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INLEDNING

Programmets relation till Berättelsen om Esbo
Berättelsen om Esbo är stadens nya strategi 2013–2017. Den inriktar kraftfullt och tydligt stadens
verksamhet mot gemensamma mål. Enligt stadens vision är Esbo en ansvarsfull och human
föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det är bra att bo, lära, arbeta och
företaga för alla och där invånaren kan påverka på riktigt. Till Esbos värderingar hör jämlikhet.
Målen i Berättelsen om Esbo gäller alla Esbobor.

Målet med det här programmet är att säkra att Esbobor med invandrarbakgrund är jämlika med
tanke på de mål som ställs upp i visionen. Esbo är för alla och det finns ingen plats för rasism.

I de strategiska målen i Berättelsen om Esbo sägs att invånarna aktivt och självständigt tar hand om
sig själva, sina närstående och sin närmiljö. Ingen blir dock utan stöd när det behövs. Det här är en
god beskrivning på utgångspunkterna för programmet för kulturell mångfald. Invandrare kan inte
integreras i Esbo utan att de själv aktivt deltar. Staden stöder integrationen av invandrare genom att
genomföra detta program. Staden samarbetar med religiösa församligar och med t.ex. idrotts- och
kulturföreningar för att stöda detta.

Programmets syfte
Det finns en lag om integration av invandrare. Enligt lagen är kommunen allmänt ansvarig och
samordningsansvarig för utvecklandet av invandrarnas integration samt för planeringen och
uppföljningen av integrationen på lokal nivå. Kommunen ska för att främja integrationen och stärka
det sektorövergripande samarbetet göra upp ett program för integrationsfrämjande som godkänns i
kommunfullmäktige.

I Esbo heter programmet för integrationsfrämjande programmet för kulturell mångfald. Dess
utgångspunkt är de ändringar i befolkningsstrukturen som ägt rum och den prognostiserade
befolkningsutvecklingen. I Berättelsen om Esbo konstateras att Esbo är en tvåspråkig och
mångkulturell stad med fem stadscentrum och två lokalcentrum, 260 000 invånare och täckande
service för alla.

Stadens mål är att lösa problemen och gripa möjligheterna som ett ökande antal invånare med
utländska modersmål för med sig på ett sätt som betjänar alla stadsbor. I programmet för kulturell
mångfald ingår mål och medel för detta. Tyngdpunkten ligger på det konkreta utvecklingsarbetet
och på uppföljning av de viktigaste processerna.

Invandrare i Finland och i Esbo
Inom statistiken definieras invånare med invandrarbakgrund vanligtvis utifrån deras modersmål eller
medborgarskap. Utgår man från medborgarskap inkluderas personer som fått finskt medborgarskap
inte i statistiken över personer med invandrarbakgrund. I början av år 2013 bodde 195 511 personer
med utländskt medborgarskap i Finland, men 266 949 personer hade ett annat modersmål än
svenska, finska eller samiska.

Det här programmet följer i första hand upp utvecklingen bland och tjänster för invånare med
utländska modersmål. I vissa mätare i det här programmet talas det dock inte om utländska
modersmål utan om utländska medborgare. Det här beror på att ett flertal register inom den
offentliga förvaltningen inte innehåller pålitliga uppgifter om invånarnas eller kundernas modersmål.

Skillnaderna i hälsa och välfärd är mycket svåra att jämna ut i enlighet med de mål som Berättelsen
om Esbo ställer upp om staden inte har en klar bild av skillnaderna mellan olika befolkningsgrupper.
För närvarande finns inte mycket information om hur invandrarna utnyttjar olika tjänster i staden.
Det är viktigt att utveckla statistikföringen av hur invandrare använder olika tjänster, av hur väl de
integrerats och av deras välfärd.
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Invandringen har i rask takt påverkat befolkningsstrukturen i Esbo. I början av 2013 hade 28 976
Esbobor, det vill säga 11,3 procent, ett annat modersmål än finska eller svenska. Så sent som vid
millennieskiftet var andelen mindre än 4 procent.

Under de senaste åren har antalet Esbobor med utländska modersmål ökat med omkring 3 000
personer årligen. Antalet Esbobor med utländska modersmål överskred 20 000 år 2009 och 30 000
år 2013. Enligt prognoserna kommer antalet att öka i snabb takt. Enligt befolkningsprognosen från
2013 kommer Esbo att ha närmare 65 000 invånare med ett utländskt modersmål år 2030. Det
skulle innebära att 21 procent av alla Esbobor och 24 procent av Esbobor i arbetsför ålder skulle ha
ett utländskt modersmål år 2030.

Invandrarna i Finland koncentreras till de stora städerna vilket också syns i Esbo. Av alla personer i
Finland med utländskt modersmål bodde 11 procent i Esbo och 48 procent i huvudstadsregionen år
2013.

Invandrare och stadens tjänster
Man ägnar ofta särskild uppmärksamhet åt specialtjänster som endast riktas till invandrare. I början
av integrationen är specialtjänster som stöder övergången till normala tjänster viktiga. Dessa
omfattar exempelvis språkutbildning och rådgivning för invandrare. Stadens största utmaning är
dock att sörja för allmänna kommunala tjänster av hög kvalitet som svarar mot de behov alla
Esbobor har, oberoende av deras bakgrund.

Enligt lagen om likabehandling ska myndigheterna i all sin verksamhet målmedvetet och
systematiskt främja likabehandling. Invandrare kan ha en sämre utgångspunkt för att trygga sin
egen välfärd än andra. Det här kan i vissa situationer förutsätta positiv särbehandling för att
garantera en faktisk likvärdighet. I praktiken innebär det här till exempel att man reserverar längre
tid vid kundtjänsten om kunden inte talar en god finska eller svenska. Det kan också innebära
utbildning som riktas till vissa grupper.

Positiv särbehandling är inte det samma som favorisering med målet att försätta en person eller en
grupp i en bättre ställning än de övriga. Då en viss grupp särbehandlas får detta inte leda till att en
annan grupp diskrimineras. Därför ska det alltid vara möjligt att utförligt motivera positiv
särbehandling och den ska vara rätt dimensionerad med tanke på målet man vill uppnå.

Ryska
Estniska
Engelska
Somaliska
Kinesiska

De vanligaste främmande språken i Esbo

personer
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Verkställande och uppföljning av programmet
Enligt stadsstyrelsens beslut när den tillsatte delegationen för mångkulturella frågor hör deltagande i
beredningen av programmet samt i uppföljningen och utvärderingen av programmet till
delegationens uppgifter. Delegationen är ett samarbetsorgan för invandrare, organisationer,
myndigheter och stadens beslutsfattare. Ansvaret för att programmet verkställs och följs upp hör till
den tvärsektoriella ledningsgruppen för främjande av välfärd och hälsa. Också de enskilda
sektorerna och resultatenheterna sörjer för att programmet verkställs och följs upp.

Programmets struktur
I Esbo pågår fem förvaltningsövergripande utvecklingsprogram. Genom dem försöker staden hitta
lösningar på sina största problem. Samtliga utvecklingsprogram tar upp invandrare eller kulturell
mångfald. Den första delen i programmet för kulturell mångfald är ett sammandrag av dessa. Del
två innehåller mål och riktlinjer som inte ingår i något av utvecklingsprogrammen.

PROGRAMMET FÖR KULTURELL MÅNGFALD
Del 1: De förvaltningsövergripande
programmens riktlinjer om
invandrare

• Invånarna deltar
• Sund ungdom
• Livskraft för äldre
• Hållbar utveckling
• Konkurrenskraft, innovativitet

och företagsamhet

Del 2: Riktlinjer som faller utanför
de förvaltningsövergripande
programmen

• Personal
• Språkkunskaper
• Sysselsättning och utkomst
• Hälsa och välfärd
• Kommunikation
• Mottagning av invandare av

humanitära skäl
• Bostadslöshet bland invandrare
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Del 1: De förvaltningsövergripande programmens
riktlinjer om invandrare och kulturell mångfald
Programmet Invånarna deltar
Inom det här programmet ställs Esbo speciellt inför en utmaning i samband med att nya invånare
flyttar till Esbo och ska slå rot i staden och uppleva den som sin hemstad. Ett av målen i
utvecklingsprogrammet går ut på att beakta olika gruppers delaktighet(barn, unga, äldre,
invandrare, utslagna, internationella invånare). Olika Esbobors behov beaktas. Esbo välkomnar nya
kommunbor. Enligt programmet uppskattar Esbo internationalitet och tolerans.

Programmet har som mål att höja valdeltagandet i kommunalvalet 2016 bland utlänningar till 20
procent (mot 16,9 procent i valet 2012). Flera försök för att öka olika gruppers delaktighet kör igång
och verksamheten med de internationella invånarna utökas. En av åtgärderna är att aktivera
personer som deltar lite.

Programmet Sund ungdom
Programmet Sund ungdom har som mål att stärka välbefinnandet bland unga och hjälpa dem få
fotfäste i samhället inom ramen för fyra målhelheter:

1. Välbefinnandet ökar bland ungdomarna och möjligheterna till fortsatta studier ökar
2. Alla unga ska ha tillgång till meningsfull fritidsverksamhet oberoende av socioekonomiska

eller andra utgångspunkter
3. Bostadslösheten bland ungdomarna sjunker
4. Arbetslösheten bland ungdomarna sjunker

Vid förverkligandet av de ovan nämnda målen fäster man i ungdomsgarantins anda speciellt
uppmärksamhet vid att unga med utländska modersmål, handikappade unga och romska unga ska
få fotfäste i samhället.

I den gemensamma ansökan våren 2012 blev 10 procent av de finskspråkiga ungdomarna i Esbo
utan en utbildningsplats på andra stadiet. Motsvarande siffra för ungdomar med främmande
modersmål var 26 procent. Våren 2013 var antalet Esboungdomar utan en utbildningsplats över 3
000. Enligt Statistikcentralen utgjorde unga med utländska modersmål 40 procent av de ungdomar i
huvudstadsregionen som var utan utbildning och sysselsättning år 2010. Ungdomar med utländska
modersmål löper en fem gånger större risk att bli utslagna än infödda ungdomar.

Det är speciellt viktigt att ägna uppmärksamhet åt ungdomar med utländska modersmål eftersom
deras antal snabbt ökar. Enligt en färsk befolkningsprognos kommer Esbo att ha över 25 000
invånare under 35 år med utländska modersmål år 2030. Andelen personer med utländska
modersmål i åldersgruppen under 35 år skulle enligt prognosen då uppgå till mer än 22 procent.

Enligt befolkningsprognosen kommer andelen invånare med utländska modersmål att vara ännu
större i åldersgruppen 16–64-åringar. Av Esbobor i arbetsför ålder kommer var fjärde att ha ett
utländskt modersmål är 2030. Därför är det med tanke på tillgången till arbetskraft viktigt att
ombesörja att också ungdomar med utländska modersmål får en examen på andra stadiet och att
de efter det antingen fortsätter till studier i högskola eller ut i arbetslivet.

Berättelsen om Esbo ställer upp målet att sysselsättningsgraden bland de unga ska vara på den
högsta nivån i landet. Med tanke på ungdomar med utländska modersmål är det viktigt att se till att
de är tillräckligt kompetenta i finska, så att de kan få fotfäste i studie- och arbetslivet. Staden
hänvisar i samarbete med arbetsförvaltningen unga till arbete, arbetsprövning, verkstäder samt
studier effektivare än förr, i enlighet med ungdomsgarantin. Speciellt beaktas unga med
invandrarbakgrund.

Ett av målen i det förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammet är att trygga möjligheten att gå
ut grundskolan för unga invandrare som kommit till landet i slutet av läropliktsåldern. Detta
ombesörjs genom att utöka elevplatserna vid Espoon aikuislukio med inriktning på avgångsbetyg
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från grundskolan. De vidare studiestigarna för ungdomarna som deltar den här utbildningen vid
vuxengymnasiet ombesörjs.

Det är möjligt att på rekommendation av sakkunniga göra preciseringar i programmet som gäller
vissa specialgrupper bland ungdomarna (invandrarbakgrund, romer, funktionsnedsättning) om de
anknyter till de allmänna målen för programmet som fullmäktige godkänt.

Programmet Livskraft för äldre
En allt större andel av de Esbobor som får ålderspension under de kommande årtiondena är
invandrare.

Programmet Hållbar utveckling
Inflyttningen av folk med utländska modersmål är förstärker välfärden i Esbo. Inflyttningen föryngrar
befolkningsstrukturen ytterligare samt bromsar minskningen av åldersgruppen unga i arbetsför
ålder.

Urbaniseringen och tillväxten medför dock också problem, till exempel ensamhet, utslagning och
andra sociala problem. Den snabba folkökningen, den ökande andelen äldre, det ökande antalet
barn och kommunbor med utländskt modersmål ökar behoven av tjänster och serviceproduktion.
Det finns stora skillnader i välfärden mellan olika befolknings- och åldersgrupper och mellan olika
områden i Esbo.

Varje stadscentrum i Esbo har en egen personlighet och identitet som borde stärkas. Särdragen och
känslan av gemenskap stöds med beaktande av de viktiga målen, såsom motverkande av
segregation, en minskning av skillnaderna i välfärd, samt en jämn placering av bostäder med olika
slags besittning och ägande.

Stadens nätverksstruktur skapar förutsättningar för en hållbar livsstil och för social sammanhållning.
I samband med detta ombesörjs socialt hållbar utveckling i nya bostadsområden och genom
kompletterande bebyggelse också i gamla bostadsområden på så sätt att det i varje område finns
bostäder med olika slags besittning och ägande.

De ekonomiska förmånerna av en socialt hållbar stadsstruktur utvärderas och en så kallad vägkarta
till en socialt hållbar stadscentrumsstruktur i Esbo skapas. Dessutom bedöms de optimala
andelarna av bostäder med olika slags besittning och ägande för att motverka segregation.

Programmet Konkurrenskraft, innovativitet och företagsamhet
Enligt programmet ska den internationellt färgade vardagen locka experter, vilket främjar stadens
konkurrenskraft. Stadens attraktionskraft ska locka investeringar, kompetent personal och
studerande till området. Detta höjer konkurrenskraften inom företagen i staden.  Staden erbjuder
smidiga verksamhetsförutsättningar för företag och beaktar de behov internationella företag och
deras personal har. Esbo är attraktiv mötesplats för internationella expertet inom teknologi och
vetenskap. Internationella framgångar eftersträvas genom att främja sakkunniga invandrares
karriärer.

Staden stöder företagsamhet. Företagstjänsterna utvecklas så att de omfattar rådgivning för nya
företag och tjänster som behövs vid förändring och utveckling av företaget. Även behoven hos
företagare med invandrarbakgrund beaktas.

Samarbetet med statens sysselsättningsaktörer utökas. Målet är en betydande förbättring av ungas
och invandrares position på arbetsmarkanden. Det är nödvändigt för att man ska kunna trygga
tillgången på arbetskraft. En metod för att förbättra positionen på arbetsmarknaden är att kräva
socialt ansvar vid upphandlingen så att företagen sysselsätter arbetslösa eller erbjuder inlärning i
arbetet.
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Del 2: Riktlinjer som faller utanför de
förvaltningsövergripande programmen

De riktlinjer som dras upp i den här delen stöder målen i Berättelsen om Esbo samt
fullmäktigeperiodens mål som gäller integration av invandrare. Målen i programmets andra del
gäller stadens personal, invandrarnas språkkunskaper, sysselsättning och utkomst, hälsa och
välfärd, kommunikation, mottagning av invandrare av humanitära skäl samt bostadslöshet bland
invandrare.

Mätare definieras för alla mål som kan mätas kvantitativt. På grund av bristfälliga statistik- och
registeruppgifter är det inte möjligt att följa upp hur alla mål i den här delen förverkligats.

Personal
Rubrikerna för stadens värderingar och verksamhetsprinciper är invånar- och kundorientering,
ansvarsfullt föregångarskap och rättvisa. Ett strategiskt mål är att en kompetent personal som kan
förnya sig utvecklar tjänsternas kvalitet och produktiviteten.

När andelen stadsbor med invandrarbakgrund ökar kan staden ombesörja kundorienteringen ge-
nom att säkerställa att personalstrukturen motsvarar befolkningsstrukturen. Till exempel hade 16
procent av personalen i äldreomsorgen ett utländskt modersmål i slutet av 2013. Då antalet äldre
med utländska modersmål ökar blir deras kunskaper allt viktigare. Många som lärt sig finska eller
svenska i vuxen ålder kan glömma språket då de blir äldre. Detta har till exempel hänt många fin-
ländare som i tiden flyttade till Sverige, trots att de hade arbetat i en svenskspråkig miljö i tiotals år.

Stadens mål är att andelen anställda med invandrarbakgrund närmar sig andelen invandrare i Esbo.
I början av 2014 hade Esbo 717 anställda med utländskt modersmål. Dessa utgjorde över 5 procent
av stadens personal. Som arbetsgivare främjar staden jämlikhet mellan invandrare och infödda
finländare på arbetsmarknaden. Staden har ingen tolerans av diskriminering på grund av etnisk
tillhörighet eller andra personliga egenskaper.
Mål Mätare Ansvarig
Andelen kommunalt anställda
med utländska modersmål
närmar sig andelen invånare med
utländska modersmål i Esbo.

Andelen anställda med utländskt
modersmål i förhållande till an-
delen av befolkningen (hela sta-
den och de enskilda sektorerna).

Personalförvaltningen,
sektorernas ledning

Staden eftersträvar också att anställda med utländska modersmål ska arbeta inom olika sektorer i
staden, även som chefer och sakkunniga.
Mål Mätare Ansvarig
Anställda med utländska
modersmål arbetar i olika enheter
i staden.

Andelen arbetsplatser med
åtminstone en anställd med
utländskt modersmål (hela
staden och enskilda sektorer)

Personalförvaltningen,
sektorernas ledning

De ovannämnda målen innebär inte att staden skär ner på kompetenskraven för arbetssökande
med främmande modersmål.

Enligt en utredning av arbets- och näringsministeriet år 2012 förekommer strukturell diskriminering
på basis av etnisk bakgrund på den finländska arbetsmarknaden. Esbo motverkar detta, till exempel
genom modellen för rekrytering av invandrare. Verkställandet av den är en central del av de avtal
om samarbete inom metropolpolitiken som staden och staten ingått. Rekryteringsmodellen och
andra åtgärder som främjar anställandet av invandrare ses över om överrepresentationen av
invandrare bland de arbetslösa sjunker märkbart eller om andelen anställda med utländska
modersmål uppnår andelen Esbobor med utländska modersmål.
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Språkkunskaper

Barn och unga
Ett av målen i Berättelsen om Esbo är att erbjuda barn och ungdomar i Esbo goda utgångspunkter
för livet i trygga och inspirerande daghem och skolor. Inom dagvården och den grundläggande
utbildningen skapas en grund för att invandrarbarn som flyttat till eller fötts i Finland ska få jämlika
utgångspunkter för ett aktivt medlemskap i samhället. Stadens mål är att sörja för att barnen lär sig
finska och svenska samt för att de upprätthåller och utvecklar sina modersmålskunskaper.

Staden har som mål att sörja för kompetensen i finska/svenska bland barn och ungdomar med
invandrarbakgrund. Språkkunskaperna skapar en grund som hjälper ungdomarna att klara sig i sina
fortsatta studier och i arbetslivet.
Mål Mätare Ansvarig
Sörja för kompetensen i
finska/svenska bland barn och
ungdomar

Det förverkligade timantalet per
elev i undervisningen i finska/
svenska som andra språk.
Andelen barn med utländska
modersmål som daghemmet och
föräldrarna tillsammans gjort upp
en tvåspråkighetsplan för.

Dagvården, den grundläggande
utbildningen.

Goda kunskaper i det egna modersmålet stöder uppbyggnaden av identiteten i ett mångkulturellt
samhälle, utvecklingen av abstrakt tänkande samt inlärningen av finska och svenska. Inom
dagvården stöds kunskaperna i det egna modersmålet genom en starkare fostringsgemenskap med
föräldrarna. Inlärningen av finska/svenska främjas i dagvården och inom den grundläggande
utbildningen som en del av vardagen. Personalens kompetens i språkpedagogik utvecklas
systematiskt. Inom den grundläggande utbildningen svarar lärarna i modersmålet för
språkpedagogiken i samverkan med lärarna i de övriga språken och de övriga ämnena samt med
föräldrarna.

Det är viktigt att stöda flerspråkigheten bland barn och unga. Deras språkkunskaper är i framtiden
en viktig resurs för det finländska samhället och för företagens internationella framgång.
Mål Mätare Ansvarig
Upprätthållande och utveckling av
språkkunskaperna bland
flerspråkiga barn och ungdomar

Andelen barn och ungdomar med
utländskt modersmål som deltar i
undervisning i modersmålet inom
förskoleundervisningen och den
grundläggande utbildningen.

Dagvården, den grundläggande
utbildningen

För att förstärka likställdheten bland ungdomar ordnar staden undervisning som förbereder unga
invandrare för gymnasieutbildning. Utbildningen inleds hösten 2014 med en grupp i Leppävaaran
lukio och vid behov utvidgas utbildningen. År 2014 trädde en lagändring om ärendet i kraft. Enligt
lagen inbegriper studierna finska eller svenska och vid behov andra språksamt studiefärdigheter
som behövs i gymnasiet, kulturkännedom och studiehandledning.

För närvarande fortsätter en mindre andel av invandrarna till gymnasier och högskolor jämfört med
infödda finländare. En större andel av invandrarna deltar i stället i yrkesutbildning och arbetar i
utförande yrken. Ungdomarnas likställdhet inom utbildningen är en viktig förutsättning att de klarar
sig i arbetslivet och blir fullvärdiga medborgare. Det är viktigt att hela den kunskapspotential de
yngre årskullarna har kan utnyttjas av samhället. Därför följer detta program upp hur Esboungdomar
söker sig till studier på andra stadiet och hur de klarar sig i studierna. Ungdomarna tar också del av
utbildning på andra stadiet i andra kommuner, vilket innebär att det är svårt att få exakta och
kommunspecifika uppgifter. Antalet ungdomar som slutför sina studier på andra stadiet i Esbo ger
dock en bra bild av situationen.
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Mål Mätare Ansvarig
Ungdomarnas likställdhet inom
utbildningen ombesörjs.

Andelen med utländskt modersmål
av 18–19-åringarna, andelen unga
med utländskt modersmål som
utexamineras från yrkesinstitutet
Omnia och från gymnasierna i
Esbo.

Den grundläggande utbildningen
och gymnasierna. Tillsammans
med yrkesinstitutet Omnia

Vuxna invandrare
För språkutbildningen i finska/svenska bland vuxna, arbetslösa invandrare svarar i första hand
staten, enligt lagen om främjande av integration. Den utförs närmast i form av arbetskraftsutbildning.
Detta är det viktigaste redskapet för integrationspolitiken bland vuxna.

Eftersom invandrarbefolkningen är starkt koncentrerad till de större städerna är både mängden och
kvaliteten på den arbetskraftspolitiska integrationsutbildningen viktiga frågor för Esbo och de övriga
stora städerna. Esbo verkar i tätt samarbete med de övriga städerna i huvudstadsregionen för att se
till att integrationsutbildningen svarar på den utmaning som uppstår då antalet invandrare ökar.
Trots att det inte är staden som anordnar arbetskraftspolitisk utbildning följs tillgången till
utbildningen uppvid verkställandet av det här programmet. År 2013 väntade arbets- och
näringsbyråns kunder i Esbo i omkring sex månader på sin första språkkurs.
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Mål Mätare Ansvarig
Esbos fördel vid statens
språkutbildning ombesörjs.

Väntetiden till den första
språkkursen för arbetslösa
invandrare.

Koncernstaben. Tillsammans med
övriga stora städer

Staden har i första hand ansvar för språkutbildningen av de invandrare som inte hör till
arbetskraftsutbildningens målgrupp. I praktiken gäller detta till exempel sysselsatta och äldre
invandrare samt föräldrar som är hemma med sina barn.

Oftast är det mödrarna som är hemma med barnen, vilket innebär att det med tanke på
jämställdheten mellan könen är viktigt att ordna språkundervisning för föräldrar. Då
språkkunskaperna förstärks förbättras hela familjens välfärd och integration samt kvinnornas
möjligheter på arbetsmarknaden efter avslutad familjeledighet. Esbo arbetarinstitut ordnar
undervisning i finska för den ovannämnda gruppen. Utbildningen av hemmaföräldrar och äldre
utvecklas i samarbete med dagvården, äldreomsorgen, föreningar och församlingar. Enligt
Berättelsen om Esbo samarbetar staden nära med kyrkliga församlingar bland annat för integrering
av invandrare. För undervisningen i svenska står arbetarinstitutets svenska avdelning Arbis.
Mål Mätare Ansvarig
Språkutbildning ordnas för de
vuxna invandrare vilkas
språkutbildning är på stadens
ansvar.

Antal lektioner i finska/svenska
och antalet kursdeltagare i
arbetarinstitutet. Uppföljning av
antalet kursdeltagare och
språklektioner för hemmaföräldrar
uppdelat efter vem som ordnat
barndagvården under utbildningen
(öppna daghem, församlingar,
föreningar).

Arbetarinstitutet. Tillsammans med
daghem, församlingar, föreningar

Sysselsättning och utkomst
Enligt Berättelsen om Esbo är stadens mål att höja sysselsättningsgraden till 75 procent och sänka
arbetslösheten till högst 5 procent. Sysselsättningsgraden bland de unga ska vara på den bästa
nivån i hela landet. Invandrarna ska vara väl integrerade och bidra med sin kompetens till
utvecklingen av Esbo. Företagen i Esbo ska vara framgångsrika på den internationella marknaden.

Andelen av den arbetsföra befolkningen som har utländska modersmål ökar i huvudstadsregionens
pendlingsområde till över 25 procent år 2030 (se bilden nedan). Det är inte möjligt att nå stadens
sysselsättningsmål om sysselsättningen av invandrarna inte lyckas bättre än hittills. Under den förra
fullmäktigeperioden var arbetslöshetsgraden bland utlänningar i Esbo omkring tre gånger så stor
som arbetslöshetsgraden i allmänhet.

Invånare i arbetsför ålder (20–64-åringar) i Esbo, Helsingfors och
Vanda enligt modersmål 2000–2013 och prognos för 2014–2030

Utländska modersmål

Finska och svenska som modersmål

In
vå

na
re
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Utvecklingen bland befolkningen i arbetsför ålder innebär också att det blir mycket svårt för både
företag och den offentliga sektorn att få den arbetskraft de behöver om invandrarna inte sysselsätts
bättre än för tillfället. Samtidigt som andelen av den arbetsföra befolkningen som har utländska
modersmål fortsätter att öka förväntas också antalet arbetstillfällen öka. I huvudstadsregionen fanns
omkring 616 000 arbetstillfällen år 2011. År 2020 uppskattas antalet arbetstillfällen vara omkring
695 000 och år 2035 sammanlagt 807 000. Prognosen om utvecklingen av arbetstillfällen togs fram
vid planeringen av trafiksystemet i Helsingforsregionen (HLJ 2011).

I slutet av 2013 uppgick arbetslösheten bland utlänningar i Esbo till 21,6 procent, i Helsingfors till
28,1 procent och i Vanda till 31,6 procent. Sysselsättningen bland invandrare blir bättre allt efter att
de varit i Finland en längre tid (se bilden). Eftersom en betydlig del av invandrarna som bor i Esbo
kommit till Finland relativt nyligen ger statistiken som beskriver situationen vid en viss tidpunkt en
alltför dyster bild av arbetslösheten bland dem. Omkring 20 procent av invandrarna i Esbo har
kommit till Finland under de senaste två åren.

Arbetet har en central roll i det finländska samhället. Också invandrarna som bor i Finland
framhåller att det är viktigt och värdefullt att arbeta. Enligt arbets- och näringsministeriets
invandrarbarometer från 2013 anser invandrarna att arbete är den viktigaste bidragande faktorn i en
lyckad integration.

Invandrarna som redan bor i Finland har en stor arbetskraftspotential på grund av åldersstrukturen
och det nuvarande sysselsättningsläget. Av invandrarna i Finland är 80 procent i arbetsför ålder. År
2012 var sysselsättningsgraden bland de invånare i Finland som fötts utomlands 63,8 procent och
bland invånare som fötts i Finland 69,6 procent.

Studier i Finland har blivit det näst vanligaste orsaken till beviljade uppehållstillstånd, vilket innebär
att allt fler utlänningar utexamineras från läroanstalter och högskolor i Finland och kommer ut på vår
arbetsmarknad. År 2012 utgjorde studier orsaken till 32 procent av de beviljade uppehållstillstånden
i Finland. Under hösten samma år studerade nästan 3 000 utländska studerande för examen vid
Aalto-universitetets, Laureas, Metropolias och Omnias verksamhetsställen i Esbo.

En snabbare sysselsättning av invandrare är målet för ett flertal åtgärder. Esbo, Helsingfors och
Vanda har tillsammans med arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet
samt representanter för näringslivet undertecknat en treårig avsiktsförklaring för metropolpolitiken i
december 2012. Staden träffar årligen ett samarbetsavtal om sysselsättningsmålen och -medlen
med Nylands arbets- och näringsbyrå. En av tyngdpunkterna i avtalet ligger på en förbättrad
sysselsättning bland invandrarna. Dessutom deltar staden aktivt tillsammans med sina regionala
partner i utvecklandet av redskap som ska främja kompetenta av högt utbildade invandrares
karriärer vid företagen som tävlar på den internationella marknaden.

Andelen sysselsatta bland invandrare på 18–64 år
enligt året då de kommit till Finland?
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Mål Mätare Ansvarig
Sysselsättningen bland invandrare
förbättras.

Arbetslöshetsgraden bland den
utländska arbetskraften (för
jämförelsens skull visas också den
allmänna arbetslöshetsgraden)

Koncernstaben samt social- och
hälsovårdssektorns
sysselsättningstjänster.
Tillsammans med arbets- och
näringsförvaltningen

Personer som inte klarar sig på arbetsmarknaden måste ofta lyfta utkomststöd, speciellt i
huvudstadsregionen med dess höga levnadskostnader. Den högre arbetslösheten bland invandrare
och den lägre inkomstnivån bland de sysselsatta invandrarna syns tydligt i stadens statistik över
utkomststöd.

År 2012 fick 6 procent av finländska Esbobor och 23 procent av utländska Esbobor utkomststöd.
Det mest oroväckande var dock att så mycket som 46 procent av de utländska barnen i Esbo levde i
familjer som fick utkomststöd år 2012. Stadens balanserade utveckling kan äventyras om fattigdom
bland invandrarna går i arv, om sysselsättningen inte förbättras och om det inte är möjligt att
ombesörja barnens likställdhet inom utbildningen.
Mål Mätare Ansvarig
Färre invandrare är beroende av
utkomststöd.

Andelen av de utländska
Esboborna som lyft utkomststöd
och andelen av de utländska
barnen som lever i familjer som
lyft utkomststöd (för jämförelsens
skull visas också läget bland
finländarna i Esbo).

Det är inte möjligt att utse en
enskild ansvarig. Målet anknyter
bland annat till sysselsättning och
likställdhet inom utbildning.

Hälsa och välfärd

Hälsa
I Berättelsen om Esbo vill man genom att utveckla tjänster bland annat minska skillnaderna i hälsa
och välfärd samt förebygga problem. Institutet för hälsa och välfärd gav år 2012 ut en undersökning
om hälsa och välfärd bland invandrare i Finland. Till undersökningen kallades 3 000 invandrare med
rysk, somalisk eller kurdisk bakgrund. Esbos andel utgjorde 17 procent av alla som deltog i
undersökningen. Undersökningen visade att mentalvården för invandrare samt förebyggandet och
vården av folksjukdomar borde förbättras. Institutet för hälsa och välfärd understryker att
utvecklandet av hälsovård för invandrare, speciellt inom mentalvården, är brådskande. Det
nuvarande systemet når endast ut till en del av dem som behöver tjänsterna.

I en del invandrargrupper förekommer symtom på allvarlig depression och ångest mycket mer
frekvent än bland hela befolkningen. Mängden psykiska symptom varierar starkt beroende på vilket
område invandrarna härstammar från och i vissa invandrargrupper också mellan könen.

Invandrare som fått uppehållstillstånd av humanitära skäl kan ha traumatiska upplevelser som leder
till ett större behov av mentalvård. Det här gäller dock inte alla kvotflyktingar eller asylsökande som
fått uppehållstillstånd.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd har invandrare problem med att få den mentalvård de behöver.
Inom primärhälsovården kan det vara svårt att känna igen behovet av psykisk vård samtidigt som
kulturella faktorer kan påverka vårdens effektivitet.

Institutet för hälsa och välfärd anser det vara extremt viktigt att de speciella problem inom
mentalvården som beror på det ökande antalet invandrare kan lösas. I Esbo tacklar man problemet
bland annat genom att utbilda personalen inom mentalvården. Hänvisningen av patienter från
primärhälsovården till mentalvården utvecklas. En av tyngdpunkterna i detta arbete är att känna
igen behovet av mentalvård, Ett problem är att det inte finns täckande uppföljningsuppgifter om hur
invandrarna använder hälsovård och mentalvård i Esbo. Uppföljningen utvecklas under
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fullmäktigeperioden. Mer utförliga uppföljningsuppgifter kan också utnyttjas för en uppskattning om
det behövs skräddarsydda tjänster för någon invandrargrupp.

Institutet för hälsa och välfärd uppger att folksjukdomar och riskfaktorer, exempelvis diabetes,
övervikt, matvanor och för lite motion utgör risker för hälsa, välbefinnande och funktionsförmåga
bland många invandrare. Till exempel upplevde 60 procent av de kurdiska och somaliska kvinnor
över 45 år som deltog i undersökningen att det var svårt att gå uppför trappor. Behovet av stöd och
tjänster för personer med nedsatt funktionsförmåga kommer sannolikt att öka betydligt, då de
invandrargrupper som redan i arbetsför ålder har funktionsnedsättningar blir äldre.

Social- och hälsovårdsministeriet har gett ut ett program för att stoppa könsstympning av kvinnor
och flickor. Det rekommenderas att kommuner som har gott om invånare med invandrarbakgrund
gör upp detaljerade planer för det förebyggande arbetet. Arbetet med detta har inletts i Esbo och
planen kommer att bli färdig under 2014.

Idrott och motion
Esbo främjar hälsa bland invandrare genom att hälsovården hänvisar patienter till
motionsrådgivningen och till motionsgrupper med låg tröskel, om patienterna motionerar för lite med
tanke på hälsan och behöver särskilt stöd för att börja motionera. Det här samarbetet med
idrottstjänsterna har fått beröm av hälsovårdspersonalen. Under den pågående fullmäktigeperioden
kommer också rådgivningsbyråerna för mödra- och barnavård att delta i samarbetet.

I motionsgrupperna kan deltagarna vid behov få information om rätt kost och dess betydelse.
Föräldrar med barn i lekåldern kan vid hälsokontrollerna på rådgivningsbyrån vid behov hänvisas
och sporras att delta i idrottstjänsternas motionsgrupper med låg tröskel. De som behöver särskilt
stöd för att hitta nya levnadsvanor hänvisas till personlig motionsrådgivning eller t.ex. till
viktkontrollgrupper. Dagvårdens öppna tjänster ger råd om levnadsvanor och uppmuntrar till motion
och idrott tillsammans med idrottstjänsterna. Dessutom borde frivilligarbetet för hälsofrämjande
motionsidrott riktas till att inspirera invånare med invandrarbakgrund, speciellt kvinnor, att sköta sin
kondition.
Mål Mätare Ansvarig
Invandrare som hör till riskgrupper
på grund av för lite motion får stöd
med att börja motionera.

Antalet utländska Esbobor som
hälsovården och
rådgivningsbyråerna hänvisat till
motionsrådgivningen.

Rådgivningsbyråerna,
hälsovården, idrottstjänsterna

Idrott och motion kan ha en stor roll vid integrationen av invandrare också utanför de specialgrupper
som redan nämnts. Speciellt för många barn och ungdomar erbjuder idrott möjligheter till
meningsfull hobbyverksamhet, till nya sociala relationer och till att utveckla självkänslan.

Då invandrare ofta har en lägre inkomstnivå än resten av befolkningen kan kostnaderna att delta bli
ett hinder. Idrottstjänsterna erbjuder Esbobarn gratis tjänster i Sporttisklubbar och Muuvigrupper.
Sporttisklubbarna, som blir gratis, erbjuder lekfull idrott för barn i årskurs 1–3- Målet är att ha 60
klubbar hösten 2014.

Muuvigrupperna innebär gratis träning i olika sportgrenar för barn i årskurs 4-6. Under hösten 2013
inleddes verksamhet tillsammans med tre innebandyföreningar som har ordnat tre klubbar både för
flickor och för pojkar. Antalet deltagare och sportgrenar ökas välavvägt.

Muuviverksamheten och Sporttisklubbarna har som mål att utöka ungdomarnas möjligheter till
motion och idrott, att främja hälsa och välbefinnande samt att motverka diskriminering. År 2014
kommer idrottstjänsterna också att skapa en modell för fördelning av idrottsunderstöd till föreningar
som ordnar motionsidrott med låg tröskel. Vid utdelningen av idrottsbidrag beaktas aktivering av
invandrare i enlighet med grunderna för beviljandet av understödet. Trots att målet är att få
invandrare att delta i föreningsverksamheten, stöds också särskilda motionsgrupper för invandrare
genom att erbjuda lokaler och instruktörer.
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Tidigt stöd för barnfamiljer
Under de senaste åren har andelen barnskyddsklienter bland invandrarna ökat markant snabbare
än andelen bland den övriga befolkningen. Det finns inte tillräckligt med information om vilka tjänster
barnfamiljer med invandrarbakgrund behöver. Under programperioden undersökt frågan närmare
och verksamheten utvecklas utgående från den information som kommit fram. Till exempel finns
planer på att bilda riktade grupper (t.ex. för familjeträning). Barnskyddets familjearbete har goda
erfarenheter av familjearbetare med invandrarbakgrund. Sådana tjänster med låg tröskel utvidgas i
mån av möjlighet. Arbetet att stöda barnfamiljer sker i tätt samarbete med församlingar och
föreningar.
Mål Mätare Ansvarig
Tjänsterna utvecklas så att
invandrarfamiljernas behov kan
identifieras bättre och så att de
kan få ändamålsenliga tjänster vid
rätt tid.

Andelen barn som anvisats till
vård utom hemmet av alla
utländska medborgare i åldern 0–
17 år (för jämförelsen skull visas
också läget bland den övriga
befolkningen).

Social- och hälsovårdssektorns
tjänster (speciellt familje- och
socialtjänster) samt
bildningssektorns tjänster.

Kultur
Konst och kultur har en stor inverkan på hälsa och välbefinnande, vilket påvisats av otaliga
utredningar. Kulturevenemang kan minska ensamheten, erbjuda möjligheter till gemensamma
upplevelser och hjälpa människor att slå rot i en ny miljö.

Resultatenheten för kultur försöker på många olika sätt säkerställa att också Esbobor med
invandrarbakgrund kan ta del av alla dessa positiva effekter. Med behovsprövat kulturbidrag kan
Esbobor med invandrarbakgrund aktiveras till att självständigt engagera sig i kultur. Personer med
invandrarbakgrund som ansöker om bidrag kan behöva extra mycket personlig handledning och
rådgivning vid ansökningen om bidrag och vid genomförandet av projektet. Principerna för
beviljande av kulturbidrag uppdateras under den pågående fullmäktigeperioden. Vid beredningen av
förnyelsen beaktas de tyngdpunkter Berättelsen om Esbo lägger på olika befolkningsgruppers
behov med tanke på att stadens befolkningsstruktur förändras snabbt.

Kulturrådgivning utförs i samarbete med social- och hälsovårdssektorn. Kulturrådgivningens
centrala mål är att stöda vardagen i barnfamiljer med hjälp av kultur. Målet är att nå de familjer som
av någon orsak inte nås av informationen. Resultatenheten för kultur håller på att införa
kulturkamratsverksamhet med målet att locka sådana personer som av någon orsak inte ensam tar
del av kulturtjänsterna. Kulturkamrater är frivilliga som är insatta i kulturutbudet. Invandrare
eftersökes både för rollen som kulturkamrat och för dem som behöver en kulturkamrat.

Stadsmuseet vill genom sina tjänster skapa en kontaktyta med det lokala och genom sina
utställningar skapa en möjlighet till dialog med olika slags publikgrupper. Till exempel genomfördes
ett gemensamt projekt med invandrarungdomar för något år sedan. Som ett resultat av detta
sammanställdes en utställning och nytt material om invandrarnas liv för museets samlingar.

Stadsbiblioteket erbjuder informations- och kulturmaterial på närmare hundra olika språk samt
evenemang på olika språk. Målet är att ge så många kunder som möjligt upplevelser på deras
modersmål och på så sätt hjälpa dem att bevara sin kultur. Lagen om främjande av integration
uppger att man med integration avser de kunskaper och färdigheter som invandrare behöver i
samhället och arbetslivet samtidigt som invandrarens möjligheter att upprätthålla sitt eget språk och
sin egen kultur stöds. I Sellobiblioteket finns ett ryskt bibliotek som finansieras av undervisnings-
och kulturministeriet och som kan utnyttjas av alla bibliotekskunder i hela Finland genom det
landsomfattande biblioteksnätet. Biblioteket stöder genom ett flertal åtgärder de infödda
finlandarnas möjligheter att bekanta sig med olika kulturer och integrationen av invandrare.

Äldre invandrare
Berättelsen om Esbo uppger att de äldres möjligheter att klara sig hemma ska främjas och
ensamhet bland de äldre motarbetas av anhöriga, ålderskamrater, föreningar, församlingar, företag i
servicebranschen och staden i samarbete. På grund av att Esboborna med utländskt modersmål
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har en befolkningsstruktur som är betydligt yngre än den övriga befolkningens hade endast 2
procent av Esboborna över 65 år ett utländskt modersmål i början av 2013. Antalet Esbobor över 65
år med utländskt modersmål var då 686. Enligt befolkningsprognosen kommer deras antal att
nästan femdubblas före år 2030. Samtidigt förväntas antalet övriga invånare i Esbo över 65 år öka
med 69 procent.

Egen aktivitet och välbefinnande bland seniorer stöds bland annat med må bra-kurserna Passion för
livet, som tar upp åldrande, kost och näring, sociala relationer, kultur, motion och en trygg hemmiljö.
Staden är beredd på en snabb ökning av äldre med utländska modersmål speciellt under det
följande årtiondet genom att fortsätta utveckla öppna tjänster som stöder egen aktivitet.  Då antalet
äldre med utländska modersmål ökar utvecklas också gruppverksamhet på det egna modersmålet.

Kommunikation
Infobanken är en flerspråkig webbplats som sammanställer viktig information för dem som planerar
att flytta till Finland eller som redan bor här. Webbplatsen hjälper även myndigheter med flerspråkig
kommunikation. Esbo har som mål att tillsammans med sina samarbetspartner göra tjänsten
permanent.

Esbo stads webbplats innehåller information på finska, svenska och engelska. Under
fullmäktigeperioden utreds möjligheterna att öppna en rysk version av webbplatsen.

Vid utvecklingen av e-tjänster är det viktigt att komma ihåg att kunder med invandrarbakgrund i snitt
har ett större behov av personlig handledning och rådgivning.

Under den föregående fullmäktigeperioden öppnade staden rådgivningstjänsten In Espoo för
invandrare. Kontoret ligger vid Sellobiblioteket och samservicekontoret i Alberga. Besökarantalet
har ökat med 85 procent under åren 2011–2013. Under den pågående fullmäktigeperioden
utvecklas rådgivningstjänsten och en kostnadseffektiv lösning eftersöks också för att ordna
rådgivningstjänster för invandrare som integreras i det finländska samhället på svenska. Stadens
olika enheter utvecklar rådgivningstjänsterna och sin verksamhet speciellt till sådana grupper som
är svåra att nå med e-tjänster.
Mål Mätare Ansvarig
Information om hur det finländska
samhället fungerar och om
stadens tjänster når invandrarna i
Esbo.

Antalet enskilda besökare i
medeltal per månad på stadens
webbplatser på utländska språk,
stadens webbsidor för invandrare
samt Infobankens sidor om Esbo
samt antalet kunder vid
rådgivningstjänsterna för
invandrare.

Stadens information och
rådgivningstjänster för invandrare.
Tillsammans med Infobankens
redaktion

Mottagning av invandare av humanitära skäl
Invandrarna som mottagits i Finland av humanitära skäl består av kvotflyktingar, asylsökande som
beviljats uppehållstillstånd och personer som kommit till Finland genom familjeåterförening. Esbo
har tagit emot personer som ingår i dessa grupper sedan 1989.

Riksdagen fattar årligen beslut om antalet kvotflyktingar i samband med budgetmanglingen. Under
de senaste åren har kvoten uppgått till 750 personer. År 2014 uppgår kvoten undantagsvis till 1 050
personer på grund av krisen i Syrien. Till Esbo kommer kvotflyktingar enligt ett avtal mellan staden
och närings-, trafik- och miljöcentralen. Enligt det gällande avtalet mellan närings-, trafik- och
miljöcentralen och Esbo tar staden årligen emot 30 personer. På grund av krisen i Syrien tar Esbo
undantagsvis emot 50 kvotflyktingar år 2014, enligt förhandlingar som förts mellan stadsdirektörerna
i huvudstadsregionen samt närings-, trafik- och miljöcentralen.

Asylsökande som beviljats uppehållstillstånd ska enligt lagen förflyttas till kommunerna enligt
avtalen mellan kommunerna och närings-, trafik- och miljöcentralen. I verkligheten har antalet
avtalsplatser i kommunerna varit otillräcklig och majoriteten av dem som beviljats uppehållstillstånd
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har självständigt flyttat till kommunerna. Det här innebär att kommunerna som tar emot
kvotflyktingar inte själva kan påverka antalet personer som blir kommunbor.

Under 2010-talet har i snitt 220 personer som beviljats uppehållstillstånd av humanitära skäl flyttat
till Esbo. Endast kring 10 procent av dem har blivit Esbobor utgående från avtalet med närings-,
trafik- och miljöcentralen.
Mål Mätare Ansvarig
Mottagningen av Esbobor som
beviljats uppehållstillstånd av
humanitära skäl ombesörjs och
funktionaliteten i den nationella
kommunplaceringspolitiken följs
upp.

Antalet personer som kommer till
Esbo som invandrare av
humanitära skäl (nya invånare
som flyttat in både enligt avtalet
med närings-, trafik- och
miljöcentralen och oberoende av
det).

Social- och hälsovårdssektorns
invandrartjänster

Bostadslöshet bland invandrare
Staden arbetar för att minska bostadslösheten och förebygger att Esbobor blir bostadslösa. Andelen
och antalet invandrare bland alla bostadslösa ökar snabbt i Finland. År 2011 överskred antalet
ensamma bostadslösa invandrare för första gången 1 000 personer. År 2013 uppgick de ensamma
bostadslösa invandrarna till nästan 2 000 och de utgjorde över 25 procent av alla bostadslösa i
landet. Av alla bostadslösa familjer utgjorde invandrarnas andel över 60 procent.

Esbo hade i slutet av 2013 sammanlagt 201 ensamma bostadslösa invandrare. Antalet bostadslösa
invandrarfamiljer i Esbo uppgick till 35. Familjerna bestod av sammanlagt 46 vuxna och 52 barn.
Mål Mätare Ansvarig
Bostadslösheten bland
invandrarna minskar

Antalet ensamma bostadslösa
invandrare, bostadslösa
invandrarfamiljer samt antalet
vuxna och barn som hör till dem

Teknik- och miljösektorns
bostadsenhet samt social- och
hälsovårdssektorns familje- och
socialtjänster Tillsammans med
Esbo Bostäder Ab och Y-
Stiftelsen
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