas av NTM-centralen i Nyland, är att 
stärka kompetensen inom integrationsarbete. Tillsammans med NTM-cen-
tralens kontaktpersoner för migration stärker de regionala samordnarna 
nätverk som överskrider kommungränser där man delar information om 
framgångsrik integrationspraxis. 

Enligt Tcheuffa har det uppkommit ny praxis och samarbete i synnerhet 
i de kommuner som sett nykomlingarna som en resurs för kommunens 
framtid. Forskning har visat att det lönar sig att satsa på integration, efter-
som den främjar allas ekonomiska välfärd. 

– Finland står inför enorma utmaningar när befolkningen åldras. Jag 
önskar att man kunde se nykomlingarna som blivande kommuninvånare, 
precis som alla andra. De har kompetens som man kan ta i bruk. Det 
skulle inte endast vara till nytta för dem själva, utan även för kommunen 
och de lokala företagen: fler elever i skolorna, fler kunder som använder 
tjänsterna, fler skattebetalare i kommunen och nya perspektiv i arbetsge-
menskaperna.

Det lönar sig för små kommuner att samarbeta

Enligt Tcheuffa är en utmaning för små kommuner och städer oftast att 
även invandrarna flyttar bort från regionen för att studera eller arbeta. 

– Då kunskapen om integration så småningom ökat har även antalet 
personer som stannat i kommunen ökat. Det finns tecken på att sats-
ningar på de inledande åtgärderna och tjänsterna bär frukt på medellång 

sikt. En del invandrare har till och med flyttat tillbaka till de mindre kom-
munerna för att få tillgång till mer smidiga tjänster. Arbetsgivarnas första 
erfarenheter har varit positiva, och detta har lett till andra rekryteringar. 

Projektet Finland – mitt hem uppmuntrar kommunerna att lösa in-
vandringsrelaterade utmaningar genom diskussioner över sektors- och 
kommungränserna. I mindre kommuner går det smidigt att skapa nätverk 
mellan olika aktörer. Till exempel kan man ordna integrationsutbildningar 
tillsammans med grannkommunen och ta med regionens näringsliv i att 
hitta sätt att sysselsätta invandrarna. 

– Inte ens den humanitära invandringen är endast en sak för social- och 
hälsovårdssektorn, utan det lönar sig att även inleda en diskussion med 
aktörer inom näringslivet och tredje sektorn.

En kommun som planerar att integrera invandrare 
lämnas inte ensam

Tcheuffa framhäver att ingen kommun som planerar integration av in-
vandrare kommer att lämnas ensam. Hjälp erbjuds från flera håll. Bakom 
ett lyckat integrationsarbete ligger ofta god praxis som man lärt sig från 
andra kommuner. 

– Kommunerna berättar ivrigt om sina erfarenheter, och vi regionala 
samordnare förmedlar budskapet. Vi ordnar gärna nätverksbildande 
evenemang och utbildning.
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MELLERSTA FINLAND

En regions erfarenheter: 

DE REGIONALA SAMORDNARNA FÖR HEMMA I FINLAND 
HJÄLPER KOMMUNERNA ATT UTVECKLA INTEGRATIONEN



DET LÖNAR SIG ATT INTEGRERA I KOMMUNEN

NYKOMLINGAR BLIR PERMANENTA INVÅNARE I 
KOMMUNEN

Då personer som får internationellt skydd bosätter sig i en 
kommun permanent betyder detta att andelen av kommunens 
befolkning som är i arbetsför ålder växer och näringslivets möj-
ligheter utvidgas. Invandrares permanenta bosättning i en kom-
mun stöds av högklassiga integrationstjänster, möjligheter till 
studier eller att komma in i arbetslivet, samt en upplevelse av att 
verkligen vara en del av samhället i kommunen. Det lönar sig för 
kommunerna att ta i bruk verksamhetsmodeller som fungerat 
i andra kommuner och som stöder en permanent bosättning i 
kommunen.

Invandrarens permanenta bosättning i en kommun stöds av 
en attityd enligt vilken alla som anländer i kommunen ses som 
kommuninvånare: för att fortsätta sitt liv behöver personer som 
får internationellt skydd en trygg miljö och ett inkluderande 
samhälle, precis som alla som bor i Finland. 

En satsning på alla kommuninvånares jämställdhet och delaktig-
het är även en satsning på kommunens framtid och kommun-
invånarnas välfärd, även för personer som får internationellt 
skydd.

INVANDRING GÖR KOMMUNERNA MER 
LIVSKRAFTIGA PÅ LÅNG SIKT

Att ta emot och integrera invandrare, inklusive personer som får 
internationellt skydd, förutsätter ordnande av integrationstjäns-
ter, ökad kompetens och en ekonomisk satsning. Att inkludera 
nya kommuninvånare i kommunens gemenskap och verksamhet 
har också med sig många fördelar. 

Integrationen betalar sig själv tillbaka till exempel genom kom-
munens ökade befolkningsmängd och en förbättrad försörj-
ningskvot när nykomlingarna integreras och får arbete. Dess-
utom gör invandrare ofta kommunens näringsliv livskraftigare 
och mångsidigare samt har med sig nya innovationer och ett 
internationellt perspektiv. Bland dem som får internationellt 
skydd finns samma kompetenspotential som bland personer 
som kommit till Finland av andra orsaker.

Genom att ta emot personer som får internationellt skydd gör 
kommunen sitt för att stöda förverkligandet av de mänskliga rät-
tigheterna samt ett mångfaldigt och öppet samhälle. Att aktivera 
dem som får internationellt skydd i kommunens verksamhet och 
att få dem att stanna i kommunen är fast i samarbetet mellan 
det lokala samhället och lokala aktörer.
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Jassin Rezai från S:t Michel 

kom till Finland som kvot-

flykting från Afghanistan i 

2001. Nu hjälper han själv 

invandrare att integreras 

i S:t Michels stads syssel-

sättningstjänsters och Ny-

slotts stads gemensamma 

projekt Lauha.

Jassin Rezai, 30, som föddes i Norra Afghanistan, har undervisat i finska 
språket och kulturen inom Lauha-projektet sedan början av 2015. Projek-
tet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF). Det tvååriga projektet har 
som mål att hitta vägar in i arbetslivet för invandrare som inte har arbete 
eller studieplats och att öka deras språkkunskaper genom arbete.

För personer som deltar i projektet gör man upp en individuell verk-
samhetsplan där man beaktar personens bakgrund och egna intressen. 
Verksamheten kräver ett nära samarbete mellan kommunen, näringslivet 
och tredje sektorn. Invandrarna deltar även själva i att planera verksam-
heten.

– Lauha-projektets verksamhet grundar sig på samarbete mellan myn-
digheter och övriga sektorer. I kundens program kan det ingå två dagar 
språkundervisning och två dagar i en verkstad per vecka. På det här viset 
får de även använda språket och lär sig samtidigt arbetslivsfärdigheter.

 
Lauha-projektet sysselsätter och får deltagarna att 
stanna på orten

Verksamheten förbereder invandrarna för arbete, men den lär dem även 
att känna den finländska arbetskulturen och lokala seden, vilket hjälper 
dem att delta i det lokala samhällets aktiviteter. Inom Lauha-projektet 
berättar man även för deltagarna om det savolaxiska sinneslandskapet.

– Fördelen med en liten ort kan vara en lokal identitet som är enkel att 
förklara för nykomlingar. Här beskriver vi savolaxhet som finländskhet.

För tillfället har programmet ca 50 kunder. För varje kund skriver man 
en presentationstext som är en sida lång som sedan skickas till potentiella 
arbetsgivare inom privata eller offentliga sektorn. Många av dem som 
deltagit i projektet har fått jobb efter att lönesubventions- eller praktik-

perioden upphört och bosatt sig på orten permanent. Responsen från 
arbetsgivarna har varit positiv. Rezai hoppas att arbetsgivarnas positiva 
erfarenheter skulle orsaka en attitydförändring som sedan kunde leda till 
att invandrarnas kompetens identifieras på arbetsmarknaden.

Språkkunskaper och utbildning hjälpte i det nya 
hemlandet 
Jassin Rezai tillhör hazarerna, en förföljd minoritet som utsattes för folk-
mord under inbördeskriget i Afghanistan 1998. Vid millenniumskiftet fick 
Rezai och hans mamma FN:s flyktingorganisation UNHCR:s flyktingstatus 
på grund av internationellt skydd.

– Under veckan innan min avfärd mördades 8 000 hazarer brutalt i min 
hemstad Mazar-i-Sharif, och jag förlorade största delen av mina anhöriga. 
Jag var 13 år gammal när jag och min mamma flydde till Iran, där vi bodde 
i två år. Där var vi inte heller trygga, så vi tvingades söka hjälp hos UNHCR. 
Det var som en lottovinst när vi fick komma till tryggheten i Finland. 

Rezai och hans mamma sändes till Jyväskylä, där de båda två först 
deltog i undervisning i finska. Rezai berättar att han genast förstod att 
språkkunskaper och utbildning skulle hjälpa honom att klara sig i det nya 
hemlandet. Nu har han studerat statskunskap vid universitet i tre år och 
tagit en examen i samhällspedagogik vid S:t Michels yrkeshögskola.

– Jag började arbeta 2001 med att dela ut reklam. Jag hade tur efter-
som jag genast kom med i många olika slags verksamhet och byggde upp 
nätverk.
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JASSIN REZAI KOM TILL FINLAND SOM FLYKTING, NU 
HJÄLPER HAN ANDRA MED INTEGRATIONEN 

S:T MICHEL

Erfarenheter om integration



Läs mer om ämnet:      integration.fi.

Följ även arbets- och näringsministeriets 

kompetenscentrum för integrationsfrämjande 

på Twitter  @KOTOoske    och bekanta dig 

med videorna på deras    YouTube-konto.

http://www.integration.fi
https://twitter.com/kotooske
https://www.youtube.com/channel/UCZr-R_si1ZFeP3GVNk8zutA

