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1. INLEDNING 
 
I Lag om främjande av integration (30.12.2010/1386), som trädde i kraft 
1.9.2011, stadgas att integration ska gälla alla som enligt utlänningslagen 
(301/2004) har ett giltigt uppehållstillstånd, uppehållskort eller har registrerat 
sin uppehållsrätt i Finland. Om själva programmet sägs (32 §): 

   
Kommunen eller flera kommuner tillsammans ska för att främja integrationen 
och stärka det sektorsövergripande samarbetet göra upp ett program för 
integrationsfrämjande som godkänns i respektive kommuns kommunfullmäktige 
och ses över minst vart fjärde år. Programmet beaktas när en budget och 
ekonomiplan enligt 65 § i kommunallagen (365/1995) görs upp.  

  
Dessutom är uppgörandet av ett program för integrationsfrämjande i 
kommunen en förutsättning för att kommunen ska ersättas för de kostnader 
som förorsakats inom flyktingmottagning (44 §), ifall kommunen ingått ett avtal 
med närings-, trafik- och miljöcentralen. I 31 § stadgas också om 
sektorsövergripande samarbete på lokal nivå:  
 
De lokala myndigheterna ska utveckla integrationen som ett 
sektorsövergripande samarbete. I samarbetet deltar kommunen, arbets- och 
näringsbyrån och polisen samt organisationer, föreningar och sammanslutningar 
som anordnar integrationsfrämjande åtgärder och tjänster. 
 
Kommunen eller flera kommuner tillsammans kan i samarbete med lokala 
arbetsmarknads-, företagar- och frivilligorganisationer tillsätta en delegation på 
lokal nivå för utvecklande av planeringen och genomförandet av integrationen 
samt främjande av etniska relationer. 

 
Lagen ger också rekommendationer beträffande innehållet i programmet. Det 
kan till exempel innehålla1:  
 
- koppling till kommunens strategiska planering 
- plan för åtgärder som främjar och stöder integration  
- flerårig plan för anvisande till kommunen 
- plan för integrationsfrämjande bland barn och ungdomar 
- plan för integrationsfrämjande och socialt stärkande av invandrargrupper 
utanför arbetslivet 
- plan för goda etniska relationer och främjande av dialog 
- plan för uppföljning. 
 
Därutöver kan man definiera samarbetsformer mellan kommunen och 
medborgarsamhället. 
 
Projektkoordinator Ulla Linder anställdes på 40 % för att uppdatera 
integrationsprogrammet hösten 2013 i samarbete med bland annat 
flyktingkoordinator Ann-Britt Kronqvist och Cajsa Björkman på Welcome 
Office. Representanter för kommunerna, arbets- och näringsbyrån och andra 
berörda har haft möjlighet att påverka innehållet i programmet. 

                                                 
1
 källa: NTM-centralen 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1995/19950365
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1.1 Jakobstadsregionens integrationsprogram 
 
Jakobstadsregionen består av Jakobstad, Nykarleby,  
Pedersöre, Larsmo och Kronoby. Sedan 1.1.2010 finns ett 
gemensamt social- och hälsovårdsverk för Jakobstad, 
Larsmo, Nykarleby och Pedersöre, förvaltat av Jakob- 
stad. Social- och hälsovården i Kronoby handhas av  
Karleby stad på basen av ett värdkommun avtal sedan  

1.1.2009. 
 
År 2010 skrevs Jakobstadsregionens integrationsprogram inom Immi-
projektet vid After Eight i Jakobstad. Programmet kan med fördel användas 
parallellt med detta dokument för mera ingående beskrivningar av bland annat 
integrationspolitik internationellt och nationellt (kap 6) samt av olika aktörer i 
regionen som handhar invandrartjänster (kap 9). Lagförändringen som ägt 
rum sen dess, innebär att främjande av integration inte mera gäller enbart 
flyktingar, utan alla invandrare, vilket också ställer mera krav på kommunerna.  
 
Invandringen har ökat i regionen och bland annat har kvotflyktingar mottagits i 
tre omgångar efter en paus på över tio år. Tyvärr har inte 
integrationstjänsterna utvecklats i samma takt som invandringen ökat. Detta 
dokument formulerar målsättningar för integrationsarbetet, även om det 
hösten 2013 ännu inte finns ett övergripande organ som enbart skulle arbeta 
med invandringsfrågor samt ansvara för genomförandet och uppföljningen av 
programmets målsättningar. Det mest akuta i regionen är att skapa ett sådant 
övergripande samarbetsorgan med beslutanderätt samt anställa en 
koordinator för samarbetsområdet, med ansvar för integrationen av alla 
invandrare, inte enbart kvotflyktingarna. Ett samarbetsavtal om långsiktigt 
mottagande av kvotflyktingar och skapandet av en flyktingsamarbetsgrupp är 
under planering hösten 2013 (se bilaga 6, samarbetsavtal).  

 
I fortsättningen används förkortningen JIP för Jakobstadsregionens 
integrationsprogram 2010, Integrationslagen för Lagen om integration 2010 
samt NTM-centralen för närings-, trafik- och miljöcentralen. I bilagor finns 
statistikuppgifter, sammanfattningar av behov och målsättningar, samt ordlista 
över centrala termer.  Målsättningen med programmet är att det ska 
 
- kort beskriva de centrala kraven i lagen 
- fungera som ett praktiskt verktyg för beslutsfattare, tjänstemän och 
invandrare i regionen 
- kartlägga läget 2010-2013 
- beskriva utmaningar, behov och målsättningar 
- vara lätt att uppdatera. 
 

2. KOMMUNENS UPPGIFTER  
 
Enligt lagen om integration (3 kap, 30 §) är kommunen allmänt ansvarig och 
samordningsansvarig för utvecklandet av invandrarnas integration samt för 
planeringen och uppföljningen av integrationen på lokal nivå. Kommunen ska 
se till att 

 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101386#a1386-2010#a1386-2010
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- de kommunala tjänsterna även lämpar sig för invandrare  

- den egna personalens kompetens i fråga om integration utvecklas 
- invandrarbefolkningens behov och främjandet av integrationen ska beaktas i 
kommunens och de andra lokala myndigheternas allmänna planering, 
verksamhet och uppföljning. 
 
Målen är att 
 
- lokalt och regionalt stödja internationalism, jämlikhet och likabehandling 
- främja en positiv växelverkan mellan olika befolkningsgrupper 
- främja goda etniska relationer och en dialog mellan olika kulturer 
- öka delaktighet för invandrargrupper 
- stödja deras möjligheter att bevara sitt eget språk och sin egen kultur (29 §). 
 
Finlands kommunförbund anser att invandringen stärker kommunernas och 
regionernas livskraft. I ”Riktlinjer för invandrarpolitiken” (2011, sid 4) 
poängteras: 
 

Invandrarnas servicebehov ska ses som en helhet som omfattar bland annat 
utbildning, vård och omsorg och boende. Invandrarnas individuella behov kräver 
att basservicen anpassas och att service tillhandahålls med 
specialarrangemang. Särskild vikt ska fästas vid vård- och omsorgstjänster 
avsedda för sårbara grupper utanför arbetslivet. För att förebygga utslagning 
krävs många olika slags åtgärder som bör vidtas i ett tillräckligt tidigt skede. 

 
Invandraren har rätt till tolkning och översättning enligt 
språklagen (423/2003). Ärenden kan tolkas eller översättas till ett språk som 
invandraren kan konstateras förstå tillräckligt väl med hänsyn till ärendets art. 
Användning av familjemedlemmar som tolkar ska undvikas. Helst ska 
professionella tolkar fysiskt finnas på plats, men vid enklare ärenden kan 
också telefontolkning användas. 

 

3. STATLIGA AKTÖRER  
 
Statsrådet beslutar om det nationella utvecklandet av integrationen genom att 
för fyra år i sänder utarbeta ett statligt program med mål för integrations-
främjande (34 §). 
 
Arbets- och näringsministeriets uppgifter är bland annat utveckling, planering, 
styrning, samordning, bedömning och uppföljning (35 §). 
 
NTM-centralens uppgifter är bland annat (37 §) 
 
- den regionala utvecklingen, samarbetet, samordningen och uppföljningen 
- stöd och rådgivning  till kommunerna  
- styrning, rådgivning och stöd till arbets- och näringsbyråerna, samt 
utvecklingen av deras kompetens  
- planering, upphandling och tillsyn i fråga om den integrationsutbildning som 
genomförs som arbetskraftsutbildning. 
 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030423
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4. INVANDRING 
 

 Enligt integrationslagen (3 §) definieras invandrare som 
 

en person som flyttat till Finland och som vistas i landet med ett tillstånd som 
beviljats för annat än turism eller därmed jämförbar kortvarig vistelse eller vars 
uppehållsrätt har registrerats eller som har beviljats uppehållskort. 
 

De vanligaste orsakerna att flytta till Finland är på grund av familj, studier eller 
arbete. En del av den utländska befolkningen tillbringar endast några år i 
Finland, en del söker finskt medborgarskap och bosätter sig varaktigt i landet. 
De utländska medborgarnas andel av befolkningen är cirka fyra procent. Den 
största delen av utlänningarna bor i huvudstadsregionen: Helsingfors, Esbo 
och Vanda2.  
 

En intressant fråga är hur länge integrationsåtgärder förväntas fortgå. När är 
en invandrare integrerad? Vilken grad av integrering förväntas och vad anser 
invandraren själv? Generellt kan en invandrare anses integrerad då personen 
behärskar något av de inhemska språken, vet hur han eller hon själv sköter 
sina ärenden och aktivt tar del i samhället (egna nätverk, arbete eller studier). 
En tydlig gräns är erhållandet av finskt medborgarskap. 
 

5. INVANDRARKATEGORIER 
 

I det följande beskrivs olika kategorier av invandrare, hur de olika grupperna 
skiljer sig från varandra och hur mottagandet är organiserat i 
Jakobstadsregionen. Uppehållstillståndsprocessen är olika beroende på 
vilken kategori av invandring det handlar om och varifrån invandraren kommer 
(se bilaga nr 8: ”uppehållstillstånd” för mera detaljer). 
 
5.1 Flyktingar 
 
Inrikesministeriet och NTM-centralen som regional verkställighetsenhet har 
hand om koordineringen och förvaltningen av mottagandet av flyktingar i 
Finland. Med mottagande vid ankomst till landet avses mottagning av såväl 
flyktingar och asylsökande som personer som får tillfälligt skydd.  
 
NTM-centralen förhandlar och avtalar med kommunen bland annat om hur 
kvotflyktingar och asylsökande som fått uppehållstillstånd skall mottas som 
kommuninvånare. NTM-centralen ersätter kommunens kostnader för detta 
och ger också en kalkylerad ersättning för vägledning, rådgivning och annat 
ordnande av verksamhet som stöder integration. Ersättning betalas under tre 
år för dem som anlänt som asylsökande och fyra år för dem som har kommit 
till Finland inom flyktingkvoten.3 
 
 
 

                                                 
2
 www.intermin.fi/migration 

3
 Källa: NTM-centralen 

http://www.intermin.fi/migration
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Placeringen av personer som fått internationellt skydd i kommuner 20124 
 

 
 
Kommunen kan stödja återflyttning för dem som frivilligt återvänder till sitt 
hem- eller utreseland.  
 
5.1.1 Kvotflyktingar 
 
Kvotflyktingarna är en speciell grupp av invandrare, eftersom deras ankomst 
planeras. De har flytt från sitt hemland till ett annat land och bor ofta i 
flyktingläger. De väljs ut av delegation från Migrationsverket (migri) till 
Finlands flyktingkvot (750 per år) och placeras i kommuner som är villiga att ta 
emot dem.  
 
NTM-centralen koordinerar mottagandet. Kvotflyktingar har samma rättigheter 
och skyldigheter som finländare direkt vid sin ankomst.  
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kommunerna i Jakobstadsregionen har samarbetat i kvotflyktingmottagningen 
sedan 2010 på rekommendation av  kommunala samarabetsnämnden i 
Pedersörenejden. Personalen är förlagd till Jakobstad. En arbetsgrupp under 
samarbetsnämnden planerar och leder främst flyktingkoordinatorns arbete. 
Flyktingkoordinatorn och den övriga personalen är underställd social- och 
hälsovårdsverket i Jakobstad (läget hösten 2013).  Hösten 2013 planeras en 
omorganisering av flyktingarbetet. 
 

                                                 
4
 Källa: inrikesministeriet 

Person som flytt till ett annat land 

Flyktingstatus av UNHCR = kvotflykting 

Grupp från migri gör utvalsresa 

Till Finland: 

Kommunplats (via NTM) Kommunen: 

Ansvar för mottagning 

och integration 

Röda Korset bistår i 

mottagning och med 

vänfamiljsverksamhet 
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* gemensam för fem kommuner  
** se bilaga 2 
 

I Kronoby finns en flyktinghandledare anställd av Kronoby kommun och en 
socialarbetare för flyktingärenden på deltid, anställd av Karleby stad.  

 

5.1.2 Asylsökande 

 
För mottagandet och inkvarteringen av asylsökande i Finland finns ett nätverk 
av mottagningscentraler, som upprätthålls av kommunerna, staten och 
Finlands Röda Kors. På mottagningscentralerna ordnas basservice för de 
asylsökande under den tid asylansökan behandlas. 
 

 
 
I Jakobstad finns en filial till Oravais flyktingförläggning. Förläggningens 
huvudsakliga uppgift är att ordna tillfällig inkvartering, ge hälso- och sjukvård, 
samt organisera en meningsfull dagsverksamhet för asylsökande. 
 
Cirka trettiofem procent av dem som får uppehållstillstånd per år stannar i 
Jakobstad, medan resten söker sig bland annat till Helsingforsregionen och 

Asylsökande 
 

 Asylansökan:  
           hos polis/gränskontrollmyndighet 

Boende: på förläggning 

Väntetid: 
 Ansökan – intervju – beslut, ca 1 år 

Positivt besked = uppehållstillstånd:  
Kommunplats 

Rätt att arbeta när 3 
till 6 månader gått 

från asylansökan 

Social- och hälsovårdsverket, Jakobstad 

 

Flyktingkoordinator 

(50%)* / Socialarbetare 

(50%) 

Familje- och vuxensocialarbete 

3 Flyktinghandledare Flyktingsocialarbetare 

(70 %) 

EU + övriga 

projekt** 
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Tammerfors. När vuxna asylsökande får uppehållstillstånd, överförs deras 
handlingar till den mottagande kommunens socialbyrå. 
I början av år 2011 fanns cirka 100 klientplatser på Jakobstadsenheten, 
medan platserna uppgick till 150 i slutet av året. Under år 2011 fick 
sammanlagt 40 personer på enheten uppehållstillstånd, av vilka 16 stannade 
kvar i Jakobstad. År 2012 hade enheten 150 platser. Sammanlagt fick 65 
personer uppehållstillstånd, varav 19 stannade i Jakobstad.  
 
Villa Miranda i Jakobstad är ett hem med 14 platser för minderåriga 
ensamkommande barn med uppehållstillstånd. Målgruppen är tonåringar 
mellan 12 och18 år.  
 
Lumina är en eftervårdsenhet för ensamkommande ungdomar i åldern 18-21. 
Ett utrymme i Jakobstad fungerar som mötesplats för ungdomarna och som 
kontor för personalen. Ungdomarna får hjälp med läxor, myndighetskontakter, 
fritidssysselsättning etc. Ibland samlas man för att se på en film tillsammans, 
eller bara umgås och diskutera. Ungdomarna som hör till Lumina har eget 
boende. 
 
Villa Miranda och Lumina hör sedan år 2012 till Flyktingbyrån i Oravais. 
 

De tio största asylsökandenationaliteterna i Finland år 2012 

 

 
 
5.2 Arbetskraftsinvandring 
 
Det finns ingen enskild myndighet eller organisation som har huvudansvaret 
för utländska arbetstagare. Mellan EES-länder (Island, Liechtenstein och 
Norge) och EU-länder råder fri rörlighet. Inget arbetstillstånd behövs, men 
man måste registrera uppehållsrätt efter ankomsten hos polisen, magistraten, 
skattebyrån och FPA. Nordiska medborgare behöver varken visum eller 
uppehållstillstånd för att vistas eller arbeta i Finland, men måste registrera sig 
hos magistraten. 
 
Personer från andra länder än EU och EES-länder behöver ett 
uppehållstillstånd för arbetstagare. Ansökan inlämnas på en finsk beskickning 
före ankomsten eller till polisen i Finland. Personer som inte behöver 
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uppehållstillstånd är till exempel tränare inom idrott, idrottare, gästforskare, 
konstnärer och bärplockare.  
 
Arbetsinvandrare har samma rättigheter och skyldigheter som finska 
medborgare och kommuninvånare (gällande social- och hälsofrågor) om 
personen har minst två års arbetsavtal eller tillsvidare anställning i Finland 
eller permanent uppehållstillstånd. 
 
Rådgivning är viktig, eftersom utländska arbetstagare lätt blir utan information 
om till exempel möjligheter till språkutbildning.  
 
En språkcoach från Yrkesakademin i Österbotten, Jakobstad, har inom 
projektet Bothnia Work hållit språkundervisning på olika arbetsplatser i 
regionen. Hösten 2013 deltar sexton personer på olika arbetsplatser - bland 
annat på Malmska sjukhuset och Snellman i Jakobstad, samt Jeppo Lantgris. 
Man hoppas på en fortsättning i regionen efter att projektet avslutas vid 
årsskiftet 2013-14.  
 
Retro (del av Kokkotyö-stiftelsen), som fungerat sedan 2008 i regionen, 
erbjuder långtidsarbetslösa och personer som har haft svårt att hitta lämplig 
arbetsplats en multiprofessionell handledning. Med aktivering och delaktighet 
stöds personen att hitta långsiktiga lösningar för en bättre livssituation. 
  
Rekrytering av utländsk arbetskraft 
 
- Botnia Work-projektet hjälper små och medelstora företag i rekrytering av 
yrkeskunnig arbetskraft (Österbotten och Mellersta Österbotten; se bilaga 2)  
- EURES är ett arbetsförmedlingsnät som täcker alla EES- och EU länder och 
betjänar arbetssökande som vill arbeta utomlands  (ec.europa.eu/eures). 
 
5.3 Anhöriginvandring 
 
Då utländska arbetare har permanent uppehållstillstånd (minst ett tvåårigt 
avtal), har familjen rätt att flytta till Finland och rätt till samma tjänster som 
arbetstagaren. Ingifta personer har samma rättigheter som finska medborgare 
och kommuninvånare om personen de gift sig med är permanent bosatt i 
Finland. Samma gäller vid familjeåterförening för kvotflyktingar, förutsatt att 
äktenskapet har ingåtts före ankomsten till Finland. För asylsökande är 
ansökan om familjeåterförening ofta en utdragen process med osäker utgång. 
 
5.4 Utländska studerande 
 
Utländska studerande består av utbytes- eller examensstuderande, vars 
ärenden i regel sköts av utbildningsanstalterna. De behöver uppehållstillstånd 
för studier ifall deras hemland är utanför EU och kan söka arbete i Finland 
inom 6 månader efter avslutade studier.  
 
Centria yrkeshögskola i Jakobstad har haft turismutbildning på engelska 
(främst utländska studerande, men även finländare) sedan hösten 2008. 
Hösten 2012 antogs nya studerande till turismprogrammet för sista gången. 

http://ec.europa.eu/eures
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Eftersom de studerande har rätt att skjuta upp sin start med två år tas nya 
studerande ännu emot trots att programmet officiellt är avslutat. För tillfället 
finns cirka 120 utländska studerande i skolan, varav några är 
utbytesstuderande. 
 
Hösten 2013 startar en internationell utbildning på högskolenivå, Bachelor of 
Business administration, som också förväntas locka utländska studerande. 
Inom BBA-examen finns möjlighet att välja en modul på 60 studiepoäng inom 
pälsbranschen. 
  

6. INVANDRING I JAKOBSTADSREGIONEN  

I Jakobstadsregionen finns representanter för alla typer av invandring.  
Arbetskraftsinvandring är allmänt förekommande i Nykarleby, medan 
majoriteten av flyktingarna finns i Jakobstad.  

 
Invandrarläget kommunvis: 

 

Jakob-
stad 

Nykarle-
by 

  
Kronoby 

  
Pedersöre 

 
 Larsmo 

Medborgare med utländsk 

bakgrund den 31.12.2012
5
, 

personer 

1115 369 

 
 135 

 
 216 

 
 97 

Andel utländska medborgare, 

31.12.2012
6
 

5,7 % 4,9 % 
 
 2,0 % 

 
 2,0 % 

 
 2,0 % 

Andel kvotflyktingar (anlänt 

2010 el senare, situation, 

personer 1.9.2013)    

63 (afg) 23 (afg) 

 
 18 (burm)  
  8 (afg) 
 

 
  8 (burm),                                 
15 ( afg) 
 

 
 16   (burm) 
 

Exakta siffror för asylsökande med uppehållstillstånd, arbetskrafts- och 

anhöriginvandring eller utländska studerande har inte hittats för regionen. 
 

 

Andelen utländska medborgare i hela landet är 3,6 %. 

Under åren 2010 och 2011 anlände 115 burmesiska och afghanska 
kvotflyktingar till regionen. Hösten 2012 anlände 50 afghanska kvotflyktingar 
och 2014 planeras mottagning av 50 syriska kvotflyktingar. I utkastet till 
samarbetsavtal om mottagande av kvotflyktingar i Jakobstadsregionen hösten 
2013 (se bilaga 6) föreslås mottagande av cirka 50 kvotflyktingar per år under 
tiden 1.1.2014–31.12.2016. 

Flyktingarna är en minoritet av invandrarna, men det är lättare att kartlägga 
deras antal. Av arbetskraftsinvandrarna i Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby 
är majoriteten estländare (över 300) och ukrainare (över 150). Bulgarer (över 
100) och rumäner (över 80) är följande grupper antalsmässigt. Över ett 
hundra utländska studerande har sadlat om och hittat arbete, främst 

                                                 
5
 Källa: Welcome Office 

6
 Källa: Kunnat.net 
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medborgare från Nepal, Bangladesh, Indien och olika afrikanska nationer 
(främst Nigeria). Också vietnameser och thailändare med släktband här 
kommer för att arbeta. Under bland annat pälsnings- och bärsäsongen 
fördubblas antalet korttidsanställda7. 

7. INTEGRATIONSFRÄMJANDE ÅTGÄRDER 
 
Enligt integrationslagen skall åtgärder och tjänster som främjar integration 
ordnas som en del av den kommunala basservicen och arbets- och 
näringsförvaltningens tjänster samt i form av andra åtgärder som främjar 
integration.  
 
Åtgärder som direkt stadgas om i lagen (2 kap) är bland annat:  
 
7.1 Basinformation om det finländska samhället 
7.2 Vägledning och rådgivning 
7.3 Inledande kartläggning 
7.4 Integrationsplan 
7.5 Integrationsstöd 
7.6 Övriga åtgärder 
8.3 Integrationsutbildning 
 
I det följande behandlas de centrala åtgärderna, samt relateras till situationen 
i regionen. I vissa fall fungerar åtgärderna redan, i andra fall behövs 
förbättringar.  
 
7.1. Basinformation om det finländska samhället 
 
I lagen (§ 7) stadgas att invandrare ska ges information om  
 
- sina rättigheter och skyldigheter i det finländska arbetslivet och samhället 
- tjänstesystemet 
- integrationsfrämjande åtgärder.  
 
Alla som flyttar till Finland ska få basinformationsmaterial i samband med 
delgivning av beslut om uppehållstillstånd eller registrering av uppehållsrätt 
eller beviljade av uppehållskort eller registrering av hemkommuns- och 
befolkningsuppgifter. Med andra ord fås basinformationen av den myndighet 
som invandraren först kommer i kontakt med.   
 
Inom EU-projektet Samarbete (se bilaga 2) i Jakobstadsregionen har fem 
dagars samhälls- och hälsoinformationskurser på eget språk ordnats 2012-
2013 för kvotflyktingarna som anlänt efter 2010, samt för somalier med 
uppehållstillstånd, som bott högst 4 år i landet. 
  
Arbets- och näringsministeriet svarar för samordning, översättning och 
distribution av basinformationsmaterialet.  
 

                                                 
7
 Källa: Polisinrättningen i Jakobstad 
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Exempel, guiden Life in Finland :  
www.mol.fi/mol/fi/00_tyonhakijat/04_maahanmuuttajien_palvelut/life_in_finland/index.jsp   

 
Målsättning:  
 
- Basinformation om Finland ska ges genast vid första kontakten med en 
myndighet på nya orten.    
- I basinformationspaketet skall bland annat finnas kontaktuppgifter till 
Welcome Office, information om språkutbildning, träffpunkter och föreningar i 
regionen.  
- Fem dagars kurser på kvotflyktinggruppens eget språk ordnas kontinuerligt i 
kommunal regi snart efter deras ankomst. 
 

7.2. Rådgivning och handledningstjänster 

 
I JIP konstaterades att vägledning, information och rådgivning behöver 
förbättras i regionen.  
 
Asylsökande får handledning och information genom flyktingförläggningarna, 
kvotflyktingar genom anställda inom kvotflyktingmottagningen, men för övriga 
grupper av invandrare är det svårare att hitta information. 
 
Welcome Office (projekt 2012–2014, www.welcomeoffice.fi) är ett råd-
givningscenter för alla invandrare. Information fås i ärenden gällande 
invandring, rekrytering och myndighetsservice samt om samhället. Genom 
deltagande i projektet har regionen kommit på god väg med att möta kravet 
på rådgivning (8 §, integrationslagen). 
 

Myndigheter

Städer / Kommuner

Skattebyrån FPA TE-byrån Polisen Magistraten

Social- och

hälsovårds

tjänster

Fostran-

och

utbildning

Fritids

sektorn
Boende

Arbetsgiva

re

Utbildare

3 sektorn

Projekten

BOTHNIA INTEGRATION

 
 
 
Målsättning:  
 
- Welcome Office blir en bestående verksamhet i kommunal regi. 

http://www.mol.fi/mol/fi/00_tyonhakijat/04_maahanmuuttajien_palvelut/life_in_finland/index.jsp
http://www.welcomeoffice.fi/
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- Byrån fungerar som en samlande länk mellan alla aktörer i integrations-
arbetet. 
- Welcome Office samarbetar tätt med (invandrar/flykting)koordinator. 
 
7.3 Inledande kartläggning 
 
I 9 § sägs att en preliminär bedömning av invandrarens förutsättningar för 
sysselsättning, studier och annan integration samt behoven av 
språkutbildning och andra integrationsfrämjande åtgärder och tjänster ska 
utföras inom två månader från att klientrelationen inleds. 
 
Arbets- och näringsbyrån ansvarar för den inledande kartläggningen för en 
invandrare som är arbetslös arbetssökande (Lagen om offentlig arbetskrafts- 
och företagsservice, (916/2012). 
 
Kommunen ansvarar för den inledande kartläggningen för en invandrare som 
annat än tillfälligt får utkomststöd (lagen om utkomststöd 1412/1997).  
 
Arbets- och näringsbyrån/kommunen kan göra en inledande kartläggning 
även för en annan invandrare, om han eller hon begär det och anses vara i 
behov av det. Utifrån den inledande kartläggningen bedöms om invandraren 
behöver en integrationsplan.  
 
Målsättning:  
 
De ansvariga instanserna klargör strukturerna i Jakobstadsnejden för hur och 
av vem kartläggningarna ska göras, speciellt angående ingifta och 
arbetskraftinvandrares äkta hälfter.  
 
7.4 Integrationsplan 
 
Integrationsplanen är en personlig plan för invandraren för bästa sättet att 
 
- inhämta kunskaper i finska eller svenska 
- få andra kunskaper och färdigheter som behövs i samhället och arbetslivet  
- främja invandrarens möjligheter att delta som en likvärdig medlem i 
samhällsverksamheten. 
 
Integrationsplanen utarbetas av kommunen och arbets- och näringsbyrån i 
samråd med invandraren. Den görs alltid för arbetslösa arbetssökande, 
personer som får utkomststöd, minderåriga utan vårdnadshavare och 
personer som har fått uppehållstillstånd (13 §). 
 
Tidsspannet för integrationsplanen är individuell. Den skrivs för ett till högst 
tre år från det att den första integrationsplanen undertecknades. Planen kan 
förlängas med högst två år, om det är motiverat på grund av att invandraren 
behöver särskilda åtgärder för att integreras. Detta kan vara intensifierade 
integrationsfrämjande åtgärder på grund av till exempel nedsatt 
funktionsförmåga, ålder eller analfabetism.  
 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2012/20120916
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1997/19971412
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Målsättning:  
 
Klargöra strukturerna i Jakobstadsnejden, hur och vem ska göra upp 
planerna, speciellt med hänsyn till ingifta och arbetskraftinvandrares äkta 
hälfter.  
 
7.5 Integrationsstöd 
 
Syftet med integrationsstödet är att trygga invandrarens försörjning under den 
tid han eller hon deltar i åtgärder enligt integrationsplanen. Stödet betalas 
som arbetsmarknadsstöd eller utkomststöd. Deltagande i 
integrationsfrämjande åtgärder är ett villkor för att integrationsstöd ska 
betalas. Myndigheterna är skyldiga att aktivt tillhandahålla lämpliga åtgärder 
inom ramen för beviljade anslag.8 
 
Målsättning:  
 
- Flexibilitet och ändamålsenlighet i samarbetet mellan utbildningsinstitutioner, 
praktikplatser och arbets- och näringsbyrån.  
- Åtgärderna måste anpassas enligt klientens förmåga att tillgodogöra sig till 
exempel undervisning.  
- Psykisk ohälsa, hög ålder eller analfabetism kräver specialarrangemang, till 
exempel möjlighet att på en arbetsplats språkbada någon dag i veckan 
jämsides med integrationsutbildning, eller möjlighet till distansstudier.  

 

7.6  Övriga åtgärder 
 
Integrationslagen uppmanar till åtgärder och tjänster  
 
- som främjar och stöder integration för invandrarbarn och unga invandrare 
- inom barnskyddets eftervård för minderåriga invandrare som anlänt utan 
vårdnadshavare 
- för dem som är i behov av särskilda åtgärder. 
 
Integrationslagen uppmanar även till åtgärder och tjänster som uppmuntrar 
invandrare att på egen hand skaffa sig de kunskaper och färdigheter som 
behövs i samhället.  
 

8. UTBILDNING 
 
8.1 Grundläggande utbildning 
 
För den grundläggande utbildningens del stadgas ingenting i 
integrationslagen. I läroplanerna för den grundläggande utbildningen tas 
elever med invandrarbakgrund upp som en skild punkt i de flesta av 
regionens kommuner. Till exempel i Nykarleby utbildningspolitiska program 
från 2011 sägs: 
 

                                                 
8
 källa: Bothnia Integration 
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Integreringen av invandrarna i våra skolor ses som en resurs för skolsamfundet, 
speciellt inom ramen för kulturella möten och internationalism. Den 
förberedande undervisningen ordnas flexibelt enligt de behov som föreligger. 

 
En Läroplan för svenska som andraspråk sammanställdes år 2012 genom ett 
samarbete mellan Karleby, Kronoby, Larsmo, Pedersöre, Jakobstad och 
Nykarleby. Svenska har valts som integrationsspråk för kvotflyktingarna i 
Jakobstadsregionen. 
 
I Jakobstad har de asylsökande främst sökt sig till den finskspråkiga 
utbildningen. I Itälä skola har en tredjedel av eleverna invandrarbakgrund (ca 
55 av 160 totalt), 15 språk finns representerade. I Länsinummi finns främst 
ryska talande invandrarbarn, för tillfället 14 av 201. Etelänummi har 20 elever 
med invandrarbakgrund.  
 
Av de svenskspråkiga skolorna har Lagmans skola lång erfarenhet av 
invandrarundervisning. Av 200 elever är cirka 40 barn med invandrarbakgrund 
för tillfället, två lärare är anställda för att ge stödundervisning. Oxhamns skola 
har 30 invandrarelever hösten 2013, varav många är barn till 
arbetskraftsinvandrare. De övriga skolorna har endast några elever var med 
invandrarbakgrund. 
 
De största grupperna av barn till arbetskraftsinvandrare är rumäner och 
bulgarer. I allmänhet arbetar de vuxna i Nykarleby, men bor i Jakobstad. 
 
8.1.1 Förberedande undervisning 
 

Den förberedande undervisningen är avsedd för elever med invandrarbakgrund 
vilkas kunskaper i svenska eller finska och/eller övriga färdigheter inte är 
tillräckliga för studier i en grupp inom förskoleundervisningen eller den 
grundläggande utbildningen. Undervisning ges 6–10-åringar under minst 900 
timmar och äldre under minst 1 000 timmar 9. 
 

Läsåret 2010-2011 ansvarade Kronoby Folkhögskola för den förberedande 
undervisningen av 14 burmesiska kvotflyktingbarn från Kronoby, Pedersöre 
och Larsmo. 
 
2011–2012 ordnade var och en kommun den förberedande undervisningen, 
med den följden att när vissa av kvotflyktingfamiljerna snart efter ankomst 
flyttade från mottagarkommunerna till Jakobstad, ställde detta till med 
problem både i Jakobstad och i kommunen som redan ordnat med den 
förberedande undervisningen.  
 
Larsmo, Nykarleby och Pedersöre ordnade gemensam förberedande 
utbildning 2012–2013  i Överesse skola för de 17 afghanska kvotflyktingbarn 
som anlände hösten 2012.  Inger Portin, lärare i förberedande undervisning, 
Överesse sammanfattar: 

                                                 
9
 Läroplan för den undervisning som förbereder den grundläggande utbildningen, sid 4, 

gemensam för Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre.  
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När flera kommuner ska samarbeta är det viktigt med klara linjer och fasta 
ramar. Det är viktigt att beslutsfattare även prioriterar planeringen av den 
förberedande undervisningen. För en framgångsrik integrering behövs god vilja, 
fördomsfrihet och stort tålamod (och lite pengar).  

 
Jakobstad har egen förberedande undervisning. År 2013 har Itälän koulu och 
Etelänummen koulu en grupp var i förberedande undervisning på finska, med 
cirka tio elever i var grupp. Problem uppstår när barn anländer efter att 
terminen börjat och vill ha förberedande undervisning på svenska, vilket inte 
erbjuds hösten 2013 i Jakobstad. Kronoby ordnar vid behov förberedande 
undervisning för invandrarbarn i Kronoby folkhögskola. 
 
Målsättning:  
 
Samarbete i regionen i fråga om planering av förberedande undervisning för 
alla invandrare. 

 

8.1.2 Hemspråksundervisning 

 
Undervisning i det egna modersmålet omfattar två veckotimmar och ordnas 
utanför den allmänna undervisningen. Vanligen krävs fyra elever för en grupp.  
 
Kronoby: Hösten 2012 – 2013 fanns en tillräckligt stor grupp för att 
undervisning i persiska kunde ordnas i Centralskolan.   
 
Jakobstad: 2013 finns cirka 200 invandrarbarn i den grundläggande 
utbildningen. Hemspråksundervisning ordnas i vietnamesiska, albanska, 
ryska, spanska, engelska, dari och somaliska. Den största gruppen är 
somaliska, sedan kommer vietnamesiska, dari och ryska.  
 
De andra kommunerna har för tillfället inga grupper i hemspråksundervisning. 
 
8.1.3 Läxhjälp 

 
Att upprätta mentorverksamhet för ungdomarna som går i skola och starta 
läxhjälpsgrupper skulle också kunna vara till stor nytta. Röda Korset driver 
framgångsrikt läxhjälpsgrupper för invandrarbarn på andra orter i Finland. 
Sådana grupper kunde startas i både högstadier och lågstadier också i 
Jakobstadsregionen 
 (JIP, sid 67).  
 

Problemet för Röda Korset är brist på frivilliga som kan ställa upp dagtid.  I 
Nykarleby ordnas läxhjälp både i Normen och Carleborgsskolan inom ramen 
för undervisningsresurserna. 

 

Målsättning:  

 

Läxhjälpsgrupper skapas på alla orter via Röda Korset eller med egna 

resurser. 
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8.1.4 Utmaningar inom undervisningen  

 
Bildningsdirektör Boris Sundell i Nykarleby: 
 

Invandringen påverkar skolväsendet i hög grad. Utmaningen ligger i att lära 
eleverna språket. Ju yngre elever desto lättare. Resursen för undervisningen har 
på inget sätt utökats i skolorna varför undervisningen för invandrare måste tas 
från vår vanliga resurs. Resurser behöver avsättas för lärare som under flera år 
kan ge stödundervisning i svenska till invandrarbarnen. Detta gäller efter 
förberedande undervisning. För dagvårdens del tas barnen in i verksamheten 
och integreras.  
 
Problem finns också vad gäller elevernas läroplikt. De som kommer direkt till 
högstadiet hinner uppfylla läropliktsåldern (17 år) innan de gått ut. Kommunen 
får inte statsandel för dessa efter detta. Vart skall de hänvisas? Hur länge skall 
de gå i högstadiet? Nu finns olika principer i olika kommuner. Ett gemensamt 
undervisningsstråk borde byggas upp för kommunerna från Nykarleby till 
Kronoby.  
 
Senaste år samarbetade Nykarleby, Pedersöre och Larsmo kring förberedande 
undervisning. Detta fungerade bra och kunde kanske utgöra modell för 
framtiden. Mera samarbete och koordination! 
 

I Kronoby finns skild budgetering för invandrarundervisning. 

 
Finansieringssystemet för studerande i olika utbildningsinstitutioner förutsätter 
att det antal studerande som är inskrivna i skolan den 20.9 gäller för det 
läsåret. Staten behöver visa flexibilitet i frågan om invandring, eftersom 
ankomstdatum för till exempel kvotflyktinggrupper inte kan styras. Ifall de 
anländer efter 20.9 får skolan ersättning för dem med ett års försening. 
 
Målsättning: 
 
- Långsiktiga planer i flyktingmottagande är önskvärt för att bildningen skall 
kunna planera undervisningen på bästa möjliga sätt.  
- Regionala lösningar och samarbete behövs i fråga om den förberedande 
undervisningen. Strukturerna bör befästas för att bland annat ta tillvara den 
samlade erfarenheten. 
- Skild resursering för de skolor dit eleverna kommer efter den förberedande 
undervisningen. 
 
8.2. Antagning enligt prövning till andra stadiets utbildning 
 

Utbildningsanordnaren kan då särskilda skäl som hänger samman med den 
sökandes person föreligger, anta högst 30 procent av de studerande i varje 
ansökningsmål oavsett antalet urvalspoäng den studerande får. Dylika särskilda 
skäl som hänger samman med den sökandes person är inlärningssvårigheter, 
sociala skäl samt avsaknad av skolbetyg eller svårligen jämförbara betyg. Den 
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sökandes utbildningsbehov och förutsättningar att klara av studierna ska 
bedömas och beaktas när avvikelser görs från antalet urvalspoäng.10 

 
Detta förfarande har tillämpats i gymnasier i regionen för invandrare utan 
avgångsbetyg från grundskolan, samt också i antagning till Optimas 
utbildningar. 
 
8.3  Förberedande gymnasieutbildning  
 

I gymnasielagen och i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 
inkluderas bestämmelser om förberedande gymnasieutbildning för invandrare och 
personer med annat modersmål än finska och svenska. Utbildningen skulle framförallt 
koncentrera sig på studier i finska eller svenska och vid behov på studier i andra språk, 
främjandet av sådana studiekompetenser som krävs i gymnasieutbildningen samt 
kulturkännedom och studiehandledning. 
 
Enligt Regeringsprogrammet, statsrådets principbeslut om statens program för 
integrationsfrämjande samt undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsplan för 
utbildning och forskning 2011-2016 förbättras invandrarnas förutsättningar till 
gymnasiestudier genom att i lagstiftningen inkludera bestämmelser gällande 
förberedande utbildning

11
.  

 

Meningen är att lagpropositionerna träder i kraft 1.2.2014. 
 
8.4 Integrationsutbildning för vuxna invandrare 
 
Som integrationsutbildning för invandrare som passerat läropliktsåldern 
ordnas undervisning i finska eller svenska, vid behov läs- och 
skrivundervisning, annan undervisning som främjar tillträde till arbetslivet och 
vidareutbildning samt färdigheter i samhällsliv, kultur och livskompetens (20–
21 §). Integrationsutbildning anordnas i huvudsak som arbetskraftspolitisk 
vuxenutbildning, i enlighet med grunderna i Utbildningsstyrelsens läroplan. 
Målet är fungerande språkkunskaper. 
 
Arbets- och näringsbyrån planerar och konkurrensutsätter utbildningen för 
kvotflyktingarna och arbets- och näringsministeriet finansierar den.  
 
Yrkesakademin i Österbotten, Jakobstad: 
 
- Integrationsutbildning för nyanlända kvotflyktingar (2010-)  
- Förberedande utbildning för grundläggande yrkesutbildning för invandrare 
- Språkundervisning för asylsökande (Oravais flyktingförläggning/Jakobstads 
enhet) 
- Språkcoaching på arbetsplatser (inom projekt Bothnia Work 2009–2013). 
 
Kronoby Folkhögskola, Kvarnen Samkommun:   
 

- Vid behov förberedande undervisning för barn, 6–16 år. 

                                                 
10

 Undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande 
inom grundläggande yrkesutbildning, 2012  
11

 Lagstiftningsprojekt/Undervisnings- och kulturministeriet 
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- Integrationsutbildning för nyanlända invandrare och kvotflyktingar (2010-) 
och mångkulturell språklinje: svenska 1, svenska 2–3, finska 1, finska 2–3. 
 
Kredu, Nykarleby:  
 
- Integrationsutbildning för nyanlända invandrare och kvotflyktingar (2010-)  
- Språkstegen 1 och 2 (nybörjar- och fortsättningsundervisning i svenska)     
- Förberedande utbildning för grundläggande yrkesutbildning för invandrare 
(2002-) 
- Alkeiskurssi, studier i finska (2007–2013). 
 
Jakobstads svenska arbetsinstitut och Pietarsaaren suomenkielinen 
työväenopisto:  
 
Integrationsutbildning för vuxna invandrare. ”Språkskolan–kielikoulu” (svenska 
eller finska), 2013-. 
 
Arbetar- och medborgarinstituten i regionen: 
 
Språkkurser kvällstid riktade till invandrare. 
 
Biblioteket i Jakobstad: 
 
”Vi läser tillsammans”: frivillig och kostnadsfri språkträning för 
invandrarkvinnor och –flickor i svenska och finska. 
 

9. KONKRETA ÅTGÄRDER OCH MÅLSÄTTNINGAR 
 
I Uppdaterad strategi för Jakobstadsregionen (Concordia/2010) berörs 
invandring i följande punkter, man önskar 
  

- strukturerad arbetskraftsinvandring 
- främja öppenhet, tolerans och mångfald 
- aktiviteter för att stöda bland annat invandrares företagande 
- mötesplatser för olika nationaliteter och generationer 

 
I JIP listas allmänna behov av integrationsfrämjande i regionen 2010. I bilaga 
fyra beskrivs vilka åtgärder som gjorts och vilka som fortsättningsvis väntar på 
förverkligande.  
 
I det följande behandlas de centrala behoven år 2013 i Jakobstadsregionen, 
med målsättningar för kommunerna i samarbetsområdet. 
 
9.1 Beslutsfattande och samarbete 
 

En utlänningsbyrå bör öppnas ifall Jakobstadsregionen börjar ta emot 
kvotflyktingar på årlig basis (JIP sid 58). 

 
Officiellt finns ingen utlänningsbyrå i Jakobstadsregionen, trots att tre grupper 
av kvotflyktingar mottagits sedan 2010. I praktiken finns fyra anställda och en 
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projektarbetare som arbetar med kvotflyktingar. Hösten 2013 har en 
arbetsgrupp gjort upp ett samarbetsavtal, som innebär att en 
flyktingkoordinator anställs på heltid och blir ansvarig för flyktingenheten, men 
lyder under socialomsorgen vid social- och hälsovårdsverket i Jakobstad (se 
bilaga 6 för samarbetsavtalet). Emellertid behövs en koordinator med 
helhetssyn på invandring i regionen. 
 

Integrationsarbetet i Jakobstadsregionen bör vara ett samarbete mellan olika 
aktörer, invandrare och lokalbefolkning. […] Man kan dela in behovet av 
samarbete i samarbete mellan aktörer, samarbete invandrare emellan och 
samarbete mellan lokalbefolkningen och invandrare. Information bör dessutom 
vara tillgänglig för både aktörer och invandrare […] En kontaktperson i 
integrationsfrågor i regionen är dessutom viktig för att information lätt ska vara 
tillgänglig (JIP sid 32) 

 
I Jakobstad finns ett fungerande nätverk av projektanställda från olika 
enheter. Utbildare i regionen samlas också regelbundet. Samarbetet borde 
ändå fungera på alla nivåer och samarbetsformerna befästas och koordineras 
på långsikt. För tillfället finns en flyktingkoordinator på deltid. Ett organ med 
beslutanderätt behövs för kontinuerlig uppföljning. En flyktingsamarbetsgrupp 
ska skapas för att koordinera kommunernas samarbete, enligt 
samarbetsavtalet hösten 2013. Denna kan kalla experter inom olika områden 
till sina möten.  
 
Målsättningar:  
 
- Organisationen av en utlänningsbyrå, eller motsvarande, fastslås. 
- En koordinator med överblick över integreringen av alla invandrare i 
Jakobstadsregionen anställs på heltid.  
- Fungerande långsiktiga strukturer för det kommunala samarbetet med tanke 
på invandring och information måste befästas och också förankras bland  
kommunalt anställda. 
- De fem kommuner som nu samarbetar om flyktingmottagande förbinder sig 
att 2014-2016 årligen ta emot femtio kvotflyktingar. Mottagandet sker under 
förbehåll att organisationen av de anställda och beslutsfattandet inom 
samarbetsområdet fungerar. Personalfrågor måste också beaktas, eftersom 
kontinuitet och tillvaratagande av uppnådd erfarenhet är viktigt. 
 
9.2  Sysselsättning 
 
I minoritetsombudsmannens årsberättelse 2012 (sid 17) tas problemet med 
diskriminering inom arbetslivet upp.  

 
Enligt olika undersökningar förekommer det mycket diskriminering i arbetslivet 
och i synnerhet vid rekrytering, något man i nuläget inte vidtar tillräckliga 
åtgärder mot. Av en undersökning om diskriminering vid rekrytering framgår att 
en person med invandrarbakgrund är tvungen att skicka det dubbla antalet 
arbetsansökningar för att bli kallad till en arbetsintervju).  

 
Regionens arbetsgivare borde komma ihåg den resurs som invandrare kan 
vara, inte minst med tanke på språkkunskaperna och kulturkännedomen.  
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Företag kan också få lönestöd om en arbetslös ungdom eller en person över 
30 år anställs via arbets- och näringsbyrån.  
 
För att främja invandrarnas sysselsättning i regionen föreslås följande 
åtgärder:  
 
- Avidentifierade arbetsansökningar skulle inte bara främja likabehandling av 
invandrare, utan också påverka ålders- och könsdiskrimineringen på 
arbetsplatserna.   
- Både kommunerna och privata sektorn har ansvar att integrera invandrare i 
arbetslivet. Invandrarna är inte ännu en synlig del av till exempel 
kommunernas personal. Kommunerna förbinder sig att ordna praktikplatser 
för invandrare procentuellt i varje kommun/stad. 
- Flexibilitet behövs i krav på språkkunskaper. Brist på kunskaper i det ena 
inhemska språket kan övervägas av andra språkkunskaper eller tidigare 
arbetserfarenhet. För många sker språkinlärningen dessutom snabbare i en 
praktisk miljö om inget av de inhemska språken ännu behärskas. 
 
Övrigt:  
 

Det borde vara en skyldighet för arbetsgivare att hänvisa en utländsk 
arbetstagaren till Welcome Office så att personen får den information som 
behövs för att bli en fullvärdig del av samhället. Utländska arbetstagare (och 
deras familjemedlemmar) blir lätt utan information om till exempel möjligheter 
till språkutbildning.  
 

9.4 Delaktighet 
 
Finlands kommunförbund uppmanar redan år 2009: ”Man bör förbättra 
invandrarnas delaktighet genom att ta med dem i utvecklingen” (Riktlinjer för 
invandrarpolitiken).  
 
- Medborgarråd eller motsvarande bör skapas för en bättre medborgardialog, 
med representanter för alla invandrargrupper, politiska beslutsfattare, tredje 
sektorn samt privata sektorn.  
- Invandrare med flyktingbakgrund som redan är väl integrerade är en resurs 
speciellt i arbetet med nyanlända. 
 
Speciella utmaningar: 
 
Ingifta och hemmavarande 
 
Den myndighet som får den första kontakten med invandrare borde ha 
skyldighet att genast informera om möjligheter att få kontakt med 
lokalbefolkning, språkutbildningar och dylikt för att hindra isolering. 
 
Äldre invandrare, som har svårt att komma ut i arbetslivet och lära sig språket  
behöver stödjande åtgärder också efter tre års integrations- och språk-
utbildning. Till exempel skulle ett kvinnoandelslag kunna ta vara på 
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kvinnornas kunskaper, trots att deras språkkunskaper är svaga (enligt modell 
från Yallatrappan i Malmö: www.yallatrappan.se). 
 
Tvåspråkigheten 
 
I vår region behövs både finska och svenska. Tillräckligt med kurser på olika 
nivåer måste bjudas ut. Detta kräver också samarbete mellan 
utbildningsinstanserna. 
 
Kvotflyktingars placering/boende 
 
- Med tanke på kvotflyktingarna är det viktigt att varje ort som tar emot dem 
också tänker långsiktigt, ifall de vill behålla familjerna. Om flyktingar placeras 
utanför tätorter, måste de ha tillgång till resetjänst när bussförbindelser inte 
finns att tillgå, tills de skaffat sig körkort. Integrationen försvåras av att 
flyktingarna inte har bil och inte kan delta i föreningsverksamhet, 
medborgarinstitutets eller arbetarinstitutets kurser som inte ordnas på stället 
de bor på. De har också svårt att besöka vänner på andra orter. 
- Hyresbostäder är en bristvara i Kronoby, medan stora hyresbostäder överlag 
behövs i varje kommun. Flyktingfamiljer är ofta stora.  
 
Hälsofrågor 
 
All personal som kommer i kontakt med flyktingar behöver fortbildning om 
migrationsprocessens faser och kännedom om kultur- och 
kommunikationsskillnader (inställning till myndigheter och  vård, orsak till 
uppkomst av sjukdomar, släktens betydelse). Flyktingarna kan behöva 
stödåtgärder länge efter sin ankomst på grund av till exempel PTSD (Post-
traumatiskt stress syndrom). PTSD kan utlösas av någon händelse, sjukdom 
eller annan kris en lång tid efter ankomsten. Personen behöver då vård för det 
är inte möjligt att själv kurera sig12. Finns beredskap för att identifiera och 
hjälpa i dessa fall? 
 
Övrigt:  
 
- Kvinnosim ordnas kontinuerligt i kommunernas regi (nu inom projekten 
Integration genom idrott, se bilaga 2) . 
- På varje kommuns hemsida borde finnas direkt länk för inflyttare. Känner 
man inte till hur samhället fungerar, är det svårt att förstå var man hittar 
relevant information.  
- För att motverka isolering ordnas dagsverksamhet för hemmavarande 
mammor, pensionärer, handikappade (som projekt, klubbar, andelslags-
verksamhet). 
- En mångkulturell samlingsplats verkställs i Jakobstad för att skapa en 
mötesplats mellan inflyttare och ortsbor. Denna plats kan också vara 
inkörsport för eget företagande för någon invandrare till exempel i form av 
caféverksamhet.  

                                                 
12

 källa: arbets- och näringsbyrån 

http://www.yallatrappan.se/
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- Föreningar uppmanas uppdatera sina hemsidor med tanke på inflyttade som 
inte känner till ”hur vi alltid gjort”. På varje ort borde tillfälle ordnas där 
föreningarna presenterar sig och sin verksamhet, till exempel vartannat år på 
mindre orter, varje år i Jakobstad – gärna i samband med något annat 
evenemang på orten. 
- Ortsbor som deltar i till exempel kurser vid työnväenopisto, arbis eller MI 
behövs som ”kurskompisar”, det vill säga någon som hjälper invandrare att 
hitta rätt plats och bli introducerade till övriga deltagare vid kursstarten.  
 

10. SAMMANFATTNING 
 
Målsättningar med lagen om främjande av integration är att särskilt förbättra 
vägledning i invandringens första skede, stödja invandrarnas aktiva 
deltagande i det finländska samhället samt påskynda sysselsättning av 
invandrare. Lagen gäller alla invandrare med uppehållstillstånd, inte bara 
flyktingar. Samtliga invandrare som stannar minst ett år i Finland är 
berättigade till bland annat språkundervisning och undervisning om det 
finländska samhället. 
 
Lagen ålägger kommunerna att bland annat uppdatera sina 
integrationsprogram vart fjärde år samt beakta programmet när budget och 
ekonomiplaner görs upp. Vikten av sektorövergripande samarbete poängteras 
också. 
 
Generellt behöver regionen skapa långsiktiga lösningar för samarbete, 
flyktingmottagande, integrationsåtgärder samt information. En ansvarig 
instans, som kan överblicka alla samarbetsområden och driva på förändringar 
som måste göras, behöver utses.  
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BILAGA 1/ KÄLLOR OCH LÄNKAR 
 
KOMMUNERNAS HEMSIDOR 
 
Information om skolor, hälsovård, sociala tjänster och annat som hör till kommunernas 
ansvarsområde 
 
www.jakobstad.fi 
www.kronoby.fi 
www.larsmo.fi 
www.nykarleby.fi 
www.pedersore.fi 

 
INTEGRATIONSPROGRAM 
 
Jakobstadsregionen integrationsprogram 2010 
 
Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård: Integrationsprogram för 
invandrare inom K5-området, Allmän del 
 
Ylä-Savon kuntien yhteinen maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2011–2015.  
 
Integrationsprogram, Vörå kommun, 2011 

 
ÖVRIGA AKTÖRER INOM INVANDRARARBETET I  
JAKOBSTADSREGIONEN 
 
Arbets- och näringsbyrån i Jakobstad  
www.mol.fi/toimistot/Pietarsaari 
www.bothniawork.fi 
www.bothniaintegration.fi 
www.welcomeoffice.fi 
 
Folkpensionsanstalten 
www.kela.fi  
 
Kredu - Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby 

www.kredu.fi 

 
Kronoby Folkhögskola, Samkommun Kvarnen  
www.kvarnen.fi 
 
Magistraten 
www.maistraatti.fi 
 
Musikcafé After Eight 
www.aftereight.fi 
 
Näringscentralen Concordia 
www.concordia.jakobstad.fi 
 

Optima 
www.optimaedu.fi/svenska/startsida/ 
  
Polisen 
www.poliisi.fi 
 

 

http://www.jakobstad.fi/
http://www.kronoby.fi/
http://www.larsmo.fi/
http://www.nykarleby.fi/
http://www.pedersore.fi/
http://www.mol.fi/toimistot/Pietarsaari
http://www.bothniawork.fi/
http://www.bothniaintegration.fi/
http://www.welcomeoffice.fi/
http://www.kela.fi/
http://www.kredu.fi/
http://www.kvarnen.fi/
http://www.maistraatti.fi/
http://www.concordia.jakobstad.fi/
http://www.optimaedu.fi/svenska/startsida/
http://www.poliisi.fi/
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Retro 
www.kokkotyo.fi/index.php/sv/retro-jakobstad/78-svenska-kategorier 
 
YA! Yrkesakademin i Österbotten  
www.yrkesakademin.fi 
 
 

MYNDIGHETER 
 
Inrikesministeriet 
www.intermin.fi  
 
Migrationsverket 
www.migri.fi  
 
Undervisnings- och kulturministeriet 
www.minedu.fi 

 
LAGAR 
 
Lag om främjande av integration: 
www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2010/20101386 

Lag om mottagande av personer som söker internationellt skydd  

www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2011/20110746 
 

Utlänningslagen 
www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2004/20040301 
 

 
DIVERSE 
 
Andelslag för kvinnor: 
www.yallatrappan.se 
 
Islamguide i korthet:  
www.kviisi.fi/images/stories/dokument/ISLAM_OCH_MUSLIM.pdf  
 
Det händer i Österbotten 
events.osterbotten.fi/evenemang 
 
Diskussion om invandrare och mångkultur 
www.puhettamaahanmuutosta.fi 
 
European Web Site on Integration 
ec.europa.eu/ewsi/en/index.cfm 
 
Flyktingrådgivningen 
www.pakolaisneuvonta.fi/index_html?lang=sve 
 
Infopankki 
www.infopankki.fi 
 

Kartläggningmodeller: 
www.tem.fi/index.phtml?97983_o=2&C=97983&s=2684&xmid=4763  
 
Kommunförbundet 
www.kunnat.net 

http://www.kokkotyo.fi/index.php/sv/retro-jakobstad/78-svenska-kategorier
http://www.yrkesakademin.fi/
http://www.intermin.fi/
http://www.migri.fi/
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2010/20101386
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2011/20110746
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2004/20040301
http://www.yallatrappan.se/
http://www.kviisi.fi/images/stories/dokument/ISLAM_OCH_MUSLIM.pdf
http://events.osterbotten.fi/evenemang
http://www.puhettamaahanmuutosta.fi/
http://ec.europa.eu/ewsi/en/index.cfm
http://www.pakolaisneuvonta.fi/index_html?lang=sve
http://www.infopankki.fi/
http://www.tem.fi/index.phtml?97983_o=2&C=97983&s=2684&xmid=4763
http://www.kunnat.net/
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Länkar om hälsovård 
ec.europa.eu: Europeiska kommissionen, sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter, 
Hälso- och sjukvård i utlandet. 
 
Minoritetsombudsmannen 
http://www.ofm.fi/ 
 
Oravais Flyktingförläggning  
www.vora.fi  
 
Organisationssmedjan, stöd och hjälp för invandrarföreningar 
www.pakolaisapu.fi/sv/inrikesarbetet/organisationssmedjan 
 
Orienthälsan, Stockholm 
www.orienthalsan.nu 
 
Partnerskap Skåne, samarbete inom integration i Skåne 
www.lansstyrelsen.se/skane 
Människa & samhälle, Integration, Partnerskap Skåne 
 
Personlig integrationsplan, blankett 
www.suomi.fi/suomifi/svenska/e-tjanster/blanketter/tm_tem584/index.html  
 
Röda Korset, Österbottens svenska disktrikt 
http://rednet.rodakorset.fi/node/117/ 
 
Statistikcentralen 
 www.tilastokeskus.fi 
 
Strategi för arbetskraftsinvandring 
www.bothniawork.fi/media/P%C3%A5_jakt_efter_kompetens_low.pdf 
 
Tolkningsguide för myndighetsbruk,   
www.kviisi.fi/images/stories/dokument/Tolkning.pdf  
 
Ungdomsgarantin (1.1.2013): 
 www.tem.fi/?l=sv&s=5038  
 
UNHCR, The UN Refugee Agency 
www.unhcr.se/se 

 
Tema Asyl och Integration 
www.temaasyl.se 
 
Österbottens tolkcentral  
www.vaasa.fi/Pa_svenska/Offentliga_tjanster/Invandrare/Tolkcentralen_ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/
http://www.ofm.fi/
http://www.vora.fi/
http://www.pakolaisapu.fi/sv/inrikesarbetet/organisationssmedjan
http://www.orienthalsan.nu/
http://www.lansstyrelsen.se/skane
http://www.suomi.fi/suomifi/svenska/e-tjanster/blanketter/tm_tem584/index.html
http://rednet.rodakorset.fi/node/117/
http://www.tilastokeskus.fi/
http://www.bothniawork.fi/media/P%C3%A5_jakt_efter_kompetens_low.pdf
http://www.kviisi.fi/images/stories/dokument/Tolkning.pdf
http://www.tem.fi/?l=sv&s=5038
http://www.unhcr.se/se
http://www.temaasyl.se/
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BILAGA 2/PROJEKT 
 

Projekt kopplade till invandring 2010 -  

Inom Social- och hälsovårdsverket, Jakobstad 

- Samarbete mellan aktörer för en snabb integration i Jakobstadsnejden. 
Finansiering: 50 % Europeiska flyktingfonden (ERF), 50 % Jakbostad, Nykarleby, Pedersöre, 

Larsmo, Kronoby. Del ett: 1.3.2012–30.6.2013. Del två: 1.7.2013-30.6.2014.  Bl.a. femdagars 

utbildning på eget språk till nyanlända kvotflyktingar, integration genom föreningar, 

information till anställda och allmänhet. 

 
- HälsoHaapa, Malmska. Utvecklande av flyktingars vårdkedjor i samarbetsområdet. 

Finansiering 100 % ERF. 1.5.2012-30.6.2013. Skapande av guide för egenvård, tillgänglig på 

svenska, finska, arabiska, persiska, burmesiska. Test av ”Medical Visual Translator”, för 

senare användning inom områdets hälsovård.  

 
- Integration genom idrott. Kronoby (2011-), Jakobstad (2013–2014) 

Undervisnings- och kulturministeriet, 70% av kostnaderna, kommunernas egen finansiering 

30%, via NTM-centralen i Vasa. Anordnande av kvinnosim i Karleby och Jakobstads simhallar 

en av huvudpunkterna.  
 
- Österbottens SOS I - Kaste. 16.8.2011-31.05.2014. ”Från marginaliserad till socialt 

integrerad genom socialt arbete.” I Jakobstad är klienter med invandrarbakgrund inom 

vuxensocialarbete målgrupp. Administration Vasa stad. Huvudfinansiärer THL och 

kommunerna. 

 
- Från invandrare till kommuninvånare. 2012–2013. Samprojekt mellan Institutet 

för hälsa och välfärd (THL), Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård, 

Jakobstadsregionen och Vasa stad. Projektets expertstöd, länsstyrelsen i Skåne i Sverige, 

har utvecklat en bred regional samarbetsmodell för främjande av integration. Europeiska 

socialfonden. 
 
Inom utbildning: 
 
- Centria yrkeshögskola: REJA: "Resurs i Jakobstadsnejden". 1.9.2009- 

31.8.2013. Europeiska socialfonden. Enheten i Jakobstad, huvudgenomförare, Optima och 
Yrkesakademin delgenomförare. Eventuell fortsättning. 

 
- Optima:  
 
* WEXLA, 1.8.2011-31.3.2013, Optima och Kristliga folkhögskolan i Nykarleby. 

Webbaserad handledning för invandrare kring läroavtalsutbildning, Optima samkommun. 

Finansiär UBS. Materialet finns på Optimas hemsida.   
 
 * WEXA 1.8.2010-31.12.2011. Svara på invandrarens behov inom det fristående 

examenssystemet. Skapa portal med handledningsverktyg för den vuxna invandraren, för 

utbildaren och handledaren. Finansiärer UBS, Optima och Yrkesakademin.  

 
* Invandrare i yrkesutbildningen, 21.5.2013-31.12.2014. Optima och Kristliga 

folkhögskolan i Nykarleby. Stöd- och handledningsmodeller för invandrare och deras 

språkutveckling. UBS är finansiär. 
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- Yrkesakademin i Österbotten:  
 
* Digitala Vägen. 1.9.2009-30.9.2013. ESF/UBS finansierat projekt. Projektet ingår i 

helheten Aikis som UBS administrerat (www.kotisuomessa.fi). Samarbetspartners är: Axxell 
ab, Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Korsholms Vuxeninstitut, Optima och Vasa 
Arbis. 

 
* Testmaterial för bedömning av språkkunskapsnivån (S11856) 1.9.2011-

30.9.2013. ESF/UBS finansierat projekt.  Aikis (www.kotisuomessa.fi). Samarbetspartners 
Axxell ab och Vasa Arbis. 

 
* Integrera mera – modeller och material (S12263) 1.1.2013-31.12.2014. 

ESF/ELY finansierat projekt. Projektet genomförs som en flexibel integrationsutbildning. 
Projektet riktar sig till arbetande invandrare och genomförs med studier kvällstid och på 
distans. 

 

* flera ”mindre projekt” t,ex: Svenska 2x3. (Svenska som andraspråk.) UBS finansierat 

projekt. Styrdokument, läroplan och material för svenska som andraspråk i stället för 
”modersmålssvenska” utarbetat för grundläggande yrkesutbildningen. Kurserna har 
genomförts i praktiken och fortsätter att genomföras. 

 

Övriga 

 
- Bothnia Integration (i Österbotten och Mellersta Österbotten). 1.8.2008-30.06.2014. 

Projektarbetarna finns i Vasa, Jakobstad och Karleby, betjänar invandrare som är 
arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån, ordnar olika arbetskraftsutbildningar för 
invandrare och erbjuder lönestöd till kommuner som anställer invandrare. Samarbetspartners 
bl.a. arbetsgivare, olika myndigheter och utbildare. Finansiering ESR, Österbottens ELY.  

 
- Bothnia Work (Österbotten och Mellersta Österbotten). 1.8.2008–30.6.2014. Främja 

arbetsrelaterad invandring. Målet är att hjälpa små och medelstora företag i rekrytering av 
yrkeskunnig arbetskraft från EU/EES-området.  

 
- Musikcafé After Eight: Innovativ Integration. 1.7.2012-30.6.2015. Finansiering: 

Europeiska integrationsfonden (75%), Svenska kulturfonden (20%) och Kommunala 
samarbetsnämnden för Pedersörenejden (5%). Integration genom kultur med hjälp av 
verksamhet där både invandrare och finländare engageras i konkreta aktiviteter, där 
människor från olika kulturer möts och arbetar tillsammans och lär sig av varandra. 

 

- Welcome Office i Österbotten finansieras av Österbottens förbunds Europeiska 

regionala utvecklingsfond (ERUF), ELY-centralen i Österbotten, Europeiska Socialfond (ESF) 
och  kommunerna som deltar i projektet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kotisuomessa.fi/
http://www.kotisuomessa.fi/
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Bild 1. Antal utländska medborgare i Finland 2001-2012  
 

 
 
År 2012: 

31 280 personer flyttade till Finland från utlandet under år 2012. Det är 
1 800 fler än året innan och det största antalet under självständighetstiden.  

Utflyttningen från Finland till utlandet ökade något och uppgick till 13 850 
personer. Nettoinflyttningen totalt år 2012: 17 430 personer (610 personer 
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fler än året innan). Nettoinflyttningen av utländska medborgare ökade klart, 
med 2 030 personer (Källa: Statistikcentralen). 
 
Bild 2: 2011: Utländska medborgare i Österbotten 2011  
 
 

 
Region 

Befolkning  Utländska 
medborgare 

% -antalet, 
utländska 
medborgare av 
befolkningen 

Landskapet Södra 
Österbotten 

193735 2434 1,3 %  

Landskapet 
Mellersta 
Österbotten 
 
 

68484 1193 1,7 % 

Landskapet 
Österbotten 

179106 7608 4,2% 

Hela landet  5401267 183133 3,4% 

Källa: Statistikcentralen 
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Bild 4: 2011: Uppehållstillstånd samt EU-registreringar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5: Beviljade uppehållstillstånd enligt ansökningsgrund 2012 

 

Källa: inrikesministeriet 
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Bild 6: 2011: 

Ruotsi
21 %

Viro
13 %

Somalia
12 %Bosnia-

Herzegovina
11 %

Venäjä
10 %

Sudan
7 %

Kiina
7 %

Vietnamn
7 %

Irak
6 %

Thaimaa
6 %

De största befolkningsgrupperna enligt
medborgarskap i Österbotten och i Mellersta

Österbotten
Statistikcentralen 2011, ELY-centralen i Österbotten

 
Källa: NTM-centralen 

Bild 7: De största grupperna av utländsk nationalitet i Finland år 2012 
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Bild 8: Befolkningen efter födelseland, medborgarskap och språk 

 

 

Källa: Befolkningsstruktur 2012, Statistikcentralen 

 

Utlänningarnas andel är 3,6 % av befolkningen i Finland 2012-13. EU-
medborgarnas andel är 39,0 % av i Finland varaktigt bosatta utlänningar i 
årsskiftet 2012-13. (källa: Befolkningsregistercentralen) 
 
 
Bild 9: Arbetslöshetsgrad hos utlänningar 2010–2013 
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Källa: NTM-centralen 
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Bild 10: Kommunernas mottagning av flyktingar 
(innehåller NTM-placerade, självständigt flyttande, familjeåterförening) 
 

Kuntien vastaanottamat pakolaiset, Pohjanmaan ELY (1.sijoituskunta)   

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Yhteensä  

Vaasa 98 106 133 81 75 89 79 74 188 81 72 1076  

Vöyri (Oravainen) 15 4 24 55 19 55 54 65 41 22 21 375  

Närpiö                       0  

Pietarsaari 3 2 3   1 10 7 3 53 41 32 155  

Maalahti               13       13  

Luoto                 14 14 12 40  

Kruunupyy                 10 15   25  

Kristiinankaupunki 6               20 45 5 76  

Korsnäs           30 2 7 2     41  

Pedersöre                 12 11 16 39  

Uusikaarlepyy                   17 11 28  

Kokkola 1 36 15 28 15 39 10 34 15 28 12 233  

                           

Yhteensä 123 148 175 164 110 223 152 196 355 274 181 2101  

              

              

Kuntien vastaanottamat pakolaiset Etelä-Pohjanmaan ELY     

Seinäjoki   1     32 3 1 23 6 22 5 93  

Kurikka           1           1  

Kuortane       1               1  

Lapua                   1   1  

Yhteensä 0 1 0 1 32 4 1 23 6 23 5 96  

              

*2012 1.1-31.8.2012 arvio            

Sisältää ELY:jen sijoittamat, itsenäisesti muuttaneet, perheenyhdistämiset     

              

Källa: NTM-centralen 

Bild 11: Kvotflyktinguttagning 2012  

 

Resmål Uttagna 
 

Medborgarskapet för de uttagna flyktingarna 
 

Thailand 132 Myanmar 105, Sri Lanka 16, Kina 1, Pakistan 6, Somalia 4 

Iran 192 Afghanistan 192 

Rwanda 165 Dem. rep. Kongo 165 

Turkiet 143 Afghanistan 40, Somalia 19, Iran 72, Irak 12 

Nödfall 102 Olika medborgarskap 102 

Totalt 734  

 (källa: inrikesministeriet) 
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Bild 12: Asylbeslut,  

Finland 2010–2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 13: Asylsökande i de nordiska länderna 2011–2012 
 

 
 
Källa:inrikesministeriet 
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Bild 14: De största destinationsländerna för asylsökande 2012. Över 
hälften (57 %) av alla ansökningar i industriländerna. 
 

 
 
Bild 15: De största ursprungsländerna 2012. Nästan hälften (46 %) av 
sökandena från Asien. 
 

 
Källa: inrikesministeriet 

 
Bild 16: 
 

 
Invandrarläget kommunvis: 

 

Jakob-

stad 

Nykarle-

by 

 

 Kronoby 

 

 Pedersöre 

 

 Larsmo 

Medborgare med utländsk 

bakgrund den 31.12.2012
13

, 

personer 

1115 369 

 
 135 

 
 216 

 
 97 

Andel utländska medborgare, 

31.12.2012
14

 
5,7 % 4,9 % 

 
 2,0 % 

 
 2,0 % 

 
 2,0 % 

Andel kvotflyktingar (anlänt 

2010 el senare, situation, 

personer 1.9.2013)    

63 (afg) 23 (afg) 

 
 18 (burm)  
  8 (afg) 
 

 
  8 (burm),                                 
15 ( afg) 
 

 
 16   (burm) 
 

Exakta officiella siffror för asylsökande med uppehållstillstånd/arbetskrafts- och 

anhöriginvandring /utländska studerande har inte hittats för regionen. 

 

Andelen utländska medborgare i hela landet är 3,6 %. 
 

                                                 
13

 Källa: Welcome Office 
14

 Källa: Kunnat.net 
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BILAGA 4, JIP 2010: BEHOV, ÅTGÄRDER OCH BEHOV 2013 
 
 

Jakobstads 
integrations-program 
2010: behov/ främjande 
av integration i 
regionen 

 
Åtgärder som utförts/behov 2013 

 
A. Fortgående 
koordinering av 
invandrararbete/ 
utlänningsbyrå 
 
I JIP s. 58: ”En 
utlänningsbyrå bör 
öppnas ifall 
Jakobstadsregionen 
börjar ta emot 
kvotflyktingar på årlig 
basis. ” 
 

 
Officiellt finns ingen utlänningsbyrå i Jakobstadsregionen, 
trots att tre grupper av kvotflyktingar mottagits sedan 2010. I 
praktiken arbetar tre flyktinghandledare, en person som 
flyktingkoordinator (50%) och socialarbetare, en 
flyktingsocialarbetare (70%),  en socialarbetare för flyktingar 
som anlänt som asylsökande, samt en projektkoordinator 
inom social- och hälsovårdsverket som en enhet. Enheten 
finns under familje- och vuxensocialarbete, men en egen chef 
för enheten skulle behövas, samt en koordinator på heltid. 
Med de nya kraven i lagen skulle en person med helhetssyn 
på invandring i regionen behövas och enhetens struktur 
fastslås.  

 
Till en koordinators (invandrarkoordinator eller 
kvotflyktingkoordinator + invandrarkoordinator?) uppgifter 
borde bland annat ingå att fungera som chef för handledarna, 
uppdatera integrationsprogram, göra utvärderingar, fungera 
som länk till kommunerna i samarbetsområdet, nätverka med 
andra aktörer inom invandring både inom och utanför 
Jakobstadsregionen, kartlägga behov av projekt, sköta om 
projektansökningar för samarbetskommunernas del samt 
informera om invandrarrelaterade frågor ut till samhället, i tätt 
samarbetet med Welcome Office. Ekonomiska frågor borde 
handhas av en ekonomiavdelning. 
 
 

 
B. Ett tvärsektoriellt 
samarbetsorgan för 
regionens 
invandrararbete 

 
En arbetsgrupp med medlemmar från kommunernas olika 
avdelningar har regelbundet träffats och styrt 
flyktingkoordinatorns arbete. Denna grupp har inte haft 
beslutanderätt och endast bestått av kommunala tjänstemän.  
 
 

 
C. Samarbetsorgan eller 
nätverk för 
invandrararbete inom 
olika yrkesgrupper, t.ex. 
 församlingarna i 
regionen eller mellan 
fotbollsföreningar  

 
Finns ej 
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D. Informationscenter 
där både aktörer och 
invandrare kan få 
vägledning, information 
och råd kring integra-
tionsärenden, studier, 
jobb, fritidsverksamhet  
 

 
Åtgärdat: Welcome office 
 
Se bilaga 2, projekt 

 
E. Fortgående arbete 
för jämlikhet, 
likställdhet och tolerans 

 
- Skolorna har egna ”KiVa”-kampanjer.  
- 21.3 är dagen mot rasism och en vecka mot rasism ordnas 
varje år på After Eight. 
 

 
F. Mångkulturella 
mötesplatser och 
evenemang 
 

 
I Jakobstad ordnar After Eight olika evenemang för 
ungdomar. I Kronoby har flyktingar deltagit på Kronobydagen 
med hemlandsprodukter och uppträtt på andra evenemang 
med musik och dans.  
 
Målsättning: 
 - Kulturbyråerna jobbar aktivt med att involvera invandrare i 
sina evenemang.   
- Generellt finns en brist på  mötesplatser för vuxna 
invandrare, hemmavarande med barn och pensionärer. 
 

 
G. Flera 
invandrarföreningar  
 

 
Somalier och afghaner har organiserat sig i egna föreningar. 
 

 
H. Invandrare som är 
politiskt eller ideellt 
engagerade 
 

 
I kommunalvalet 2012 fanns flera kandidater med 
invandrarbakgrund uppställda i regionen. 
 

 
I. Eventuellt sociala 
företag eller andelslag 
som engagerar 
invandrare i sin 
verksamhet  
 

  
Mera åtgärder behövs för att tillvarata speciellt medelålders 
kvinnors kompetens (modell: www.yallatrappan.se ). 
 
 

 
J. Invandrare 
verksamma inom alla 
sektorer och inom 
många olika yrken 
 

 
Jakobstads arbetarinstitut ordnar kurs för erfarenhetskunniga 
hösten 2013. I den deltar också invandrarrepresentanter, som 
senare kan engageras av till exempel i kommunerna i 
invandrarrelaterade frågor.  
* Arbis och MI anlitar invandrare som kursdragare och 
föreläsare i framtiden. 

  

http://www.yallatrappan.se/
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Övriga konkreta åtgärder 
som föreslås i JIP:  
 

 
- regelbundna 
kampanjer för att främja 
tolerans i skolor  
 

 
Kampanjer ordnas inom ramen för KiVa Skola - ett 
åtgärdsprogram mot mobbning, som utvecklats som ett 
samarbete mellan ämnet psykologi vid Åbo universitet och 
Centrum för inlärningsforskning. Cirka 90 % av Finlands 
grundskolor har registrerat sig som användare av 
programmet. Programmet bygger på tolerans.  
 

 
- föreningsliv, 
frivilligverksamhet 
 

 
* Kurser i hemvård och finländsk husmanskost har ordnats i 
Kronoby och Jakobstad i samarbete med Martha.  
* Via bland annat projekt Samarbete (se bilaga 2) har 
föreningar engagerats, speciellt Martha föreningarna på de 
olika orterna (bland annat stickcaféer).   
* Röda korsets vänfamiljeverksamhet är mycket viktig i 
kvotflyktingmottagandet, men borde också tillämpas för 
asylsökande. 
* ”Kurs/föreningskompis” behövs = en person som stämmer 
träff före första besöket samt följer med invandraren till rätt 
ställe och introducerar samt förklarar hur allt går till. 
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BILAGA 5, SAMMANFATTNING, MÅLSÄTTNINGAR 2014–2017 
 

 
Lag om främjande av  integration 
 

 
Målsättning:  
 

 
7 § Basinformation om det finländska 
 samhället 
 
Invandrare ska ges information om sina 

rättigheter och skyldigheter i det finländska 

arbetslivet och samhället. Invandraren ska 

dessutom ges information om tjänstesystemet 

och integrationsfrämjande åtgärder enligt 

detta kapitel. 

 

Basinformationsmaterial ska ges till alla som 

flyttar till Finland. Materialet ska ges i 

samband med delgivningen av beslutet om 

uppehållstillstånd, registreringen av 

uppehållsrätt, beviljandet av uppehållskort 

eller registreringen av hemkommuns- och 

befolkningsuppgifter. 

 

Varje myndighet som tillämpar denna lag 

svarar för sin del för produktionen och 

uppdateringen av innehållet i 

basinformationsmaterialet. Arbets- och 

näringsministeriet svarar för samordningen, 

översättningen och distributionen av 

basinformationsmaterialet.  

(9.12.2011/1251) 

 

 
- Basinformation om Finland ska ges genast vid 
första kontakten med en myndighet på den nya 
orten.    
- Det borde vara en skyldighet också  för 
arbetsgivare att hänvisa en utländsk arbetstagaren 
till exempelvis Welcome Office för att personen får 
den information som behövs för att bli en fullvärdig 
del av samhället. Utländska arbetstagare (och 
deras familjemedlemmar) blir lätt utan information 
om till exempel möjligheter till språkutbildning.  
- I basinformationspaketet skall bland annat finnas 
kontaktuppgifter till Welcome Office, information 
om språkutbildningsmöjligheter, träffpunkter och 
föreningar i regionen.  
- Fem dagars kurser på kvotflyktinggruppens eget 
språk ordnas kontinuerligt i kommunal regi snart 

efter ankomst. 
 

 

8  §  Vägledning och rådgivning 
 
Kommunen, arbets- och näringsbyrån och 

andra myndigheter ska ge invandrare lämplig 

vägledning och rådgivning om 

integrationsfrämjande åtgärder och tjänster 

samt om arbetslivet. 

 

 
- Welcome Office blir en bestående verksamhet i 
kommunal regi 
- Byrån fungerar som en samlande länk mellan alla 
aktörer i integrationsarbetet 
- Welcome Office har tätt samarbete med 
(invandrar)koordinator. 

 

 
9 § Inledande kartläggning 
 
Vid en inledande kartläggning ska det 
göras en preliminär bedömning av 
invandrarens förutsättningar för 
sysselsättning, studier och annan 
integration samt av behoven av 
språkutbildning och andra 
integrationsfrämjande åtgärder och 
tjänster. I den inledande kartläggningen 
utreds i detta syfte i behövlig omfattning 
invandrarens tidigare utbildning, 
arbetshistoria, språkkunskaper och vid 
behov andra omständigheter som 
påverkar sysselsättning och integration. 
 

 
De ansvariga instanserna klargör strukturerna i 
Jakobstadsregionen för hur och av vem 
kartläggningarna ska göras, speciellt angående 
ingifta samt arbetskraftinvandrares äkta hälfter.  

 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101386#a9.12.2011-1251
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101386#a1386-2010
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Närmare bestämmelser om inledande 
kartläggning och arrangemang för 
inledande kartläggning utfärdas vid 
behov genom förordning av statsrådet. 
 
13 § Utarbetande av integrationsplan 
 
Kommunen och arbets- och näringsbyrån 
gör upp en integrationsplan tillsammans 
med invandraren. Av grundad anledning 
får kommunen och invandraren eller 
arbets- och näringsbyrån och 
invandraren dock göra upp planen 
sinsemellan. 
 
Kommunen eller arbets- och 
näringsbyrån inleder utifrån den 
inledande kartläggningen utarbetandet 
av integrationsplanen inom två veckor 
från det att den inledande kartläggningen 
har gjorts. 
 
I arbetet med integrationsplanen tas 
hänsyn till invandrarens egna 
integrationsfrämjande mål. 
Integrationsplanen och andra relevanta 
planer som utarbetats för invandraren 
ska samordnas. Åtgärder enligt 
integrationsplanen genomförs vid behov 
genom sektorsövergripande samarbete. 
 
På en integrationsplan i vars utarbetande 
arbets- och näringsbyrån deltar tillämpas 
dessutom 2 kap. 7 § i lagen om offentlig 
arbetskrafts- och 
företagsservice. (28.12.2012/919) 

 

 
Klargöra strukturerna i Jakobstadsregionen – hur 
och vem ska göra upp planerna, speciellt med 
hänsyn till  ingifta och arbetskraftinvandrares äkta 
hälfter.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UTBILDNING 
 

 
Källa: NTM-centralen  

 
 

Meri-Sisko Eskola 
23.8.2013
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arbetskraftsutbildning, ordnad av 
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http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101386#a1386-2010
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101386#a28.12.2012-919
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19 § Integrationsstöd 

Syftet med integrationsstödet är att 
trygga invandrarens försörjning under 
den tid han eller hon deltar i åtgärder 
enligt integrationsplanen. 

Integrationsstödet betalas som 
arbetsmarknadsstöd eller utkomststöd. 
Rätt till integrationsstöd i form av 
arbetsmarknadsstöd bestäms i enlighet 
med lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa och rätten till integrationsstöd 
i form av utkomststöd i enlighet med 
lagen om utkomststöd. 

 
26 § Övriga åtgärder och tjänster som 
stöder och främjar integration 
 
Utöver vad som föreskrivs ovan kan som 
åtgärder och tjänster som främjar och 
stöder integration ordnas till exempel 
1) åtgärder och tjänster som främjar 
integration av invandrarbarn och unga 
invandrare, 
2) åtgärder och tjänster inom 
barnskyddets eftervård för minderåriga 
invandrare som anlänt utan 
vårdnadshavare och fått 
uppehållstillstånd, 
3) tjänster och stödåtgärder för dem som 
är i behov av särskilda åtgärder, 
4) andra åtgärder och tjänster som 
uppmuntrar invandrare att på egen hand 
skaffa sig de kunskaper och färdigheter 
som behövs i samhället. 
 

 
Målsättning:  
 
- Flexibilitet och ändamålsenlighet i samarbetet 
mellan utbildningsinstitutioner, praktikplatser och 
arbets- och näringsbyrån.  
- Åtgärderna måste anpassas enligt klientens 
förmåga att tillgodogöra sig till exempel 
undervisning.  
- Psykisk ohälsa, hög ålder eller analfabetism 
kräver specialarrangemang – till exempel möjlighet 
att via arbetsplats språkbada någon dag i veckan 
jämsides med integrationsutbildning, och/eller 
möjlighet till distansstudier.  

 

 

 

 

- Läxhjälpsgrupper skapas på alla orter via Röda 

Korset/egna resurser. 

 

 
31 § Sektorsövergripande samarbete på 
lokal nivå 
 
De lokala myndigheterna ska utveckla 
integrationen som ett 
sektorsövergripande samarbete. I 
samarbetet deltar kommunen, arbets- 
och näringsbyrån och polisen samt 
organisationer, föreningar och 
sammanslutningar som anordnar 
integrationsfrämjande åtgärder och 
tjänster. 
 
Kommunen eller flera kommuner 
tillsammans kan i samarbete med lokala 
arbetsmarknads-, företagar- och 
frivilligorganisationer tillsätta en 
delegation på lokal nivå för utvecklande 
av planeringen och genomförandet av  

 
- Långsiktiga planer i flyktingmottagande är 
önskvärt för att bildningen skall kunna planera 
undervisningen på bästa möjliga sätt.  
- Regionala lösningar och samarbete behövs i 
fråga om den förberedande undervisningen. 
Strukturerna bör befästas för att bland annat ta 
tillvara den samlade erfarenheten. 
- Skild resursering för de skolor dit eleverna 
kommer efter den förberedande undervisningen. 
 
Övrigt samarbete: 
 
- Organisationen av en utlänningsbyrå, eller 
motsvarande, fastslås.  
- En koordinator med överblick över integreringen 
av alla invandrare i Jakobstadsregionen anställs på 
heltid.   
- Fungerande långsiktiga strukturer för det  

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101386#a1386-2010#a1386-2010
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101386#a1386-2010
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101386#a1386-2010
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integrationen samt främjande av etniska 
relationer. 
 
Kommunen och arbets- och näringsbyrån  
 
svarar tillsammans för anordnandet av 
integrationsfrämjande och stödjande 
åtgärder och tjänster, anvisandet till 
dessa samt uppföljningen av dessa. De 
kan dessutom göra upp lokala eller 
regionala samarbetsavtal om 
anordnandet av åtgärder och tjänster 
inom sitt område. 
 

 
kommunala samarbetet med tanke på invandring  
och information måste befästas och också 
förankras bland de anställda. 
- De fem kommuner som nu samarbetar om 
flyktingmottagande förbinder sig att 2014-2016 
årligen motta 50 kvotflyktingar. Mottagandet sker 
under förbehåll att organisationen av de anställda 
och beslutsfattandet inom samarbetsområdet är 
fungerande. Personalfrågor måste också beaktas – 
kontinuitet och tillvaratagande av uppnådd 
erfarenhet är viktigt. 
 

  
SYSSELSÄTTNING 
 

 
1 § Lagens syfte 
 
Syftet med denna lag är att stödja och främja 

integration och invandrares möjligheter att 

aktivt delta i samhällsverksamheten i Finland. 

Lagens syfte är dessutom att främja 

jämlikhet och likabehandling och en 

positiv växelverkan mellan olika 

befolkningsgrupper. 

 

 
- Avidentifierade arbetsansökningar skulle inte 
bara främja likabehandling av invandrare, utan 
också påverka ålders- och könsdiskrimineringen 
på arbetsplatserna.  
- Regionens arbetsgivare borde komma ihåg den 
resurs som invandrare kan vara, inte minst med 
tanke på språkkunskaperna och kultur-
kännedomen.  
- Flexibilitet behövs i krav på språkkunskaper. Brist 
på kunskaper i det ena inhemska språket kan 
övervägas av andra språkkunskaper eller tidigare 
arbetserfarenhet. För många sker språkinlärningen 
dessutom snabbare i en praktisk miljö om inget av 
de inhemska språken ännu behärskas. 
- Både kommunernas och privata sektorn har 
ansvar att integrera invandrare i arbetslivet. 
Invandrarna är inte ännu en synlig del av till 
exempel kommunernas personal. Kommunerna 
förbinder sig att ordna praktikplatser för invandrare 
procentuellt i varje kommun. 
- Invandrare med flyktingbakgrund som redan är 
väl integrerade är en resurs att ta tillvara speciellt i 
arbetet med nyanlända. 
 

  
- Medborgarråd eller motsvarande bör skapas för 
en bättre medborgardialog, med representanter för 
alla invandrargrupper, politiska beslutsfattare, 
tredje sektorn samt privata sektorn.  
 

 
3 § Definitioner 
 
I denna lag avses med 

 

1) integration invandrarens och samhällets 

interaktiva utveckling med målet att ge 

invandraren de kunskaper och färdigheter 

 
Övrigt:  
 
- Kvinnosim ordnas kontinuerligt i kommunernas 
regi (nu inom projekten Integration genom idrott, se 
bilaga 2) . 
 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101386#a1386-2010
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101386#a1386-2010
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som behövs i samhället och arbetslivet  

 

samtidigt som invandrarens möjligheter att  

upprätthålla sitt eget språk och sin egen 

kultur stöds, 

 

2) integrationsfrämjande sektorsövergripande 

främjande och stödjande av integration med 

hjälp av myndigheters och andra aktörers 

åtgärder och tjänster, 

 

 

3) invandrare en person som flyttat till 

Finland och  

 

som vistas i landet med ett tillstånd som 

beviljats för annat än turism eller därmed 

jämförbar kortvarig vistelse eller vars 

uppehållsrätt har registrerats eller som har 

beviljats uppehållskort, 

 

 

4) stärkning av invandrarens sociala 

identitet till invandrare riktade åtgärder 

för att förbättra hans eller hennes 

livskunskap och för att förhindra 

utslagning, 

 

5) sektorsövergripande samarbete ett 

samarbete mellan myndigheter som 

representerar olika förvaltningsgrenar och 

andra aktörer, 

 

6) person i behov av särskilda 

åtgärder invandrare som behöver 

intensifierade integrationsfrämjande 

åtgärder i synnerhet på grund av nedsatt 

funktionsförmåga till följd av sjukdom 

eller skada eller av någon annan orsak 

eller på grund av ålder, familjesituation 

eller analfabetism eller av någon annan 

motsvarande orsak. 

 
 
- På varje kommuns hemsida borde finnas direkt 
länk för inflyttare. Känner man inte till hur 
samhället fungerar, är det svårt att förstå var man  
hittar relevant information. 
 
- För att motverka isolering ordnas 
dagsverksamhet för hemmavarande mammor, 
pensionärer och till exempel handikappade (som 
projekt, klubbar, andelslagsverksamhet). 
 
- En mångkulturell samlingsplats verkställs i 
Jakobstad för att skapa en mötesplats mellan 
inflyttare och ortsbor. Denna plats kan också vara 
inkörsport för eget företagande för någon 
invandrare i till exempel form av caféverksamhet.  
 
 - Föreningar uppmanas uppdatera sina hemsidor 
med tanke på inflyttade som inte känner till ”hur vi 
alltid gjort”. På varje ort borde tillfälle ordnas där 
föreningarna presenterar sig och sin verksamhet, 
till exempel vartannat år på mindre orter, varje år i 
Jakobstad – gärna i samband med något annat 
evenemang på orten. 
 
- Ortsbor som deltar i kurser vid työväenopisto, 
arbis- eller MI behövs som ”kurskompisar”, det vill 
säga någon som hjälper invandrare att hitta rätt 
plats och bli introducerade till övriga deltagare vid 
kursstarten. 
 

 
42 § Plan för anvisande till kommuner 
och främjande av integration 
 
Kommunen utarbetar som en del av 

programmet för integrationsfrämjande ensam 

eller tillsammans med andra kommuner efter 

att ha ingått ett avtal enligt 41 § en flerårig 

plan för främjande av integration av personer 

som avses i 2 § 2 och 3 mom. och som ska 

anvisas till en kommun. 

 

Planen ska inbegripa en identifiering av 

specialbehov bland de personer som avses 

i 1 mom. och anordnandet av de åtgärder 

och tjänster i kommunen som de behöver. 

 

 
Speciella utmaningar: 
 
Ingifta och hemmavarande 
Den myndighet som får den första kontakten med 
invandrare borde ha skyldighet att genast 
informera om möjligheter att få kontakt med 
lokalbefolkning, språkutbildningar och dylikt för att 
hindra isolering. 
 
Äldre invandrare, som har svårt att komma ut i 
arbetslivet och lära sig språket, behöver stödjande 
åtgärder också  efter 3 års integrations- och 
språkutbildning. Till exempel skulle ett 
kvinnoandelslag kunna ta vara på kvinnornas 
kunskaper, trots att deras språkkunskaper är 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101386#a1386-2010
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svaga (enligt modell från Yallatrappan i Malmö: 
www.yallatrappan.se ). 
 
Tvåspråkigheten 
I vår region behövs både finska och svenska. 
Tillräckligt med kurser på olika nivåer måste bjudas 
ut. Detta kräver också samarbete mellan 
utbildarinstanserna. 
 
Kvotflyktingars placering/boende 
- Med tanke på kvotflyktingarna är det viktigt att 
varje ort som tar emot dem också tänker 
långsiktigt, ifall de vill behålla familjerna. Om 
flyktingar placeras utanför tätorter, måste de ha 
tillgång till resetjänst när bussförbindelser inte finns 
att tillgå, tills de skaffat sig körkort. Integrationen 
försvåras av att flyktingarna inte har bil och inte 
kan delta i föreningsverksamhet, medborgarinsti-
tutets eller arbetarinstitutets kurser som inte 
ordnas på stället de bor på. De har också svårt att 
besöka vänner på andra orter. 
- Hyresbostäder är en bristvara i Kronoby, medan 
stora hyresbostäder överlag behövs i varje 
kommun. Flyktingfamiljer är ofta stora.  
 
Hälsofrågor  
- All personal som kommer i kontakt med flyktingar 
behöver fortbildning om migrationsprocessens 
faser och kännedom om kultur- och 
kommunikationsskillnader (inställning till 
myndigheter och  vård, orsak till uppkomst av 
sjukdomar, släktens betydelse) och dylikt. 
Invandrarna kan behöva stödåtgärder länge efter 
ankomst på grund av till exempel PTSD  ( 
Posttraumatiskt stress syndrom). PTSD kan 
utlösas av någon händelse, sjukdom eller annan 
kris en lång tid efter ankomsten. Personen behöver 
då vård eftersom det inte är möjligt att själv kurera 
sig Finns beredskap för att identifiera och hjälpa i 
dessa fall? 
(källa: arbets- och näringsbyrån). 
 

 

 

 

 

 

http://www.yallatrappan.se/
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BILAGA 6/Samarbetsavtal om mottagande av kvotflyktingar i 
Jakobstadsregionen 

Avtalet gäller: Mottagande av ca 50 kvotflyktingar/ år under tiden 1.1.2014– 
31.12.2016 inom samarbetsområdet. 
 
Avtalet avser följande uppgiftshelheter: 
 

- organisering av flyktingmottagandet och familjeåterföreningar 

- ordnande av service samt bastrygghet (högst 3 år)  

- kontakt och samarbete mellan olika myndigheter och kommunerna  

- rådgivning, information, attitydfostran 

- ansökan om lagstadgade ersättningar  

- arbete för en god integration i samhället i samarbete med andra  

 

Samarbetsorganisation och personal: 

- En ledare för flyktingarbete samt integration (koordinator) anställs 
gemensamt för avtalskommunerna och lyder administrativt under Social- och 
hälsovårdsverket i Jakobstad, socialomsorg.  
- Kostnaderna för koordinatorn fördelas enligt invånarantal i resp. kommun. 
Kommunernas samarbete koordineras av en flyktingsamarbetsgrupp med en 
utsedd representant för varje samarbetskommun. Kronoby kommun köper 
tjänster enligt skilt avtal. 
- Samarbetsgruppen kan kalla experter inom olika områden till sina möten. 
Möten hålls enligt behov ca 4-6 ggr per år. Som föredragande och sekreterare 
fungerar ledaren för flyktingarbetet (koordinator).  
- Förutom denna grupp kan kommunerna ha egna lokala arbetsgrupper och 
vid behov regionala grupper för olika verksamheter (t.ex. utbildning och 
dagvård). 
- Den gemensamma arbetsgruppen bygger tillsammans med ledaren för 
flyktingarbetet upp en fungerande och mera långsiktig verksamhetsmodell.  
Kostnaderna för deltagarna i arbetsgrupper påförs resp. deltagande kommun, 
övriga anställda vid flyktingenheten fördelas enligt användning (antal 
flyktingar) eller den kommun där kostnaden uppstod.  
- Varje kommun ansvarar för anordnade och finansiering av den förberedande 
undervisningen för skolbarn. Samarbetskommunerna uppgör separat avtal 
som reglerar kostnader och intäkter i de fall där familjer flyttar mellan 
kommunerna under den tid den förberedande undervisningen pågår. Skilt 
samarbetsavtal uppgörs om den förberedande undervisningen ordnas 
gemensamt. 
- En finansierings- och verksamhetsplan (budget) uppgörs årligen för 
verksamheten. 
- Kalkylerade ersättningar söks för varje kommun skilt enligt anvisningen om 
ersättning till kommunerna för kostnader som uppstår vid tillämpning av lagen 
om främjande av integration. (1386/2010).  Ersättningarna söks i efterskott 
kvartalsvis. 
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Information: 
- För den allmänna informationen svarar resp. kommun själv och för den mera 
specifika informationen vid flyktingmottagandet riktat till speciella grupper 
ansvarar flyktingenheten. 
- Skilda informationstillfällen kan ordnas av resp. kommun om det gäller 
allmänna infotillfällen åt kommuninvånarna. 
- Alla parter arbetar för främjande av mångkulturellt samarbete mot rasism 
 
 

Avtalets giltighetstid och övriga villkor: 
Avtalet träder i kraft när det godkänts i stads/kommunstyrelserna, besluten 
vunnit laga kraft och avtalet undertecknats.  
Avtalet gäller under tiden 1.1.2014 - 31.12.2016 och kan förlängas genom nya 
beslut av varje kommun. Ifall större förändringar i avtalet blir aktuella görs 
skilda beslut om detta och nytt avtal uppgörs. 
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Bilaga 7/Migrationsförvaltning (Källa: www.intermin.fi/sv/migration/migrationsforvaltning ) 

Inrikesministeriet ansvarar för beredningen av migrationspolitiken och lagstiftningen som rör 
migration och medborgarskap. Inrikesministeriet representerar Finland i Europeiska unionen 
och i internationellt samarbete i frågor som rör migration. 

Migrationsverket beviljar första uppehållstillstånd, behandlar asylansökningar, styr 
flyktingförläggningarnas verksamhet, beslutar om avvisning och utvisning, ansvarar för 
behandlingen av medborgarskapsansökningar och för beviljande av främlingspass. 
Migrationsverket lyder under inrikesministeriet. 

Polisen övervakar att utlänningslagen följs, tar emot utlänningars tillståndsansökningar, 
utreder asylsökandes identitet och resrutt, beviljar fortsatta uppehållstillsånd och tar emot EU-
medborgares registereringar. Polisen verkställer också utvisnings- och avvisningsbeslut. 

Gränsbevakningsväsendet övervakar inresa i och utresa från landet och utför 
passkontroller. Tillsammans med polisen utreder Gränsbevakningsväsendet asylsökandes 
identitet och resrutt. Vid behov fattar Gränsbevakningsväsendet beslut om visum vid gränsen. 

Utrikesministeriet ansvarar för viseringspolitiken. Finlands beskickningar i utlandet utfärdar 
viseringar och tar emot anmälningar om medborgarskap och ansökningar om 
uppehållstillstånd. 

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för ledningen av integrationsfrågor. Tillsammans 
med inrikesministeriet följer arbets- och näringsministeriet arbetskraftsinvandringens kvantitet 
och struktur och utvecklar uppföljningsverktygen. 

Migrationsenheterna vid närings-, trafik- och miljöcentralerna sköter uppgifter i anslutning till 
migration, integration och goda etniska relationer regionalt. 

Undervisnings- och kulturministeriet har till uppgift att utveckla invandrarnas utbildning på 
olika utbildningsnivåer. Till undervisningsministeriets ansvarsområde hör även frågor som rör 
invandrarnas kultur, motion, ungdomsarbete och religion. 

Utbildningsstyrelsen ansvarar för utbildningsfrågor för invandrare och erkännande av 
utlänningars examensbevis. 

Social- och hälsovårdsministeriets uppgift är att främja invandrarnas hälsa och välmående. 
Till social- och hälsovårdsministeriets ansvar hör också frågor som gäller invandrarnas 
utkomst. Ministeriet stöder invandrarnas integration i det finländska samhället bland annat 
genom att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna så att de tar hänsyn till invandrarnas 
behov. 

Kommunerna erbjuder bastjänster till invandrare som bor varaktigt i kommunen på samma 
sätt som till andra kommuninvånare. Kommunerna beslutar också självständigt om de tar 
emot kvotflyktingar och asylsökande som fått uppehållstillstånd. Flera kommuner har fastställt 
principerna för invandrarnas integration i sina integrationsprogram. 

Minoritetsombudsmannen har till uppgift att främja ställningen för etniska minoriteter och 
utlänningar, främja likabehandling och rättssäkerhet samt goda etniska relationer i Finland. 
Minoritetsombudsmannen är också nationell rapportör om människohandel. 

Frivilligorganisationer producerar olika tjänster och ger hjälp och rådgivning till asylsökande 
samt utför integrationsarbete inom sin verksamhet. Frivilligorganisationernas sakkunskap i 
migrationsfrågor behövs i utvecklingen av lagberedningen och migrationspolitiken.  

 

 

http://www.intermin.fi/sv/migration/migrationsforvaltning
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BILAGA 8, TERMER 

Ordlista sve-fi-eng (källa: www.migri.fi) 

Begreppsförklaringar (källa: www.migri.fi, JIP 2010) 

 
Ordlistan omfattar centrala termer om invandring med förklaringar. För de flesta termer finns 
också motsvarigheter på finska och engelska. Ordlistan är avsedd att vara handledning. 
Förklaringarna följer inte ordagrant de definitioner som finns i lagstiftningen. Därför är det bra 
att i officiella sammanhang slå upp i lagen och annan källitteratur. 
 
Anhöriginvandrare/invandring på grund av familjeband/familjeåterförening  
(fi perheside/perheenyhdistäminen/ eng family ties, personal relationship) 
 
Personer som flyttat till Finland i egenskap av familjemedlem till en arbetskraftsinvandrare, 
som gift sig med en finländare eller en invandrare bosatt i Finland eller som anlänt till Finland 
genom familjeåterförening med en flykting med kontinuerligt uppehållstillstånd i Finland.  
 
Arbetskraftsinvandrare/arbetsinvandring (fi työvoiman maahanmuutto/eng labour 
migration) 
 
En utländsk person som flyttar till Finland för att jobba och bosätta sig här. 
 
Alternativt skydd (fi Toissijainen suojelu/en Subsidiary protection) 
 
Grund för uppehållstillstånd. Beviljas när förutsättningarna för att få asyl inte uppfylls, men 
den sökande i sitt hemland eller sitt permanenta bosättningsland hotas av dödsstraff, 
avrättning, tortyr eller någon annan behandling eller bestraffning som är omänsklig eller 
kränker människovärdet. Tillståndet kan också beviljas om det är uppenbart att sökanden inte 
kan återvända till sitt hemland eller sitt permanenta bosättningsland på grund av allvarlig och 
personlig fara som föranleds av väpnad konflikt (jfr. också Sur place -situation). 
 
Anknytningsperson (fi Perheenkokoaja/en Sponsor) 
 
En person som vistas i Finland och som antingen är en finsk medborgare eller utlänning och 
på grund av vars vistelse uppehållstillstånd på grund av familjeband söks för en 
familjemedlem i utlandet. 
 
Asyl (fi Turvapaikka/en Asylum) 
 
Uppehållstillstånd som beviljas en utlänning i asylprocessen på grund av flyktingstatus. 
 
Asylsökande (fi Turvapaikanhakija/en Asylum applicant/seeker) 
 
En person som begär skydd och uppehållsrätt i en främmande stat. Personen får 
flyktingstatus om asyl beviljas honom eller henne. En asylsökande är alltså inte en flykting, 
eftersom kriterierna för flyktingskap har inte ännu utretts. I samband med asylförfarandet 
utreds och avgörs också om uppehållstillstånd kan ges på någon annan grund. För en del av 
de andra grunderna ska en separat avgiftsbelagd ansökan om uppehållstillstånd göras. 
 
Asylutredning (fi Turvapaikkatutkinta/en Asylum investigation) 
 
Ett förfarande där en polis eller gränsbevakare först reder ut en asylsökandes personuppgifter 
och resrutt. Därefter utfrågas sökanden av Migrationsverket för att reda ut grunderna för hans 
eller hennes asylansökan. 
 
Avvisning (fi Käännyttäminen/en Refusal of entry) 
 
Förfarande för att avlägsna någon ur landet. När en utlänning inte har haft uppehållstillstånd 
och det besluts att han eller hon skall avlägsnas ur landet avvisas han eller hon. (jfr. 
utvisning). 

http://www.migri.fi/
http://www.migri.fi/
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Bestämmande av medborgarskapsstatus (fi Kansalaisuuden määrittäminen/en 
Determination of citizenship status) 
 
I oklara fall reder Migrationsverket ut vilken stats medborgare personen ifråga anses vara i 
Finland. 
 
Dubbelt medborgarskap/Flerfaldigt medborgarskap (fi 
Kaksoiskansalaisuus/monikansalaisuus en Dual nationality/Multiple nationality) 
 
En person kan ha två eller flera medborgarskap. Uttrycket dubbelt medborgarskap är 
talspråk. 
 
EES (fi ETA/ en EEA) 
 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
 
EU (fi EU/en EU) 
 
Europeiska unionen 
 
EU medborgare och med dem jämförbara personer (fi EU kansalainen ja häneen 
rinnastettava henkilö/en EU-citizen and and those with equivalent status) 
 
Finland är medlemsstat i EU liksom Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, 
Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, 
Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, 
Tyskland, Ungern och Österrike. EU-ländernas medborgare har rätt att röra sig fritt inom 
unionens område. Bestämmelserna om rätten att röra sig fritt tillämpas också på 
medborgarna i Island, Norge, Liechtenstein och Schweiz. Islands, Liechtensteins och Norges 
rättigheter baserar sig på ESS-avtalet, och med Schweiz har EU ingått ett särskilt avtal om 
rätten att röra sig fritt. 
 
EU:s blåa uppehållstillståndskort (fi EU:n sininen kortti/en EU Blue Card) 
 
Det blåa kortet är avsett för personer som kommer från ett område utanför EU och som 
ansöker om uppehållstillstånd för ett arbete som kräver hög kompetens. För att det blåa kortet 
ska kunna beviljas, måste bland annat följande förutsättningar uppfyllas: arbetet kräver 
specialyrkeskompetens eller specialkunskaper, sökanden har avlagt en högskoleexamen och 
avtalat om en minst ettårig anställning i ett arbete som kräver specialkompetens. Dessutom är 
kravet en högre lön än normalt.  
 
Finländsk härkomst (fi Suomalainen syntyperä/en Finnish birth) 
 
En utländsk medborgare är av finländsk härkomst, om han eller hon har varit finsk 
medborgare eller om åtminstone den ena av hans eller hennes föräldrar eller en av hans eller 
hennes far- eller morföräldrar är eller har varit infödd finsk medborgare. 
 
Finsk medborgare (fi Suomen kansalainen/en Finnish citizen) 
 
Person som vid födseln eller senare på annat sätt fått finskt medborgarskap. 
 
Flerfaldigt medborgarskap/Dubbelt medborgarskap (fi onikansalaisuus 
,Kaksoiskansalaisuus/en Multiple nationality/Dual nationality) 
 
En person kan ha två eller flera medborgarskap. Uttrycket dubbelt medborgarskap är 
talspråk. 
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Flykting(fi Pakolainen/en Refugee) 
 
En utlänning som har välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin härkomst, religiös 
uppfattning, nationalitet eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av sin 
politiska uppfattning. Flyktingstatus får en person som någon stat beviljar asyl eller som 
UNHCR anser vara flykting. 
 
Främlingspass (fi Muukalaispassi/en Alien's passport) 
 
Resedokument som kan beviljas en utlänning som inte kan få ett pass av myndigheterna i sitt 
hemland eller om han eller hon är statslös eller det i övrigt finns en särskild orsak till det. 
Främlingspass beviljas en person som fått uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd. 
 
Gästarbetare (fi vierastyöläinen/vierastyövoima /eng guestworker) 
 
En utvandrare eller invandrare som försörjer sig i ett land men bor i ett annat land.  
 
Humanitärt skydd (fi Humanitaarinen suojelu/en Humanitarian protection) 
 
Grund för uppehållstillstånd. Beviljas när förutsättningarna för att få asyl eller alternativt skydd 
inte uppfylls, men den sökande inte kan återvända till sitt hemland eller sitt permanenta 
bosättningsland för att det inträffat en miljökatastrof där eller för att säkerhetsläget i landet är 
dåligt till följd av en väpnad konflikt eller en allvarlig situation för de mänskliga rättigheterna. 
 
Härstamningsprincipen (fi Periytymisperiaate/en Parentage principle) 
 
En i finsk medborgarskapslagstiftning vedertagen primär princip om att barnet ärver sin 
förälders medborgarskap. 
 
Infödd finsk medborgare (fi Syntyperäinen Suomen kansalainen/en Finnish citizen by birth) 
 
En person som vid födelsen fått finskt medborgarskap. 
 
Inreseförbud (fi Maahantulokielto/ en Prohibiting entry to Finland, entry prohibition, prohibit-
tion of entry) 
 
I samband med avvisning eller utvisning kan en utlänning få förbud att resa in i Finland på 
nytt. Förbudet kan vara tidsbegränsat eller gälla tillsvidare för antingen hela 
Schengenområdet eller bara Finland. 
 
Integrationsarbete (fi kotouttamistyö/ eng integrationwork) 
 
är det arbete som görs för att integrera invandrare i det finländska samhället. Ordet syftar 
oftast på det statsfinansierade integrationsarbetet, men kan också användas om annan 
verksamhet vars syfte är att integrera invandrare, t.ex. frivilligverksamhet i religiösa samfund, 
arbetsplatsutbildning ordnad av företag och föreningsverksamhet.  
 
Integrationsplan (fi kotouttamissuunnitelma/ eng integrationplan) 
 
är en personlig plan för invandrare om de åtgärder och tjänster som syftar till att ge 
invandrare tillräckliga kunskaper i finska eller svenska samt andra nödvändiga kunskaper för 
att klara sig i samhället och arbetslivet. Åtgärder och tjänster som stöder integration av 
invandrarens familj beaktas också. Innehållet i integrationsplanen anpassas efter 
invandrarens behov. Den kan också innefatta grundstudier, yrkesinriktade studier, 
gymnasiestudier eller exempelvis utbildning som leder till högskoleexamen. Rätten till 
integrationsplan varar tre år från det datum då invandrarens första hemkommun införs i 
befolkningsdatasystemet. Tiden kan vid särskilda omständigheter förlängas med två år. 
Invandraren, arbets- och näringsbyrån och kommunen gör tillsammans upp en 
integrationsplan.  Invandraren och arbetskraftsbyrån kan göra upp planen tillsammans ifall 
invandraren inte har behov av kommunens socialservice. Invandraren skrivs som arbetslös av 
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arbets- och näringsbyrån under integrationstiden. Det här gör att statistiken över arbetslöshet 
bland invandrare kan vara något missvisande. En del av de invandrare som är skrivna som 
arbetslösa är i själva verket exempelvis studerande.  
 
Integrationsprogram (fi kotouttamisohjelma/eng integrationprogram) 
 
 är ett program för integrationsfrämjande som integrationslagen ålägger kommunerna i 
Finland att utarbeta. Programmet ska innehålla en plan för åtgärder och tjänster samt 
samarbete och ansvar för integrationsfrämjande arbete i kommunen. Det ska också beakta 
invandrares behov när andra tjänster och åtgärder i närsamhället ordnas och planeras. 
Främjande av etnisk jämlikhet och goda etniska relationer samt  förebyggande av 
diskriminering bör också avhandlas.  
 
Integrationsstöd (fi kotoutumistuki/eng integration assistance) 
 
är ett stöd som invandrare har rätt till under den tid som integrationsplanen är i kraft. 
Integrationsstödet är avsett att trygga invandrarens försörjning under integrationstiden då 
invandraren skapar förutsättningar för inträde i arbetslivet eller för vidareutbildning. 
Integrationsstödet består av arbetsmarknadsstöd samt av utkomststöd. Invandraren har inte 
rätt till normalt arbetsmarknadsstöd under den tid då integrationsplanen gäller.  
 
Integrationstjänster (fi kotouttamispalvelut/eng integration services) 
 
är liksom integrationsåtgärder ett begrepp som används om de lagstadgade tjänsterna för 
invandrare i kommunerna. Man talar om integrationsfrämjande och -stödjande tjänster och 
åtgärder. Myndigheter och kommuner är de som gör det statsfinansierade invandrararbetet, 
men det är också möjligt att ordna annan integrationsfrämjande verksamhet än den 
statsfinansierade. Företag och föreningar har också en viktig roll i det integrationsfrämjande 
arbetet. 
 
Integrationsfrämjande åtgärder (fi kotoutumista edistäviä toimenpiteitä/ eng measures to 
promote integration) 
 
innebär aktiveter som ordnas av myndigheter. Syftet är att invandrarna ska kunna delta i det 
finländska samhällslivet liksom övriga invånare i landet. Att lära sig finska och svenska är 
centralt eftersom språkkunskaper förbättrar både möjligheten till fortsatta studier och 
möjligheten att få arbete. 
 
Internflykting (fi maan sisäinen pakolainen/ eng internally displaced person - IDP) 
 
 individer eller grupper av människor som har tvingats på flykt från sina hem på grund av 
utbrett våld, övergrepp mot mänskliga rättigheter, väpnad konflikt, katastrofer förorsakade av 
människor eller naturkatastrofer. Internflyktingar förblir inom hemlandets gränser. 
 
Internationellt skydd (fi Kansainvälinen suojelu/en International protection) 
 
Med internationellt skydd avses ett uppehållstillstånd som beviljas med stöd av flyktingstatus 
eller på grund av alternativt skydd eller på grund av humanitärt skydd. 
 
Invandrare/Utvandrare (fi Maahanmuuttaja/Maastamuuttaja/en Immigrant/Emigrant) 
 
En person som flyttar från ett land till ett annat. Ett allmänbegrepp som gäller personer som 
flyttar på olika grunder. 
 
Kvotflykting (fi Kiintiöpakolainen/en Quota refugee) 
 
En person som UNHCR anser vara flykting och som har beviljats inresetillstånd inom ramen 
för en flyktingkvot som fastställts i budgeten. 
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Laglig vistelse (fi Laillinen oleskelu/en Legal residence) 
 
Med laglig vistelse i landet avses i detta sammanhang en utlännings vistelse i landet med 
behöriga och giltiga tillstånd. Vistelsen i landet är laglig när utlänningen vistas i landet med 
giltigt visum, på basis av visumfrihet eller med ett giltigt uppehållstillstånd. 
 
Medborgarskap (fi Kansalaisuus/en Nationality, Citizenship) 
 
Medlemskap i en viss stat. Innebär både rättigheter och skyldigheter, bl.a. fullständiga 
politiska rättigheter och rätten till diplomatiskt skydd utomlands. 
 
Medborgarskapsanmälan  (fi Kansalaisuusilmoitus/en Finnish citizenship by declaration) 
 
Rätten att få finskt medborgarskap efter anmälan. Gäller bara vissa persongrupper som finns 
definierade i medborgarskapslagen. 
 
Medborgarskapsansökan (fi Kansalaisuushakemus/en Application for Finnish citizenship) 
  
Möjlighet att få finskt medborgarskap på ansökan. Beviljas när villkoren i 
medborgarskapslagen uppfylls. Avvikelser från villkoren kan göras på de grunder som anges i 
lag. 
 
Migrant, In-/utvandrare (fi Siirtolainen/en Migrant) 
 
En person som flyttar från ett land till ett annat för att där skapa sig ett nytt liv. Invandrare eller 
utvandrare. 
 
Nationalitet (fi Kansallisuus/en National/Ethnic origin) 
 
Etnisk bakgrund. En person som hör till en viss folkgrupp (t.ex. ingermanlänning, kurd, rom), 
men som inte nödvändigtvis är eller någonsin har varit medborgare i sitt hemvistland. 
 
Nationalstat (fi Kansalaisuusvaltio/en Country of nationality/citizenship) 
 
Stat vars medborgare personen är. 
 
Naturalisering (fi Kansalaistaminen/ en Naturalisation) 
 
Medborgarskap som beviljas på ansökan. 
 
Non-refoulement-principen / Återsändningsförbud  
( fi Palauttamis-/palautuskielto (non-refoulement)/en Non-refoulement) 
 
Non-refoulement-principen innebär att ingen får återsändas till ett område där hon eller han 
har välgrundad fruktan för att råka ut för förföljelse, eller hotas av dödsstraff, tortyr eller någon 
annan omänsklig behandling eller behandling som kränker människovärdet. 
 
Nödfall (fi Hätätapaukset/en Emergency cases) 
 
Personer som Förenta nationernas flyktingorganisation UNHCR har definierat som flyktingar 
och som organisationen erbjuder för snabb överföring. 
 
Pass (fi Passi/en Passport) 
 
Ett resedokument utfärdat av en myndighet i hemlandet. En utlänning skall ha ett pass när 
han eller hon reser in och vistas i Finland ( bl.a. nordiska medborgare är undantagna denna 
bestämmelse). 
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Resedokument för flykting (fi Pakolaisen matkustusasiakirja/en Refugee travel document) 
 
Ett resedokument som beviljas flyktingar. 
 
Spårning (fi Jäljittäminen/en Tracing) 
 
Spårning innebär att vistelseorten för föräldrarna eller andra vårdnadshavare till en minderårig 
asylsökande som kommit till Finland utan vårdnadshavare utreds i mån av möjlighet. 
 
Sur place –situation (fi Sur place –tilanne/en Sur place –situation) 
 
Situation där behovet av internationellt skydd uppstår först när personen i fråga har lämnat 
hemlandet. T.ex. situationen i den asylsökandes hemland har ändrats så att han eller hon inte 
längre kan återvända till hemlandet. Den asylsökande kan också vara i behov av skydd på 
grund av den verksamhet som han eller hon har deltagit i utomlands efter att ha lämnat 
hemlandet. 
 
Tagande i förvar (fi Säilöönotto/en Detention) 
 
Säkerhetsåtgärd, kontrollåtgärd. En utlänning kan tas i förvar t.ex. då det är att vänta att 
utlänningen gömmer sig för att undvika avvisning eller utvisning ur landet. En asylsökande 
kan tas i förvar om det är nödvändigt för att reda ut identiteten. 
 
Territorialprincipen (fi Syntymämaaperiaate/en Birthplace principle) 
 
En i finsk lagstiftning sekundär princip enligt vilken ett barn som föds i Finland får finskt 
medborgarskap på grundval av födelseplatsen, om barnet inte vid födseln får medborgarskap 
i en utländsk stat. 
 
UNHCR United Nations High Commission for Refugees  
 
Förenta nationernas flyktingkommissariat 
 
Uppehållskort (fi Oleskelukortti/eng Residence card) 
 
Ett av polisen beviljat kort med vilket en person som är familjemedlem till en EU-medborgare 
men som själv inte är EU-medborgare bevisar sin uppehållsrätt i Finland. På kortets chip 
lagras som biometriska kännetecken bland annat ett ansiktsfotografi och två fingeravtryck. 
Uppehållskortet är inte ett officiellt identitetsbevis. Jfr uppehållstillståndskort. 
 
Uppehållstillstånd (fi Oleskelulupa/en Residence permit) 
 
Tillstånd att återkomma upprepade gånger till landet och vistas här. Beviljas utlänningar för 
annat än turistresa eller därmed jämförbar kortvarig vistelse (jfr. visum). 
 
Uppehållstillstånd för arbetstagare (fi Työntekijän oleskelulupa/en Residence permit for an 
employed person) 
 
Uppehållstillstånd för näringsidkare (fi Elinkeinonharjoittajan oleskelulupa/en Residence 
permit for a self-employed person ) 
 
Uppehållstillstånd för studier (fi Opiskelijan oleskelulupa/en Residence permit for studies) 
 
Uppehållstillstånd på grund av familjeband (fi Oleskelulupa perhesiteen perusteella / 
en Residence permit on the basis of family ties) 
 
Permanent uppehållstillstånd (fi Pysyvä oleskelulupa/en Permanent residence permit) 
 
Ett permanent uppehållstillstånd beviljas en person som har ett fortsatt uppehållstillstånd och 
har vistats i Finland i ett sträck i fyra år. Orsaken till vistelsen eller andra särskilda orsaker kan 
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medge undantag. Tillståndet beviljas tillsvidare eller det behöver inte förnyas.I ett permanent 
uppehållstillstånd antecknas bokstavskoden P. 
 
Tidsbegränsat uppehållstillstånd (fi Määräaikainen oleskelulupa/en Fixed-term residence 
permit) 
 
Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kan beviljas antingen för vistelse av permanent eller 
tillfällig karaktär: 
 
Kontinuerligt uppehållstillstånd (fi Jatkuva oleskelulupa/en Continuous residence permit) 
 
Tillstånd beviljas en utlänning som kommit till Finland i avsikt att invandra för gott. Tillståndet 
skall förnyas när det går ut. I ett kontinuerligt uppehållstillstånd antecknas bokstavskoden A. 

 
Tillfälligt uppehållstillstånd (fi Tilapäinen oleskelulupa/en Temporary residence permit) 
 
Tillståndet beviljas en utlänning som inte har för avsikt att bli kvar i Finland. Tillståndet skall 
förnyas när det går ut.I ett tillfälligt uppehållstillstånd antecknas bokstavskoden B. 
 
Uppehållstillståndskort (fi Oleskelulupakortti/eng Residence permit card) 
 
Ett av Migrationsverket eller polisen beviljat kort med vilket andra än EU-medborgare bevisar 
sitt uppehållstillstånd i Finland. På kortets chip lagras som biometriska kännetecken bland 
annat ett ansiktsfotografi och två fingeravtryck. Uppehållstillståndskortet är inte ett officiellt 
identitetsbevis. Jfr uppehållskort. 
 
Uppenbart ogrundad asylansökan (fi Ilmeisen perusteeton turvapaikkahakemus/ en 
Manifestly unfounded asylum application) 
 
En asylansökan är uppenbart ogrundad 
- om den inte motiveras av allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller andra 
grunder som anknyter till non-refoulement-principen, som innebär att en flykting inte får 
återsändas, eller fruktan för förföljelse eller om de framlagda påståendena är klart osannolika 
- om sökanden uppenbart har för avsikt att missbruka asylförfarandet 
- om sökanden har kommit från ett tryggt asyl- eller ursprungsland dit han eller hon kan 
sändas tillbaka och Migrationsverket inte av vägande skäl har kunnat avgöra asylansökan 
inom utsatt tid. 
 
Utlänning (fi ulkomaalainen/en Alien, Foreign citizen) 
 
 en person som inte är finsk medborgare. 
 
Utländsk arbetskraft (fi Ulkomainen työvoima/en Foreign workforce) 
 
Utlänningar som har rätt att arbeta i landet. 
 
Utlänning (fi Ulkomaalainen/en Alien, Foreign citizen) 
 
En person som inte är finsk medborgare. 
 
Utomlands bosatta finländare/utlandsfinländare (fi Ulkosuomalainen/en Finnish expatriot) 
 
En person som bor utomlands och som har varit eller är finsk medborgare och dennes 
ättlingar som anser sig vara finländare. 
 
Utvandrare/Invandrare (fi Maastamuuttaja/Maahanmuuttaja/en Emigrant/Immigrant) 
 
En person som flyttar från ett land till ett annat. Ett allmänbegrepp som gäller personer som 
flyttar på olika grunder. 
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Utvisning (fi Karkottaminen (maasta karkottaminen)/en Deportation) 
 
Förfarande för att avlägsna någon ur landet. Om en utlänning har eller har haft 
uppehållstillstånd och det besluts att han eller hon skall avlägsnas ur landet utvisas han eller 
hon (jfr. också avvisning). 
 
Visum (fi Viisumi /en Visa ) 
 
Inresetillstånd som utfärdas utlänning för turistresa eller därmed jämförbar kortvarig vistelse. 
De olika visumen är engångsvisum, flergångsvisum, genomresevisum och visum för 
flygplatstransitering. 
 
Återflyttare (fi Paluumuuttaja/en Returnee) 
 
En finländare som varit bosatt utomlands och återvänder till Finland. I Finland tillämpas 
begreppet på både tidigare och nuvarande finska medborgare och på personer som kommer 
från det forna Sovjetunionen, såsom ingermanfinländare som är av finskt härkomst. 
Ingermanfinländarna är av finsk nationalitet, men de har inte finskt medborgarskap. 
 
Återsändningsförbud/Non-refoulement-principen  
(fi Palauttamis-/palautuskielto (non-refoulement)/en Non-refoulement) 
 
Non-refoulement-principen innebär att ingen får återsändas till ett område där hon eller han 
har välgrundad fruktan för att råka ut för förföljelse, eller hotas av dödsstraff, tortyr eller någon 
annan omänsklig behandling eller behandling som kränker människovärdet. 
 

 


