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Tema för god praxis (februari 2016): 
Förläggningen och kommunen – samarbete och stöd för att bli kommuninvånare 
 
Finlands Flyktinghjälp: VertaisKoto  
 
VertaisKoto-modellen utnyttjas som en del av Finlands Flyktinghjälps verksamhet Kasvokkain. Efter 
att det egentliga projektet avslutats har cirka 3–4 VertaisKoto-kurser genomförts årligen i Helsingfors 
och Esbo i samarbete med städerna. Deltagarna har huvudsakligen bestått av nyanlända personer 
med flyktingbakgrund, men det har även ordnats en kurs till exempel för somaliska kvinnor som redan 
bott en längre tid i Finland. Dessutom genomfördes en kurs i Sjundeå hösten 2014 för nyanlända 
kvotflyktingar. 
 
Användningsändamål:  
Finlands Flyktinghjälps VertaisKoto-modell hjälper kvotflyktingar eller andra nyanlända som slår sig 
ner på orten att lära sig om boenderelaterade saker på sitt eget språk. Modellen består av utbildning 
på det egna språket (tolkning) och av en kamratgrupp som hör tätt ihop med utbildningsinnehållet.  
 
VertaisKoto-modellen har utvecklats åren 2009–2011 i samarbete med Helsingfors stads 
invandrarenhet och Esbo stads invandrartjänster. Dessutom har flera etniska organisationer deltagit i 
utvecklingsarbetet. Utvecklingen av modellen har finansierats av Europeiska flyktingfonden, Finlands 
Flyktinghjälp samt Helsingfors och Esbo stad. 
 
Aktörer som kan använda verksamhetsmodellen: 
Verksamhetsmodellen kan användas av kommunala och lokala integrationsaktörer i integrationens 
begynnelsefas.  
 
Målgrupper som är nyttohavare: 
De främsta nyttohavarna är humanitära invandrare som flyttar till kommunen och som inte har 
tillräckliga språkkunskaper för att ta reda på integrationsrelaterade saker. Modellen fungerar särskilt 
bra när representanter för samma språkgrupp, till exempel kvotflyktingar från en viss språkgrupp, 
samtidigt deltar i föreläsningarna och grupperna.  
 
Det mottagande samhället får också direkt nytta av verksamhetsmodellen eftersom invandrarnas 
integrationsprocess går smidigare om de får information och stöd i rätt tid, vilket för sin del förebygger 
missförstånd som beror på brist på kunskap vad gäller till exempel den finländska kulturen och 
sederna i den. 
 
Central idé för verksamhetsmodellen eller motsvarande: 
I verksamhetsmodellen kombineras föreläsningarna Arkielämää Suomessa (Vardagsliv i Finland) om 
finländska samhället och kulturen med kamratgruppsverksamhet. Det ordnas två VertaisKoto-möten i 
veckan för invandrare: första gången består av information och andra gången träffar man 
kamratgruppen och gruppen behandlar ämnet som tagits upp under föreläsningen på sitt eget 
modersmål med en kamrathandledare som vi har utbildat. Verksamhetsmodellens funktionalitet 
utkristalliseras i utbildningen på det egna språket och möjligheten att diskutera med personer som är i 
samma situationer och en redan integrerad, utbildad kamrathandledare om saker som man själv 
funderar på i relation till sin egen hemkultur.  
 
I kamratgrupperna har man kunnat fördjupa informationen från föreläsningarna och genom 
diskussioner har finländska seder och lagar kunnat förklaras på det egna språket på ett förståeligt sätt. 
Dessutom har kamratgruppen erbjudit socialt stöd och nätverk för anpassningsfasen. I VertaisKoto-
modellen kombineras alltså effektiv informationsförmedling och inlärning samt kraften i ett socialt 
nätverk och en integrationsförebild.  
 
Det är värt att notera att modellen beaktar att deltagarna eventuellt inte är läs- och skrivkunniga. 
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Centrala aktörer som behövs för genomförandet, deras uppgifter och nödvändiga resurser: 
Kommunen och de lokala integrationsaktörerna: Organiserar information om VertaisKoto-kurserna på 
deltagarnas eget språk och helst så snart som möjligt efter att de kommit till Finland. Samlar ihop 
nyanlända invandrare på orten, ordnar en lokal samt eventuella praktiska arrangemang för 
utbildnings- och grupptillfällen, till exempel fungerande datatekniska verktyg och vid behov 
distanskontakt. Kommunen eller någon annan ansvarig lokal integrationsaktör bekostar 
kamrathandledarens lön och eventuella reskostnader. 
 
Nyanlända: Deltar i och förbinder sig till utbildnings- och grupptillfällena. 
 
Representanter för det mottagande samhället/andra lokala aktörer/sakkunniga: Deltar vid behov i flera 
tillställningar som till exempel föreläsare och debattörer.  
 
Finlands Flyktinghjälp: Ansvarar för kamrathandledarnas utbildning och stöd och för att handledare 
förmedlas till kommuner som ordnar verksamheten. Dessutom skickar Finlands Flyktinghjälp 
utbildnings- och stödmaterial för verksamhetsmodellen till varje grupp. 
 
Beskrivning av verksamhetsmodellen eller motsvarande: 
Utgångspunkt: En situation där exempelvis kvotflyktingar eller andra invandrare som får humanitärt 
skydd har flyttat till orten. 
 
Process:  
1. Kommunen eller en annan aktör upptäcker ett behov och gör inledande förberedelser för att 
genomföra VertaisKoto-modellen, det vill säga bekantar sig med verksamhetsmodellen och skaffar det 
material som behövs från Finlands Flyktinghjälp, rekryterar handledare, kommer överens om 
tidtabeller och organiserar inbjudningar, lokaler och nödvändiga hjälpmedel samt säkerställer att 
deltagarna kan vara på plats i rätt tid.  
2. Det ordnas två VertaisKoto-möten i veckan för nyanlända: första gången består av information och 
andra gången träffar man kamratgruppen och gruppen behandlar ämnet som tagits upp under 
föreläsningen på sitt eget modersmål med en kamrathandledare som vi har utbildat. Vanligtvis hålls tio 
utbildnings- och grupptillfällen på teman som fastställs på förhand.  
 
Resultat och effekter av verksamhetsmodellen eller motsvarande: 
Resultat:  
1. Nyanlända känner till grundläggande saker om finländsk kultur och om att bo i Finland. 
2. Nyanlända upplever att integrationen går smidigt med andra i samma situation och med stödet från 
en redan integrerad handledare. 
 
Effekter: Invandrarna integreras snabbare på den nya orten. 
 
Hur verksamhetsmodellen eller motsvarande har utvärderats: 
Verksamhetsmodellen utvecklades i ett projekt som utvärderades externt (Järvelä 2012). Målet var att 
utvärdera om projektet lyckats samt verksamhetsmodellens uppbyggnad och nyttan med dem. I den 
externa utvärderingen fick man ihop ett bra, men ganska litet urval (n=37) av alla som deltagit i 
projektet, från projektpersonal och kundgrupper till samarbetspartner. Som insamlingsmetod 
användes halvstrukturerade djupintervjuer med projektpersonalen, tolkade gruppintervjuer med 
deltagare och elektroniska enkäter med samarbetspartner och ledningsgruppen.  
 
Kärnpunkterna i utvärderingen av nyttorna med verksamhetsmodellen var följande: 
Nyttohavarnas utvärdering av hur utbildningarna lyckats var mycket positiva. De upplevde 
att informationen var nyttig och hjälpte dem vidare. Många nyttohavare ansåg också att kursen hade 
snabbat upp deras integration i Finland, eftersom de genom den hade lärt sig hur man ska agera i det 
nya landet och vilka regler, lagar och seder som finns här. Kurserna och i synnerhet kamratgrupperna 
har också effektivt avlägsnat fördomar när sedvanor som avviker från den egna kulturen 
har kunnat förklaras med personliga exempel och man har kunnat dela erfarenheter om dem. 
Kamratgruppsverksamheten fick oreserverat positiva omdömen från alla intervjuade, såväl 
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nyttohavare, handledare som samarbetspartner. Grupperna har ökat nyttohavarnas förbindelse till 
kurserna och det har bildats vänrelationer som har underlättat anpassningen till Finland.  
 
Kärnpunkterna i utvärderingen av genomförandet av verksamhetsmodellen var följande: 

- Det är bra att skräddarsy utbildningsinnehållet enligt det behov av information varje grupp har, 
det underlättar också utbildarnas arbete. 

- Antalet kamratgruppsmöten bör skräddarsys enligt gruppens behov, om det finns resurser för 
det. 

- I marknadsföringen är det bra att betona och föra fram nyttan av verksamhetsmodellen för 
integrationen som deltagarna tagit upp i motiveringarna. 

- Det är bra att utnyttja och utveckla samarbetet med integrationsorganisationerna. 
- Aktiv marknadsföring av materialbanken till alla instanser som främjar integration främjar 

integreringen. 
 
Modell och beskrivning av god praxis: 
Flyktinghjälpen har tillgång till ett inskolningspaket/-utbildning för införande av VertaisKoto-modellen. 
För verksamhetsmodellen har audiovisuellt material utarbetats till stöd för utbildningen Arkielämää 
Suomessa och gruppdiskussionerna. Materialet finns i Finlands Flyktinghjälps arkiv och kan utnyttjas 
när verksamhetsmodellen sprids och tillämpas. 
 
Spridning och etablering: 
Verksamhetsmodellen kan spridas med befintliga material som utvecklats under en projektperiod och 
genom expertisen från Finlands Flyktinghjälps verksamhet Kasvokkain. De kommuner som är 
intresserade av verksamheten VertaisKoto kan kontakta Finlands Flyktinghjälp. Lokala aktörer, till 
exempel kommunernas integrationstjänster kan genomföra de praktiska arrangemangen för 
VertaisKoto-grupperna med hjälp av tydliga anvisningar från Finlands Flyktinghjälp.  
 
Utmaningar och problem i genomförandet: 
På ett rikstäckande plan kan det uppstå problem med att det på riktigt små orter inte finns 
kamrathandledare som kan utbildas och som talar de nyanländas språk. Om det är för dyrt med resor 
för kamrathandledaren kan grupperna hållas på distans. Då finns en utbildad kamrathandledare till 
exempel i huvudstadsregionen. Det är dock önskvärt att kamrathandledaren är lokal eller bor i 
närområdet och känner till områdets kultur och tjänster. 
 
Utvecklare och kontaktpersoner för den beskrivna verksamhetsmodellen eller motsvarande: 
Finlands Flyktinghjälp rf, Pia Lindfors, chef för inrikesarbete, förnamn.efternamn@pakolaisapu.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


