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Integration – lärdomar från riket  

Flyktingmottagning och integration på Åland 
11.3.2014 

Migrationsdirektör Kristina Stenman, avdelningen för 
sysselsättning och företagande /Integration 

Kristina.Stenman@tem.fi 

• Hur utvecklas invandringen till Finland? 

• Hur upplever invandrare och de ansvariga 
myndigheterna (kommunerna och arbets- och 
näringsbyråerna) integrationen?  

• Lagen om främjande av integration 

• Främjande av invandrares integration: statens 
integrationsprogram 

• Stöd för främjande av integration 
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Hur utvecklas invandringen i Finland? 
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Mångfald och en god integration är en 
framtidsfråga 

Utländska medborgare, 
åldefördelning 2010 

Finländska medborgare, 
åldersfördelning 2010 

De största nationaliteterna 2012 

De största nationaliteterna 2012  (bild: 
Inrikesministeriet) 
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De största grupperna med annat modersmål 2002 ja 
2012 (bild: Inrikesministeriet) 

Antal utlänningar per region i Finland 2012 (bild: 
Inrikesministeriet) 
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Personer med utländskt medborgarskap (31.12.2012) 
HELA LANDET     195511  

Nylands landskap     102118  

Egentliga Finlands landskap    16443  

Satakunta landskap    3805  

Egentliga Tavastlands landskap   3836  

Birkalands landskap    12663  

Päijänne-Tavastlands landskap   5595  

Kymmenedalens landskap    6411  

Södra Karelens landskap    4179  

Södra Savolax landskap    2635  

Norra Savolax landskap    3854 

 Norra Karelens landskap    3400 

 Mellersta Finlands landskap    4902  

Södra Österbottens landskap    2743  

Österbottens landskap    7943  

Mellersta Österbottens landskap   1255 

 Norra Österbottens landskap    6250  

Kajanalands landskap    1396  

Lapplands landskap    3473 

Åland      2610  

Uppehållstillstånd 2012 – övriga än 
internationellt skydd 

 
 
Beviljade uppehållstillstånd  
enligt ansökningsgrund 2012 

Inlämnade ansökningar om 
uppehållstillstånd enligt 
ansökningsgrund 2012 
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Grupper som lämnade flest ansökningar om 
medborgarskap 2011 och 2012 (bild: Inrikesministeriet) 

Antal personer som fått ett beslut om finskt medborgarskap 
2011 och 2012 

(personer) 
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Invandrare i de nordiska länderna   
bild: IMDI/Norge 

Hur upplever invandrarna och 
myndigheterna servicen för 

integrationsfrämjande?  - 
Uppföljningen av integration och 

etniska relationer, 2012-2013 



12.3.2014 

8 

Uppföljningssystem för integrationsfrämjande, 
integration och etniska relationer 

• Indikatorer som beskriver invandrares levnadsförhållanden 
• Utgångspunkten är att närma invandrares och infödda finländares 

levnadsförhållanden samt dubbelriktad integration 

• Mätare för integrationens olika delområden 

• Serviceenkäter till kommunerna och arbets- och 
näringsbyråerna 
• Kvalitetsmässiga enkäter (självvärdering): hänsyn till invandrares 

behov inom bastjänster och särskilda tjänster, tillgång på tjänster 
och tillräcklighet 

• Invandrarbarometern 
• Kartläggning av invandrares egna synpunkter på och erfarenheter av 

integration och etniska relationer 

• Särskilda undersökningar och utredningar 

• Helhetsöversikt över integrationen 

 

Indikatorramen 

Det offentliga 

servicesystemet 

 

• Stödåtgärder och 

  deras effekter  

• Processer 

• Dagvård (förskola) 

• Förskole- 

  undervisning 

• Grundläggande  

  utbildning 

• Special- 

  undervisning 

Språkkunskaper 

Integration  

av invandrare 

Utbildning och  

kompetens 

Social välfärd 

Hälsa 

Attityder mellan  

infödda finländare 

och invandrare 

Deltagande på  

arbets- 

marknaden 

Deltagande i  

det finländska  

samhället 

Icke- 

diskriminering 

Trygghet 

”Åtgärder” ”Resultat” ”Effekter” 
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Kommunenkät 2012: Integrationstjänster 
för invandrare 
• Kommunerna bedömer att barn och ungdomar har bäst tillgång till 

integrationstjänster, minst finns tjänster tillgängliga för pensionärer 

• Den bäst tillgängliga tjänsten ansågs vara den inledande 
kartläggningen, som arbets- och näringsbyrån ordnar. 50 % av dem 
som svarade upplevde att det fanns tillräcklig tillgång på tjänsten 

• Tolknings- och språktjänsterna samt väglednings- och 
rådgivningstjänsterna ansågs i genomsnitt vara i ordning 

• Det bedömdes att sämst tillgång fanns på undervisning som 
kompletterar den grundläggande utbildningen (10:e klass) samt på 
läs- och skrivundervisning för vuxna 

 

• Kommunernas behov och utmaningar varierar på olika håll i Finland 

• Centralt budskap: förbättra tillgången på redan befintliga tjänster 

Kommunenkät 2012: Hur de kommunala 
bastjänsterna motsvarar behovet  
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Helhetsbedömningar och medeltal för hur väl tjänsterna 
motsvarar behovet 

Erittäin huonosti Melko huonosti Melko hyvin

Erittäin hyvin En osaa sanoa Keskiarvo

Ganska dåligt Mycket dåligt Ganska väl 

Mycket väl Vet inte Medeltal 
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Kommunala bastjänster – god praxis 

• Information på många språk 

• Egen tjänsteman för invandrare 

• Egen skräddarsydd handlingsmodell för invandrarkunder 

• Arbete i par, multiprofessionellt samarbete, teamarbete 

• Vägledning i första skedet, infomöten 

• Gruppverksamheter, klubbar, läger 

• Tolktjänster 

• Tjänstemän och assistenter med invandrarbakgrund 

• Effektiviserad språkundervisning, förberedande undervisning 

• Stödelevverksamhet 

• Internationella kultur- och mångkulturcenter 

• Skräddarsydda evenemang 

 

 

Kommunala bastjänster – utmaningar 

• Språkrelaterade problem 

• Kulturella skillnader 

• Personalens ringa sakkunskap om kulturella bakgrunder 

• Liten personal 

• Dålig tillgång på tjänster, långa köer (gäller också infödda 
finländare) 

• Invandrare koncentreras till vissa områden 

• Övergångsskeden i undervisningen 

• Svårighet att förutse antalet invandrare 

• Invandrarnas heterogenitet 

• Informationsförmedling, hur invandrare nås (i allmänhet, flickor, de 
som riskerar utslagning) 

• Fördomar och attityder 
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Serviceenkäter till arbets- och 
näringsbyråerna 2012 
• Arbets- och näringsbyråernas behov och utmaningar varierar på olika 

håll i Finland 

• I arbets- och näringsbyråenkäten ansåg 73 % att de inledande 
kartläggningarna enligt integrationslagen fungerade ganska eller 
mycket väl, 11 % ansåg att de fungerade ganska eller mycket dåligt 
och 16 % kunde inte bedöma detta 

• I arbets- och näringsbyråenkäten bedömde över 60 % av dem som 
svarade att den arbetskraftspolitiska utbildningen för invandrade 
räckte till ganska eller mycket väl, cirka 30 % bedömde att tillgången 
var ganska dålig 

• Det är svårt att ordna utbildning 

• för dem som inte kan läsa eller skriva, för dem som lär sig sakta, 
för dem som har en inlärningsstörning samt för hemmamammor
  

 

Serviceenkät 2012 till arbets- och 
näringsbyråerna – god praxis 

• Regelbundet samarbete med arbetsgivare, kommuner, 
läroanstalter samt andra lokala partner 

 

• Service enligt servicebehovet 

 

• Tillräcklig vägledning för invandrare under hela 
integrationsprocessen 

 

• Upprätthålla personalens specialkompetens i migrationsfrågor 
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Arbets- och näringsbyråenkät 2012 – 
utvecklingsförslag 

• Tillräckliga resurser måste tryggas i fråga om både personalen och 
serviceutbudet 

 

• Spridning av specialkompetens 

 

• Integrationsutbildning bör tillhandahållas enligt non-stop-principen 

 

• Tjänsterna för invandrare på webben bör utvecklas 

 

• Mer broschyrer på lättbegripligt språk 

Invandrarbarometern 2012 

• Urval 2 750 

• Estniska, ryska, somaliska, kinesiska, thailändska, irakiska 
och turkiska medborgare 

• Flyttade till Finland åren 2007–2009 

• I åldern 18–75 år 

• Enkät via flera kanaler 

• Svarsprocent 34 %, felmarginal cirka 3,2 % 

• Resultaten kan inte generaliseras att gälla alla invandrare 
som bor i Finland 
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Bakgrundsvariabler för dem som 
besvarade invandrarbarometern 

• 62 % kvinnor, 38 % män; andelarna varierar efter medborgarskap 

• Största delen relativt unga, i åldern 25–44 år 

• 58 % gifta, 15 % ogifta 

• Hälften av dem som svarade har inte minderåriga barn 

• Arbete den viktigaste orsaken till invandringen på nivån för hela 

materialet, men det finns statistiskt betydelsefulla skillnader mellan 

olika medborgarskap när det gäller orsakerna till invandringen 

• Majoriteten av dem som svarade konstaterade att de var löntagare 

i heltidsarbete (42 %), näst mest var studerande (16 %) 

• Löntagarna hade oftast den privata sektorn som arbetsgivare (71 

%) 

Resultat av invandrarbarometern 2012 

• De viktigaste faktorerna med tanke på integrationen: 

• arbete, kunskaper i finska eller svenska, trygghet, 
hälsovårdstjänster 

 

• Av dem som svarade instämde 69 % i stor grad eller ganska stor grad 
med påståendet att de behandlas på lika villkor på arbetsplatsen 
(ANM:s arbetslivsbarometer 2012, 73 % av löntagarna) 

 

• De som svarade ansåg att deras nuvarande arbetsförmåga var tämligen 
god, medeltal 9,0 (ANM:s arbetslivsbarometer 2012, medeltal 8,4) 

 

• 43 % av dem som svarade bedömde att kvaliteten på 
språkundervisningen var antingen utmärkt eller god, 30 % ansåg att 
kvaliteten var ganska god och bara 8 % bedömde att undervisningens 
kvalitet var ganska dålig eller dålig 
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Anlitande av tjänster under de senaste 12 
månaderna 

• 76 % av dem som svarade hade anlitat hälsocentralstjänster, 75 % 
hade anlitat idrottstjänster och 72 % hade haft ärenden hos 
Folkpensionsanstalten (FPA) 

 

• Betraktat utifrån antalet besök låg idrottstjänster, FPA och bibliotek i 
täten 

 

• De minst anlitade tjänsterna var äldrevårdstjänster, tjänster för 
funktionshindrade samt mentalvårdstjänster 

Tillfredsställhet med offentliga tjänster 

• Bäst svarade biblioteks-, idrotts- och kulturtjänsterna samt mödra- 
och barnrådgivningen, barndagvården (förskolan), den 
grundläggande utbildningen, tjänster knutna till ungdomars 
fritidsintressen samt äldrevården mot förväntningarna 

 

• Sämst svarade jobbsökartjänsterna mot förväntningarna 

• Orsaker till missnöjdhet: 

• Svårighet att få (lämplig) bostad (bostadstjänster) 

• Långa köer, dåligt bemötande (hälsocentralen, polisens 
tillståndstjänster) 

• Långsam service, långa handläggningstider 
(Folkpensionsanstalten, polisens tillståndstjänster) 

• Svårt att få hjälp med jobbsökningen och svårt att få arbete 
(jobbsökartjänster)  
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Känsla av trygghet 

• Den största delen av dem som svarade kände sig trygga eller 
ganska trygga 

 

 

• Orsaker till känsla av otrygghet: 

• Rasism 

• Invandrarfientlighet 

• Negativa attityder och diskriminering 

• Alkoholister 

• Människors konstiga och aggressiva beteende 

• Otrygghet i grannskapet 

Känsla av trygghet 
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Hur trygga känner sig respondenterna på sin bostadsort? 
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Turvalliseksi
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Diskriminering 

 

 

 

 

• Av alla som svarade hade cirka 24 % blivit utsatta för 
diskriminering under de senaste 12 månaderna 

• Det upplevdes att den största delen av diskrimineringen berodde 
på etniskt ursprung, på andra plats kom språket 

 

• Respondenternas erfarenheter av diskriminering  

• Att bli utsatt för dåligt uppförande, förakt eller svordomar 

• Situationer i arbetslivet 

• Att bli utsatt för våld 

61 % 15 % 

24 % 

Respondenternas erfarenheter av diskriminering under de 
senaste 12 månaderna (n=865) 

Ei syrjitty

Ei osaa sanoa

Syrjitty

Har inte blivit 

utsatt för 

diskriminering 

Vet inte 

Har blivit utsatt 

för 

diskriminering 

Sociala relationer 
• 85 % av dem som svarade hade finländska bekanta 

• blev bekanta på jobbet, i grannskapet eller genom fritidsaktiviteter 

• 73 % av dem som svarade önskade sig fler finländska bekanta 

• Mest önskade sig irakier och somalier fler finländska bekanta 

• Nästan en tredjedel av dem som svarade har inte bekanta som hör till 
deras egen kulturgemenskap 

• Bland dem som svarade, liksom också i större utsträckning, är 
äktenskap en av de viktigaste orsakerna till att de kom till landet 

• 69 % av dem som svarade hade minst en finländsk vän som de träffar 
eller ringer till varje månad 

• Mest finländska vänner hade esterna (80 %); av somalierna 
berättade 70 % att de inte hade en enda finländsk vän 

• Orsaker till svårigheterna att stifta bekantskap med finländare: 

• Språket (50 %) 

• Alltför olika kulturer (22 %) 
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Helhetsöversikt över integrations-
främjande, integration och etniska 
relationer 

• Sammanställs utifrån indikatorer, serviceenkäter och 
information som invandrarbarometern tar fram 
 

• Även andra uppföljningssystem beaktas (bl.a. uppföljning 
av diskriminering, Institutet för hälsa och välfärds 
uppföljning av hälsan hos invandrare) 
 

• Kunskap som tagits fram genom aktuell forskning beaktas 
 
• Genomförs vart fjärde år  

 
• Den första helhetsöversikten klar i november 2013 

 

Migrations- och integrationspolitikens 
centrala lagstiftning och dokument  
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Lagstiftning (www.finlex.fi) 

 

• Grundlagen 

 

• Utlänningslagen 301/2004 

• Utlänningars inresa, vistelse, och utresa 

 

• Lag om mottagande av personer som söker internationellt skydd 
746/2011 

 

• Lagen om främjande av invandrares integration 1386/2010 

• Främjande av integration och sysselsättning 

 

• Medborgarskapslagen  359/2003 

 

 

 

Viktiga program 

 

• Jyrki Katainens regerings program (www.vnk.fi) 

 

• Statens integrationsprogram -  juni 2012 (www.tem.fi) 

 

• Migrationens framtid 2020 – juni 2013 (www.intermin.fi) 

 

 

 

• Kärnfrågan: en invandringspolitik som stöder ett framgångsrikt 
Finland och som möjliggör invandrares delaktighet på alla 
samhällets områden 
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Lagen om främjande av integration  
(1386/2010) 

 
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. 
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Integrationslagen – innehållet i ett nötskal 

1. Tillämpningsområde: alla invandare 

 Individuella åtgärder på basen av behov 

 

2. En konsekvent helhet för åtgärderna i 
inledningen av vistelsen i Finland 

 Basfakta om det finländska samhället, 
rättigheter, skyldigheter och integration 

 > information och rådgivning>  

 > grundläggande kartläggning 

 > integrationsplankotoutumissuunnitelma  

 > integrationsutbildning och övriga åtgärder 

 

12.3.2014 40 

 

3. Försöket Delaktig i Finland som en bas för 
utvecklande av integrationsutbildning och 
eventuella lagstiftningsförändringar 
 Utvecklande av integrationsutbildningen: nya, innovativare, 

mer verksamma och kostnadseffektiva metoder testas och 
utvärderas 

 Nya grupper inom ramen för utbildningen 

 Kap. 9 – i kraft till 31.12.2013 

4. Särskild uppmärksamhet vid situationen för 
ungdomar, hemmamammor, personer i en 
sårbar situation  
 Särskilda avsnitt i de lokala integrationsprogrammen 

 Integrationsplaner för ungdomar, beaktande av 
familjeperspektivet i integrationsplanerna, 
mångprofessionellt samarbete som verktyg 

 Delaktig i Finland- försöket i viktig roll i utvecklingsarbetet 
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5. Främjande av integrationen en viktig uppgift inom alla 
sektorer, men koordineringen understryks 

 Ett statligt integrationsprogram uppgörs (2012) 

 De lokala integrationsprogrammen ska integreras i 
kommunernas budget- och övrig strategisk planering och 
uppföljning; de strategiska dokumenten ska innehålla 
linjedragningar för innehållet i integrationsprogrammen 

 Viktigt i kommunerna att få in integrationsplanen i 
fullmäktigeperiodens tidsplan och årscykeln för planering 

 Hur integrera integrationsplanen t ex med barnskyddsplanen, 
det uppsökande ungdomsarbetet? 

Åtgärder för att främja integrationen, kap. 
2 
• 6 §: ordnande av tjänster  

• Som kommunal basservice 

• Som TE-byråernas arbetskraftsåtgärder 

• Som specialtjänster på basen av invandrarens behov 

• 7 §: basinformation om det finländska samhället 

• www.lifeinfinland.fi 

• 8 §: vägledning och rådgivning 

• 9 §: inledande kartläggning 

• 11-18 §§: integrationsplanen 

• 19 §: integrationsstöd 

• 21-25 §§: integrationsutbildning 

• 27-28: stöd för barn och unga som bor i Finland utan 
vårdnadshavare, inkl. familjegrupphem 

 

http://www.lifeinfinland.fi/
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Försöket Delaktig i Finland grunden för utvecklandet av 

integrationsutbildningen (kap. 9 i IntegrationsL) 

- Integrationsutbildningen utvecklas: nya, mer innovativa och 

kostnadseffektiva metoder testas och utvärderas 

-  Tre integrationsvägar 1) invandrare som söker tillträde till 

arbetsmarknaden, 2) invandrare som behöver särskilt stöd 

och 3) invandrarbarn och invandrarunga 

- Utgående från resultaten utvärderas behoven att ändra 

systemet, inklusive nödvändiga lagändringar 

Delaktig i Finland – på svenska: huvudstadsregionen, RaseborgVasa, 

K5 

 

Myndigheternas ansvar: kap. 3  

• Kommunerna har allmänt ansvar och samordningsansvar 
för utvecklandet, planeringen och uppföljningen på lokal 
nivå 

 

• Arbets- och näringsbyrån svarar för arbetskraftsservicen 
som främjar och stöder sysselsättning och integration och 
för andra åtgärder för personer som anmält sig som 
arbetssökande 

 

• Skyldighet till branschövergripande samarbete i 
främjandet av integration 

– Kommunen, arbets- och näringsbyrån, polisen, 
organisationer och samfund 

 

12.3.2014 44 

12.3.2014 44 
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Uppgörande av lokala 
integrationsprogram 

• Uppgörande av kommunens program för 
integrationsfrämjande – kommunens skyldighet 

• Ska koordineras med kommunens plan för lika 
behandling 

• Ska koordineras med kommunens övriga strategi- 
och programarbete, samt budgetarbetet  

• Ska godkännas av fulllmäktige 

• Kan göras som ett interkommunalt samarbete 

• Innehållet: ansvarsfördelning, men även t ex 

• samarbete med tredje sektorn 
 

Myndigheternas ansvar: kap. 4 

• Sammanjämkningsansvar på det nationella planet: arbets- 
och näringsministeriet 

• Statens integrationsprogram 

• Första gången 2012-2015 

 

• Den regionala nivån: ELY-centralerna har koordinerande 
ansvar 
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Statens ersättningar till kommunerna för mottagande av 
personer som får internationellt skydd, samt en del 
andra grupper – kap. 6 

• Kap. 6 i integrationslagen, förordning om ersättningar, ANM:s 
instruktion  

• 2 typer av ersättningar: 

• Kalkylerade ersättningar för personer som får internationellt 
skydd 

• För 3 år för personer som kommit som asylsökande 

• För 4 år för personer som kommit som kvotflyktingar 

• 2014: under 7-åringar: 7120 €, över 7-åringar 2300 € 

• Ersättningar på basen av redovisade kostnader 

• Totalt ca. 95 milj. € / år 

• Tolkning 

• Utkomststöd (3 år) 

• Särskilda kostnader inom social- och hälsovården (10 år) 

 

Projekt för främjande av 
kommunplaceringar 
• HAAPA, särskilt för stöd till kommuner för mottagande av flyktingar 

i sårbar ställning 

• - 2/2014 

• Nytt: avtal med kommuner som i brådskande ordning har 
beredskap att ta emot s.k. emergency cases – Jyväskylä, 
Tammerfors 

• VIPRO – utvecklande av myndighetsprocesserna vid mottagande 
av flyktingar 

• 3 delprojekt: KOSTI, VERTTI och ALTTI 

• SYLVIA – ekonomiskt stöd för mottagande av flyktingar för att 
främja Finlands flyktingkvot för 2014  

• 1050 flyktingar, varav 500 från Syrien 
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Statens program för 
integrationsfrämjande 2012-2015 

50 

Utgångspunkter 

Nu 
• 195 511 

utländska 
medborgare 
(31.12.2012) 

År 

2020 
• Redan 330 000 

utländska 
medborgare 

År 

2030 
• En halv miljon 

utländska 
medborgare 

Invandringen 

till Finland 

ökar och blir 

mångsidigare: 

Över hälften av alla 

invandrare bor i 

huvudstadsregionen. 
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Utgångspunkter 

• Studier 

• Arbete 

• Återflyttning 

• Humanitära skäl 

• Idkande av näring 

Orsakerna till 
invandring har 

blivit mer 
varierande: Invandrarna är i 

genomsnitt yngre 
än urbefolkningen. 

• Arbetslöshetsgraden bland 
invandrare är tre gånger så stor 
som hos urbefolkningen. 

• Risken för utslagning är fem 
gånger så stor som hos ungdomar 
som hör till urbefolkningen. 

• Röstningsbenägenheten svag, 
bara 20 % av de utländska 
medborgarna röstade i 
kommunalvalet 2008. 

Utmaningar: 

52 

Integrationsprogrammets allmänna mål 

Invandrares levnadsförhållanden på 
centrala delområden (boende, 
inkomstnivå, sysselsättning, utbildning, 
deltagande) närmar sig hela 
befolkningens. 

Invandrares delaktighet i alla sektorer i 
samhället stöds (politisk, samhällelig, 
social, ekonomisk och kulturell). 

• Ökad kännedom om samhällets seder, värderingar och 
kultur. Främjande av växelverkan mellan urbefolkning 
och invandrare samt goda etniska relationer. 

• Påverka attitydklimatet. 
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Integrationsprogrammets prioriteringar 

Gemenskapen och familjen ger styrka åt 
integrationen 

• Genom bostads-, idrotts- och kulturpolitiken samt genom 
att stödja invandrarfamiljer kan man främja integrationen i 
mötena och gemenskaperna i vardagen. 

Invandrarnas ställning på arbetsmarknaden 

• Arbetslösheten bland invandrare halveras i enlighet med 
regeringsprogrammet. 

• Av de offentliga arbetskrafts- och företagstjänsterna och 
integrationsutbildningen bildas individuella, vid behov 
långvariga servicehelheter enligt invandrarnas behov.  
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Integrationsprogrammets prioriteringar 

Integrationsutbildning 

• Integrationsutbildningen utvecklas för närvarande inom projektet Delaktig 
i Finland. Utifrån resultaten av projektet utvärderas om det finns 
ändringbehov som gäller systemet och lagstiftningen. 

• Målet är att för alla invandrare, även för dem som står utanför arbetslivet, 
på ett effektivare sätt trygga möjlighet till sådana språkstudier som 
motsvarar deras behov och egen nivå såväl som studier i samhällsregler 
samt möjlighet att snabbare komma in på arbetsmarknaden. 

Invandrarkvinnor 

• Invandrarkvinnorna har högre arbetslöshetsgrad än männen. Särskilt de 
som kommit till landet som makor och mammor som tar hand om barnen 
hemma kan hamna helt utanför de integrationsfrämjande åtgärderna, 
vilket också gör det svårare att stödja att barnen i familjen växer upp till 
samhällsmedlemmar.  

• Målet är att alla invandrarkvinnor ska få tillgång till integrationsfrämjande 
åtgärder mer effektivt än för närvarande. 
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Integrationsprogrammets prioriteringar 

Integration av barn och ungdomar 

• Ungdomar med invandrarbakgrund hamnar klart oftare utanför fortsatta 
studier efter grundskolan än urbefolkningen. En central orsak är 
bristfälliga språkkunskaper och andra studiefärdigheter. 

• Det är viktigt att trygga kontinuiteten redan i förskolan samt att fästa 
särskild uppmärksamhet vid att övergångarna i studierna görs smidiga 
och att det skapas en trygg och uppmuntrande uppväxtmiljö. 

De som får internationellt skydd placeras i 
kommuner 

• En förutseende och långsiktig samarbetsmodell mellan staten och 
kommunerna. 

• Utveckla samarbetet i fråga om de myndigheter som ansvarar för 
anvisning till kommuner. 
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Integrationsprogrammets prioriteringar 

Uppföljning av integrationsfrämjandet 

• Ett system för helhetsbetonad uppföljning av 
integrationsfrämjande, integration och goda etniska 
relationer. I systemet granskas invandrares 
levnadsförhållanden, egna erfarenheter av integration 
samt det offentliga servicesystemet i förhållande till 
servicebehovet hos invandrarbefolkningen. 

• Den lokala kompetensen stärks genom en modell med 
kompetenscentrum för integrationsfrämjande där även 
uppföljning genomförs. 

• Helhetsöversikt av integrationsfrämjandet som underlag 
för integrationsdelen i migrationsredogörelsen, som ska 
lämnas till riksdagen år 2013. 
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Migrationens framtid 2020 

Strategin Migrationens framtid 2020 och 
arbetskraftninvandringen 

Migrationens framtid 2020  
 

I det alltmer internationella Finland sätter man värde på mångfald. 

Likabehandling och jämlikhet hör till alla. 

  

Invandring främjar befolkningens välbefinnande  
och stärker Finlands konkurrenskraft. 

  

Invandrarna kan utnyttja sitt kunnande  
och delta i samhällsbygget. 

  

Invandringen är planerad och reglerad. 
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RIKTLINJER 

1. ETT ÖPPET MEN TRYGGT FINLAND 

 

2. VAR OCH EN FINNER SIN PLATS 

 

3. MÅNGFALD ÄR VARDAG 

 

Summa summarum….. 
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Regeringsprogrammet: 

• ”Invandrarna är en permanent och välkommen del 
av det finländska samhället” 

 

• Hur säkrar vi att det blir en verklighet? 

•Ledarskap 

•Starka nätverk, välutvecklade processer 

•Kunnande 

•Mångsidiga stigar till delaktighet  - våra goda, 
universella kommunala tjänster en viktig bit! 

 
 

….och: 

• Migrationen är ett allt mer svårdefinierat fenomen, och t ex 
indelningen i urprungs-, transit- och destinationsländer blir 
allt mer diffus 

• En person går ofta igenom många olika faser av migration, 
beroende på livssituation:  studier > familj > arbete > 
medborgarskap – ibland återflyttning 

• En viss grupp av invandrare kan ha olika orsaker under 
olika tider  - ex. Närpes och bosnierna 

• Kopplingarna mellan migration, handel, biståndspolitik och 
människorättspolitik börjar framträda allt mer 



12.3.2014 

32 

Stöd för invandrar- och 
integrationsarbete 

• www.infopankki.fi 

• Portal som Helsingfors stad upprätthåller, med innehåll på ett 
15-tal språk; både nationella delar och områdesvis 

• www.kotonasuomessa.fi 

• UBS´ nätbaserade undervisningsmaterial för studier till finska 
och svenska  

• Utvecklingsprogrammen för migration: 

• www.alpo.fi 

• www.matto.fi 

• www.osallisenasuomessa.fi 

• Projektet Delaktig i Finland 

• Material om flyktingmottagande inom projekten HAAPA och 
VIPRO: www.tem.fi 

http://www.infopankki.fi/
http://www.kotonasuomessa.fi/
http://www.alpo.fi/
http://www.matto.fi/
http://www.osallisenasuomessa.fi/
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Kompetenscentret för integration 

• Öronmärkt 2 milj. €/år 2014- 

• Startar vi arbets- och näringsministeriet  

• Tyngdpunkt: stödande av den lokala 
kompetensen på invandringens område 

• 21.3.2014: kotouttaminen.fi/ integration.fi 

• I startskedet:  

•handbok för tillämpning av 
integrationslagen  

•handbok för mottagande av flyktingar 

TACK! 


