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Tema för god praxis (februari 2016): 
Förläggningen och kommunen – samarbete och stöd för att bli kommuninvånare 
 
Flyktens långa skugga – tillsammans lyckas vi, temamöten som stöder integration 
 
Verksamhetsmodellen har etablerats och används i Janakkala kommun.  
 
Användningsändamål:  
Utgående från de praktiska behoven i invandrararbetet i Janakkala skapades en arbetsmodell som 
stöder klienternas delaktighet och stärker branschövergripande verksamhet. Inom servicen utveckla-
des en arbetsmodell som erbjuder högklassig integrationsservice med små resurser. Målet med ar-
betsmodellen är bl.a. att bygga förtroende, möjliggöra kamratstöd och öka deltagarnas förstående för 
olika värderingar och samhällen. Målet är också att klienten ska bekanta sig med det finländska ser-
vicesystemet via olika aktörer. 
 
Aktörer som kan använda verksamhetsmodellen: 
Aktörer inom social- och hälsovårdsbranschen och andra som arbetar med invandrare 
 
Målgrupper som är nyttohavare: 
På temamötena träffas invandrarfamiljer och ensamboende regelbundet 7–10 gånger. Gruppen ska 
ha någon förenande faktor. Gruppen leds av yrkesutbildade från olika branscher. 
 
Central idé för verksamhetsmodellen eller motsvarande: 
Den s.k. psykoedukativa idén används som referensram för temamötena. På mötena lyssnar man på 
personen ur dennes synvinklar, frågar klienterna om lösningar, man förhåller sig jämlikt till klienten, 
arbetet är lämpligt och flexibelt, olika tolkningar tillåts, man upptäcker och lär sig tillsammans. Mo-
dellen beaktar klientens och samhällenas olika värderingar bra. Den färdiga grupparbetsmodellen är 
effektiv och sparar arbetstid och är lätt att tillämpa i olika klientgrupper. Modellen kräver inga extra 
resurser av arbetstagarna utan är en naturlig del av arbetet och kräver inte omfattande förberedelser. 
 
Centrala aktörer som behövs för genomförandet, deras uppgifter och nödvändiga resurser: 
De centrala aktörerna utgörs av de klienter och grupphandledare som deltar i gruppen. Praktisk till-
lämpning hjälper till att bekanta sig med den psykoedukativa idén, men det är inte nödvändigt. Det är 
särskilt viktigt att behandla klienten jämlikt och betona att alla i gruppen är där för att lära sig – även 
handledarna. 
 
Val av målgrupp och gruppens storlek:  
Enligt vår erfarenhet är det lagom med 6–8 vuxna i en grupp (observera att vi tvingas använda 2–3 
tolkar, vilket inverkar på diskussionens smidighet och tar tid). Gruppmötet pågår cirka 2–3 timmar och 
de har hållits regelbundet 7–10 gånger. Vid temamötena används funktionella metoder som man ska 
välja utgående från målgruppens bakgrunder. 
 
Beskrivning av verksamhetsmodellen eller motsvarande: 
Varje temamöte har ett eget ämne. Arbetstagarna väljer teman enligt målgruppen, och klienterna väl-
jer de ämnen som intresserar dem mest. Ämnena kan till exempel vara föräldraskap och familjer i 
olika kulturer, tillräckligt bra föräldraskap, relationer och sällskapande i olika kulturer, barns och ungas 
rättigheter och skyldigheter, medborgarnas jämlikhet och lika värde. Grupparbetet ska vara flexibelt 
och tillåta olika tolkningar av ämnena. Mötena följer alltid samma struktur och funktionella metoder 
används.  
 
Resultat och effekter av verksamhetsmodellen eller motsvarande: 
Grunden för klientrelationen är att bygga upp ett förtroende. Med den här arbetsmetoden har klientre-
lationen fördjupats. Arbetstagarna i teamet har lärt sig att ta emot och begära olika tolkningar och lös-



2 (3)  
 

       
Kotouttamisen osaamiskeskus  
PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO  
kotouttamisenosaamiskeskus@tem.fi 

Kompetenscentret för integration av invandrare  
PB 32, 00023 STATSRÅDET 
kotouttamisenosaamiskeskus@tem.fi 

The Centre of Expertise in Immigrant Integration 
P.O. Box 32, FI-00023 GOVERNMENT, Finland 
kotouttamisenosaamiskeskus@tem.fi 

 

ningar på problem av klienterna. Klienterna har stärkts under temamötena för att de har bemötts jäm-
likt. 
 
Klienterna har bildat grupper, vilket också varit ett av målen. De har fått kamratstöd från varandra och 
klienter med olika kulturella bakgrunder kan fungera tillsammans även i vardagen. 
 
Arbetet har blivit mer planmässigt och målinriktat. Samarbetet med olika yrkesgrupper har blivit när-
mare och etablerat och klienterna har bekantat sig med servicesystemet på ett konkret sätt genom 
olika aktörer. Tack vare temamötena har man lärt sig använda grupparbetsmetoden. Arbetsmodellen 
kan tillämpas på allt klientarbete. Man möter i huvudsak alla klienter i grupper, vilket sparar arbetstid. 
Den psykoedukativa approachen har valts som grund för allt arbete i invandrarservicen och man strä-
var efter att tillämpa den i allt klientarbete. 
 
Hur verksamhetsmodellen eller motsvarande har utvärderats: 
Man har bett deltagarna ge respons utgående från vilken man har kunnat utveckla arbetsmetoden. 
Arbetsmodellen har testats sedan 2012 och den har bearbetats utgående från handledarnas erfaren-
heter och klienternas respons. Modellen har utvärderats sporadiskt med olika metoder (t.ex. deltagar-
aktivitet, utvärderare, enkät) Klienterna har deltagit i mötena nästan till 100 procent. Responsen från 
både klienter och samarbetspartner har varit uppmuntrande. 
 
Modell och beskrivning av god praxis: 
Det har gjorts upp en modell och beskrivning av temamötena (se nedan s. 3). Syftet är också att göra 
en broschyr om modellen. 
 
Spridning och etablering: 
Den färdiga grupparbetsmodellen är effektiv och sparar arbetstid. Den är lätt att tillämpa på olika kli-
entgrupper. Modellen kräver inte extra resurser av arbetstagarna, utan är en naturlig del av arbetet. 
Modellen kräver inte omfattande förarbete. Med hjälp av modellen har ett utvidgat samarbete med 
olika yrkesgrupper byggts upp: klienterna har bekantat sig med olika yrkesgrupper och organisationers 
arbete, och arbetstagarna har bekantat sig med klienterna. 
 
Utmaningar och problem i genomförandet: 
Det kan vara utmanande att skapa gemensamma tidtabeller. 
 
Ytterligare information:  
God praxis-finalkandidat vid Sosiaalialan asiantuntijapäivät 
http://www.asiantuntijapaivat.fi/asiantuntijapaivat  
 
Utvecklare och kontaktpersoner för den beskrivna verksamhetsmodellen eller motsvarande: 
Invandrartjänsterna, Janakkalan kommun; socialarbetare Kirsti Tukki & servicehandledare Miia 
Nahkuri, förnamn.efternamn@janakkala.fi 
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TEMAMÖTEN SOM STÖDER INTEGRATIONEN 
 
 
Deltagare: 
På temamötena träffas invandrarfamiljer och ensamboende regelboendet 7–10 gånger. 
Gruppen ska ha någon förenande faktor. Gruppen leds av yrkesutbildade från olika 
branscher. 
 
Mål:  

1. Målet är att bygga upp förtroende. 
2. Målet är att möjliggöra kamratstöd. 
3. Målet är att erbjuda klienterna sätt att identifiera känslor och stabiliseras. 
4. Målet är att öka deltagarnas förståelse för olika värderingar och samhällen. 
5. Målet är att klienten ska bekanta sig med det finländska servicesystemet via olika ak-

törer.  
6. Målet är att lära sig genom insikter. 

 
Bakgrund:  
Gruppen möts regelbundet 7–10 gånger. Den s.k. psykoedukativa idén används som refe-
rensram för temamötena. På mötena lyssnar man på personen ur dennes synvinklar, frågar 
klienterna om lösningar, man förhåller sig jämlikt till klienten, arbetet är lämpligt och flexi-
belt, olika tolkningar tillåts, man upptäcker och lär sig tillsammans. 
 
Metoder:  
I olika funktionella arbetssätt utnyttjas klientens känsloupplevelser, kreativitet och samar-
bete, som främjar förståelse och inlärning. Vid temamötena används funktionella metoder 
som passar in på temat, till exempel känslokort och lappar med frågor. Med familjer kan man 
använda metoder där barnen har en central roll. Med barnen kan man till exempel rita en 
bild av familjen tillsammans. Metoderna får inte vara för enkla eller svåra, för de ska stöda 
gruppens inlärning. 
 
Stomme för gruppmöte:  
 

1. I början av mötet berättar man om temat som ska diskuteras och om tidtabellen för 
mötet.  

2. Man övar på att uttrycka känslor. Klienterna tar ett känslokort och beskriver hur de 
känner sig just nu. 

3. Handledarna diskuterar sinsemellan om dagens tema ur olika synvinklar och familjer-
na deltar senare i diskussionen.  

4. Ämnet behandlas funktionellt.  
5. Dagen sammanfattas och deltagarna får en hemuppgift. 

 
Utvärdering: 
Efter varje temamöte utvärderar teamet vad som gick bra och vad som inte fungerade. Om 
ändringar behövs åtgärdas det till nästa temamöte. Senast nästa möte utvärderar klienterna 
hur mötena fungerade. Arbetstagarna utvärderar temamötena bl.a. utgående från klienter-
nas deltagaraktivitet. 
 


