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I enlighet med lagen om främjande av integration beslutar statsrådet om det nationella utvecklandet av integrationen genom att för 
regeringsperioden utarbeta ett statligt program för integrationsfrämjande i vilket målen och åtgärderna för integrationsfrämjandet anges. 
Programmet har nu beretts för första gången. Programmet innehåller regeringens insatsområden för integrationsfrämjande för åren 
2012–2015 och det har beretts i överensstämmelse med föresatserna i regeringsprogrammet. 

Under de senaste åren har invandringen från utlandet till Finland både blivit månsidigare och ökat avsevärt. I och med att situationen 
förändras blir kulturell och språklig mångfald i allt större utsträckning en del av det finländska samhället. För närvarande är arbetslöshets-
graden bland invandrare tre gånger så stor som hos urbefolkningen och risken för utslagning är fem gånger så stor för invandrarungdomar 
än för ungdomar som hör till urbefolkningen. Den ökade invandringen medför utvecklingsbehov för de offentliga tjänsterna samtidigt som 
betydelsen av särskilda integreringsåtgärder ökar. 

Genom statens program för integrationsfrämjande effektiviseras planeringen, genomförandet och uppföljningen av integreringsåtgär-
derna på riksomfattande nivå. Till sitt innehåll är integrationspolitiken starkt sektorsövergripande och förutsätter nära samarbete mellan 
olika förvaltningsområden. Statens program för integrationsfrämjande är ett täckande och konkret åtgärdsprogram, där invandrarbefolk-
ningens behov beaktas genomgående i alla politiksektorer, i synnerhet inom sysselsättnings-, utbildnings-, boende- samt social- och 
hälsovårdstjänsterna. Programmet har samordnats med andra riksomfattande program. Ett allmänt mål för programmet är att stödja 
invandrarnas delaktighet i alla sektorer i samhället. Samtidigt stärks grunden för välfungerande växelverkan mellan olika befolkningsgrupper 
samt för goda etniska relationer. Likaså förutsätts för en lyckad integrationspolitik att alla förvaltningsområden förbinder sig till likabehand-
ling, icke-diskriminering och motarbetande av rasism samt främjande av ett positivt attitydklimat. 

Särskilda prioriteringar i programmet är att främja sysselsättning bland invandrare samt stöd för invandrarbarn och invandrar-ungdo-
mar såväl som för familjer och kvinnor. Sysselsättningen främjas i synnerhet genom att man utvecklar arbetsförvaltningens tjänster och 
integrationsutbildning, särskilt genom utveckling av undervisningen i finska och i svenska, men också genom att man stöder den ökade 
mångfalden i arbetslivet och arbetslivets kvalitet i samarbete med arbetsmarknadsorganisationer. Invandrarfamiljer stöds genom att man 
utvecklar småbarnsfostran, utbildningen samt social- och hälsovårdstjänsterna. När det gäller invandrarbarn och invandrarungdomar, är 
det väsentligt att säkerställa tillräckliga språkliga och andra studiefärdigheter samt smidiga utbildningsvägar. Likaså främjas integrationen 
i vardagen genom bostads-, idrotts- och kulturpolitik. Dessutom prioriteras i integrationspolitiken en smidig och behärskad väg till en 
kommun för dem som får internationellt skydd samt ett gott samarbete mellan staten och kommunerna. En annan viktig utgångspunkt för 
programmet är att få med det civila samhället och olika organisationer i integrationsarbetet.

Den ökade invandringen förutsätter satsning på integrationsfrämjande. I beredningen av programmet har man också identifierat de 
viktigaste behoven av tilläggsanslag inom de närmaste åren. 
ANM kontakts: Avdelningen för sysselsättning och företagande/Sonja Hämäläinen, tfn 029 504 7112



Förord

Under de senaste åren har invandringen från utlandet till Finland dels blivit 
månsidigare och dels markant ökat i omfattning. Enligt prognoserna kommer antalet 
utlänningar i Finland senast år 2030 att uppgå till en halv miljon. Den tilltagande 
invandringen ställer krav på utveckling av de offentliga tjänsterna samtidigt som 
betydelsen av särskilda integrationsåtgärder ökar.

Genom statens program för integrationsfrämjande effektiviseras planeringen, 
genomförandet och uppföljningen av integrationsåtgärderna på riksnivå. 
Programmets allmänna målsättning är att stödja invandrarnas delaktighet inom 
samtliga samhällssektorer samt att befästa en väl fungerande växelverkan och 
goda etniska relationer mellan befolkningsgrupperna. I programmet beaktas 
invandrarbefolkningens behov genomgående i alla politiksektorer, i synnerhet för 
sysselsättnings-, utbildnings-, boende- samt social- och hälsovårdstjänsternas del. 
Programmet har samordnats med andra riksomfattande program.

I programmet prioriteras i synnerhet en förbättring av invandrarnas sysselsättning, 
framför allt genom att arbetsförvaltningens tjänster och integrationsutbildningen 
förbättras, men även genom att mångfald och kvalitet i arbetslivet främjas. Dessutom 
betonar programmet en integration utifrån familjers och gemenskapers behov så att 
invandrarfamiljer stöds genom att man utvecklar småbarnsfostran, utbildningen 
samt social- och hälsovårdstjänsterna. 

Att invandrarna blir kommuninvånare utgör en viktig grund för integrationen. 
Invandrarföräldrarna ska stödjas i sin roll som barnets primära fostrare samtidigt 
som föräldrarna får information och rådgivning om de tjänster som erbjuds 
familjerna liksom även om de lagar och den praxis i det finländska samhället som 
gäller familjen. Barnrådgivningen och förskolan hör till de viktigaste tjänsterna 
för småbarnsfamiljer, medan familjer med barn i läropliktsåldern omfattas av 
den grundläggande undervisningen och elevvårdstjänsterna som intar en central 
ställning hos dessa familjer. När det gäller invandrarbarn och invandrarungdomar är 
det väsentligt att säkerställa tillräckliga språkliga och andra studiefärdigheter samt 
flexibla utbildningsvägar. Likaså främjas integrationen i vardagen genom bostads-, 
idrotts- och kulturpolitiken. En annan viktig utgångspunkt för programmet är att 
engagera medborgarsamhället och olika organisationer i integrationsarbetet. I 
integrationsprogrammet betonas dessutom en smidig och systematisk vägledning 
av personer som beviljats internationellt skydd samt åtgärder som underlättar 
placering i kommuner. 



Till sitt innehåll är integrationspolitiken starkt sektorsövergripande och 
förutsätter ett nära samarbete mellan olika förvaltningsområden. Detta första 
statliga integrationsprogram förstärker integrationsåtgärdernas effekter och utgör 
en grund för tvärsektoriellt utvecklande av integrationsverksamheten.

I Helsingfors den 29 augusti 2012

Tuija OivO
Avdelningschef

Arbets- och näringsministeriet
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1 Inledning

Under de senaste åren har invandringen från utlandet till Finland ökat avsevärt. 
Andelen utländsk befolkning som bor i landet nästan fördubblades på 2000-talet. 
År 2000 bodde det i Finland cirka 92 000 utländska medborgare och år 2010 cirka 
168 000. Det uppskattas att antalet utländska medborgare ska ha ökat till cirka 
330 000 personer fram till 2020 och till cirka 500 000 fram till 2030. Även orsakerna 
till invandring har blivit mångsidigare jämfört med 1990-talet, då invandringen i 
huvudsak baserade sig på humanitära skäl. Nuförtiden flyttar människor till Finland 
i ökande grad på grund av familjeband, arbete och studier. 

I och med den ökande invandringen blir kulturell och språklig mångfald samt 
mångfald i fråga om värderingar och seder i allt större utsträckning en del av det 
finländska samhället. Integrationen är en kontinuerlig, dubbelriktad process, som 
kräver engagemang av både invandrarna själva och det mottagande samhället. I en 
föränderlig situation krävs det för lyckad integrationspolitik att invandrarna känner 
att de är en bestående, jämlik och välkommen del av det finländska samhället. Åt 
dem som flyttar till Finland måste man så snart som möjligt efter flytten erbjuda 
möjlighet att skaffa nödvändiga språkkunskaper och kunskaper om det finländska 
samhället, oberoende av på vilken grund de flyttat till Finland. Möjlighet att 
känna delaktighet samt rätt dimensionerade integrationsfrämjande åtgärder har 
en betydande ställning för att integrationsprocessen ska lyckas. Även ett positivt 
attitydklimat gentemot invandrare är viktigt för att integrationen ska lyckas.

Den ökade invandringen medför också ändringsbehov som gäller de offentliga 
tjänsterna. Främjandet av integration är tvärsektoriellt och sträcker sig till olika 
myndigheters ansvarsområden. Tillgången till tjänster, personalens kompetens 
och identifiering av invandrares servicebehov intar en nyckelställning för att 
integrationsprocessen ska framskrida smidigt. När antalet invandrare ökar och de i 
större grad har olika bakgrunder, måste särbehoven beaktas bättre genom att både 
tjänsternas innehåll och personalens kompetens utvecklas. Även betydelsen av de 
särskilda integrationsfrämjande åtgärderna ökar. 

I och med att invandringen ökar måste man rikta mer resurser till främjande av 
integration. Det är också väsentligt att kostnaderna granskas ur totalekonomiskt 
perspektiv och att anslag riktas rätt strategiskt sett.  Tillräcklig allokering av 
anslag i början av integrationen både inom arbetsförvaltningen och i kommunerna 
påskyndar sysselsättningen och minskar totalkostnaderna. Även ändamålsenliga 
allokeringar till barns integration inom småbarnsfostran minskar särbehoven i 
den grundläggande utbildningen, på samma sätt som satsning på ungas vägar till 
utbildning förebygger kostnader för eventuell senare utslagning. 

Statens program för integrationsfrämjande verkställs genom rambesluten för 
statsfinanserna samt för kommunernas del inom ramen för basserviceprogrammet. 
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Hittills har det i finansieringen av integrationsfrämjandet som helhet varit fråga 
om stora anslagsbehov när det gäller utgifterna för de ministerier som ansvarar 
för integrationsfrämjandet. I samband med beredningen av programmet för 
integrationsfrämjande har man utöver de allokeringar av anslag som ingår i 
ministeriernas ramar även identifierat de viktigaste behoven av tilläggsanslag inom 
de närmaste åren.

Statens program för integrationsfrämjande har beretts i överensstämmelse 
med föresatserna i regeringsprogrammet och även målen och åtgärderna i den 
nya integrationslagen har beaktats. I statens program för integrationsfrämjande 
behandlas politikområdet för främjande av integration inte i sin helhet, utan man 
sätter upp regeringens insatsområden för integrationsfrämjande för åren 2012–2015. 
Genom statens program för integrationsfrämjande effektiviseras planeringen och 
uppföljningen av de integrationsfrämjande åtgärderna på riksomfattande nivå samt 
bidras till främjande av integration i fråga om såväl basservicen som åtgärderna i 
enlighet med integrationslagen. Målen och åtgärderna görs till en del av de olika 
ministeriernas planering av verksamheten och ekonomin. Målen och åtgärderna har 
samornats med andra riksomfattande program, såsom barn- och ungdomspolitiska 
utvecklingsprogrammet (Lanuke) och utvecklingsplanen för utbildning och forskning 
(KESU) samt utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (KASTE).
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2 Överblick över 
integrationspolitiken

Till sitt innehåll är integrationspolitiken starkt sektorsövergripande och förutsätter 
nära samarbete mellan olika förvaltningsområden och förvaltningsnivåer, såväl 
på riksomfattande som på lokal nivå. Invandrarbefolkningens behov bör beaktas 
genomgående i alla politiksektorer, i synnerhet inom planeringen, genomförandet och 
uppföljningen av sysselsättnings-, utbildnings-, boende- samt social- och hälsovårds-
tjänster. Den ökade invandringen förutsätter både att basservicen lämpar sig för 
invandrare och att det finns tillräcklig tillgång till särskilda integrationsfrämjande 
åtgärder och att åtgärderna är tillräckligt verkningsfulla.

I och med att invandringen ökar och blir mångsidigare, måste även den tvär-
sektoriella granskningen av integrationspolitiken och åtgärderna ytterligare stärkas. 
Ett allmänt mål är att stärka invandrarnas delaktighet i alla sektorer i samhället, 
i synnerhet i arbetslivet och i utbildning. Genom att delaktigheten stöds, stärks 
också grunden för en välfungerande växelverkan mellan olika befolkningsgrupper 
i vardagen samt grunden för goda etniska relationer. Likaså förutsätts för en lyckad 
integrationspolitik att alla förvaltningsområden förbinder sig till likabehandling, icke-
diskriminering och motarbetande av rasism samt främjande av goda etniska relationer. 

Särskilda prioriteringar i integrationspolitiken är att främja sysselsättningen bland 
invandrare samt att stödja invandrarbarn och invandrarungdomar, såväl som familjer 
och kvinnor. En målsättning är också att stödja invandrares inkludering i samhället 
och dubbelriktad integration genom bostadspolitik, såväl som med hjälp av kultur, 
idrott och ungdomsarbete. En viktig grund för integrationen är att invandraren blir en 
kommuninvånare. Invandrarfamiljer stöds genom att man utvecklar småbarnsfostran, 
utbildningen samt social- och hälsovårdstjänsterna. En central fråga är emellertid 
att på alla sätt främja sysselsättningen bland vuxna, i synnerhet genom att man 
utvecklar undervisningen i finska och i svenska, men även genom att man stöder 
den ökade mångfalden i arbetslivet. Dessutom prioriteras i integrationspolitiken en 
smidig och behärskad väg till en kommun för dem som får internationellt skydd samt 
ett gott samarbete mellan staten och kommunerna. En annan viktig utgångspunkt 
för programmet är att koppla det civila samhället och olika organisationer, inklusive 
invandrarnas egna organisationer, med i det integrationsfrämjande arbetet.

I statens program för integrationsfrämjande har följande lyfts upp som prioriteringar 
inom integration:

Gemenskapen och familjen ger styrka åt integrationen

Bostadsområdena är mötesplatser för olika kulturer och har således en central 
ställning när det gäller att främja dialogen och delaktigheten samt att bygga upp 



  1312 

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

Invandrarnas ställning på arbetsmarknaden

För att man ska kunna sänka invandrarnas arbetslöshetsgrad, som är högre än bland 
urbefolkningen, bildas av de offentliga arbetskrafts- och företagstjänsterna och 
integrationsutbildningen individuella servicehelheter enligt invandrarnas behov. 
Servicehelheterna är långvariga, om det behövs. 

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 man för alla invandrare, även för 
dem som står utanför arbetslivet, på ett effektivare sätt än för närvarande tryggar 
förutsättningar för sådana språkstudier som motsvarar behovet och den egna nivån 
såväl som studier i samhällsregler samt förutsättningar för 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.

Integration av barn och ungdomar

Ungdomar med invandrarbakgrund hamnar klart oftare utanför fortsatta studier 
efter grundskolan än urbefolkningen. En central orsak är att de språkliga 
färdigheterna upplevs som bristfälliga. Barnens integration, särskilt utvecklingen 
av språkkunskaperna, måste vara långsiktig och tillräcklig. Framgången och 
framstegen i utbildningen kan bäst främjas så att barnet får stöd redan i samband 
med småbarnsfostran och att särskild uppmärksamhet fästs vid att övergångsfaserna 
i studierna görs smidigare samt att det skapas en trygg och uppmuntrande 
uppväxtmiljö.

De som får internationellt skydd placeras i kommuner

Årligen behöver sammanlagt cirka 2 000–3 000 kvotflyktingar och personer som fått 
ett positivt asylbeslut och deras familjemedlemmar en bosättningskommun. Staten 
ersätter kommunerna för kostnader för integrationsfrämjande i fråga om dem som 
får internationellt skydd. Under de senaste åren har det dock inte anvisats tillräckligt 
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med kommunplatser, så det har gått trögt att placera flyktingar i kommuner. Mellan 
staten och kommunerna behövs en förutseende och långsiktig samarbetsmodell. 
Som stöd för modellen utarbetas en plan för stegvis höjning av ersättningen till 
kommunerna så att ersättningsnivån ska motsvara kostnadsutvecklingen. Dessutom 
behöver samarbetet utvecklas i fråga om de myndigheter som ansvarar för anvisning 
till kommuner.

Främjande av positiv växelverkan mellan befolkningsgrupper

Ett centralt mål för integrationslagen är att främja växelverkan mellan 
befolkningsgrupper. Invandrarnas fullgoda medlemskap i det finländska samhället 
förutsätter att det både lokalt och regionalt såväl som på statlig nivå finns en tydlig 
vision om hur betydelsefullt och berättigat det är att invandrare bevarar sitt eget 
språk och sin egen kultur. Samtidigt ska man stödja invandrarnas möjligheter att 
delta till exempel i verksamhet hos alla aktörer i det civila samhället och i politisk 
verksamhet.

Uppföljning av integrationsfrämjandet

Det har utvecklats ett system för helhetsbetonad uppföljning av integrationsfrämjande, 
integration och goda etniska relationer. I systemet granskas invandrares 
levnadsförhållanden, egna erfarenheter av integrationen samt det offentliga 
servicesystemet i förhållande till servicebehovet hos invandrarbefolkningen. 
Avsikten är att utifrån uppföljningssystemet bereda en helhetsöversikt som 
underlag för integrationsdelen i migrationsredogörelsen som ska lämnas till 
riksdagen år 2013. Utgående från uppföljningsuppgifterna kan det identifieras 
förvaltningsövergripande utvecklingsbehov för vilka det bör sökas lösningar i 
statens program för integrationsfrämjande.
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3 Bakgrunden till och 
beredningen av statens program 
för integrationsfrämjande

BAKGRUNDEN TILL STATENS PROGRAM FÖR 
INTEGRATIONSFRÄMJANDE

Till integrationslagen, som trädde i kraft den 1 september 2011, fogades en ny 
bestämmelse om statens program för integrationsfrämjande. Enligt 43 § i lagen 
beslutar statsrådet om det nationella utvecklandet av integrationen genom att för 
regeringsperioden utarbeta ett statligt program för integrationsfrämjande i vilket 
målen och åtgärderna för integrationsfrämjandet anges. I programmet behandlas 
alltså inte politikområdet för främjande av integration i sin helhet, utan man sätter 
upp regeringens insatsområden.

De inskrivna föresatserna om integrationsfrämjande i regeringsprogrammet för 
statsminister Katainens regering gäller på ett mångsidigt sätt samarbete mellan 
staten och kommunerna, sysselsättning, språkutbildning, integrationsutbildning 
och annan utbildning, organisationers verksamhetsförutsättningar, boende och 
förebyggande av segregering samt finansiering av integrationsfrämjande åtgärder. I 
regeringsprogrammet har det också satts upp många sådana mål och åtgärder som 
är direkt anknutna till integration av invandrare, såsom: 

Regeringen främjar genom en sporrande samarbetsmodell mellan staten och 
kommunerna att de som får internationellt skydd placeras i kommuner.

Regeringen sätter upp som mål att sysselsättningsgraden för invandrare 
höjs och att arbetslösheten bland invandrare halveras, skapar ett system 
som uppmuntrar både arbetsgivare och arbetstagare till studier i finska eller 
svenska under arbetets gång samt inleder inom den offentliga sektorn ett 
rekryterings- och tutorprogram där invandrarbefolkningen är en av de viktiga 
målgrupperna. Dessutom beaktas de särskilda behoven hos invandrarkunder i 
företagarrådgivningen och de företagarprogram som kommer att inledas. Man 
fortsätter att tillämpa avsiktsförklaringen för huvudstadsregionen och dess 
innehåll fördjupas.

Regeringen utvecklar integrationsutbildningen utifrån resultaten av 
projektet Delaktig i Finland och effektiviserar invandrarnas tillgång till 
integrationsutbildning i hela landet och ökar möjligheterna till språkutbildning 
i samband med yrkesutbildning och utvecklar förfarandet för kvalificering av 
lärare med invandrarbakgrund.
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I bostadspolitiken främjas heterogena bostadsområden och dessutom ser 
man till att det finns tillräcklig tillgång till hyresbostäder till rimligt pris 
och att bostäderna i regionalt hänseende är fördelade på ett balanserat och 
heltäckande sätt. När det gäller att utveckla stadsregionerna uppmuntrar 
staten till positiv särbehandling.

Regeringen säkerställer verkställigheten av lagen om främjande av integration 
genom tillräckliga allokeringar av anslag till huvudtitlarna i syfte att 
effektivisera de integrationsfrämjande åtgärderna.

Dessutom berör även många andra föresatser som skrivits in i regeringsprogrammet 
invandrarbefolkningen som en genomströmning, såsom de riktlinjer som gäller 
stärkande av demokratin, småbarnsfostran, förebyggande av diskriminering och 
främjande av goda etniska relationer, grundläggande utbildning och utbildning 
på andra stadiet samt vuxenutbildning, regionutveckling, sysselsättningspolitik, 
välfärdspolitik och bostadspolitik.  

BEREDNINGEN AV STATENS PROGRAM FÖR 
INTEGRATIONSFRÄMJANDE

Beredningen av programmet för integrationsfrämjande har styrts av integrations- 
och migrationspolitiska ministergruppen. Beredningen har skett som förvaltnings-
övergripande samarbete mellan de ministerier som ansvarar för integration.  Det 
1.10.2011 tillsatta samarbetsorganet på hög tjänstemannanivå i enlighet med 36 
§ i integrationslagen har varit styrgrupp för beredningen och uppföljningen av 
programmet för integrationsfrämjande. I samarbetsorganet finns företrädare för 
arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, social- och 
hälsovårdsministeriet, miljöministeriet, inrikesministeriet och utrikesministeriet. 
Arbetsgruppen är verksam under ordförandeskap av arbets- och näringsministeriet. 
För beredning av programmet tillsattes 26.9.2011 ett sekretariat verksamt under 
ordförandeskap av inrikesministeriet (fr.o.m. 1.1.2012 arbets- och näringsministeriet). 

Statsrådet godkände statens program för integrationsfrämjande den 7 juni 2012.  
Dessutom ska regeringen vidta åtgärder för att före utgången av 2013 bereda en 
sådan integrationsredogörelse till riksdagen som förutsätts i integrationslagen.
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4 Den ökade invandringen 
kräver satsning på 
integrationsfrämjande

INVANDRARBEFOLKNINGEN 2000–2030

Invandrarbefolkningen ökar fort i Finland. År 1999, när den första integrationslagen 
trädde i kraft, uppgick antalet utlänningar i Finland till cirka 87 800. I slutet av 2010 
uppgick antalet utländska medborgare till 167 962, så antalet har nästan fördubblats 
under loppet av tio år. 

Enligt preliminära uppgifter från Statistikcentralen för år 2011 flyttade 28 250 
personer till Finland och 12 470 personer från Finland. Invandringsöverskottet var 
15 770 personer, vilket är det största antalet under Finlands självständighet. 

Antalet utländska medborgare bosatta i Finland fortsätter att öka avsevärt även 
under kommande år. Uppskattningsvis uppgår antalet till cirka 330 000 år 2020 och 
498 000 år 2030.

Figur 1. Antalet utländska medborgare åren 2000–2011 och enligt prognos 
fram till 2040 
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Källa: ANM, Statistikcentralen

INVANDRINGENS PROFIL

I och med att invandringen ökar har även grunderna för beviljade uppehållstillstånd 
ändrats. Så sent som på 1990-talet flyttade utlänningar till Finland huvudsakligen på 
humanitära grunder som kvotflyktingar eller asylsökande. Enligt Migrationsverkets 
statistik beviljades av de år 2011 beviljade första uppehållstillstånden 30 % på grund 
av familjeband, 29 % av uppehållstillstånden beviljades till studerande, 17 % till 
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arbetstagare (arbete före delbeslut), 8 % till andra arbetstagare, 4 % till återflyttare 
och f.d. finska medborgare, 7 % av uppehållstillstånden beviljades till personer som 
fick internationellt skydd eller annars på humanitära grunder. Mindre än 1 % av 
uppehållstillstånden beviljades till näringsidkare. 

Figur 2. Beviljade uppehållstillstånd enligt grunden för tillståndet år 2011
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De områden där invandrarna kommer ifrån syns när man granskar landets 
befolkning enligt modersmål. Den tydligast största gruppen av människor som talar 
ett främmande språk är de som talar ryska som modersmål och den näst största 
gruppen är de som talar estniska som modersmål. Gruppen av dem som talar 
engelska som modersmål är nästan lika stor som gruppen av dem som talar somali. 
Beaktansvärt är till exempel att gruppen som talar kinesiska som modersmål växer.

Figur 3. Befolkningen enligt modersmål år 2011
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Invandrarbefolkningen är yngre än hela befolkningen. Av de utländska medborgarna 
som bodde i landet år 2010 var cirka 80 % i arbetsför ålder (av finländarna 66 %) och 
till arbetskraften hörde 60 % (av finländarna 75 %).

Figur 4. Befolkningspyramider för utländska medborgare och finska medborg-
are år 2011

 
Källa: Statistikcentralen

Figur 5. Utvecklingen av antalet barn och ungdomar som talar ett främ-
mande språk under 2000–2011
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UTVECKLINGEN I FRÅGA OM ARBETSLÖSHET OCH 
SYSSELSÄTTNING BLAND INVANDRARE

Volymen av utländsk arbetskraft som arbetar i hela landet har på årsnivå 
uppskattats var cirka 90  000 personer, av vilka cirka 40  000 arbetar tillfälligt i 
Finland. Arbetslöshetsgraden för utländska medborgare har länge varit nästan 
tredubbel jämfört med arbetslöshetsgraden för hela befolkningen, även om den 
minskade under hela 2000-talet fram till recessionen som började mot slutet av 
2008. Arbetslöshetsgraden bland dem som talar ett främmande språk, baserad på 
Statistikcentralens sysselsättningsstatistik, var 22,3 % i slutet av 2010. 

Figur 6. Utvecklingen av sysselsättnings- och arbetslöshetsgraden för dem 
som talar ett främmande språk (18–64-åringar) under 2000–2010
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Det är dock beaktansvärt att sysselsättningen ökar tydligt, när tiden för vistelsen i 
landet är längre. Sysselsättningsgraden för dem som flyttade till landet år 2000 var 
under 30 % det år som de flyttade hit, men steg till över 55 % fram till 2008. 
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Figur 7. Utvecklingen av sysselsättningsgraden för dem som flyttade till lan-
det 2000 (18–64-åringar), när det gäller dem som talar inhemska språk, dem 
som talar ett främmande språk och dem som talar estniska 2000–2010
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Källa: ANM, Statistikcentralen

DEN EXCEPTIONELLA SITUATIONEN I HUVUDSTADSREGIONEN

Över hälften av invandrarna bor i Helsingforsregionen, i Nyland bor över 60 %. I 
början av 2011 bodde 63 475 personer som talade ett främmande språk i Helsingfors, 
vilket var 11 % av Helsingfors hela befolkning. I kommunerna i Helsingforsregionen 
var andelen personer som talar ett främmande språk cirka 8,6 % och i hela landet 
var andelen cirka 2,7 %. 

Figur 8. Andelen personer som talar ett främmande språk av samtliga invå-
nare i Helsingfors, i Helsingforsregionen och annanstans i Finland under 
2000–2011
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FRÄMJANDE AV INTEGRATION I STATSBUDGETE

För närvarande riktas statsfinansiella insatser för att främja integration huvud-
sakligen på följande sätt:
• Statens insatser på främjande av integration har sedan 1990-talet främst 

bestått av ersättning som staten betalar till kommuner för mottagande 
av personer som får internationellt skydd. I statsbudgeten för 2012 har till 
sådana ersättningar riktats 112 milj. euro under arbets- och näringsministeriets 
huvudtitel. Den kalkylerade ersättning som betalas utifrån antalet personer 
höjdes under förra regeringsperioden med 10 % år 2010 samt år 2011 med 10 % 
i fråga om ersättning som betalas för dem som är över 7 år. I integrationslagen, 
som trädde i kraft den 1 september 2011, förlängdes ersättningstiden i fråga om 
kvotflyktingar från 3 till 4 år. Den ekonomiska effekten av dessa förhöjningar 
var sammanlagt cirka 9 miljoner euro.

• Under arbets- och näringsministeriets huvudtitel anskaffas integrations-
utbildning för invandrare i form av arbetskraftspolitisk utbildning för cirka 34 
milj. euro på årsnivå. Utöver detta riktades i rambeslutet för statsfinanserna 
till arbets- och näringsministeriets huvudtitel en årlig tilläggsfinansiering på 
5–20 milj. euro för integrationsutbildning under åren 2013–2016 (5+10+20+20 
milj./år).

• Till undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel har det riktats stats-
understöd för att ordna förberedande undervisning för invandrare inom den 
grundläggande utbildningen samt inom yrkesutbildning. Understöd betalas till 
ett belopp av cirka 35 milj. euro på årsnivå. 

• I kommunernas statsandelar beaktas antalet invandrarbarn i läropliktsåldern 
som bor i kommunen.

Sammanlagt uppgår statens finansiella insatser för att främja integration till cirka 
200 milj. euro på årsnivå.

Dessutom utvecklas integrationen i olika projekt, som huvudsakligen är 
EU-finansierade, med en finansiering på uppskattningsvis cirka 10 milj. euro per år. 
Statlig finansiering riktas årligen till ett belopp av 1,5 milj. euro till projektet Delaktig 
i Finland under åren 2011–2013.

FÖRÄNDRINGAR KRÄVER INSATSER

Integrationen är en snabbt växande politiksektor som bör beaktas både i volymen 
av resurser som i utvecklingen av integrationsfrämjandets verkningsfullhet och av 
kostnadseffektiviteten. Man undviker stora kostnader för utslagning i framtiden 
genom att det under de närmaste åren riktas tillräckliga resurser för främjande 
och styrning av integration. Samtidigt undviker man att relationerna mellan olika 
befolkningsgrupper blir spända.

Den ökande invandringen kräver både att kommunala basservicetjänster 
utvecklas så att de lämpar sig för invandrarbefolkning och att det finns särskilda 
integrationsfrämjande åtgärder. Mest centralt hänför de särskilda tjänsterna sig till 
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språk, främst språk- och introduktionsutbildning för vuxna och barn, utbildning i 
finska/svenska som andra språk, undervisning i det egna modersmålet, förberedande 
utbildning och stödundervisning på olika skolstadier. När det gäller tjänster för barn 
måste det säkerställas att även föräldrar är delaktiga och att det förs en dialog med 
dem som barnens vårdnadshavare. Dessutom måste man förbereda sig på att anlita 
tolkar och att ge information på många språk samt särskilt i begynnelseskedet ge 
effektiviserad vägledning och rådgivning, i synnerhet i samband med arbetskrafts-, 
social- och hälsovårdstjänster samt bildningstjänster. 

LAGEN OM FRÄMJANDE AV INTEGRATION (INTEGRATIONSLAGEN, 
1386/2010)

Den nya integrationslagen trädde i kraft den 1 september 2011. I lagen avses med 
integration invandrarens och samhällets interaktiva utveckling med målet att ge 
invandraren de kunskaper och färdigheter som behövs i samhället och arbetslivet 
samtidigt som invandrarens möjligheter att upprätthålla sitt eget språk och sin egen 
kultur stöds. Med integrationsfrämjande avses sektorsövergripande främjande och 
stödjande av integration med hjälp av myndigheters och andra aktörers åtgärder 
och tjänster.

Syftet med integrationslagen är att stödja och främja integration samt invandrares 
delaktighet i samhället. Lagen innehåller principer och arbetsmetoder för en 
helhetsbetonad utveckling av integrationspolitiken. En viktig utgångspunkt för 
beredningen var att utvidga lagens tillämpningsområde till att gälla alla invandrare 
som är bosatta i Finland, dock så att den krets av personer som omfattas av 
individuella åtgärder även framöver kommer att bestämmas särskilt för vare åtgärd 
och utgående från behovet. Lagen syftar också till att satsa på begynnelsefasen 
i syfte att främja invandrarnas integration och sysselsättning. Genom lagen 
effektiviseras och påskyndas integrationen i synnerhet med information, rådgivning 
och vägledning i begynnelsefasen samt så att integrationsfrämjandet utformas till 
en följdriktig åtgärdshelhet. Målet är att fler invandrare än för närvarande ska få 
information och stöd för sin individuella och sin familjs integration genast efter 
inresan. 

Genom den nya integrationslagen svarar man mot de förändringar som skett i 
fråga om invandringen. En fullständig verkställighet av lagen skulle dock kräva att 
man skulle anvisa tilläggsresurser för integrationsfrämjande åtgärder överlag och 
i synnerhet för integration av de grupper som inte hörde till tillämpningsområdet 
för den gamla integrationslagen. Sådana grupper är till exempel de som arbetar 
och de som studerar och som behöver undervisning i finska eller i svenska samt 
de som fått uppehållstillstånd i egenskap av make och som inte genast söker sig 
till arbetslivet.
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FÖRSÖKET DELAKTIG I FINLAND

I integrationslagen ingår försöket Delaktig i Finland (2010–2013), där man prövar 
nya utbildningshelheter i integrationsutbildningen, anskaffning och organisering av 
utbildning, vägledning till utbildning och erbjudande av utbildning till en större krets 
av personer än för närvarande. I synnerhet effektiviseras undervisningen i finska 
eller svenska, den samhällsorienterande undervisningen samt sådan undervisning 
som stöder sysselsättning och deltagande i arbetslivet. 

Försöket har som mål att stödja invandrares delaktighet i det finländska 
samhället genom att deras språkliga och samhälleliga färdigheter utökas. Då 
förbättras också förutsättningarna för sysselsättning. Ett annat mål är att förbättra 
tillgången till integrationsutbildning i fråga om olika invandrargrupper. Särskilt 
tryggas tillgången till integrationsutbildning i fråga om de invandrargrupper för 
vilka arbetskraftspolitisk utbildning på heltid inte lämpar sig. Utifrån resultaten av 
försöket utvecklas nya strukturer och nytt innehåll för integrationsutbildningen. 
Avsikten är att dessa tas i riksomfattande bruk utifrån den utvärdering som ska 
göras efter försöken. 
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5 Tyngdpunktsområden för 
gemenskapsbaserad integration

5.1 Gemenskapen ger styrka åt integrationen

Invandringen är en av det finländska samhällets centrala förändringsfaktorer under 
de kommande årtiondena. Därför bör man i samhällsplaneringen och utvecklandet av 
hela servicesystemet ta hänsyn till invandrarna och deras ställning som fullvärdiga 
medlemmar i sina samhällen. Finland har fortfarande goda förutsättningar att förebygga 
inre ojämlikhet i städerna och motsatsförhållanden som ojämlikheten ger upphov till. 
Målbilden för det här programmet är ett finländskt samhälle som stödjer en växelverkan 
mellan alla invånare och deras närnätverk: familjen, arbetslivet och fritiden.  

Uppspjälkning och ojämlikhet i samhället kan särskilt starkt drabba invandrare 
och leda till utslagning och utanförskap. En betydande del av invandrarna är barn 
och unga, och erfarenheter av utanförskap eller diskriminering kan sätta sin prägel 
på hela deras liv och skada deras uppväxt. Att engagera sig i att stödja integrationen 
av invandrarna är sålunda en viktig framtida angelägenhet för hela det finländska 
samhället. Genom att bygga upp en stark gemenskapskänsla som även ska bidra till 
en trygg vardag för invandrarfamiljer lägger man en grund som har stor betydelse 
för integrationsarbetet. En av gemenskapens bärande principer är likabehandling 
och icke-diskriminering som härrör från grundlagen, så även vardagens goda etniska 
relationer som omfattar acceptans och stödjande av invandrarnas språk och kultur. 
Rasistiska och diskriminerande uttryck, yttranden och gärningar är kränkningar av 
människovärdet. De ger upphov till rädsla och en hotfull atmosfär som lamslår den 
sociala utvecklingen. Nolltolerans gentemot rasism och diskriminering är den enda 
hållbara vägen.

Invandrarnas fullvärdiga deltagande i det finländska samhället innebär 
delaktighet inom livets alla områden. Delaktigheten främjas med hjälp av en 
behovsbaserad interaktiv helhet av tjänster som inrättas till stöd för integrationen 
och som tar invandrarnas egna resurser till vara. Integrationens framsteg säkras 
genom fortgående handledning och rådgivning. Utbildningen och arbetslivet är 
viktiga stöttepelare för integrationen. Likaså utgör invandrarens möjlighet att värna 
om sitt språk och sin kultur utgångspunkter för integrationspolitiken.

I synnerhet stöds integrationen av basservicen inom social- och hälsovården samt 
utbildningen, och dessa tjänster bör erbjudas invandrarna på ett sådant sätt att de 
motsvarar deras behov.  En positiv särbehandling är motiverad när ett särskilt behov 
av tjänster eller risk för utslagning av en person eller en grupp förutsätter detta. 
Detta kan betyda att det speciellt i sådana områden där risker för ojämlikhet och 
utslagning hopar sig sätts in tjänster eller åtgärder till exempel så att basservicens 
resurser riktas till grupper som är i särskilt behov av stöd. 
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En mångformig stads- och servicestruktur, tillgång till lokaliteter för olika 
befolkningsgruppers sammankomster, organiserade dialogstrukturer, handledning 
och rådgivning för invandrare, information om möjligheter till deltagande, aktivt 
attitydarbete samt information om invandring och olika kulturer är strukturer med 
hjälp av vilka man på lokal nivå kan stödja en känsla av social samhörighet.

Målsättning
1.       Invandrares levnadsförhållanden på centrala delområden (boende, inkomst-

nivå, sysselsättning, utbildning, deltagande) närmar sig hela befolkningens.

Åtgärder

1. Invandrares levnadsförhållanden och utvecklingen av integrationen följs upp på 
olika delområden. Ministerierna utvärderar på basis av uppföljningen behoven 
och möjligheterna till förverkligande av positiva specialåtgärder. (ANM)

Uppföljning 

• Indikatorer för levnadsvillkor i ett system för uppföljning av integration, 
integrationsåtgärder och goda etniska relationer 

• Uppföljningsindikatorer för mål i överensstämmelse med detta program.

5.2 Invandrarnas delaktighet och goda etniska 
relationer som resurs för samhället

Goda etniska relationer underlättar invandrarnas integration och stärker den sociala 
samhörighetskänslan. Att goda etniska relationer utvecklas har stor betydelse för 
hela samhället och påverkar dess allmänna säkerhet och stabilitet. Genom att 
skapa interaktion kan man även verka för att förebygga att divergerande åsikter 
hos befolkningsgrupperna utvecklas till konflikter.

Invandrarnas fullvärdiga deltagande i det finländska samhället samt uppmuntran 
av en dialog mellan befolkningsgrupperna utgör en genomgående strävan i detta 
integrationsprogram. Programmets teman förutsätter likväl även målstyrda 
aktiva åtgärder i syfte att förstärka pluralism och icke-diskriminering samt för att 
nolltolerans gentemot rasism och diskriminering ska förverkligas.

ATTITYDKLIMAT OCH DISKRIMINERING

En förutsättning för att integrationen ska lyckas är ett attitydklimat med respekt för 
andra människor och en fungerande dialog mellan befolkningsgrupperna. Attityderna 
gentemot invandrare har under de senaste åren blivit kärvare. Såväl inom förskolan, 
skolan och de interaktiva fritidsaktiviteterna som i sociala medier förekommer 
aggressiva och rasistiska ställningstaganden som riktar sig mot olika etniska eller 



  2726 

konfessionella grupper. Upplevelser av rasism och diskriminering kan ha långvariga 
negativa konsekvenser som påverkar både välbefinnandet och integrationen för en 
person. Särskilt alarmerande ter sig omfattningen av den diskriminering som den 
i Finland bosatta somaliskspråkiga befolkningen har upplevt. Enligt en europeisk 
undersökning har närmare hälften av den i Finland bosatta somaliskspråkiga 
befolkningen upplevt diskriminering under år 2008 (Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter (FRA), European Union Minorities and Discrimination 
Survey (EU-MIDIS)).

Figur 9. Erfarenheter av diskriminering på olika grunder bland i Finland 
bosatta somaliskspråkiga under de senaste 12 månaderna (2007–2008)
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INVANDRARES DELAKTIGHET

Invandrarnas fullvärdiga deltagande i det finländska samhället innebär deltagande 
inom livets alla områden: deltagande i det nya hemlandets politiska, samhälleliga, 
sociala, ekonomiska och kulturella liv. Möjligheten till deltagande inom samhällets 
olika sektorer förbättrar kännedomen om det finländska samhällets seder, 
värderingar och kultur samt förbättrar interaktionen mellan lokalbefolkningen och 
invandrarna. Likaså kan nya arbetsformer som till exempel invandrarråd, mentors- 
och tutorverksamhet främja delaktighet.

Förverkligandet av de demokratiska rättigheterna för invandrarna och delaktighet 
i medborgarsamhällets verksamhet har stor betydelse för främjande av delaktighet. 
Medborgarorganisationerna har stor betydelse i det finländska samhället och 
utgör även en stor kraftresurs i integrationsarbetet. Finland har ett tilltagande 
antal invandrarorganisationer, och en prioritering för integrationspolitiken är 
att förstärka organisationerna så att de stöder integrationsarbetet samtidigt som 
invandrarna uppmuntras att delta i allt slags föreningsarbete. Via föreningsarbetet 
kan invandrarna likaså bygga upp sådana nätverk och sådan kompetens utifrån 
vilka deras eget deltagande i politisk och annan samhällelig påverkan kan 
underlättas. 
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Förverkligandet av de demokratiska rättigheterna utgör en viktig del av invandrarnas 
delaktighet. Finlands vallagstiftning ger i en internationell jämförelse relativt fort 
rösträtt i lokala val till personer som bosätter sig i Finland, men invandrarnas 
valdeltagande har varit lågt i kommunala val, och antalet fullmäktigledamöter med 
invandrarbakgrund litet. I kommunalvalet 2008 uppgick de utländska medborgarnas 
valdeltagande till 19,6 procent, medan motsvarande siffra för hela befolkningen var 
61,2 procent. För att situationen ska förändras krävs det aktiv informationsverksamhet 
samt ansvarsfulla, aktiva insatser av såväl myndigheterna som de politiska partierna. 
För myndighetsinformationens del bör informationens åtkomst säkerställas. Det är 
dessutom viktigt att information om valen även utgår på invandrarnas språk. Hos 
invandrarnas egna samfund är det viktigt att höja medvetenheten bl.a. om betydelsen 
av lokala val samt om möjligheterna att åta sig politiska uppdrag. De politiska partierna 
har en central roll i rekryteringen och utbildningen av kandidater samt i att stödja 
kandidaterna under och efter valkampanjen. 

INTERAKTION MELLAN OLIKA BEFOLKNINGSGRUPPER

Kontakterna mellan lokalbefolkningen och invandrarna tillsammans med goda 
etniska relationer spelar en avgörande roll då det gäller att främja integrationen 
och likabehandlingen av invandrarna. Med hjälp av dialog främjas förtroendet och 
upprätthålls samtalsförbindelsen mellan befolkningsgrupperna. Likaså underlättas 
förverkligandet av lika möjligheter i samhället genom en fungerande dialog och goda 
etniska relationer liksom även invandrarnas rätt att höras och delta i beslutsfattande 
som gäller dem själva. 

En positiv interaktion med lokalbefolkningen ger invandrarna en möjlighet 
att känna sig som accepterade och nyttiga medlemmar av samhället. Så här 
förbättras också integrationsmöjligheterna och motivationen, språkinlärningen och 
kännedomen om det omgivande samhällets värderingar. I arbetet för främjande av 
en positiv interaktion spelar aktörerna hos medborgarsamhället och på den lokala 
nivån en central roll, då de kan stödja integrationen och se till att likabehandlingen 
förverkligas i vardagslivet. Nätverken till lokalbefolkningen och till de andra 
invandrarna fungerar även som inofficiella kanaler för sysselsättning. Via positiva 
kontakter har också lokalbefolkningen en möjlighet att stifta bekantskap med 
invandrare. Väl fungerande invandrarorganisationer verkar som samarbetspartner 
mellan myndigheter och andra organisationer samt stöder nya invandrare i deras 
integrationsprocess med hjälp av sina språkkunskaper, sin kulturkännedom och 
sina nätverk. Dessutom fungerar de till förmån för bevarande och utvecklande av 
nya samfunds modersmål och kultur samt som samtalspartner för att underlätta 
en dialog mellan olika grupper. Vardagens möten kan även stödjas genom ett 
konsekvent arbete för att motverka rasism och diskriminering, inom samarbetsforum 
på förvaltningens olika nivåer, genom att anvisa resurser till projekt som främjar en 
dialog, erbjuda lokaliteter för möten och distribuera information om olika kulturer 
och religioner. 
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TROSSAMFUNDEN KAN STÖDJA DELAKTIGHET

Många invandrare kommer från kulturer och samhällen där religionen och 
trossamfunden spelar en betydande roll i människors vardag. Även i det nya hemlandet 
kan trossamfunden erbjuda ett värdefullt stöd för människor som vill bli delaktiga 
och integrerade i samhället. Många trossamfund inklusive det största i Finland, 
den evangelisk-lutherska kyrkan, erbjuder förutom den religiösa verksamheten 
mångsidiga tjänster till stöd för människors vardag och välbefinnande, till exempel 
stöd från personer i samma ställning, diakoniarbete samt social och ekonomisk 
hjälp till olika grupper (familjer, kvinnor, ungdomar, åldringar och ensamstående). 
Stödet från kyrkan och andra trossamfund kan även bidra till att stärka en känsla 
av gemenskap och social samhörighet hos invandrarna och den vägen underlätta 
integrationen i det finländska samhället. Likaså kan trossamfunden spela en viktig 
roll i att främja socialt umgänge och kännedom om språket och kulturen i Finland 
och å andra sidan i att stödja bevarandet av invandrarnas egna språk och kulturer.

Även om största delen av dem som bosätter sig i Finland är kristna leder 
invandringen till ett större religiöst utbud i Finland. En dialog och ett samarbete 
mellan olika religioner har även i fortsättningen stor betydelse och med hjälp av en 
fungerande dialog mellan trossamfunden kan även goda etniska relationer stödjas 
i samhället.

Målsättning
1.       Rasistiska handlingar och hets mot folkgrupp minskar tydligt.
2.       Nolltolerans mot rasism och rasistisk mobbning genomförs i småbarnsfost-

ran, skolan och ungdomsarbetet.
3.       Kunskap, kompetens och verksamhet för främjande av goda etniska relatio-

ner ökar.
4.       I kommunalvalet 2012 fördubblas invandrarbefolkningens valdeltagande 

jämfört med föregående kommunalval, och andelen invalda kandidater som 
är invandrare/med invandrarbakgrund stiger så att den motsvarar kommu-
nernas befolkningsunderlag.

Åtgärder

1. Ministerierna, arbetsmarknads-, invandrar- och medborgarorganisationerna 
och övriga centrala aktörer förbinder sig gemensamt och inom sina 
organisationer att förebygga och ingripa i rasism och hatpropaganda. För att 
stödja verksamheten sprids tidigare utarbetad god praxis med beaktande 
av riktlinjerna i statens integrationsprogram, det nationella programmet för 
mänskliga rättigheter samt programmet för intern säkerhet. (ANM, IM, UKM, 
SHM, MM)

2. Kommunerna uppmanas att inkludera en plan för främjande av goda etniska 
relationer samt för att skapa en dialog mellan invandrare, organisationer och 
myndigheter i sina integrationsprogram. (ANM)
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3. Modeller utvecklas och sprids för god lokal praxis för att främja dialogen mellan 
majoritetsbefolkningen och invandrare och för att utveckla meningsfulla 
gemensamma fritidsaktiviteter (kultur-, idrotts- och motions-, ungdomsarbete). 
Finansiering kanaliseras så att främjande av goda etniska relationer beaktas 
som en positiv faktor i finansieringen. (IM/ETNO, ANM, UKM)

4. Trossamfundens möjligheter att stödja integrationen identifieras, och en dialog 
mellan trossamfunden i samhället stöds. (ANM, IM/ETNO)

5. I samband med helhetsreformen av kommunallagen kommer stödstrukturerna 
för demokrati och deltagande att utvärderas liksom även behovet av ändringar 
i den lagstiftning som gäller dessa. Samtidigt kommer uppmärksamhet att 
fästas vid stödåtgärder för deltagande för särskilda grupper som till exempel 
invandrare. (FM)

6. Inför kommunalvalet 2012 planerar och verkställer de centrala ministerierna, 
Delegationen för etniska relationer och de politiska partierna en kampanj för 
att höja invandrares valdeltagande samt för att höja antalet kandidater och 
fullmäktigeledamöter som har invandrarbakgrund. (FM, JM, ANM, IM/ETNO, 
UKM)

7. Nya samarbetsformer (t.ex. invandrarråd) för att främja invandrares delaktighet 
stöds. (ANM, IM, UKM, SHM, MM) 

Uppföljning 

Indikatorer
• Andel personer bland invandrarna som förhåller sig positivt till lokal-

befolkningen och andra invandrare
• Andel personer bland lokalbefolkningen som förhåller sig positivt till invandrare 
• Omfattning av interaktionen mellan lokalbefolkningen och invandrarna
• Invandrarnas erfarenhet av delaktighet
• Invandrarnas medvetenhet om rösträtt och valdeltagande i kommunalval
• Kommunalfullmäktige med invandrarbakgrund i relation till befolkning med 

invandrarbakgrund i kommunen
• Andel personer som känner sig trygga i Finland
• Antal rasistiska brottsmisstankar som kommit till polisens kännedom 
• Antal personer som upplevt diskriminering 
I en förfrågan om tjänster i kommunerna och i invandrarbarometern införs för 
ändamålet sammanställda frågor med hjälp av vilka förverkligandet av målsättningen 
följs.

Övrigt
• En utredning görs om möjligheten att i en riksomfattande skolhälsovårdsenkät 

införa frågor om rasism och rasistiska trakasserier (inom ramen för utbildning 
och forskning 2011–2016 uppföljning)
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5.3 Medborgarorganisationerna som stöd för 
integrationen

Huvudansvaret för de integrationsåtgärder som följer integrationslagen bärs 
av kommunerna och arbets- och näringsbyråerna. Medborgarorganisationerna, 
invandrarorganisationerna medräknade, spelar likväl en betydande roll i och 
med att de kompletterar de tjänster myndigheterna tillhandahåller och verkar 
som samarbetspartner i planering och genomförande av tjänster som stöder 
integrationen. Medborgarorganisationerna har redan länge utvecklat och 
organiserat mångsidig verksamhet till stöd för integrationen, och organisationerna 
spelar en betydande roll bl.a. genom att uppmuntra invandrarna till aktivt deltagande 
i medborgarorganisationernas verksamhet och till delaktighet. Organisationerna 
stöder invandrarnas nätverkssamarbete med lokalbefolkningen, hjälper dem att 
tillägna sig det nya språket och kulturen liksom även att förbättra sin livshantering 
och sina vardagsfärdigheter. Likaså producerar organisationerna skräddarsydda 
integrationstjänster för särskilda grupper och spelar ofta en betydande roll i 
utvecklandet av kamratstöd och olika kultursensitiva tjänster. Utmaningen för 
tredje sektorn består till stor del av att den är hänvisad till projektfinansiering för 
sin verksamhet. I den svagaste ställningen i fråga om resurser befinner sig ofta 
invandrarorganisationerna. 

Ett förbättrat samarbete mellan myndigheterna och organisationerna gör det 
möjligt att allt effektivare etablera organisationernas verksamhet inom den 
helhet som bildas av integrationsarbetet. Att skapa samarbetsrelationer mellan 
myndigheter och organisationer liksom även försök, utveckling och produktifiering 
av integrationsarbetet inom tredje sektorn kräver såväl kompetenta medarbetare 
som övriga utvecklingsverktyg. Organisationernas möjligheter att producera 
högklassiga och kultursensitiva tjänster kan stödjas genom att organisationerna 
med större effektivitet engageras i en övergripande planering av integrationen. Inom 
myndigheternas och tredje sektorns gemensamma utvecklingsprojekt bör en genuin 
och jämlik utveckling säkerställas för samarbete och partnerskap. Samtidigt är det 
viktigt att se till att samarbetet baserar sig på en tydlig rollfördelning jämte avtal. 

För tredje sektorns vidkommande är det viktigt att stödja invandrarnas roll i 
organisationsverksamheten. Myndigheterna bör aktivt söka verksamhetsformer 
som gör det möjligt för invandrarna att tillsammans med myndigheterna delta i 
utvecklandet av integrationsåtgärder samt verka som stödpersoner för integration 
av nya invandrare. På samma sätt är det viktigt att integrera invandrarna inom 
den allmänna föreningsverksamheten liksom även att stödja invandrarnas 
egna organisationer, till exempel i fråga om kamratstöd, språk och kultur samt 
idrottsaktiviteter. Likaså är invandrarorganisationerna viktiga partner för 
myndigheterna bl.a. för att förstärka handledning och rådgivning för invandrare.

Även i integrationslagen som trädde i kraft 1 september lyftes samarbetet med 
organisationerna tydligt fram. I lagen förespråkas ett mångprofessionellt samarbete 
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där organisationerna bl.a. engageras i kommunernas integrationsprogram, främjande 
av goda etniska relationer och annat samarbete. Organisationerna verkar ofta även 
inom intressebevakning samt som sakkunniga i olika frågor om integrationen. 

Målsättning

Att förbättra organisationernas möjligheter att främja integrationen samt 
samarbetet mellan myndigheter och organisationer.

Åtgärder

1. Myndigheterna och organisationerna definierar tillsammans med större 
tydlighet hur organisationerna kan stödja invandrares integration samt deras 
välbefinnande, möjligheter och nätverk i samband med etableringen i Finland, 
särskilt för de invandrares del som riskerar utslagning. (ANM, UKM)

2. God praxis i organisationernas verksamhet och i samarbetet mellan 
myndigheter och organisationer utnyttjas och sprids.

3. Kommunerna uppmanas att i sina integrationsprogram definiera hur ett 
mångprofessionellt samarbete ska ordnas i kommunen så att det även omfattar 
aktörerna inom den tredje sektorn. (ANM)

4. Invandrarnas egna organisationers verksamhetsmöjligheter stöds genom 
information om olika möjligheter att söka EU-finansierat och övrigt ekonomiskt 
stöd samt om olika partnerskaps- och utbildningsmöjligheter.

Uppföljning  

I en förfrågan om tjänster i kommunerna och i invandrarbarometern införs för ända-
målet sammanställda frågor med hjälp av vilka förverkligandet av målsättningen följs.

5.4 Socialt kapital via gemenskapen i 
bostadsområdena

MÅNGKULTURELLA BOSTADSOMRÅDEN

Bostadsområdena utgör mötesplatser för olika kulturer och intar på så sätt en 
central ställning i interkulturella aktiviteter. På samma gång har bostadsområdena 
och deras tjänster en central social roll i att bygga upp en harmonisk social helhet 
och bryta en ond cirkel av utanförskap. Mallar för interkulturella möten såsom 
boenderådgivning, medling mellan grannar samt boendehandböcker med bilder 
eller på flera språk har utarbetats inom olika projekt. 

Med hjälp av bostadspolitiken kan man svara på många boendebehov och till 
exempel förbättra kvalitet och möjligheter i fråga om särskilda gruppers boende, 
men i arbetet för att förbättra bostadsområdena och förebygga all slags utanförskap 
och segregering är det nödvändigt att alla är med: skolor, kulturverksamhet, tjänster 
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för hälsa och sysselsättning, språkundervisning, gemensamma lokaliteter och 
mötesplatser för invånarna samt fungerande kollektivtrafik. Social harmoni och 
välbefinnande i bostadsområden byggs effektivast upp genom ett samarbete över 
gränserna för aktörs- och förvaltningsområden. Likaså förbättrar ett tillräckligt stort 
utbud av bostäder till rimliga priser i hela stadsregionen möjligheterna för regionen 
att svara på den utmaning som bostadsområdenas segregering innebär.

Enligt geografen Katja Vilkamas1 doktorsavhandling som granskades i november 
2011 tilltar segregeringen i synnerhet i bostadsområdena i Helsingfors, och på en 
del bostadsområden har antalet personer med främmande språk som modersmål 
snabbt vuxit. Det faktum att invandrarnas boende bildar koncentrationer i 
områden för låginkomsttagare, områden med låg status och hyresbostadsdominans 
i kombination med låg utbildningsnivå, kan höja risken för en anhopning av 
sämre lottade människor i vissa områden, vilket åter kan leda till en starkare 
segregationsspiral. Segregationstrenden i bostadsområdena har man bland annat 
i huvudstadsregionens kommuner försökt stävja med hjälp av både bostadspolitik, 
planläggningspolitik och diverse förorts- och regionutvecklingsprojekt samt 
genom en diversifiering av bostadsbeståndet. Motverkan av segregationstrenden 
i bostadsområdena och anhopningen av sämre lottade invånare tillsammans med 
en påskyndad bostadsproduktion utgör några av de största utmaningarna som 
påverkar utvecklingen i synnerhet i huvudstadsregionen, men också i andra stora 
städer samt boendet för invandrarna på dessa orter. För att bostadsområdenas 
segregationstrend och uppkomsten av boendekoncentrationer ska kunna stävjas 
är det viktigt att personer som får bostadsstöd inte heller i fortsättningen hänvisas 
enbart till hyresbostäder med statsunderstöd.

1 Vilkama, Katja (2011). Yhteinen kaupunki, eriytyvät kaupunginosat? (Territoriell segregation och flyttningsrörelser 
bland lokalbefolkning och invånare med invandrarbakgrund i huvudstadsregionen, Helsingfors faktacentral, Studier 
2011:2)
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Figur 10. Förändringar i andelen invånare med främmande språk som moders-
mål i Helsingfors under perioden 2000−2011

 

 

 
 

 
 

 

Från kartorna har de områden avlägsnats där invånarnas antal är 200 eller lägre.
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Att förebygga lokal ojämlikhet är en viktig del av målsättningen vid urval 
av hyresgäster för arava- och räntestödsbostäder. Urvalet av hyresgäster för 
hyresbostäder med statsunderstöd styrs med hjälp av Finansierings- och 
utvecklingscentralen för boendet (ARA):s handbok för val av boende/hyresgäster, 
i vilken till exempel flyktingar och andra invandrare nämns. Valet av hyresgäster 
berörs även av statsrådets förordning om val av hyresgäster för arava- och 
räntestödsbostäder (166/2008). Bestämmelser på en mer allmän nivå om syftet med 
valet av hyresgäster har utfärdats i 4 a § i aravabegränsningslagen samt i 11 a § i 
lagen om lån för hyresbostäder och räntestöd för lån till bostadsrättshus. Syftet med 
anvisningarna för val av hyresgäster är att hyresbostäderna anvisas för de matlag 
som har det största behovet av en hyresbostad samtidigt som man strävar efter 
variation i invånarstrukturen och ett socialt balanserat bostadsområde. Även från 
prioritetsordningen kan avvikelser göras utifrån hyreshusets eller bostadsområdets 
invånarstruktur. 

Kommunernas roll är central då det gäller att förverkliga bostadspolitiken 
och genomföra valet av hyresgäster. I valet av hyresgäster ska hänsyn tas till den 
likabehandling och rätt till val av hemort som förutsätts i grundlagen och lagen om 
likabehandling. Kommunerna tar i sina beslut om val av boende även hänsyn till den 
sökandes behov av bostad, förmögenhet och inkomster. 
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BOSTADSLÖSHET

Bostadslösheten är bland invandrarna, såväl familjer som ensamstående, en stigande 
trend i synnerhet i huvudstadsregionen. Trots att bostadslösheten till exempel 
bland ungdomar och kvinnor hos hela befolkningen har avtagit såväl till antal som 
proportionellt, har andelen bostadslösa invandrare ökat; under perioden 2000−2006 
uppgick andelen invandrare bland de ensamstående bostadslösa till 3−4 procent, 
2009 till ca 6,5 procent och 2010 till ca 9 procent. Samma trend syns likaså i fråga 
om invandrarfamiljer, och andelen bostadslösa invandrare bland de bostadslösa 
familjerna uppgick 2010 till drygt 40 procent.2 (Bostadslösa 2010. Finansierings- och 
utvecklingscentralen för boendet, Utredning 4/2011: 4.)

Tabell 1. Bostadslöshetens utveckling under perioden 2001–2011 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2020 2011

Ensamstående 
bostadslösa

9 966 9 561 8186 7 651 7 430 7 399 7 533 7 955 8 153 7 877 7 572

Invandrare bland 
dessa

330 330 243 282 232 289 306 356 532 707 1 020

Bostadslösa 
familjer

782 774 415 357 355 295 305 299 324 349 423

Invandrare bland 
dessa

132 210 79 80 50 42 47 39 97 141 166

Källa: Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Bostadslösheten är ett problem i synnerhet i Helsingfors och huvudstadsregionen, 
men i viss mån även i de stora städerna. Invandrare söker sig till huvudstadsregionen 
och i allmänhet till större städer, bland annat för sysselsättningsmöjligheternas 
skull. Att få en bostad kan likväl visa sig svårt till exempel på grund av den höga 
hyres- och prisnivån. Avsaknaden av fast bostad innebär i regel poste restante 
-adress eller logi som ordnats hos bekanta eller släktingar. Ofta kan man faktiskt 
tala om så kallad dold hemlöshet. I huvudstadsregionen är rentav drygt hälften 
av kunderna hos invandrartjänsterna bostadslösa (2011 i Helsingfors ca 60 %, i 
Esbo ca 40 % och i Vanda ca 50 %). Ett särskilt problem utgör bostadslösheten 
bland asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd. Även bland dem som 
självmant lämnat mottagningscentralerna utan att ha en mottagande kommun är 
bostadslösheten hög.

2 Statistiken om invandrares bostadslöshet är inte fullt tillförlitlig, eftersom inte ens de större kommunerna har gjort 
en exakt beräkning av antalet invandrare.
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Tabell 2. Bostadslösa invandrare och invandrarfamiljer indelade i grupper i 
huvudstadsregionen och några större städer under perioden 2009–2011. *) 
Uppgift saknas

2009 2010 2011

Ensam-
stående

Lång-
tids.

Familjer Ensam-
stående

Lång-
tids.

Familjer Ensam-
stående

Lång-
tids.

Familjer

Helsingfors 3 465 1 485 165 3 355 1 400 192 3 400 1 240 220

Invandrare bland dessa 360 105 80 420 120 115 750 300 140

Vanda 607 161 * 543 117 * 545 148 65

Invandrare bland dessa * * * 40 * * * * *

Esbo 540 388 23 525 329 22 624 336 17

Invandrare bland dessa 106 59 6 137 47 12 167 47 12

Tammerfors 614 155 42 417 124 26 351 96 17

Invandrare bland dessa 19 4 3 23 2 1 30 1 2

Åbo 332 219 2 386 222 3 332 151 0

Invandrare bland dessa 7 * 1 10 * 1 9 0 0

Kuopio 236 84 0 276 42 0 220 55 2

Invandrare bland dessa 5 2 0 13 3 0 8 0 0

Källa: Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Under innevarande regeringsperiod fullföljs det program för minskning av 
långtidsbostadslöshet som inleddes 2008. Syftet med programmet är att avskaffa 
långtidsbostadslösheten. I arbetet med att förebygga bostadslöshet har man med 
hjälp av boenderådgivning (en form av social disponentverksamhet) nått goda 
resultat. Med tjänsten har många vräkningsprocesser kunnat förhindras och genom 
olika slags skuldsanerings- och betalningsarrangemang har det blivit möjligt för 
hyresgästen att få sin hyra betald och undvika att bli vräkt. Till exempel i Helsingfors 
där ca en fjärdedel av kunderna hos boenderådgivningen är invandrare samarbetar 
boenderådgivningen med barnskyddet, hemvården och socialstationerna. 
Meningen är att boenderådgivningsverksamheten ska etableras i enlighet med 
Statsrådets bostadspolitiska åtgärdsprogram. Under år 2012 får Finansierings- och 
utvecklingscentralen för boendet ARA av statens bostadsfonds medel bevilja upp till 
600 000 euro för boenderådgivningsverksamhet. 

Målsättning 

Polariseringen av bostadsområden bryts och bostadslösheten bland dem som talar 
främmande språk som modersmål minskar, genom förbättrade möjligheter till 
bostad till en rimlig kostnad i stadsregionerna, särskilt i Helsingfors metropolregion.

 
Åtgärder

1. Invandrarnas möjligheter till boende säkras genom en tillräcklig tillgång till 
hyresbostäder till en rimlig kostnad samt genom en balanserad och täckande 
spridning i regionen. 
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 Invandrarnas bostadssituation undersöks inom ramen för en ökad tillgång på 
bostäder till en rimlig kostnad på ett mer allmänt plan i Helsingforsregionen. 
Det centrala instrumentet är det nya intentionsavtalet om markanvändningen, 
boendet och trafiken mellan kommunerna i Helsingforsregionen samt mellan 
kommunerna och staten. Med avtalet eftersträvas att skapa tillräckliga 
förutsättningar för tillgång till tomter så att nyproduktionen av bostäder kan 
motsvara regionens ökade efterfrågan på bostäder. Dess målsättningar preciseras 
innan det avtal undertecknas som är avsett att godkännas av avtalsparterna 
under den första hälften av år 2012. I avtalet görs överenskommelser i linje 
med det tidigare avtalet om bostadsproduktionsbehoven både för den totala 
målsättningen för produktionen och för den produktion som stöds av staten. 
Dessutom identifieras i avtalet tidigare än förut placeringen av nyproduktionen 
på bostadsproduktionsområdena under avtalsperioden. Även övriga konkreta 
åtgärder bl.a. i fråga om trafiklösningar bestäms i intentionsavtalet.

2. Vid förebyggande och minskining av bostadslösheten för invandrare ska 
uppmärksamhet fästas inom ramen för det program för minskning av långtids-
bostadslösheten som pågår fram till 2015. Med städerna uppgörs intentionsavtal 
för åren 2012–2015. Finansieringen av de investeringar och stödtjänster som 
programmet förutsätter säkras i samarbete mellan miljöministeriet, ARA, 
social- och hälsovårdsministeriet, PAF och städerna. 

 Med programmet eftersträvas bland annat en minskning av långtids-
bostadslösheten och segregationen genom att boendet för personer med 
behov av särskilt stöd integreras så att det fördelas på bostadsbeståndet i 
bostadsområden för lokalbefolkningen. Till den förebyggande verksamheten 
mot bostadslöshet hör boenderådgivning, förebyggande av vräkningar genom 
mångprofessionellt samarbete samt stött boende. I enlighet de huvudmål 
som uppställts i statsrådets program ska långtidsbostadslösheten avskaffas 
senast år 2015, risken för långtidsbostadslöshet minskas genom effektiverad 
användning av tillgången till sociala hyresbostäder, och långtidsbostadslöshet 
förebyggas bland annat genom mångprofessionellt samarbete och stött 
boende. Boenderådgivningen görs permanent och utvidgas. De olika 
städernas mål, såsom riktande av åtgärder till olika målgrupper, specificeras i 
verkställighetsplanerna för enskilda städer.

3. Under våren 2012 bereds ett nytt tvärsektoriellt program för att främja 
bostadsområdenas livskraft och förebygga segregation. Teman som hänför sig 
till invandrare beaktas i beredningen av programåtgärderna. Mål och konkreta 
åtgärder specificeras under beredningsprocessen.
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Uppföljning 

Indikatorer
• bostadsproduktionen i huvudstadsregionen/Helsingforsregionen: hur mycket 

bostäder produceras i Helsingforsregionen (följs i samband med uppföljningen 
av MALPE-avtalen)

• hur utvecklas invandrarnas bostadslöshet (följs årligen i samband med 
programmet för minskning av långtidsbostadslösheten)

• bostadsområdenas segregation indikeras särskilt av: inkomstnivå, utbildnings-
nivå, arbetslöshet samt lokalbefolkningens procentuella andel/förändring i 
proportionen

Övriga
• Hur programmet för minskning av långtidsbostadslösheten följs upp avgörs 

i en styrgrupp som tillsätts av miljöministeriet. Intentionsplanernas och 
verkställighetsplanernas förverkligande följs med hjälp av följande mätare: 
bostadsbeståndets utveckling, det ökande antalet stödpersoner och antalet 
långtidsbostadslösa. Bostadslösheten bland invandrarna följs inom ramen för 
utvecklingen av det totala antalet bostadslösa. Hur programmets målsättning 
förverkligas följs genom Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet 
ARA:s kommunenkät. 

Finansiering

Den sammanlagda finansieringen av programmet för minskning av långtids-
bostadslösheten uppgår till ca 200 M€, varav statens andel till 170 M€, kommunernas 
till 10,3 M€ och PAF:s till 20,5 M€. Reserveringen för investeringsunderstödet 
för ARA:s specialgrupper utgjorde 80 M€, varav ca 67,5 M€ har bundits genom 
reserveringsbeslut som fattades 2008–2011.  

För åtgärder som vidtas av miljöförvaltningen inom ett program för främjande av 
bostadsområdenas livskraft och motverkan av segregering föreslås en finansiering i 
det bostadspolitiska åtgärdsprogrammet på 3−4 ME/år för åren 2013−2015. 

5.5 Delaktighet genom kultur, idrott och 
ungdomsarbete

En förutsättning för att invandrarna ska kunna integreras i Finland är att 
majoritetsbefolkningen och invandrarna möts samt att det uppstår en interaktion 
mellan olika befolkningsgrupper. Likabehandling, goda etniska relationer och 
rättigheter bör förverkligas i fråga om alla grupper. Med hjälp av konst, kultur, idrott 
och ungdomsarbete går det att åstadkomma gemensamma aktiviteter som möjliggör 
interaktion mellan invandrarna och majoritetsbefolkningen samt delaktighet för 
invandrarna. Den här sektorn är väsentlig med tanke på hur invandrarna ska slå vakt 
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om sin egen identitet, sitt språk och sin kultur, men likaså när det gäller att utveckla 
ett aktivt medborgarskap.

KULTURPOLITIKEN

Nuläge

Konsten och kulturen i Finland är en sektor som utvecklas i riktning mot en 
allt större mångfald i och med invandringen. Integrationen av invandrarna i det 
finländska samhället påkallar åtgärder även inom kulturpolitiken, då invandrarna i 
relation till sitt antal ofta är underrepresenterade inom konsten och kulturen både 
som utövare och publik. Å andra sidan har konstens och kulturens potential för stöd 
till integrationen ännu inte utnyttjats fullt ut. Målsättningen är att förbättra både 
invandrarnas deltagande som publik vid finländska kulturevenemang och deras 
möjligheter att delta i dem som utövare.  

Undervisningsministeriets åtgärdsprogram 2006–2010 Lika tillgång till konst och 
kultur inbegriper bl.a. att multikulturell och antirasistisk verksamhet främjas. Syftet 
med programmet är att även för invandrare främja en jämlik delaktighet i konst- och 
kulturverksamheten samt kulturutbudet och därigenom integreras i det finländska 
samhället. Institutet för Ryssland och Östeuropa som verkar inom undervisnings- 
och kulturministeriets förvaltningsområde har en viktig uppgift då det gäller att 
främja den ryskspråkiga befolkningens integration. Ministeriet förbereder en 
ombildning av institutet till en stiftelse från början av år 2013 med den huvudsakliga 
uppgiften att producera tjänster med låg tröskel för ett flertal branscher för att 
främja integrationen för den växande ryskspråkiga befolkningen i Finland.

Av undervisnings- och kulturministeriets bidrag för främjande av mångkultur har 
en del tilldelats projekt vars syfte är att integrera invandrare med hjälp av konst och 
kultur. Integrationsfrämjande verksamhet med hjälp av konst och kultur har även 
erhållit stöd med projektfinansiering till exempel från ESF-anslag. Med medel från 
det anslag som tilldelats Centralkommissionen för konst kan invandrarkonstnärers 
integration i konstlivet i Finland samt konstprojekt som främjar tolerans. 

Med biblioteksbranschens projektfinansiering stöds årligen projekt som utvecklar 
mångkulturella tjänster. Bland annat har biblioteken i Kuopioregionen och Kajana 
utvecklat rätt så omfattande projekt som bidrar till att göra bibliotekstjänsterna 
kända för invandrare. Biblioteken i Esbo har satsat på en mångkulturell personal 
och mångsidiga tjänster som också intresserar ungdomar med invandrarbakgrund. 
Undervisnings- och kulturministeriet har med projektfinansiering beviljat stöd till 
projekt av mindre omfattning som hänför sig till detta ändamål.

En tilltagande invandring förändrar även museernas verksamhetsfält. Museerna 
står inför utmaningen att svara på nya besökargruppers förväntningar och beakta 
förändringen i samhället såväl i sin verksamhet som när det gäller att bygga ut 
och forska i sina samlingar. Undervisnings- och kulturministeriet stöder museernas 
projekt via innovativitetsbidrag som beviljas av Museiverket och vars syfte är att 



  3938 

främja mångkultur genom att bl.a. förbättra museernas möjligheter att inleda och 
genomföra projekt för att betjäna nya kundgrupper.  

Målsättning
1.      Integrationen av invandrare främjas allt effektivare genom konst och kultur. 
2.      Främjande av integration beaktas genom mainstreaming då offentliga tjäns-

ter och stödformer utvecklas inom konst och kultur. 

 
Åtgärder

1. Undervisnings- och kulturministeriet beaktar enligt behov målsättningen om 
främjande av integration i fördelningen av prövningsbaserade statsbidrag från 
olika anslag, såsom understöd till olika konstarter. (UKM)

2. Interaktiv integration av invandrare stöds genom separata anslag, såsom 
statsunderstöd för stöd till mångkulturell verksamhet och antirasistiskt arbete, 
samt genom anslag för större tillgänglighet till konst och kultur. (UKM)

3. Främjande av invandrares integration genom konst och kultur lyfts i tillämpliga 
delar fram i resultatförhandlingarna med den förvaltning som lyder under 
undervisnings- och kulturministeriet. (UKM)

4. Syftet med en stiftelse som inrättas inom utbildnings- och kulturministeriets 
förvaltningssektor skulle vara att för statsförvaltningen, kommunerna 
och övriga aktörer erbjuda integrationsfrämjande tjänster som förutsätter 
kulturellt och språkligt specialkunnande. (UKM)

Finansiering

Finansiering inom ramen för UKM:s anslag.

Behov av tilläggsbudget som överskrider de statsekonomiska 
ramarna för åren 2013–2016 

Riksomfattande serviceprojekt för främjande av sektorsövergripande integration av 
den ryskspråkiga befolkningen: 200 000 € (punkt 4).  

Uppföljning 

Inom ramen för uppföljningen av statsbidrag och beviljade anslag och projekt- 
finansiering.

I en förfrågan om tjänster i kommunerna och i invandrarbarometern införs för 
ändamålet sammanställda frågor med hjälp av vilka förverkligandet av målsättningen 
följs.
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IDROTTSPOLITIKEN

Nuläge

Idrottssektorn har fått en stark mångkulturell prägel från och med 1990-talets början. 
Deltagande i idrott är det populäraste fritidsintresset bland invandrarna, även om 
deras idrottsutövning är mer anspråkslös än lokalbefolkningens. Idrottens potential 
för invandrarnas integration har faktiskt inte ännu utnyttjats fullt ut. Deltagande i 
väl arrangerad idrottsverksamhet kan bidra till att förebygga invandrarungdomars 
utanförskap och fungera som ett alternativ till störande beteende och våldsbenägen 
radikalisering. Allra bäst får en verksamhet med låg tröskel kontakt med 
målgrupper som har invandrarbakgrund. År 2010 beslutade undervisnings- och 
kulturministeriet om ett utvecklingsprogram för integration av invandrare med hjälp 
av idrott. I programmet beaktas invandrargrupper i olika ålder och kön. Den centrala 
tyngdpunkten i programmet utgörs av idrott för barn och unga.

Målsättning
1.       Invandrare deltar i idrottsverksamhet på lika villkor som den övriga befolk-

ningen i enlighet med inklusionsprincipen. 
2.       Kommunernas idrottstjänster når invandrargrupper i olika åldrar trots 

språk- och kulturbarriärer som kunde hindra deltagande i verksamheten.

Åtgärder

1. Förverkligandet av åtgärdsprogrammet för främjande av integrationen av 
invandrare genom idrott fortsätter. (UKM)

2. Kommuner beviljas utvecklingsbidrag för projekt som främjar invandrares 
aktiva deltagande i idrottsverksamhet. Då bidrag beviljas prioriteras barn och 
unga med invandrarbakgrund, vilket avser åldersgruppen under 29 år. (UKM)

3. Det lokala föreningsbidraget till Finlands Idrott rf utvecklas och fördelas så 
att även invandrarfamiljers möjligheter till hobbyverksamhet och deltagande i 
idrott förbättras. (UKM)

Finansiering

Finansiering inom ramen för UKM:s anslag.

Uppföljning 

I serviceundersökningen hos kommunerna och i invandrarbarometern införs för 
ändamålet sammanställda frågor med hjälp av vilka förverkligandet av målsättningen 
följs.



  4140 

UNGDOMSPOLITIKEN

Nuläge

Den utländska befolkningen i Finland är ung. I synnerhet har de största städerna 
utvecklat särskilda arbetsmetoder för ungdomsarbete bland invandrare. Även 
en del av ungdomsorganisationerna har skapat program för att uppmuntra 
invandrarungdomarna att delta i föreningsverksamhet. 

Specialåtgärder för unga invandrare ingår i regeringens utvecklingsprogram för 
barn- och ungdomspolitik 2007–2011.  

Invandrarungdomarnas behov tillgodoses för närvarande väl i handledningen av 
de unga inom verkstadsverksamheten. Verkstädernas personal har under de senaste 
åren utrustats med större färdigheter i att arbeta i mångkulturella verkstäder. 
Statistikföringen av de kunder hos verkstäderna som har andra än inhemska språk 
som modersmål har förbättrats.

I stödet till arbetsparverksamheten i det uppsökande ungdomsarbetet är 
mångkulturella arbetspar en prioritet. I utbildningen för ungdomssektorn/
ungdomsarbetet intar invandringsfrågorna en allt större plats på alla utbildnings-
stadier. Frågorna har till exempel tagits med i läroplansarbetet. Likaså har 
ungdomsforskning som hänför sig till mångkultur fått stöd i allt större utsträckning. 
Finländska ungdomars inställning till invandringen har utretts inom ramen för 
ungdomsbarometerns undersökningar hos delegationen för ungdomsärenden. 

Fortsättningsvis finns det ett behov av att sänka tröskeln för invandrarungdomars 
deltagande i medborgarverksamheten och för användning av de tjänster det 
kommunala ungdomsarbetet erbjuder.

Målsättning
1.      Invandrarungdomars möjligheter att integrera sig i det finländska samhället 

förbättras så att de har samma möjligheter som majoritetsbefolkningen till 
självbestämmande och aktivt medborgarskap.

Åtgärder

Åtgärder för främjande av invandrarbarns och invandrarungdomars aktiva 
medborgarskap, vardagsfärdigheter och jämlikhet förverkligas inom ramen för 
regeringens åtgärdsprogram 2012–2015 för utvecklande av barn- och ungdoms-
politiken där främjande av likabehandling är ett genomgående tema. (UKM)

Finansiering

Finansiering inom ramen för UKM:s anslag.
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6 Basservicen stöder familjernas 
integration

Hemmet och familjen bildar det viktigaste närnätverket i människans liv och familjens 
betydelse för en positiv integrationsprocess är central. Även i vår grundlag och i de 
internationella människorättskonventioner som binder Finland säkerställs skyddet 
för privatliv och familjeliv. För ett barn hör relationerna till dess egna föräldrar till 
de primära människorelationerna, och ett harmoniskt förhållande mellan barn och 
föräldrar ända från den tidiga barndomen är den viktigaste förutsättningen för en 
trygg och helgjuten uppväxt. I integrationen av invandrarfamiljer bör stödet för en 
fungerande interaktion som inbegriper hela familjen ges en central ställning på det 
sätt som avses i integrationslagen. Detta förutsätter att invandrarföräldrarna stöds 
i sin roll som barnets primära fostrare samtidigt som föräldrarna ges information 
och får rådgivning om de tjänster som erbjuds familjerna liksom även om det 
finländska samhällets lagar och praxis som gäller familjen. Barnrådgivningen och 
förskolan hör till de viktigaste tjänsterna för småbarnsfamiljer, medan familjer 
med barn i läropliktsåldern omfattas av den grundläggande undervisningen och 
elevvårdstjänsterna som intar en central ställning hos dem.

Föräldrarnas, i synnerhet mödrarnas centrala roll i en lyckad integrering för hela 
familjen har bekräftats i talrika undersökningar och utredningar. I synnerhet de 
som kommit till landet i egenskap av maka och de mödrar som stannar hemma och 
sköter barnen kan bli helt och hållet utanför integrationsåtgärderna, vilket även gör 
det svårare för dem att stödja barnen i deras uppväxt till medborgare i samhället. 
Syftet är att effektivare engagera alla invandrarkvinnor i integrationsverksamheten.

6.1 Vägledning, rådgivning och tjänster i 
begynnelseskedet gör att integrationen 
kommer i gång utan dröjsmål
Integrationen kommer fort i gång, om väglednings- och rådgivningstjänsterna för 
inledningsfasen finns till hands och motsvarar behoven för invandrare från olika 
kulturer och språkgrupper.

Integrationslagen har som målsättning att allt fler invandrare ska få stöd för 
sin egen och sin familjs integration genast efter ankomsten till landet då behovet 
av information och stöd är som störst. Satsningen på invandringens första skede 
innebär att alla invandrare erbjuds grundläggande information3 om det finländska 
samhället och möjligheterna att få integrationsstöd. Dessutom ska myndigheterna 
ge råd om tjänsterna inom sitt ansvarsområde och vid behov vägleda invandrarna 

3 Publikationen Grundläggande information om Finland på flera språk utdelas hos beskickningarna, polisen, Migri och 
magistraterna. Tillgänglig även på: www.lifeinfinland.fi

http://www.lifeinfinland.fi
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vidare till andra myndigheters tjänster och den inledande individuella kartläggning 
som avses i integrationslagen. 

Vägledning av invandrare, rådgivning och information om tjänster, kräver flexibla 
och även nya arbetsformer samt ett effektivt samarbete mellan myndigheterna. 
Tillgången till basservicen, personalens kompetens och identifieringen av 
servicebehoven kan befinna sig på olika nivå beroende på boendekommun och 
kompetens hos basservicepersonalen. Tjänsterna kan även huvudsakligen vara 
avsedda för vissa invandrargrupper såsom flyktingar och återflyttare. I och med ett 
tilltagande antal invandrare och en mångsidigare bakgrund hos de inflyttande bör 
större hänsyn tas till särskilda behov både i fråga om tjänsternas innehåll och i fråga 
om personalens kompetensutveckling inom ramen för kommunens uppgifter som 
föreskrivs i 30 § i integrationslagen. 

Målsättning
1.      Alla invandrare får senast vid delgivningen av sitt uppehållstillståndsbeslut 

basinformation om sina rättigheter, skyldigheter och det finländska sam-
hället och kan med hjälp av den kan söka sig till övriga tjänster som främ-
jar integrationen.

2.      Invandrare i hela landet får likvärdiga, behovsanpassade handlednings- och 
rådgivningstjänster av hög kvalitet under inledningsskedet av sin vistelse 
inom ramen för samservicetjänster, medborgarinfotjänster eller som särs-
kilda invandrartjänster.

Åtgärder

1. Den nationella användningen av flerspråkiga tjänster stärks. Dessutom 
etableras god praxis som utvecklats med ESF-finansiering för vägledning och 
rådgivning under det inledande skedet av vistelsen i Finland. Invandrares 
servicebehov granskas inom ramen för reformen av statsandelssystemet. 
(ANM)

2. Olika aktörers förutsättningar att producera tjänster för invandrare stärks 
genom en koordinerad modell för informationsstyrning baserad på nätverk. 
Modellen stärker kunskapsbasen om invandrare, deras levnadsförhållanden och 
tjänster, utvärdering och spridande av god praxis samt kompetensutveckling 
för personalen inom olika sektorer. (ANM, UKM, IM, SHM, MM)

Uppföljning 

I den kommunenkät som ingår i uppföljningssystemet för integration, 
integrationsåtgärder och goda etniska relationer införs frågor som hänför sig till 
målsättningen.
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6.2 Småbarnsfostrans och utbildningens roll i 
främjandet av barns och ungas integration

6.2.1 Allmänt

En särskild prioritering i integrationen lyfts fram i form av invandrarbarns och ungas 
integration och förebyggande av diskriminering. Vars och ens rätt till grundläggande 
undervisning, inklusive undervisning i läs- och skrivkonst, ska säkerställas genom 
lagstiftningsreformer och förstärkande av resurser. För stöd till barns och ungdomars 
integration prövas som bäst nya modeller inom projektet Delaktig i Finland. 

Invandrarbarnens och invandrarungdomarnas kunskap i finska eller svenska 
ska säkerställas på alla utbildningsstadier så att varje ung person har tillräcklig 
språkkunskap för att gå vidare till utbildning på andra stadiet och studier på 
högre nivå samt för att senare komma in i arbetslivet. Det stöd som ges för att 
språkkunskapen ska utvecklas bör vara långsiktigt och tillräckligt. Med tanke på 
utbildningsutbudet bör hänsyn tas även till den inverkan utbudet av engelskspråkig 
undervisning har i fråga om hur attraktivt Finland ter sig som målland för utbildade 
invandrarfamiljer. 

Framgång i studierna och fortsatta studier kan allra bäst främjas så att 
stödet till barnet sätts in redan i förskolan och särskild uppmärksamhet fästs 
vid att stadieövergångarna förlöper smidigt och att en trygg och uppmuntrande 
uppväxtmiljö skapas.

Resurserna förbättras för elevvården samt för special- och stödundervisningen 
för invandrarbarn och unga. Arbetsförvaltningens rådgivningstjänster utvecklas till 
att särskilt stödja unga invandrare på deras väg till arbetslivet, bland annat inom 
projektet Samhällsgarantin för unga.

De omgivande nätverken har stor inverkan även på barns och ungas integration 
och välbefinnande. Av stor betydelse är likaså hurdana färdigheter föräldrar och 
undervisningspersonal har att stödja barnen och ungdomarna, samt hurdana 
möjligheter barnen och ungdomarna har att få vänner. För varje barn ska rätten till 
en trygg uppväxtmiljö säkerställas, där barnet kan växa upp utan upplevelser av 
rasism och diskriminering eller risk att hamna mellan två kulturer.

6.2.2 Småbarnsfostran

Nuläge 

Den primära uppgiften för småbarnsfostran i Finland är att främja barnets 
välbefinnande på ett övergripande plan, en sund uppväxt, utveckling och inlärning 
samt att stödja föräldrarna i deras fostrargärning. Den småbarnsfostran som 
ordnas, övervakas och stöds av samhället består av en helhet som omfattar omsorg, 
fostran och undervisning. Tjänsterna för småbarnsfostran består av en helhet som 
omfattar daghemsvård, familjedagvård, förskoleundervisning, förmiddags- och 
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eftermiddagsverksamhet för skolelever samt öppen småbarnsfostran. Den lagstiftning 
och riksomfattande planering av småbarnsfostran och den förskoleundervisning som 
utgör en del av den gäller även småbarnsfostran för barn med invandrarbakgrund. 
I Finland bodde år 2009 enligt Statistikcentralen ca 15 800 barn i åldern 1–6 år som 
hade ett främmande språk som modersmål. 

Enligt rapporten Utvecklande av arbetet med invandrare inom småbarnsfostran 
som har uppgjorts av en sektion underställd delegationen för småbarnsfostran som 
tillsatts av Statsrådet utgör den tilltagande mångkulturen en betydande förändring. 
Enligt rapporten spelar småbarnsfostran en central roll genom att stödja barnets 
modersmål och kultur samt inlärning av finska eller svenska som andraspråk. Det 
är önskvärt att barnen tar del av de tjänster som erbjuds inom småbarnsfostran, 
åtminstone på deltid senast i åldern 3-4 år. Småbarnsfostrans betydelse för 
barnets integration och senare skolframgång är central. I kommunernas planer 
för småbarnsfostran och förskoleundervisning har man likväl knappt beaktat 
hur målinriktad språkundervisning ska ordnas för barn med invandrarbakgrund. 
Däremot har i planerna för småbarnsfostran större uppmärksamhet ägnats åt att 
stödja barnens egen kultur än åt språkundervisningen. 

Mångkulturen medför kompetenskrav för personalen inom småbarnsfostran. 
Grundexamina i småbarnsfostran borde omfatta studier som ger färdigheter 
att stödja inlärning och förkovran i barnets eget modersmål och andraspråk. I 
grundutbildningen behövs likaså studier som ökar förståelsen för olika kulturer 
och bakgrundens betydelse för invandrarbarns uppväxt och utveckling liksom 
även studier för samverkan med föräldrar med invandrarbakgrund. Sektorn för 
småbarnsfostran borde även svara på utmaningarna från ett allt mer pluralistiskt 
samhälle genom att i uppgifter inom fostran sätta in ett större antal medarbetare 
med invandrarbakgrund. 

Dagvård

Föräldrar har rätt att få en kommunal dagvårdsplats för sitt barn från och med att 
föräldraledighetsperioden har upphört tills barnets läroplikt vidtar och skolgången 
inleds. Enligt statistiken från Institutet för hälsa och välfärd (THL/IHV) befann sig 
i kommunal dagvård och med stöd av den privata vården ordnad privat dagvård i 
slutet av år 2010 sammanlagt ca 221 800 barn i åldern 0–6 år, dvs. ca 53 procent av 
motsvarande åldersgrupp. Enligt en separatutredning av Institutet för hälsa och 
välfärd befann sig uppskattningsvis 12 000–12 500 barn med invandrarbakgrund 
i kommunal dagvård, vilket betyder att ca 6 procent av antalet barn i kommunal 
dagvård år 2010 var barn med invandrarbakgrund. 

Förskoleundervisning

Rätten att få förskoleundervisning gäller alla barn som är fast bosatta i Finland. 
Kommunen eller någon annan utbildningsarrangör kan anta barnet som elev i 
förskoleundervisningen, även om barnet inte är fast bosatt i den kommun där det 
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vistas. Kommunen kan ordna förskoleundervisning på ett främmande språk, men 
har ingen skyldighet att ordna undervisning på främmande språk.  

Undervisning för ett barn i förskoleåldern med invandrarbakgrund kan ordnas 
i samband med annan förskoleundervisning, som förberedande undervisning för 
den grundläggande utbildningen eller som en kombination av dessa. I enlighet med 
grunderna för förskoleundervisningens läroplan beaktas barnens bakgrund, även 
om förskoleundervisningens allmänna mål för fostran och inlärning följs i själva 
undervisningen. I undervisningen stöds kunskaperna i det finska eller svenska 
språket och om möjligt även utvecklingen av barnets modersmål och dess möjligheter 
att tillägna sig två kulturer. Dessutom har invandrarundervisningen särskilda syften 
som man strävar efter att förverkliga inom ramen för de lokala resurserna och med 
hjälp av olika lösningsmodeller.

I förskoleundervisningen deltar ca 98 procent av årsklassens barn. Invandrar-
barnens deltagande är likväl en utmaning. Antalet barn med ett främmande språk 
som modersmål har ökat från år till år. Ökningen har inte varit jämn, utan varierat 
från ett år till ett annat. Ca 50 procent av invandrarbarnen fick undervisning i finska 
eller svenska och ca 10 procent av dem fick undervisning i sitt eget modersmål. En 
del av dem deltar dessutom i förberedande undervisning för den grundläggande 
utbildningen. 

Målsättning
1.      Alla barn med invandrarbakgrund, inklusive barn utan vårdnadshavare i 

landet, ges möjlighet till deltagande i småbarnsfostran som stöder barnets 
uppväxt och integrering i samhället och som samtidigt fungerar som en 
partner för familjen i fostran av barnet för att trygga dess välfärd.

2.      Utvecklingen av barnets färdigheter i finska/svenska och moders-målet 
samt möjligheten att växa i två kulturer stöds.

Åtgärder

1. En lag om småbarnsfostran stiftas. Regeringens proposition ges till riksdagen 
under vårsessionen 2014. Samarbetet mellan småbarnsfostran och social- och 
hälsovården stärks. (UKM)

2. En successiv introduktion till arbetslivet för personer som får hemvårdsstöd 
främjas. För att förverkliga detta utreds bl. a möjligheten att sammanjämka 
hemvårdsstödet och tjänster inom småbarnsfostran på ett mer flexibelt sätt än 
idag. (SHM, ANM, UKM)

3. Förskoleundervisningen utvecklas som en utbildning som förverkligas för 
hela åldersklassen och tryggar enhetliga, likvärdiga förutsättningar. Innan 
utgången av år 2012 utreds möjligheterna att göra förskoleundervisningen 
obligatorisk för att trygga deltagandet av hela åldersklassen i småbarnsfostran 
av hög pedagogisk kvalitet. (UKM)
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4. I Kaste-programmets (2012–2015) avsnitt om barn, unga och barnfamiljer 
beaktas språk- och kulturminoriteternas särbehov i främjande av delaktighet, 
välfärd och hälsa samt utvecklandet av servicen. Kommunerna uppmanas att 
använda Kaste-programmet för att utveckla tjänsterna för dessa minoriteter. 
(SHM)

5. Kommunernas praxis gällande integrationsprogrammens innehåll beträffande 
anordnande av grundläggande utbildning utreds och utvärderas. Dessutom 
utreds kommunernas praxis gällande sammanjämkningen av kommunernas 
integrationsprogram, övriga planer i kommunen om tjänster för barn och 
barnfamiljer, planen i enlighet med barnskyddslagen (417/2001) 12 § om 
anordnande och utvecklande av barnskyddet, planen för småbarnsfostran samt 
läroplanen för förskoleundervisningen. God praxis sprids i kommunerna dels 
utifrån resultaten av utvärderingen och över huvud taget utifrån erfarenheter 
av småbarnsfostran för invandrare inom ramen för den tvärsektoriella 
informationsstyrningen. (ANM, SHM, UKM)

6. Inom ramen för den tvärsektoriella informationsstyrningen ordnas fortbildning 
för personalen inom småbarnsfostran om likabehandling, tvåspråkighet och 
mångkultur i övrigt. I planeringen av utbildningen inom denna sektor beaktas 
behovet att rekrytera personal med olika kulturbakgrund för uppgifter inom 
småbarnsfostran. (UKM, ANM, IM)

Finansiering

Finansiering inom ramen för UKM:s anslag (åtgärderna 1-3). 
På ansökan kan finansiering beviljas från det anslag (åtgärd 4) som av SHM 

anvisats till Kaste-programmet.

Behov av tilläggsbudget som överskrider de statsekonomiska 
ramarna för åren 2013–2016 

Eventuella behov av tilläggsfinansiering som förutsätts av genomförandet av åtgärderna 
1–3 utreds i samband med beredningen inom ramen för grundserviceprogrammet.

Uppföljning 

Indikatorer
• Andelen barn med invandrarbakgrund i kommunal dagvård av samtliga barn 

med invandrarbakgrund i åldern 1–5 år i jämförelse med andelen av alla barn i 
dagvård av samtliga barn i åldern 1–5 år (som avses i lagstiftningen)

• Andelen barn med främmande språk som modersmål som deltar i 
förskoleundervisning av alla barn som deltar i förskoleundervisning och andelen 
av samtliga barn i förskoleåldern med främmande språk som modersmål (som 
avses i lagen)
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Serviceundersökning
• I den kommunenkät som ingår i uppföljningssystemet för integration, 

integrationsåtgärder och goda etniska relationer införs frågor som hänför sig 
till småbarnsfostran samt kompletterande utbildning

6.2.3 Utbildning

Nuläge

Jämlika möjligheter förverkligas i utbildningen då alla oavsett sin bakgrund har en 
möjlighet att söka sig till utbildning utan att bakgrunden förutsäger deltagande i 
utbildning eller studieresultat. Segregeringen i utbildningen inträder likväl på ett 
tidigt stadium. Redan på det elementära stadiet kan ett samband konstateras mellan 
elevens bakgrund och studieresultat. 

Värdegrunden för den allmänbildande utbildningen utgörs av mänskliga 
rättigheter och demokrati samt acceptans av mångkultur. I skolsamfunden 
konfronteras man med utmaningar som härrör från samhällets tilltagande mångfald 
och ojämlikhet. Barnet och den unga människan har rätt till en trygg uppväxt- och 
studiemiljö. Toleransen har under de senaste åren inte utvecklats på det sätt som 
eftersträvats.

Kommunen eller någon annan utbildningsarrangör kan anta barnet till förskole-
undervisningen, även om barnet inte är fast bosatt i den kommun där det vistas.

En invandrare i läropliktsålder ha rätt till samma grundläggande utbildning som fin-
ländarna oberoende av på vilka grunder personen har kommit till landet. Det är viktigt att 
höja målnivån för den grundläggande utbildningen och bygga upp en fortsatt pedagogisk 
utveckling från småbarnsfostran till förskoleundervisningen och den grundläggande 
utbildningen samt att garantera en tillräcklig jämlikhet mellan barnen.

Tabell 3. Elever med främmande språk som modersmål inom den grundläg-
gande utbildningen under åren 2006–2010 samt i gymnasiet och den yrkesin-
riktade utbildningen under åren 2006–2009

Studerande med främmande språk som modersmål: den grundläggande 
utbildningen, gymnasiet, den yrkesinriktade utbildningen

Andel av 
elevantalet (%)

  2006 2007 2008 2009 2010  

Den grundläggande utbildningen 16 279 16 398 17 156 19 236 20 801 3,6 (2010)

Gymnasiet 3 248 3 331 3 328 3 446   3,1 (2009)

Den yrkesinriktade utbildningen 10 601 11 595 13 305 13 906   4,9 (2009)

Källa: Utbildningsstyrelsen

Den utbildning som är avsedd för barn och unga med invandrarbakgrund utgör en 
del av det allmänna utbildningssystemet. Syftet med invandrarnas utbildning är 
att ge invandrarna färdigheter att verka som jämlika medlemmar av det finländska 
samhället samt att upprätthålla sin egen kulturidentitet. 
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I utbildningssystemet har vissa helheter införts till stöd för invandrarnas 
utbildningsväg som till exempel utbildning som förbereder och ger träning för 
grundläggande yrkesutbildning för invandrare, undervisning i finska eller svenska 
som andraspråk eller undervisning i det egna modersmålet.

Utbildning som förbereder och ger träning

Förberedande utbildning för invandrare ordnas inom ramen för den grundläggande 
utbildningen. Inom den grundläggande yrkesutbildningen ges förberedande 
utbildning för invandrare. 

Syftet med den förberedande undervisningen för den grundläggande utbildningen 
är att förmedla de kunskaper som behövs för övergången till den grundläggande 
utbildningen samt att främja elevens integration och utveckling. I budgeten för 2012 
har sammanlagt 35,4 miljoner euro reserverats för förberedande undervisning för 
den grundläggande utbildningen.  

Tabell 4. Elever som deltog i den förberedande undervisningen 2006–2010 
samt undervisningens arrangörer 2006–2008

Antal elever som deltog i den förberedande undervisningen under åren 
2006–2010 samt antal arrangörer av undervisningen. 

  2006 2007 2008 2009 2010

Deltagare 1495 1553 1663 2070 2147

Arrangörer, 66 65 62    

varav svenskspråkiga 5 3 4    

Källa: Utbildningsstyrelsen

Syftet med den förberedande utbildningen för grundläggande yrkesutbildning för 
invandrare, som anordnas inom den grundläggande yrkesutbildningen, är att ge 
eleverna de språkliga, kulturella och övriga färdigheter som behövs för övergången 
till yrkesinriktade studier. Invandrarna kan även söka sig till andra förberedande 
utbildningar för den grundläggande yrkesutbildningen, om utbildningen till sitt 
innehåll och sin målsättning lämpar sig bättre för invandraren än den förberedande 
utbildningen för grundläggande yrkesutbildning för invandrare. Andra förberedande 
utbildningar är undervisning och handledning av personer med funktionsnedsättning 
i tränings- och rehabiliteringssyfte och annan än examensinriktad utbildning i 
huslig ekonomi (hushållsskola), som bland annat även anordnas på engelska. 
Antalet nya arrangörer av grundläggande yrkesutbildning som har tilldelats 
nämnda utbildningsuppdrag har ökat år för år oberoende av att ett arrangörsnät 
inom den yrkesinriktade utbildningen har sammanställts och mer omfattande 
mångdisciplinära yrkesinstitut bildats. För den förberedande undervisningen för 
grundläggande yrkesutbildning för invandrare används 2012 ca 15 miljoner euro, 
varav statsandelen utgör 6,3 miljoner euro. 
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Tabell 5. Deltagare i förberedande utbildning för grundläggande yrkesutbild-
ning under åren 2007–2011

Förberedande utbildning för grundläggande yrkesutbildning för invandrare

  2007 2008 2009 2010 2011

Studerande 1 153 1 194 1 402 1 570 1 586

Antal arrangörer 50 50 52 55 55

Källa: Utbildningsstyrelsen

År 2010 inleddes vid yrkeshögskolorna en ny utbildningsform, en förberedande 
utbildning för invandrare.  I yrkeshögskolelagen konstateras det att yrkeshögskolan 
inte för invandrare kan anordna avgiftsfri utbildning vars syfte är att ge den studerande 
språkliga och övriga behövliga färdigheter för yrkeshögskolestudier. Dessa studier 
upptar övningar i finska språket, läsning av facktexter samt studieteknik. Dessutom 
får de studerande information om utbildningsbranschen, arbetsmöjligheter och 
examensinriktade studier. Av de sökande fordras ofta kunskap i finska språket som 
motsvarar nivå b1 eller b2. Det sammanlagda antalet deltagare har varit 132, varav 
77 inom social- hälsovårds- och idrottsbranschen. 

Undervisning i finska och svenska som andraspråk

Undervisningen i finska och svenska språket utgör en väsentlig del av den utbildning 
som är avsedd för barn och unga med invandrarbakgrund. Språkkunskapen 
stöder integrationen i det finländska samhället och gör det möjligt att söka sig till 
utbildning. Tillräcklig kunskap i undervisningsspråket är av central betydelse både 
för att den sökande ska bli antagen till utbildningen och för studieframgång och 
fortsatt utbildning.

I enlighet med de nationella läroplanerna undervisas invandrarstuderande, 
vars kunskap i finska och svenska inte på språkkunskapens alla delområden är på 
modersmålsnivå, i stället för i finska eller svenska som modersmål enligt en separat 
lärokurs i finska eller svenska som andraspråk. Efter att ha tillägnat sig tillräckliga 
språkliga färdigheter integreras barnet eller den unga eleven så fort som möjligt 
i den allmänna modersmålsundervisningen i finska eller svenska för att jämlika 
språkliga förutsättningar att söka till fortsatt utbildning lättare ska kunna förvärvas.

Undervisning i finska eller svenska som andraspråk kan anordnas inom den 
grundläggande utbildningen inom skolans undervisning eller med stöd av separata 
resurser. I gymnasieutbildningen kan en invandrare och ung elev med främmande 
språk som modersmål i stället för den undervisning i modersmål och litteratur 
som bestäms av skolans undervisningsspråk undervisas i finska som andraspråk, 
om elevens kunskaper i finska inte bedöms motsvara modersmåls nivå på 
språkkunskapens alla delområden. 
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Tabell 6. Elever som studerat finska eller svenska som andraspråk i grund-
skolor och gymnasier 2006–2010

Elever som inom den grundläggande utbildningen har studerat finska eller svenska som andraspråk 
under åren 2006–2010 

2006 2007 2008 2009 2010 Förändring 
2006–2010

%

Årskurserna 1-6 8 757 9 420 10 265 11 271 12 293 3 536 40,4

Årskurserna 7-9 samt extra 
undervisning

3 638 4 131 4 477 5 140 5 568 1 930 53,1

Finska som andraspråk sammanlagt 12 395 13 551 14 742 16 411 17 861 5 466 44,1

Årskurserna 1-6 79 84 91 114 115 36 45,6

Årskurserna 7-9 samt extra 
undervisning

18 38 58 48 59 41 227,8

Svenska som andraspråk 
sammanlagt

97 122 149 162 174 77 79,4

Årskurserna 1-6 8 836 9 504 10 356 11 385 12 408 3 572 40,4

Årskurserna 7-9 samt extra 
undervisning

3 656 4 169 4 535 5 188 5 627 1 971 53,9

Finska och svenska sammanlagt 12 492 13 673 14 891 16 573 18 035 5 543 44,4

Källa: Statistikcentralen - Utbildningsstyrelsens rapporterings databas ROPTI

Elever som inom gymnasieutbildningen har studerat finska eller svenska som andraspråk under åren 
2006–2010 

 
 

2006
 

2007
 

2008
 

2009
 

2010
 

Förändring 
2006–2010 

  (%)

Finska som andraspråk sammanlagt 206 247 233 279 273 67 32,5

Svenska som andraspråk 
sammanlagt

9 0 2 0 0 -9 -100,0

Finska och svenska sammanlagt 215 247 235 279 273 58 27,0

Källa: Statistikcentralen - Utbildningsstyrelsens rapporterings databas ROPTI

I budgeten för 2012 har (högst) ca 12 miljoner euro reserverats inom den 
allmänbildande undervisningen för undervisning i finska eller svenska av elever 
med främmande språk som modersmål samt för stöd i övrig undervisning av dem. 

I stället för modersmålsprovet i studentexamen kan en abiturient med 
främmande språk som modersmål avlägga en lärokurs i finska eller svenska som 
andraspråk, om abiturientens modersmål inte är finska, svenska eller samiska. 
Studentexamensnämnden kan i bedömningen ta hänsyn till att abiturientens 
modersmål är ett annat språk än det språk på vilket abiturienten avlägger examen.

Examensgrunderna inom den grundläggande yrkesutbildningen möjliggör olika 
sätt att anordna undervisning i finska eller svenska som andraspråk. De studerande 
kan studera finska eller svenska antingen enligt lärokursen för finska eller svenska 
som andraspråk eller som modersmål enligt lärokursen för modersmålet, om 
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den studerandes kunskaper i finska eller svenska bedöms motsvara modersmåls 
nivå på språkkunskapens alla delområden. Om elevens kunskaper i svenska 
eller finska språket inte motsvarar en finsk- eller svenskspråkig persons nivå, 
studerar eleven språket enligt lärokursen för finska eller svenska som andraspråk. 
Utbildningsarrangören kan i elevens studieplan erbjuda vartdera alternativet av 
ovan nämnda studier. I fråga om innehållet i studierna i finska och svenska betonas 
inlärningen av det centrala ordförrådet i yrkesämnena. 

Undervisning i elevens eget modersmål

För invandrare kan i mån av möjlighet anordnas undervisning i elevens eget 
modersmål. Inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och 
gymnasieutbildningen kan en invandrare studera sitt eget modersmål antingen 
inom skolans normala undervisning eller med stöd av separatfinansiering som 
skolan kan få för ändamålet. Eleverna kan komma från förskoleundervisningen, 
den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen från olika klasstadier, 
olika kommuner och även från privata skolor och statsskolor. Stödundervisning kan 
ges i olika läroämnen även på elevens modersmål.

Examensgrunderna inom den grundläggande yrkesutbildningen möjliggör olika 
sätt att anordna undervisning även i invandrarnas eget modersmål. 

Från den grundläggande utbildningen till andra stadiet och högskolor

Att höja målnivån för den grundläggande utbildningen och bygga upp en fortsatt 
helgjuten pedagogisk utveckling från småbarnsfostran till förskoleundervisningen 
och den grundläggande utbildningen samt att garantera en tillräcklig jämlikhet 
mellan barnen är en viktig sak.

Få invandrarungdomar tar sig till gymnasiet i jämförelse med infödda finländare 
och sålunda gäller detta även för högskolestudier. Ett väsentligt skäl till detta är att de 
upplever sina språkliga färdigheter som bristfälliga. Med hjälp av tilläggsundervisning 
inom den grundläggande utbildningen har en tillräcklig förbättring av de språkliga 
färdigheterna inte kunnat åstadkommas. 

Unga personer deltar inte i nämnvärd grad i den förberedande utbildningen för 
yrkesutbildning för invandrare som kunde ge dem stöd för inträde till utbildning och 
framgång i studierna, utan utbildningen riktar sig för närvarande huvudsakligen till 
de vuxna. 

Yrkesinriktade grundexamina ger behörighet för fortsatta studier vid universitet 
och yrkeshögskolor. En speciell utmaning utgörs av frågan om tillräckliga språkliga 
färdigheter hos studerande med invandrarbakgrund (finska eller svenska) då de 
söker till antingen förberedande utbildning för grundläggande yrkesutbildning eller 
till en examensinriktad grundläggande yrkesutbildning. Tillräckliga kunskaper i 
undervisningsspråket förebygger avbrytande av grundläggande yrkesutbildning och 
är en förutsättning för inträde till högskolestudier. 
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Även en komplettering av en högskoleexamen på det sätt som förutsätts för 
erkännande av kvalifikationer kräver goda språkkunskaper. Den kunskap i svenska 
som förutsätts för tjänster inom den offentliga sektorn förutsätter även ett utbud av 
undervisning i svenska. Integrationsutbildningen eller annan arbetskraftspolitisk 
utbildning avsedd för invandrare bör resultera i bättre språkkunskap. 

Andelen studerande med invandrarbakgrund vid högskolorna är liten i proportion 
till det sammanlagda antalet invandrare i vårt land. Delvis beror detta på att 
deltagandet i andra stadiets utbildning bland personer med invandrarbakgrund är 
lågt. Det är likaså viktigt att medverka till att invandrare söker sig till högskole-
utbildning genom att från och med grundskolstadiet och andra stadiets utbildning 
med hjälp av samarbete mellan olika aktörer utveckla information och andra 
målstyrda åtgärder även för familjerna. Yrkeshögskolorna har kunnat anordna 
förberedande undervisning för yrkeshögskolestudier från och med 2010. Sådan 
utbildning har getts i huvudstadsregionen, övriga större städer och i Östra Finland. 
Utbildningens volym har inte motsvarat dess efterfrågan. 

Målsättning 
1.      Ojämlikheten inom utbildningen minskas. Betydelsen av etnisk härkomst 

som bakgrundsfaktor i inlärningsresultaten inom grundläggande utbild-
ning, avbrytande av utbildning efter grundläggande utbildning samt inom 
deltagande i högre utbildning halveras före år 2020. Etnisk bakgrund ska 
som förhindrande faktor för deltagande i och utexaminering från högre 
utbildning vara bland de obetydligaste i OECD-länderna. Den långsiktiga 
målsättningen är att helt eliminera skillnaderna.

2.      Invandrare och personer med invandrarbakgrund deltar i utbildning i 
samma proportion som majoritetsbefolkningen.

3.      Särskild uppmärksamhet fästs vid de invandrarungdomar som anländer till 
Finland i slutet av läropliktsåldern eller efter läropliktsålderns slut.

4.      Toleransen för olikheter och likabehandling av individer utvecklas. I skolor-
nas verksamhet ska delaktighet, välfärd, trygghet, tolerans och respekt för 
andra betonas. Mobbning och diskriminering förebyggs. 

Åtgärder

1. Undervisnings- och kulturministeriet utarbetar ett åtgärdsprogram för 
jämlikhet i utbildningen. Statsrådet godkänner åtgärdsprogrammet för 
jämlikhet i utbildningen inom loppet av år 2012. (UKM)

2. Möjligheten för invandrare som överskridit läropliktsåldern att avlägga 
grundskolans lärokurs utreds på ett sådant sätt att målsättningen är att säkra 
permanenta arrangemang och finansieringssätt före år 2015. (UKM)
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3. Undervisnings- och kulturministeriet förbättrar invandrares förutsättningar för 
gymnasiestudier genom att inleda förberedande undervisning för gymnasiet. 
(UKM)

4. Undervisnings- och kulturministeriet betonar språkliga färdigheter som behövs 
i yrkesutbildningen i den förberedande undervisningen för grundexamen 
inom yrkesutbildningen. Utbildningsstyrelsen samlar under åren 2012–2015 
god praxis och producerar elektroniskt material för undervisning i de största 
invandrarspråken och -kulturerna. (UKM)

5. Arrangörer av yrkesutbildning underställda undervisnings- och 
kulturministeriet riktar mer förberedande utbildning för grundexamen inom 
yrkesutbildningen till unga än idag. (UKM) 

6. Högskolorna undanröjer hinder för invandrarungas högskoleutbildning bl.a. 
genom att utveckla handledning, val av studerande och olika stödfunktioner. 
Högskolorna erbjuder delexamina för invandrare och tillhörande studier i de 
inhemska språken samt kompletterande utbildning i form av frivilliga studier 
eller som arbetsmarknadsutbildningar. (UKM)

7. Undervisnings- och kulturministeriet utvecklar och effektiviserar invandrares 
språkundervisning i läroinrättningarna inom det fria bildningsväsendet och 
utvecklar frivillig integrationsutbildning anordnad av medborgarinstitut och 
folkhögskolor samt utbildning anordnad av vuxengymnasier och vuxenlinjer 
samt studiecentraler. Utbildningsstyrelsen samlar under åren 2012–2015 god 
praxis och producerar elektroniskt material för undervisning i de största 
invandrarspråken och kulturerna. (UKM)

8. I utvecklandet av studiehandledarutbildningen utgörs en prioritering av 
specialfrågor som gäller invandrarungdomar. (UKM)

9. Den förberedande undervisningen för gymnasieutbildning för invandrare 
kommer att omfattas av studiestödet från och med höstterminen 2014. (UKM)

10. Utbildning som förbereder för yrkeshögskolestudier kommer att omfattas av 
studiestödet. (UKM)

11. Skolornas roll i att utveckla elevernas emotionella och sociala färdigheter stärks 
och elevers och studerandes delaktighet och gemenskap stärks. Åtgärderna 
för att minska mobbning i skolan effektiviseras. Fostran till tolerans och goda 
seder stärks i skolornas verksamhet. (UKM)

Finansiering

Finansiering inom ramen för UKM:s anslag.

Behov av tilläggsbudget som överskrider de statsekonomiska 
ramarna för åren 2013–2016 

Undervisnings- och kulturministeriet förbättrar invandrarnas utbildningsförut-
sättningar i enlighet med basserviceprogrammet 2013–2016 från och med 2014 
genom att inleda den förberedande undervisningen för gymnasiet: Behovet av 
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tilläggsanslag är uppskattningsvis 3,5 miljoner euro, varav kommunernas andel är 
1,75 miljoner euro, och från och med 2015 sammanlagt uppskattningsvis 7 miljoner 
euro, varav kommunernas andel är 3,5 miljoner euro (åtgärd 2).

På grund av att den förberedande undervisningen för gymnasiet omfattas av 
studiestödet: kostnad 100 000 euro per år fr.o.m. 2014.

På grund av att den förberedande undervisningen för yrkeshögskolestudier 
omfattas av studiestödet: kostnad 150 000 euro per år fr.o.m. 2013.

Uppföljning 

Inom uppföljningen av utbildning och forskning 2011–2016 

Indikatorer
• Antal barn som får undervisning i modersmålet jämfört med antal barn med 

främmande språk som modersmål inom grundutbildningen
• Andelen barn med främmande språk som modersmål som får specialundervisning 

jämfört med samtliga elever som deltar i specialundervisning 
• Andelen invandrarelever som övergår till andra stadiets utbildning direkt efter 

grundskolan och andelen invandrarelever som inte övergår direkt jämfört med 
det sammanlagda antalet elever 

• Andelen invandrarungdomar som avbrutit sina studier inom sin egen 
utbildningssektor och andelen invandrarungdomar som helt och hållet avbrutit 
sina examensinriktade studier (andra stadiet och grundskolan) 

• Procentuell andel examina som avlagts av studerande med invandrarbakgrund 
jämfört med antal avlagda examina samt studerande

6.3 Utvecklandet av social- och 
hälsovårdstjänsterna förutsätter mer  
kunskap om invandrarnas välfärd

Nuläge

De upplysningar som hänför sig till våra invandrares hälsa, välfärd och arbetsförmåga 
är synnerligen knapphändiga. I en undersökning av invandrarnas levnadsförhållanden 
som år 2002 genomfördes av Statistikcentralen undersöktes till Finland inflyttade 
vuxna personer från Ryssland, Estland, Somalia och Vietnamn. I jämförelse med 
Finlands övriga befolkning konstaterades invandrarnas åldersstruktur vara yngre, 
utbildning efter det grundläggande stadiet oftare saknas, arbetslöshetsgraden vara 
större och inkomsterna lägre. Arbetslöshet och låga inkomster innebär vanligen 
även för invandrare risker i fråga om välfärd och hälsa. Vid sidan av insamlingen av 
data är det i synnerhet för invandrarbarnens del, särskilt för dem som anländer utan 
vårdnadshavare av största vikt att säkerställa en stark tvärsektoriell utveckling och 
sammanjämkning av de åtgärder som ska vidtas.
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Forskningsprojekten (MAAMU och ETNOKIDS) om invandrarnas hälsa och 
välfärd

Institutet för hälsa och välfärd inledde år 2010 ett forskningsprojekt (MAAMU) om 
invandrares hälsa och välfärd. Inom projektet utarbetas en täckande grundutredning 
om hälsa, verksamhets- och arbetsförmåga jämte tillhörande omständigheter hos 
invandrare i arbetsför ålder. Målgruppen för utredningen består av 3000 vuxna 
personer (18–64-åringar) med rysk, somalisk och kurdisk bakgrund bosatta i sex 
städer (Helsingfors, Esbo, Vanda, Åbo, Tammerfors, Vasa).

I grundutredningen definieras faktorer som påverkar invandrarnas hälsa 
och arbetsförmåga samt utvecklas åtgärder med hjälp av vilka skillnader i hälsa 
mellan befolkningsgrupperna kan minskas och nya kultursensitiva hälsofrämjande 
medel tas fram. Likaså konstrueras utifrån grundutredningen tillsammans med 
kommunerna ett permanent uppföljningssystem. Det är meningen att resultaten 
från MAAMU-projektet ska vara klara innan utgången av 2012.

Institutet för hälsa och välfärd inledde på hösten 2011 inom ramen för projektet 
ETNOKIDS som genomförs av Finlands Akademi en undersökning av hälso- och 
välfärdsinformation om 13–16 år gamla invandrarungdomar. Målgruppen utgörs 
liksom i MAAMU-projektet av ungdomar med rysk, somalisk och kurdisk bakgrund 
bosatta i Helsingfors, Esbo och Vanda. Vid sidan av insamling av data utvecklas 
indikatorer som följer de ungas hälsa och välfärd inom ramen för ett indikatorprogram 
som finansieras av EU:s integrationsfond.

Vid sidan av projektet ETNOKIDS skulle det för invandrarbarns och ungas del, 
i synnerhet för de barn som saknar vårdnadshavare, inom barnskyddet finnas 
behov för en studie om invandrarbarn.  Information kunde insamlas om huruvida 
invandrarbarnen är överrepresenterade och huruvida barnskyddsbehovets orsaker 
och åtgärder avviker från motsvarande åtgärder och behov hos lokalbefolkningen 
samt om hur invandrarnas egna resurser och nätverk beaktas i barnskyddsarbetet 
(SHM återkommer till saken). 

Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (Kaste)

Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (Kaste) är ett 
strategiskt program för en reform av social- och hälsovården. Kaste-programmet är 
social- och hälsovårdsministeriets huvudprogram i vilket andra strategiskt viktiga 
program ska integreras. Som bäst pågår förberedelser för nästa programperiod 
(2012–2015) genom beredning av statsrådets beslut som innehåller den förestående 
programperiodens målsättning och åtgärder. Kommunerna kan hos social- och 
hälsovårdsministeriet ansöka om medel för utvecklingsprojekt som följer Kaste-
programmets prioriteringar och riktlinjer. 

Speciella frågor som gäller invandrarkvinnor 

Invandrarkvinnorna blir oftare än männen utanför tjänsterna. Om maken inte stöder 
sin hustrus deltagande i studier och andra tjänster som stöder integrationen, kan 
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hustrun hamna utanför det finländska samhället så att det kan te sig främmande 
för henne att sköta sina ärenden inom den kommunala servicen. I en särskilt sårbar 
ställning befinner sig de kvinnor som av familjeskäl har flyttat till Finland utan att ha 
någon utbildning. I en arbetsgrupp vid inrikesministeriet som arbetade åren 2008–
2009 kartlades situationen för de invandrarkvinnor som befinner sig i en sårbar 
ställning. Den information som samlades in av arbetsgruppen visade att de kvinnor 
som i egenskap av hustrur hade flyttat till Finland oftare än lokalbefolkningen hade 
råkat ut för familjevåld och våld i sin parrelation. Invandrarkvinnorna är likaså i 
proportion till sitt antal överrepresenterade på skyddshemmen: exempelvis utgör 
andelen invandrare en femtedel av mödra- och skyddshemmens kunder. Invandrarna 
har färre skyddsnät än lokalbefolkningen och det kan hända att våldsoffer in i det 
sista försöker dölja det inträffade för myndigheterna. En bakomliggande orsak kan 
även vara hemförhållanden och familjemodeller som hänför sig till kulturen.

Speciella frågor som gäller äldre invandrare 

Äldre invandrarkunder har rätt till tjänster för äldre enligt samma kriterier som 
andra äldre personer. Allt fler äldre invandrare finns likaså bland närståendevårdens 
kunder. En väl fungerande vägledning till tjänster är särskilt viktig för dem som 
kommit till landet som äldre invandrare och ofta har ett kontinuerligt behov för 
en längre tid av stöd och rådgivning för integration och välfärd. Informationen om 
tjänsterna måste ges på ett så klart och kundorienterat sätt som möjligt och så 
att hänsyn tas till invandrarnas språkkunskaper. Även metoder för uppsökande 
arbete borde utnyttjas bättre, eftersom tröskeln för en äldre invandrare att uppsöka 
tjänsterna kan vara högre än den genomsnittliga. På samma sätt spelar personlig 
rådgivning och samverkan med lokala organisationer en viktig roll liksom även 
hänsynen till äldre invandrares åsikter och kulturbakgrund vid planering och 
genomförande av tjänster och vård. 

Myndigheterna kan inte alltid i tillräcklig utsträckning tyda alla de faktorer, som 
till exempel hot om våld eller upplevelser av våld, som påverkar integrationen hos 
en invandrare med språkliga brister.  Feltolkningar av kundens situation kan också 
inträffa, om kunden inte kan bemötas med beaktande av de kulturella särdrag och 
den sensitivitet som tillfället kräver. Organisationerna har de facto en viktig uppgift 
i att till exempel inom projekt för uppsökande verksamhet finna invandrare som 
har hamnat utanför arbetslivet och samhället och dirigera dem till basservice och 
integrationstjänster. 

Medarbetarna inom äldreomsorgen behöver mer kunskap och utbildning 
om invandrarkunders kultur, seder och bruk. Den största utmaningen gäller 
frågor som hänför sig till språket. Tillgången till tolktjänster måste förbättras. 
Språkproblemen kan även underlättas genom utbildning för medarbetarna, men 
bäst kan problemet lösas genom att invandrare utbildas till medarbetare inom 
hemvården och andra tjänster som de äldre behöver. Invandrarmedarbetarnas 
språkkunskap och kulturkännedom underlättar arbetet med invandrarna samtidigt 
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som de på arbetsplatserna kan lära andra medarbetare känna olika kulturer.  Genom 
utbildning i invandrarnas kultur, seder och bruk förbättras den kunskap som behövs 
för att bemöta äldre invandrare och övervinna den osäkerhet och eventuella rädsla 
som hänför sig till situationen. 

Målsättning
1.       En stark grund för välfärden läggs, alla ges möjlighet till välfärd, och 

livsmiljön utvecklas till stöd för hälsa och välfärd*) så att invandrarnas 
specialbehov beaktas i främjandet av hälsa och välfärd samt i det sätt på 
vilket social- och hälsovårdstjänsterna ordnas. 

2.      Hälsoskillnaderna mellan befolkningsgrupperna minskas, även för personer 
med invandrarbakgrund.  

*) SHM:s strategi ”Ett socialt hållbart Finland 2020”, tre huvudstrategier

 
Åtgärder

1. Inom MAAMU- och ETNOKIDS-projekten samlas basfakta om målgruppernas 
hälsa och välbefinnande samt utvecklas medel för att minska skillnaderna 
i hälsa mellan befolkningsgrupperna. Utifrån projektets resultat bedöms 
behoven av att utveckla åtgärder och tjänster inom social- och hälsovården 
delvis riktade till vuxna och unga med invandrarbakgrund. Projektens resultat 
färdigställs i slutet av år 2012. (SHM)

2. Inom MAAMU- ja ETNOKIDS -projekten utvecklas fungerande uppföljnings-
system för kommunerna om invandrares hälsa, välbefinnande och arbetsför-
måga. Arbetet med systemen slutförs vid utgången av 2012. Genomförandet 
inleds enligt en tidtabell som fastställs separat. (SHM)

3. Kommunernas utvecklingsprojekt inom Kaste, (Det nationella programmet för 
utvecklandet av social- och hälsovården) följs upp ur invandrarnas perspektiv. I 
genomförandet av programmet och spridandet av god praxis utnyttjas Innokylä-
miljön och dess utbildningsnätverk. (SHM)

4. I arbetet för bekämpning av våld prioriteras bland annat en bättre identifiering 
av våld mot sårbara grupper, såsom invandrarkvinnor och barn. Särskilda 
åtgärder vidtas för att stödja integrationen av våldsoffer bland invandrarkvinnor 
och deras barn (Programmet för att minska våld mot kvinnor 2010–2015). (SHM, 
UKM)

5. Närings-, trafik- och miljöcentralerna bedömer i samarbete med kommunerna 
behovet av att i kommunernas integrationsprogram inkludera förebyggande av 
våld mot invandrarkvinnor samt en plan för att utbilda personer som arbetar 
med invandrare i att identifiera våld, sänka tröskeln för ingripande och att 
vägleda våldsoffer till stödtjänster. (ANM)
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6. Kommunerna uppmanas i sitt arbete för att utveckla tjänster för de äldre att 
beakta äldre invandrares behov enligt mainstreamingprincipen. (SHM)

7. Kommunerna uppmanas att beakta äldre invandrare då de utarbetar sina 
integrationsprogram. (ANM, SHM)

Finansiering

Finansiering med medel från SHM och EU:s strukturfonder (åtgärderna 1–4).
ANM anvisar inom budgetramen anslag till utbildningen i enlighet med åtgärd 4.

Eventuella behov av tilläggsfinansiering i fortsättningen 

Det är möjligt att minskningen av hälsoskillnaderna mellan invandrarna och hela 
befolkningen även förutsätter att social- och hälsovården vidtar målinriktade 
åtgärder. Social- och hälsovårdsministeriet bedömer behoven av detta efter att 
resultaten från MAAMU-projektet blivit klara i slutet av 2012.

Uppföljning 

Indikatorer utformas senare utifrån resultaten från MAAMU- och ETNOKIDS- 
projekten.
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7 Invandrarna till 
arbetsmarknaden

Nuläge

Invandrarnas arbetslöshetsgrad visade en sjunkande trend under hela 2000-
talet ända fram till den recession som vidtog i slutet av 2008. Detta till trots var 
arbetslöshetsgraden mer än dubbelt eller tre gånger så hög som hos hela befolkningen. 
Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik uppgick utlänningarnas 
arbetslöshetsgrad i slutet av 2010 till 28,6 procent och deras sysselsättningsgrad 
till 49,3 procent. 

Figur 11. Utveckling av arbetslöshetsgraden 2001–2010, utländska medborg-
are och hela befolkningen
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Källa: Hela befolkningen: Statistikcentralen, arbetskraftsundersökning samt för utlänningarnas del under åren 2001–2009: 
Statistikcentralen, sysselsättningsstatistik samt 2010: Arbets- och näringsministeriet, arbetsförmedlingsstatistik

För att sänka invandrarnas arbetslöshetsgrad som är högre i jämförelse med 
lokalbefolkningens ska utifrån offentliga arbetskrafts- och företagstjänster 
samt integrationsutbildningen bildas individuella, och då det behövs, långvariga 
tjänstepaket som motsvarar invandrarnas behov.

Över hälften av alla invandrare bor i Nyland. Nya riksomfattande, regionala och 
lokala arbetssätt och partnerskap ska sålunda införas till exempel som ett element 
i metropolpolitiken. Huvudstadsregionens intentionsavtal om effektivisering av 
sysselsättning och integration av invandrare (2010–2012) förlängs och innehållet i 
det nya avtalet fastställs under 2012 med beaktande av det första avtalets resultat 
och verkningar.
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Figur 12. Utländska arbetssökande och bland dem arbetslösa arbetssökande 
2011 i Nyland och annanstans i Finland

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

Arbetssökande Arbetslösa 
arbetssökande 

Arbetssökande Arbetslösa 
arbetssökande 

Nyland Övriga Finland

Källa: ANM, arbetsförmedlingstatistik

Enligt Statistikcentralens utredning höjs invandrarnas sysselsättning klart i relation 
till vistelsetiden i landet. Likväl finns det många hinder för snabb sysselsättning 
i början av vistelsen. Invandrare saknar ofta grundläggande information om hur 
man skaffar sig arbete, deras språkkunskap är bristfällig och det är ofta svårt att få 
utomlands förvärvad kompetens erkänd. Även diskrimineringen och attitydklimatet 
inom arbetslivet har sin betydelse; arbetslivet borde i sina attityder visa beredskap 
att ta emot invandrare. Observeras bör att följden av att arbetsmarknaden stängs blir 
att det är utlänningarnas arbetslöshet som allra först tilltar och under en recession 
växer snabbare än andras arbetslöshet.

Det går inte att sänka invandrarnas höga arbetslöshetsgrad och höja syssel- 
sättningen enbart genom kortvarig integrationsutbildning och effektiv arbetsför-
medling. För att sysselsätta dem behövs långvarigare åtgärdsperioder än för finländare 
och dessutom individuella sysselsättningsvägar. Väsentligt är att arbetskraftspolitisk 
integrationsutbildning finns att tillgå efter behov så att väntetiden till utbildningen är 
skälig. Efter de arbetskraftspolitiska åtgärder som vidtas efter integrationsutbildningen 
har invandrarna enligt arbets- och näringsministeriets utredningar lika lätt blivit 
sysselsatta eller t.o.m. lättare än finländare med hjälp av motsvarande åtgärder.

Den tilltagande mångfalden i arbetslivet bör också beaktas som en del av 
arbetslivets kvalitets- och utvecklingsproblematik. Det är av stor betydelse att 
invandrarna får tillräcklig information om arbetslivet, sina egna rättigheter och 
skyldigheter. Likaså är det viktigt att utveckla modeller med vilka arbetsgivarna 
uppmuntras att under anställningsförhållandet möjliggöra studier i finska eller 
svenska och att betrakta till exempel invandrare som talar engelska som arbetsspråk 
som en resurs och rekrytera dem för uppgifter som de lämpar sig för. 
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I diskriminering såväl vid rekrytering som i fråga om karriärutveckling bör 
ingripas och ett positivt attitydklimat utvecklas även inom arbetslivet. Det är viktigt 
att vid sidan av utbildning och träning för invandrare även utveckla en beredskap 
för mångkultur på arbetsplatserna samt färdigheter för ledning av mångfald. I syfte 
att främja mångfald i arbetslivet har god praxis utvecklats förutom i företagens 
eget utvecklingsarbete även inom EU-finansierade projekt. Också kommunerna har 
utvecklat sin personalpolitik för rekrytering av invandrare så att den motsvarar 
befolkningsandelen. Dessutom har de förbättrat mångfaldskompetensen på 
arbetsplatserna. Arbetsförvaltningen och andra instanser som producerar offentliga 
tjänster har rekryterat invandrare för dem då det har varit möjligt att utföra 
tjänster på deras eget språk. År 2012 utvecklas och testas med EU-finansiering 
verksamhetsmodeller för frivilliga förbindelser till stöd för mångfald hos olika 
arbetsorganisationer. Dessutom genomförs ett undersökningsprojekt om 
diskriminering i arbetslivet och i rekryteringssituationer samtidigt som arbets-
givares och medarbetares medvetenhet om förbudet mot diskriminering betonas. 
Förfaringssätt som bedöms som god praxis bör spridas.

Antalet utländska arbetssökande uppgick hos arbets- och näringsbyråerna år 
2010 till sammanlagt 56 000. Av dessa omfattades ca 16 000 av integrationsstöd.

Tabell 7. Antal personer som omfattades av integrationsstöd, deras delta-
gande i arbetskraftspolitiska åtgärder och placering på den öppna arbets-
marknaden 2006–2011

 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Antal personer som under året 
omfattades av integrationsstöd 

10 800 12 000 13 100 14 404 15 510 17 265

Antal nya integrationsplaner som 
uppgjordes under året 

4 281 4 962 5 277 6 270 7 885 7 144

Sammanlagt antal personer som omfatta-
des av arbetskraftspolitiska åtgärder:

9 300 10 462 11 662 12 947 14 032 15 647

Åtgärder av vilka personerna omfattades:

-arbetskraftspolitisk utbildning 
(integrationsutb.)

6 015 6 630 7 494 8 152 8 586 9 628

-utbildning jämförbar med arbetskrafts-
politisk utbildning/frivillig utbildning

4 363 4 925 5 424 6 257 6 918 6 603

-Arbetspraktik eller träning för arbetslivet 2 322 2 374 2 607 2 969 3 467 4 040

Antalet placeringar på den öppna 
arbetsmarknaden

7 616 8 666 9 685 8 678 10 810

Källa: FPA, ANM

Den arbetsrelaterade invandringen har under de senaste åren ökat och fortsätter att 
öka. Integrationsåtgärderna omfattar i allt högre grad även denna grupp.

Det är viktigt att beakta att en förutsättning för att de mål som ställs upp ska 
förverkligas är att diskriminering och fördomar också bekämpas i arbetslivet och att 
god praxis som stöder mångfald i arbetslivet utvecklas och sprids.
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Institutionen för socialvetenskaper vid Helsingfors universitet har på uppdrag 
av arbets- och näringsministeriet genomfört en undersökning om ’Diskriminering 
i arbetslivet och mätning av diskriminering i rekryteringssituationer’ (Larja 
L., Warius, J., Sundbäck, L., Liebkind, K., Kandolin, I. & Jasinskaja-Lahti, I., 2012. 
Discrimination in the Finnish Labor Market: An Overview and a Field Experiment on 
Recruitment. Helsingfors: Arbets- och näringsministeriet). Undersökningen består 
av en litteraturöversikt samt en empirisk fältstudie och publicerades i maj 2012.

Utifrån litteraturöversikten kan det konstateras att ca 40 procent av kvinnorna 
och ca 30 procent av männen själva har upplevt diskriminering i sitt nuvarande 
arbete. Mest diskriminering har upplevts av kvinnor som lider av en kronisk sjukdom 
eller funktionsnedsättning och minst av äldre män. Bland invandrarna rapporterar 
upp till hälften att de har utsatts för arbetsdiskriminering. Mot arbetssökande 
eller arbetstagare från etniska minoriteter har förekomst av diskriminering 
konstaterats i stort sett i samma utsträckning, vilket i proportion till denna fåtaliga 
grupp kan tolkas som ett vittnesmål om att invandrare är exceptionellt utsatta för 
arbetsdiskriminering. Diskriminering på andra grunder har påträffats i lägre grad.

Utifrån de preliminära analyserna av materialet i den empiriska delen kan göras 
gällande att diskriminering förekommer i samband med rekrytering inom de undersökta 
branscherna, restaurang-, bygg- och transport- samt kontorsarbetsbranscherna. 
Diskriminering förekommer i hög grad då arbetsansökningar sänds in och personer 
anmäler sig till arbetsintervju. I den empiriska delen utreddes diskriminering på 
grund av etniskt ursprung och kön. 

I Finland insamlas en stor mängd information om arbetsdiskriminering som 
kunde utnyttjas betydligt bättre. För att uppföljningen av arbetsdiskrimineringen ska 
kunna förbättras är det väsentligt att information om diskriminering i fortsättningen 
insamlas på ett samordnat och långsiktigt sätt. 

Målsättning
1.      Invandrarnas etablering i det finländska arbetslivet stärks. Målet är att höja 

sysselsättningsgraden och halvera arbetslösheten bland invandrare (ett 
mål i regeringsprogrammet).

2.      Arbetslöshetsgraden (2009, 19,7 %) bland invandrare sänks i huvudstadsre-
gionen och när det gäller grupper med hög arbetslöshetsgrad är målet att 
höja sysselsättningsgraden till 60 procent. 

3.      I åtgärderna inom programmet Samhällsgarantin för unga fästs särskild 
uppmärksamhet vid sysselsättningen bland invandrarungdomar.

4.      Mångfalden i arbetslivet stärks på arbetsplatser och i arbetsgemenskaper.
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Åtgärder 

1. Sysselsättningsfrämjande åtgärder för invandrare inkluderas i alla arbets-
kraftspolitiska projekt under regeringsperioden; i projektet Samhällsgarantin 
för unga, den offentliga sektorns rekryterings- och tutorprogram samt projektet 
för att sänka långtidsarbetslösheten.

2. Sysselsättningen bland invandrare främjas genom offentliga arbetskrafts- 
och företagstjänster. Tjänster erbjuds utifrån det uppskattade servicebehovet 
för invandraren. Invandrarskapet påverkar personens servicebehov, men 
bestämmer inte enbart de tjänster som erbjuds. I synnerhet:
a. Arbets- och näringsbyråernas servicemodell som genomgår en reform 

baserar sig på tre servicelinjer till vilka kunderna styrs enligt sitt 
servicebehov. Behoven hos invandrarkunder vid de olika servicelinjerna 
beaktas i utvecklingen av servicelinjerna.

b. Arbetsförmedling för invandrare: Effektiv identifiering och effektivt 
erkännande av invandrarens tidigare utbildning och kompetens (i 
samarbete med utbildningsarrangörerna). 

c. Arbets- och näringsmyndighetens kompetens då det gäller att bedöma 
invandrarkunders servicebehov och att skräddarsy tjänstepaket som 
motsvarar invandrarnas behov förbättras bl.a. genom att den kulturella 
kompetensen och insikterna i integrationslagen stärks. Som utbildare 
kan Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia fungera, och då fogas 
utbildningsbehoven till utvecklingsprogrammet för Salmia. 

d. Invandrarungdomar beaktas i genomförandet av samhällsgarantin för 
unga. Personalresurserna för handledning av invandrarungdomar utökas 
och ska enligt förslaget komplettera verksamheten. 

e. Perspektiven kring könssensitivitet beaktas för att motivera och aktivera 
invandrare att delta i träning av olika slag. 

f. Yrkesutbildning som arbetskraftspolitisk utbildning: invandrarnas 
språkinlärning stöds även i den ordinarie utbildning som följer på 
den förberedande utbildningen. Invandrare motiveras och vägleds till 
yrkesinriktad arbetskraftsutbildning och frivilliga studier som kan 
stödjas med integrationsstöd eller arbetslöshetsförmån.

g. Utbildning av typen SPECIMA erbjuds för invandrare som har för avsikt 
att få en examen som avlagts utomlands jämställd och erkänd.

h. Även invandrare medtas i vägledningen till gemensamt upphandlad 
utbildning på ett effektivare sätt än tidigare. Detta förutsätter att också 
arbetsgivare som deltar i utbildningen motiveras att beakta invandrare 
som en arbetskraftsresurs. 

i. År 2013 träder bestämmelsen om närings-, trafik- och miljöcentralernas 
samordningsansvar i kraft när det gäller livslångt lärande och livslång 
handledning i samarbete med olika aktörer. I koordineringen av 
samarbetet beaktas även invandrare och deras särbehov när det gäller 
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livslångt lärande och livslång handledning. I fråga om resultatstyrning 
säkerställs att ANM:s och UKM:s ansvarsområden och åtgärder är 
samspelta.

j. Invandrare uppmuntras till företagsverksamhet och vägleds till regionala 
företagstjänster som innehar specialkunskap. 

k. I rekryteringen främjas positiv särbehandling av invandrare, i synnerhet 
inom den offentliga förvaltningen.

3. God kvalitet och mångfald främjas i arbetslivet:
a. Mångfaldsledning och mångfaldsrekrytering främjas; diskriminering i 

samband med rekrytering identifieras och attitydklimatet påverkas. 
b. Diskrimineringssituationen i arbetslivet följs upp systematiskt och 

uppföljningsmekanismerna för diskriminering utvecklas på ett målinriktat 
sätt. Informationsinsamlingen om diskriminering i arbetslivet görs 
enhetligare och information samlas in systematiskt. Samarbetet mellan 
myndigheter intensifieras för att registerdata på ett bättre ska kunna 
utnyttjas i uppföljningen av diskriminering. (ANM, IM:s uppföljningsgrupp 
för diskriminering samt olika myndigheter). Dessa förslag ingår i den 
nyligen publicerade forskningsrapporten “Discrimination in the Finnish 
Labor Market”.

c. Mångfalden i arbetslivet beaktas i verkställighetsplanen för strategin för 
utveckling av arbetslivet och i det nationella samprojektet.

d. Mångfalden i arbetslivet stärks på arbetsplatser och i arbetsgemenskaper, 
så att det skapas en handlingsmodell och ett nätverk (Diversity Charter) 
för att utveckla mångfaldsåtgärderna i företag och andra arbets-
organisationer. (ANM i samarbete med Finnish Business & Society  
FiBS ry).

4. Invandrarnas vägledning och rådgivning i inledningsskedet effektiviseras. 
Inledande kartläggningar i enlighet med integrationslagen utvecklas för att 
stödja sådan rättidig språkundervisning och introduktionsutbildning som 
motsvarar behovet och därigenom sysselsättningen.

5. Antalet invandrarkunder i huvudstadsregionen beaktas genom att personal-
resurser anvisas till att vägleda kunderna till utbildning och till arbetslivet 
samt till personlig rådgivning i enlighet med intentionsavtalsprojektet i 
metropolpolitikprogrammet. Användningen av intentionsavtal för huvud- 
stadsregionen fortsätter och utvidgas så att avtalen även gäller inte-
grationsutbildning. De 40 årsverken som anvisats till arbets- och närings-
byråerna för att verkställa avtalet görs permanenta. Genom avtalet utvecklas 
även arbets- och näringsbyråernas och kommunernas gemensamma processer 
för att stödja invandrarnas tillträde till individuella åtgärder i rätt tid. God 
praxis som utvecklas sprids så att även andra regioner kan dra nytta av den. 
(ANM)
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Finansiering

Anslag från moment 32.30.51 anvisas till ovan nämnda ändamål.

Behov av tilläggsbudget som överskrider de statsekonomiska 
ramarna för åren 2013–2016 

Genomförandet av intentionsavtalet mellan staten och huvudstadsregionen (2010–
2012) i syfte att påskynda och effektivisera sysselsättning och integration av 
invandrare förutsätter permanent anställd personal som motsvarar 40 årsverken samt 
att 2 milj. euro anvisas för ändamålet (mom. 32.30.01 arbets- och näringsbyråernas 
verksamhetsutgifter).

Den resurs som motsvarar 40 årsverken och som behövs för genomförande av 
huvudstadsregionens intentionsavtal görs permanent genom att 2 milj. euro inom 
ANM:s ram överförs för ändamålet. 

Uppföljning 

 
Indikatorer
Invandrarnas 
• Arbetslöshetsgrad i jämförelse med hela befolkningen
• Arbetslöshetsgradens utveckling (uppföljning, målnivå: halvering av arbets- 

lösheten)
• Sysselsättningsgrad i jämförelse med hela befolkningen
• Sysselsättningsgradens utveckling (uppföljning)
• Sysselsättningsgraden i huvudstadsregionen och i grupper med hög arbetslös-

het (mål: höjs till 60 procent)
• Erfarenhet av placering i arbete som motsvarar utbildningen 
• Antal åtgärder i relation till antal personer och arbetslösa som är föremål för 

åtgärder (aktiveringsgrad)
• Placering av utländska medborgare som genomgått en aktiv åtgärd

7.1 Effektivare integrationsutbildning för allt fler 
personer

Nuläge 

Effektiv och behovsorienterad integrationsutbildning är en central väg till 
integration för invandrarna samt till deltagande i annan utbildning och till 
den öppna arbetsmarknaden. Integrationsutbildningen genomförs i regel som 
arbetskraftspolitisk vuxenutbildning på ett sådant sätt som föreskrivs i lagen om 
offentlig arbetskraftsservice (1295/2002). Dessutom kan integrationsutbildning enligt 
integrationslagen anordnas som frivilliga studier och då söker invandraren sig själv 
till utbildningen som kan få stöd förutsatt att förutsättningarna i integrationslagen 
uppfylls. 
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Integrationsutbildning som till största delen genomförs i form av arbets-
kraftspolitisk vuxenutbildning stöder en inriktning på arbetsmarknaden. Arbets-
livsorienteringen är en av utbildningens starka sidor som det även i fortsättningen är 
viktigt att bevara som en tydlig utgångspunkt för utbildningen. Problemet är att den 
arbetskraftspolitiska integrationsutbildningen i synnerhet i huvudstadsregionen 
har varit otillräcklig, vilket tidvis har orsakat synnerligen långa väntetider. 
Utbildningarna framskrider inte heller alltid på ett tillräckligt följdriktigt och 
målinriktat sätt, och en del invandrare går under hela integrationsperioden från kurs 
till kurs utan att förvärva tillräcklig språkkunskap eller få anställning. Ett tydligt 
behov av utbildning samt av mer handledning under pågående utbildning har även 
visat sig.

En odiskutabel utmaning för den arbetskraftspolitiska utbildningen är likaså att 
utbildningen inte når invandrargrupper utanför arbetslivet, till exempel hemma-
mammor eller äldre invandrare. Unga invandrare som har passerat läropliktsåldern 
och har ringa eller låg skolbakgrund har inte heller i detta nu någon klar och 
tydlig utbildningsmodell och faller emellan den grundläggande utbildningen och 
integrationsutbildningen för de vuxna. 

Möjligheten att söka sig till frivillig utbildning har delvis reparerat den 
arbetskraftspolitiska utbildningens problem och förbättrat invandrarnas möjligheter 
att delta i integrationsfrämjande utbildning och andra åtgärder. Hos läroinrättningar 
inom det fria bildningsarbetet anordnas frivillig integrationsutbildning som väl 
motsvarar vuxna invandrares utbildningsbehov. Möjligheten till jämställd utbildning 
täcker även den grundläggande utbildningen, gymnasie-, yrkes- och högskolestudier. 
Efterfrågan på utbildning visar en stigande trend. 

Av det stöd som Folkpensionsanstalten betalade som arbetsmarknadsstöd 
omfattades 2010 sammanlagt ca 15  500 invandrare som var kunder hos Arbets- 
och näringscentralerna. Av dessa deltog sammanlagt ca 14 000 personer i arbets-
kraftspolitiska åtgärder. Antalet personer som deltog i arbetskraftspolitisk 
integrationsutbildning uppgick till sammanlagt 8 568 personer som omfattades av 
integrationsplanerna. I den frivilliga utbildning som motsvarar arbetskraftspolitisk 
vuxenutbildning deltog 6 918 personer. Av dem som omfattades av Folkpensions-
anstaltens integrationsstöd deltog 3 467 personer i arbetspraktik eller arbetslivs-
träning.  En särskilt kraftig ökning av utbudet av motsvarande utbildning har skett 
i huvudstadsregionen där den motsvarande utbildningens andel under de senaste 
åren har utgjort ca 40 procent av all integrationsutbildning. Om antal deltagare i den 
frivilliga utbildningen, utbildningens innehåll, kursernas längd, eller resursernas 
fördelning och effekt finns ingen statistik eller uppföljning att tillgå.

Med hjälp av parallella åtgärder är det möjligt att förbättra ett utbildningsutbud 
som beaktar de individuella behoven hos invandrare som ska integrera sig. En 
integrationsutbildning som i allt större utsträckning anordnas i form av frivillig 
utbildning är likväl även förknippad med problem. Den integrationsutbildning som 
anordnas som arbetskraftspolitisk utbildning genomförs i enlighet med de grunder 
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i läroplanen som av utbildningsstyrelsen fastställts för integrationsutbildning samt 
undervisning i läs- och skrivkonst och med dem strävar man att klarlägga innehållet 
i integrationsutbildningen, betona integrationsutbildningens arbetslivskontakter, 
handledning samt möjligheter till en individuell utbildningsbana. Den frivilliga 
utbildningens målsättning bestäms i enlighet med var och en skolform och det är 
inte nödvändigtvis så att den utbildning som anordnas som frivillig till sitt innehåll 
motsvarar de mål som har uppställts för integrationsutbildningen. Till exempel 
kan det hända att det innehåll som hänför sig till arbetslivsfärdigheter inte ingår i 
de frivilliga utbildningarna. Det kan vara svårt att följa hur integrationsprocessen 
framskrider då man inte har exakt information om utbildningens innehåll och 
målsättning.

I projektet Delaktig i Finland som inleddes 2010 och avslutas 2013 utvecklas en 
ny modell för integrationsutbildningen. Syftet är att på ett effektivare sätt för alla 
invandrare skapa förutsättningar dels för studier i landets språk och samhällsregler 
som motsvarar deras behov och deras egen nivå och dels för en snabbare placering 
på arbetsmarknaden. Utifrån försöket kommer nödvändiga finansiella och operativa 
beslut samt lagstiftningsbeslut att fattas i syfte att utveckla integrationsutbildningen. 

Invandrarkvinnor som står utanför arbetslivet

Invandrarkvinnorna befinner sig i nyckelställning då det gäller familjers integration, 
men särskilt de kvinnor som stannar hemma och sköter sina barn kan av olika 
skäl hamna utanför integrationsutbildningen och andra åtgärder som stöder 
integrationen. Avsaknad av utbildningsmöjligheter som lämpar sig för deras 
livssituation, attityder som härrör från olika kulturer, vanor och seder inom 
familjen samt bristande språkkunskaper ställer hinder i vägen för integration och 
anställning samtidigt som skötseln av dagliga ärenden utanför hemmet försvåras. 
För invandrarkvinnor som stannar hemma och sköter sina barn bör vardagsnära 
undervisning ordnas så att barnens skötsel beaktas. Dessutom behöver kvinnorna 
både stödgrupper och möten med kvinnor i samma situation, där man bland annat 
behandlar seder och värderingar i det finländska samhället.
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Målsättning
1.      Tillgången till integrationsutbildning förbättras så att alla invandrare (inkl. 

föräldrar som tar hand om barnen hemma, personer med ringa utbild-
ningsbakgrund, personer med inlärningssvårigheter, personer som är med 
i arbetslivet) kan få utbildning som motsvarar deras behov inom ramen för 
de villkor och tidsfrister som anges i integrationslagen. Särskild uppmärk-
samhet fästs vid att invandrarkvinnor ska få jämlika möjligheter att bygga 
vägar till arbetslivet.

2.      Integrationsutbildningens effekt höjs på så sätt att utbildningen allt effek-
tivare stöder integrationen av invandrare, deras förutsättningar att få 
arbete och deras delaktighet i samhället. Nivån på språkundervisningen 
inom integrationsutbildningen höjs och undervisningen breddas, så att 
den ger faktiska färdigheter att bl.a. delta i utbildning som förbereder för 
grundläggande yrkesutbildning för invandrare samt förberedande utbild-
ning för yrkeshögskolestudier. 

Åtgärder

1. Tillräckliga resurser reserveras för integrationsutbildning. Till anskaffning 
av integrationsutbildning som erbjuds i form av arbetskraftspolitisk vuxen-
utbildning och till yrkesutbildning riktas minst ett anslag som motsvarar den 
proportionella andelen invandrarkunder hos arbets- och näringsförvaltningen, 
inom ramen för de resurser som anvisats i statsbudgeten. (ANM)

2. Det skapas klarhet i förvaltningen och finansieringen för ordnande av 
integrationsutbildning. En ny modell utvecklas för ordnande av utbildning som 
totalekonomiskt sett är effektivare och täcker alla invandrargrupper. (ANM, 
UKM)

3. I ESF:s ALPO-projekt och i projekten inom Delaktig i Finland utvecklas 
vägledningen till integrationsutbildning samt handledningen under tiden 
för utbildningen. I utvecklingsarbetet beaktar man även den tredje sektorns 
möjligheter att delta i rådgivning och utbildning för invandrare. Man ser till att 
praxis som bedöms vara god sprids. (ANM)

4. Inom projektet Delaktig i Finland utvecklas och utvärderas nya modeller för 
studier i finska/svenska, introduktion i det finländska samhället och förvärvande 
av färdigheter för arbetslivet samt utvärderas olika modeller för ordnande av 
integrationsutbildning. I modellerna utnyttjas också nätverksbildning mellan 
olika aktörer och organisationer, god praxis samt kamratstöd.
a. Särskild uppmärksamhet fästs vid ett tillräckligt utbud av språk-

undervisning på tillräckligt många nivåer för hemmamammor, 
studerande och förvärvsarbetande invandrare. För invandrarkvinnor som 
stannar hemma ordnas undervisningen i mån av möjlighet nära deras 
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bostadsområden för att möjliggöra kvinnornas deltagande. Dessutom 
stöds nätverksbildning, deltagande i kamratgrupper samt tid för studierna 
genom att man aktivt informerar om möjligheter till barnpassning. 

b. Invandrares möjlighet att delta i svenskspråkig integrationsutbildning 
säkerställs. 

c. Utifrån resultaten av projektet avgörs under år 2014 hur integrations-
utbildning för invandrare ska ordnas och finansieras. Samtidigt bereds 
nödvändiga ändringar i lagstiftningen. (ANM, UKM)

Finansiering

I statsekonomins ramar för åren 2013–2016 anvisades för integrationsutbildning för 
invandrare inom ANM:s huvudtitel en årlig tilläggsfinansiering på 5–20 milj. euro 
((5+10+20+20 milj. €) (åtgärd 1).

Finansiering inom ramen för ANM:s och UKM:s budget (åtgärderna 2–4).

Uppföljning 

Indikatorer
• Statistisk uppföljning av integrationsutbildningen (väntetider)
• Kvalitetsrespons för integrationsutbildningen; effekt samt deltagarnas 

utvärdering av god kvalitet. (OPAL- respons eller data som insamlas på annat 
sätt)

• Tidsåtgång från ankomst till landet och inledning av språkstudier till avläggande 
av kunskapsnivå 3 i allmän språkexamen (YKI) på mellannivå.

• Egen bedömning av hur tillräcklig språkkunskapen är och hur den påverkar 
möjligheten att få arbete
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8 Utländska studerande som 
resurs

Nuläge

Antalet utländska examensstuderande och deras andel av samtliga studerande 
har vuxit kraftigt på 2000-talet. Vid yrkeshögskolor och universitet studerade 
2001 sammanlagt något färre än 6  900 utländska examensstuderande. År 2010 
uppgick deras antal sammanlagt till ca 15700. Andelen utländska studerande har 
proportionellt vuxit mer vid yrkeshögskolorna (2001: 2  814, 2010: 7  892) än vid 
universiteten (2001: 4 063, 2010: 7 815). År 2010 kom den största delen av de utländska 
examensstuderandena vid universitet och yrkeshögskolor från Europa, Asien och 
Afrika. Av de utländska examensstuderandena vid universitet kom 44 % från Europa, 
38 % från Asien och 9 % från Afrika. Av de utländska examensstuderandena vid 
yrkeshögskolor kom 33 % från Europa, 38 % från Asien och 26 % från Afrika.

Figur 13. Utländska examensstuderande vid högskolorna i olika världsdelar 
2010 
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Källa: UKM, Statistikcentralen

Vid yrkeshögskolorna studerar så gott som samtliga utländska studerande enligt ett 
utbildningsprogram som leder till yrkeshögskoleexamen. Enligt program som leder 
till högre yrkeshögskoleexamen studerade endast ca 100 utländska studerande. Vid 
universiteten fördelar sig utländska studerande jämnare över olika examensnivåer. 
Flest utländska studerande studerade för högre högskoleexamen (ca 4  500). 
Doktorandstudier bedrevs av något färre än 2 700 utländska studerande och studier 
för lägre examina av ca 1 850 studerande. 
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Enligt Fpa:s statistik över studieförmåner 2010/2011 erhöll sammanlagt 2 460 
utländska studerande studiestöd för sina högskolestudier. Av dessa studerande 
kom 880 från EU-länder och ca 1580 från övriga länder. Den största gruppen 
EU-medborgare består av estniska medborgare (237) och den största gruppen från 
länder utanför EU/EES-området av ryska medborgare (405), kinesiska medborgare 
(147) och nigerianska medborgare (105). En del av högskolornas utländska 
examensstuderande är således med största sannolikhet personer som annars redan 
är bosatta i Finland och har kommit hit på andra grunder än i studieavsikter.

År 2010 inleddes vid yrkeshögskolorna en ny utbildningsform, en förberedande 
utbildning för invandrare. I yrkeshögskolelagen konstateras det att en yrkeshögskola 
inte för invandrare kan anordna avgiftsfri utbildning vars syfte är att ge den 
studerande språkliga och övriga behövliga färdigheter för yrkeshögskolestudier. 
Denna utbildning erbjöds 2010 vid sju yrkeshögskolor och samlade då totalt 
132 studerande. Den populäraste utbildningsbranschen var social-, hälsovårds- 
och idrottsbranschen inom vilken 58 procent av de invandrare som deltog i den 
förberedande utbildningen studerade. 

Sysselsättning i Finland av internationella studerande som avlagt 
examen i Finland

Årligen avläggs högskoleexamen i Finland av ca 2 000 utländska medborgare. Till 
exempel avlades 2009 lägre eller högre yrkeshögskoleexamen av 787 personer och 
universitetsexamen av 1 124 personer. Enligt uppgifter från Statistikcentralen fick 
49 procent av de utlänningar som hade avlagt examen arbete i Finland ett år efter 
att de hade utexaminerats.

Tabell 8. Utlänningar som efter att ha avlagt högskoleexamen 2007 stan-
nade i Finland samt deras sysselsättning enligt studienivå

Utlänningar av år 
2007 utexami-
nerade, antal

Personer bland 
dessa som 
vistades i Finland 
2008, %

Anställda i 
Finland av samt-
liga utexami-
nerade, %

Sysselsatta av 
dem som stannat 
i Finland, %

Samtliga studienivåer 
sammanlagt

1 332 67 % 49 % 73 %

Yrkeshögskoleexamen 534 70 % 54 % 77 %

Kandidatexamen 
(universitet)

70 70 % 41 % 59 %

Magisterexamen 
(universitet)

513 64 % 45 % 71 %

Doktorsexamen 190 66 % 45 % 68 %

Övriga examina (högre 
yh, licentiat, specialistut-
bildning för läkare)

25 68 % 44 % 65 %

Källa: Statistikcentralen
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Tabell 9. Utlänningar som efter att ha avlagt högskoleexamen 2007 stan-
nade i Finland samt deras sysselsättning enligt studiebransch 

Utlänningar av år 
2007 utexami-
nerade, antal

Personer bland 
dessa som 
vistades i Finland 
2008, %

Anställda i 
Finland av samt-
liga utexami-
nerade, %

Sysselsatta av 
dem som stannat 
i Finland, %

Alla områden sammanlagt 1 332 67 % 49 % 73 %

Det humanistiska och 
pedagogiska området

102 72 % 44 % 62 %

Området för kultur 115 64 % 37 % 58 %

Området för samhällsve-
tenskaper, företagseko-
nomi och förvaltning

337 61 % 41 % 69 %

Området för 
naturvetenskaper

155 74 % 52 % 70 %

Teknik- och 
trafikbranschen

372 69 % 54 % 78 %

Natur- och miljöbranschen 44 46 % 32 % 70 %

Social-, hälso- och 
idrottsområdet

185 74 % 65 % 88 %

Turism-, kosthålls- och 
ekonomibranschen 

22 73 % 50 % 69 %

Källa: Statistikcentralen

Det tilltagande antalet internationella studerande har även åtföljts av en allt livligare 
diskussion om deras möjligheter att svara på Finlands framtida behov av arbetskraft. 
Man har bland annat diskuterat i hur hög grad läroinrättningarna i sitt urval av 
studerande till olika utbildningsbranscher beaktar sådana behov som sannolikt 
kommer att aktualiseras på arbetsmarknaden i Finland. 

Å andra sidan har det framkommit att de flesta studerande gärna skulle 
stanna i Finland, men att de på grund av bristfällig språkkunskap och sparsamma 
arbetslivskontakter har svårt att hitta en arbetsplats. Efter avslutade studier har en 
studerande en möjlighet att söka arbete i sex månaders tid. Tiden har betraktats 
som kort, men om det huvudsakliga problemet är svaga kunskaper i språket, är en 
förlängning av tiden knappast en lösning på problemet. 

Även den ändring av medborgarskapslagen som trädde i kraft 1.9.2011 gjorde det 
lättare för personer som har genomfört sina studier i Finland att söka sig till den 
finländska arbetsmarknaden och placera sig där efter avslutade studier. En person 
som har genomfört sina studier i Finland och har inlett sin integrationsprocess och 
språkinlärning redan under studietiden har i princip lättare att binda sig till den 
finländska arbetsmarknaden än en person som inte har några tidigare kontakter i 
Finland. 
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Uppehållstillstånd som beviljas studerande

Antalet internationella studerande har tilltagit under de två senaste åren. År 2011 
kom flest studerande från Ryssland (1 173), från Kina (781) och från Vietnam (330). 
Ett relativt stort antal studenter kom också från Nigeria och Nepal. 

Årligen fick ca tio procent av de sökande ett negativt beslut som svar på sin ansökan. 
Vanligtvis förvägrades uppehållstillståndet antingen på grund av urkundsförfalskning 
eller otillräcklig utkomst. Förfalskningar konstaterades såväl i identitetsbevis, 
studie- och arbetsintyg som i kontoutdrag och sjukförsäkringshandlingar.

Tabell 10. Beslut om uppehållstillstånd för internationella studerande 
2009–2011

År Positivt Negativt Sammanlagt antal 
beslut

2009 3 993 334 4 327

2010 4 990 505 4 995

2011 5 460 511 5 971

Källa: Migrationsverket

Målsättning
1.       I undervisnings- och kulturministeriets internationaliseringsstrategi har 

kvoter fastställts för antalet utländska examensstuderande (20 000) samt 
andelen utlänningar i universitetens forskarskolor (20 %).  

2.      Högskolorna ser till att de internationella studenternas studier löper  
smidigt och främjar deras sysselsättning genom att beakta olika språkliga 
och kulturella faktorers inverkan när utbildning och behövliga stödtjänster 
ordnas. Samtidigt utvecklar högskolorna välfungerande rutiner för erkän-
nande av examina som avlagts utomlands och kompetens som förvärvats 
annanstans liksom även för komplettering av kompetensen.

Åtgärder

1.  Högskolorna fortsätter att utveckla språkundervisningen, praktiken och de 
övriga åtgärderna för internationella studerande.

2.  Högskolorna utvecklar i samarbete med arbetslivet sådana rutiner för praktik 
som stöder integreringen i arbetslivet och som gör det lättare för internationella 
studerande och studerande med invandrarbakgrund att få anställning i det 
finska näringslivet och inom den offentliga sektorn. 
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Uppföljning

Antalet utländska examensstuderande följs i avtalsförhandlingarna mellan UKM 
och högskolorna samt utifrån den återkoppling som ges under åren mellan 
förhandlingarna. I den finansieringsmodell för universiteten som träder i kraft 
2013 påverkas finansieringen både av antalet examina som avläggs av utländska 
studerande och av andelen utländsk undervisnings- och forskningspersonal.

Undervisnings- och kulturministeriet följer internationaliseringen med hjälp av 
ett mångsidigt täckande indikatorpaket. Uppföljningsobjekten utgörs till exempel av 
studentutbyte, undervisning på främmande språk, utländsk personal, sysselsättning 
av utländska studerande samt andelen studenter med invandrarbakgrund av antalet 
högskolestuderande. En del uppföljningsobjekt är nya, varför avtal om leveranser av 
nytt material har ingåtts med Statistikcentralen. 
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9 Kommunplats till alla som 
beviljas internationellt skydd

Nuläge

Invandrare inkl. personer som beviljas internationellt skydd har i likhet med finska 
medborgare rätt att välja sin boendekommun. En kommun kan på frivillig väg med 
ELY-centralerna avtala om att det till kommunen anvisas personer som beviljats 
internationellt skydd samt om produktion av tjänster för främjande av integration 
och om ersättning av kostnader.

Årligen behöver ca 2 000–3 000 kvotflyktingar och personer som har beviljats asyl 
samt deras familjemedlemmar en boendekommun. Avtalen mellan ELY-centralen 
och kommunen har inte medfört ett tillräckligt antal platser och man är tvungen att 
köa för en kommunplats. Därtill tog sig 2011 ca 1 000 personer som hade beviljats 
A-uppehållstillstånd frivilligt och på egen hand till olika kommuner och om dem 
finns ingen täckande uppföljning om huruvida de omfattas av integrationstjänsterna.

Efter att ha fått uppehållstillstånd väntar kvotflyktingarna i flyktingförhållanden 
ca 8–10 månader på att få flytta till Finland. I en del fall har väntetiden förlängts till 
hela två år. Exempelvis är väntetiden för personer som av FN:s flyktingorganisation 
(UNHCR) klassificerats som nödfall ca 6–7 månader. Enligt UNHCR:s bedömning 
skulle de ha varit i behov av omedelbar placering till exempel av säkerhetsskäl 
eller för att de behöver akut sjukvård. I december 2011 väntade 59 kvotflyktingar i 
flyktingläger eller motsvarande tillfälliga förhållanden på en kommunplats i Finland. 
Under väntetiden är förhållandena ofta omänskliga och barnens möjligheter till 
skolgång bristfälliga. Under väntetiden föreslår UNHCR inte heller en omplacering 
av flyktingen i ett annat mottagande land.

Även de asylsökande måste efter att ha fått sitt uppehållstillstånd oskäligt 
länge vistas i mottagningscentraler i väntan på en kommunplats. I slutet av 
februari 2012 vistades hos mottagningsenheterna ca 430 personer som hade fått 
A-uppehållstillstånd i väntan på en kommunplats. År 2011 uppgick den genomsnittliga 
väntetiden till ca 6 månader. 

Boendekostnaderna för dem som hade fått A-uppehållstillstånd och bodde på 
en mottagningscentral uppgick 2011 i genomsnitt till 1 350 euro4 per månad, vilket 
innebär att de kalkylerade kostnaderna under väntetiden för 100 personer utgör 
ca 135 000 euro per månad och för sex månader alltså ca 810 000 euro. På längre 
sikt uppkommer dessutom merkostnader på grund av att integrationen fördröjs. 
Såväl humanitärt som kostnadsmässigt sett är läget särskilt alarmerande då det 
inte går att hitta en kommunplats för en minderårig person som vistas i landet utan 
vårdnadshavare. 

4 Omfattar även mottagningspenning för vuxna samt brukspenning som betalas för barn
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Då väntetiderna förlängs bistår mottagningscentralerna dem som fått 
uppehållstillstånd och hjälper dem att söka lösningar och självmant flytta ut ur 
mottagningscentralen. Det här förfarandet har i genomsnitt förkortat väntetiden till 
sex månader. Dessutom har självständig flyttning utan handledning av myndigheterna 
blivit vanligare. Den självständiga flyttningen går huvudsakligen till större städer 
till släktingar och vänner, vilket i synnerhet i kommunerna i huvudstadsregionen 
ökar trångboddheten och bostadslösheten bland invandrarna. Dessutom är det 
inte säkert att dessa personer söker sig till integrationstjänsterna, vilket gör att 
förfarandet medför en risk för utanförskap. 

Invandrarna tas med i beräkningsgrunderna för statsandelarna för basservicen 
i de kalkylerade kostnaderna för förskoleundervisningen och den grundläggande 
utbildningen. Detta har ingen större betydelse för statsandelen för basservicen. 
Enligt regeringsprogrammet kommer kommunernas statsandelssystem att förnyas 
inom ramen för kommunstrukturreformen. Systemet förenklas och förtydligas 
och görs mer sporrande. Inom reformen av statsandelssystemet utreds grunderna 
för statsandelen för den grundläggande utbildningen i syfte att förstärka fortsatt 
tillgång till en likvärdig grundläggande utbildning av jämn kvalitet. Målsättningen är 
att finansieringen av den grundläggande utbildningen i allt högre grad ska basera sig 
på indikatorer som beskriver den grundläggande utbildningens verksamhetsmiljö, 
till exempel andelen invandrare i kommunens befolkning.

Skillnader mellan kommunerna kan tydligt skönjas då man kontrollerar hur de 
ersättningar5 som betalas för dem som har beviljats internationellt skydd räcker 
till att täcka kostnaderna för åtgärderna i inledningsskedet. Skillnaderna beror 
bland annat på beräkningssättet, antalet inflyttade i kommunen och deras profil 
samt kommunens sätt att ordna tjänster för inledningsskedet. Den kalkylerade 
ersättningen höjdes från början av 2010 med 10 procent och från början av 2011 med 
10 procent av den kalkylerade ersättningen för över 7 år fyllda barn. Ersättningstiden 
för den beräknade ersättningen för kvotflyktingar förlängdes från tre till fyra år från 
och med 1.9.2011.

Mottagandet i kommunerna av personer som beviljats internationellt skydd 
förutsätter även att personalen inom basservicen och annan service har tillräcklig 
kunskap för mottagande och integration av dessa personer. För förbättring av dessa 
färdigheter behövs koncentrerad informationsförmedling, material på många språk 
om klientarbete samt utbildning. Dessutom behövs det systematisk utvärdering av 
olika förfarandens effekt och kostnadseffektivitet samt spridning av förfaringssätt 
som bedömts som god praxis.

5 Kalkylmässig ersättning, ersättning till fullt belopp till exempel för integrationsstöd eller utkomststöd, kostnader 
för långvarig och betydande social- och hälsovård på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom, ordnande av 
tolktjänster samt ordnande av vård och stöd för barn utan vårdnadshavare
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Målsättning
1.      En kontrollerad och systematisk styrning till kommunerna av personer som 

beviljats internationellt skydd förstärks. Både kvotflyktingar och asylsö-
kande som fått uppehållstillstånd anvisas utan dröjsmål en kommunplats 
när uppehållstillstånd har beviljats. Personer som klassificerats som nödfall 
tas emot utan dröjsmål. Kommunplatser som motsvarar behoven säkras för 
barn och ungdomar som bor i landet utan vårdnadshavare.

2.      Personer som beviljats internationellt skydd anvisas en kommunplats och 
placeras snabbt och flexibelt så att de kommer att omfattas av de första 
integrationsåtgärderna (inledande kartläggning, upprättande av integra-
tionsplan och åtgärder) och detta varje gång sker smidigt inom integra-
tionslagens tidsramar.

Åtgärder

1. Staten och kommunerna avtalar i enlighet med regeringsprogrammet om 
samarbete för effektivare kommunplacering, som bl.a. stöds genom:
a. En plan som utarbetats för stegvis höjning av ersättningen till kommunerna 

så att ersättningsnivån motsvarar kostnadsutvecklingen.
b. Starkare riksomfattande informationsstyrning för att förbättra de 

kommunanställdas kompetens.
c. Satsning på mottagande av personer i sårbar ställning genom extra 

finansiering och vägledning som beviljas inom ramen för Haapa-projektet 
i syfte att utveckla mottagningstjänster riktade till dessa personer.

d. Tillräcklig arbetskraftspolitisk integrationsutbildning av hög kvalitet.
e. Utveckling av den basinformation som avses i integrationslagen 

samt andra riksomfattande rådgivnings- och vägledningstjänster6 på 
personernas eget språk. (ANM)

f. Placering av minderåriga asylsökande som fått ett positivt beslut på orter 
där kommunplats kan erbjudas utan dröjsmål.

2. I samband med reformen av statsandelssystemet utreds möjligheterna att i 
högre grad binda den grundläggande utbildningens finansieringsreform till 
de indikatorer som beskriver den grundläggande undervisningens verksam-
hetsmiljö, exempelvis till andelen invandrare i en kommun. (FM, ANM, UKM)

3. Inrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet och Migrationsverket 
effektiviserar samarbetet med ELY-centralerna, förläggningarna och 
kommunerna, förtydligar ansvarsfördelningen och avtalar om hela styrnings-
processen från flyktinglägret till kommunen. (ANM, IM, Migri)

6 till exempel www.infopankki.fi, www.finfo.fi 

http://www.finfo.fi
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Finansiering

Den höjning på 5 procent för barn under 7 år av de kalkylerade ersättningarna 
till kommunerna för personer som beviljas internationellt stöd medför på årsnivå 
från och med 1.1.2013 ett behov av ett anslag på ca 640 000 euro. Finansiering av 
höjningen föreslås inom ramen för ANM:s och UKM:s budgetmedel. (åtgärd 1a).

I syfte att förbättra samarbetet mellan stat och kommun förbereds för Europeiska 
flyktingfonden ett riksomfattande utvecklingsprojekt. (ANM)

Behov av tilläggsbudget som överskrider de statsekonomiska 
ramarna för åren 2013–2016 

Modeller för koordinerad informationsstyrning jämte kostnadseffekter utreds 
genom en förutredning senast 31.5.2012. På miniminivå kommer ibruktagandet av 
systemet 2013 att under det första året medföra kostnader på 500 000 € och under 
åren därpå kostnader på 1 miljon €. Anslagsbehoven inkluderas i en framställning 
om behov av tilläggsanslag för statens integrationsprogram. (åtgärd 1b).

Utvecklandet av basinformationsmaterialet finansieras 2012 genom ESF:s ALPO-
projekt. Från och med 2013 behövs för uppdatering, produktion och distribution av 
materialet ett anslag på 500 000 € som inte ingår i arbets- och näringsministeriets 
ram. Anslagsbehoven inkluderas i en framställning om behov av tilläggsanslag för 
statens integrationsprogram (åtgärd 1e).

Uppföljning 

Antal kommunplatser och väntetider 
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10 Främjande och finansiering av 
statens integrationsprogram

Under regeringsperioden säkerställs förverkligandet av målen i linje med 
prioritetsområdena i statens integrationsprogram med hjälp av lagstiftnings-, resurs- 
och informationsstyrning. De lagstiftningsbehov som förutsätts för genomförandet 
av programmet har identifierats i förberedelserna för programmet.

Varje ministerium ser till att de anslag som förutsätts för genomförandet av 
statens integrationsprogram anvisas i ministeriets huvudtitel. Enligt ramarna 
för statsfinanserna 2013–2016 ska anslagen för den arbetskraftspolitiska 
integrationsutbildningen under ramperioden gradvis höjas från den nuvarande 
årsnivån 34 milj. euro till 54 milj. euro (5 + 10 + 20 + 20 milj. euro). Vid beredningen 
av programmet har även sådana anslagsbehov identifierats och antecknats, som 
överskrider ramen och som med nuvarande invandrarantal anses vara av betydelse 
för att genomförandet av integrationsprogrammet och själva integrationen ska 
lyckas. Till dessa behov kommer ställning att tas då beslut fattas om budgeten för 
år 2013.

Invandrarnas behov betonas även för genomförande och finansiering av andra 
projekt (t.ex. projektet Samhällsgarantin för unga). Dessutom införs i riktlinjerna för 
nästa strukturfondsperiod ett tillägg om att integration och goda etniska relationer 
ska främjas på ett sådant sätt att det under fondperioden ska kunna anvisas tillräcklig 
finansiering och genomföras brett upplagda projekt.

En kraftigt tilltagande invandring som åtföljs av möjligheten att hålla anslagen 
för en integration i inledningsskedet på nuvarande nivå är inte en hållbar lösning. 
Då antalet utlänningar bosatta i Finland enligt prognosen i jämn takt ökar med 
15 000 personer per år, ökar deras antal från nuvarande 200 000 till ca 330 000 
personer senast år 2020 och till 660  000 personer senast 2040. En otillräcklig 
satsning av resurser leder till att fullvuxna invandrare hamnar utanför arbetskraften. 
Detta fördröjer allmänt taget integrationen, medför utbildningsklyftor och risk för 
utanförskap i många generationer samtidigt som det mångdubblar kostnaderna för 
integrationen för en lång tid. Genom att tillräckliga resurser anvisas skulle en sådan 
utveckling för Finlands del likväl kunna förebyggas. 

Att invandringen får en profil med större variation och att prioriteringen övergår 
från en humanitär inflyttning till inflyttning av familjemedlemmar, studerande 
och personer som fått uppehållstillstånd på grund av arbete måste också tas i 
betraktande. För dessa grupper har inga resurser alls anvisats. Genom att resurser 
anvisas för integration av studerande och personer i arbetslivet skulle dessa få 
större möjligheter att röra sig på den finländska arbetsmarknaden och utnyttja sin 
utbildning och sin kompetens. 
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Vid beredningen har därtill identifierats primära åtgärdsbehov som inte är fullt 
finansierade i det statsfinansiella rambeslutet (2013–2016):
• Integrationssamarbetet mellan staten och kommunerna i huvudstads-

regionen utvecklas som ett led i regeringens metropolpolitik. Målet 
är att förlänga intentionsavtalet om immigrationen vid utgången av den 
nuvarande perioden (2010–2012) och göra dessa årsverken permanenta inom 
AN-tjänsterna (40 årsverken). Den övriga fördelningen av statsanslagen enligt 
avsiktsförklaringen preciseras vid förhandlingar under 2012. (ANM, UKM, MM)

• Samarbetet mellan staten och kommunerna stärks i enlighet med 
regeringsprogrammet. Målet är att personer som får internationellt skydd ska 
styras till kommunerna på ett kontrollerat sätt utan dröjsmål. Inom ramen för 
finansieringen är målsättningen att genomföra följande åtgärder:
 – Ersättningssystemet för kommunernas mottagning av personer som 

beviljats internationellt skydd utvecklas stegvis. I det första skedet höjs 
den kalkylerade ersättning som betalas för mottagande av barn under 7 år 
med 5 procent från och med 1.1.2013. Effekten av höjningen är ca 600 000 
euro på årsnivå och den genomförs inom arbets- och näringsministeriets 
ram. Följande steg är en helhetsbedömning av ersättningarnas 
tillräcklighet och fördelning samt utbetalningssystemets funktion senast 
30.6.2013. Målet är en tillräcklig ersättningsnivå, förenkling av systemet 
och minskat behov av resurser för verkställande av utbetalningarna. 
Resultaten från bedömningen utnyttjas även vid statsandelsreformen när 
man bedömer hur det relativa antalet invandrare och/eller flyktingar som 
bor i kommunen ska påverka fastställandet av statsandelarna.

 – För att integrationsprogrammets mål ska uppnås krävs en stark och 
koordinerad tvärsektoriell informationsstyrning som riktar sig till  
den regionala och lokala nivån. Denna styrning ordnas genom en myndig-
hetsgemensam kompetenscentermodell som bygger på existerande 
strukturer och samarbete i nätverk. Syftet med verksamheten är att 
höja kompetensen för integrationsarbete hos personer som verkar 
inom basservicen och andra offentliga tjänster. Verksamhetsformerna 
omfattar uppföljning, datainsamling, systematisk bedömning av 
nationell och internationell praxis samt spridning av beprövad god och 
kostnadseffektiv praxis, information, utbildning, konsultation samt stöd 
till forskning och lokal utvecklingsverksamhet. En förhandsutredning 
om ordnandet och finansieringen av styrningen blir färdig före 31.5.2012. 
Utifrån utredningens resultat kommer arbets- och näringsministeriet 
att inrätta ett tvärsektoriellt utvecklingsprojekt. Totalkostnaden för att 
starta den koordinerade styrningen 2013 är 500 000 euro och fr.o.m. 2014 
är kostnaden 1 miljon euro per år.



  8382 

 – Möjligheterna att använda beprövad bästa praxis på riksnivå ökas 
genom det kompetenscenter för integrationsverksamhet som håller på 
att byggas upp.

 – Möjligheterna att finansiera utvecklingsarbete för integrationsverksamhet 
säkerställs genom den nya strukturfondsperioden riktlinjer.

• Behovet av tilläggsanslag för utvecklande av småbarnsfostran utreds i 
det fortsatta beredningsarbetet.

• Förberedande undervisning för gymnasiestudier: från och med 2014 behövs 
ett tilläggsanslag på 3,5 miljoner euro varav kommunernas andel utgör 1,75 
milj. euro. från och med 2015 behövs ett tilläggsanslag på 7 miljoner euro varav 
kommunernas andel utgör 3,5 milj. euro. 

• den förberedande undervisningen för gymnasiestudier kommer att omfattas 
av studiestödet: kostnaden uppgår till 100 000 euro per år fr.o.m. 2014.

• Den förberedande undervisningen för yrkeshögskolestudier kommer att 
omfattas av studiestödet, vilket medför: kostnader som uppgår till 150 000 
euro per år fr.o.m. 2013.

• årlig uppdatering och distribution av den basinformation som avses i 
integrationslagen: anslagsbehov 500 000 euro fr.o.m. 2013.

• Utifrån resultaten av studien om invandrares hälsa och välfärd (IHV:s 
MAAMU-projekt, ETNOKIDS-projektet), bedöms i slutet av 2012 behovet av 
målinriktade åtgärder inom social- och hälsovården.

• Utifrån resultaten av projektet Delaktig i Finland bedöms behovet av åtgärder 
för utveckling av integrationsutbildningens tillgänglighet, omfattning och 
effekter.

• Riksomfattande serviceprojekt för främjande av sektorsövergripande 
integration av den ryskspråkiga befolkningen: 200 000 euro.
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11 Uppföljning av statens 
integrationsprogram

För att utveckla integrationsverksamheten, underlätta invandrarnas integration och 
fördela resurna rätt behövs det en noggrannare uppföljning av genomförandet och 
effekterna av integrationsåtgärderna. I integrationsenheten vid inrikesministeriets 
migrationsavdelning utarbetades under åren 2009 och 2010 utifrån resultat av 
tidigare utvecklingsarbete inom två av EU:s integrationsfond delfinansierade projekt 
ett uppföljningssystem i tre delar för integrationsåtgärder, integration och goda 
etniska relationer: 

1)  indikatorer som beskriver invandrarnas levnadsförhållanden, 
2)  serviceundersökningar avsedda för kommunerna och arbets- och närings-

byråerna samt
3)  en undersökning avsedd för invandrare, en s.k. invandrarbarometer.

 
Utifrån resultaten från uppföljningssystemet sammanställs regelbundet en 
helhetsöversikt av integrationstillståndet som ska utgöra bakgrundsinformation 
och stöd för beslutsfattandet. Uppföljningssystemet tas i bruk under år 2012. 
Uppföljningen av statens integrationsprogram samordnas med insamlingen av data 
från uppföljningen. 

Med hjälp av indikatorerna för invandrarnas levnadsförhållanden produceras 
statistiskt uppföljningsmaterial för delområden inom integrationen som valts ut 
från invandrarnas levnadsförhållanden och som bland annat hänför sig till offentlig 
service, språkkunskap, utbildning och kompetens, socioekonomisk välfärd, 
relationerna mellan lokalbefolkning och invandrare, deltagande på arbetsmarknaden 
och inom medborgarsamhället, säkerhet och icke-diskriminering samt invandrarnas 
integration och trivsel. 

Med hjälp av serviceundersökningar hos kommunerna samt arbets- och närings-
byråerna kartläggs och bedöms tjänsterna för invandrare liksom även tjänsternas 
tillräcklighet. I undersökningarna kontrolleras både integrationstjänsterna som 
sådana och hur väl basservicen motsvarar invandrarnas behov. Största delen av 
frågorna är självutvärderingsfrågor. 

I invandrarbarometern tillvaratas invandrarnas egna åsikter och erfarenheter 
som hänför sig till integrationsåtgärderna, deras egen integration och etniska 
relationer, dvs. till åtgärder och deras effekter samt tjänster och delaktighet. 
Barometerns frågor hänför sig liksom indikatorerna och serviceundersökningarna 
till integrationens olika delområden.

All den information som behövs om invandrarnas integration kan likväl inte fås 
fram enbart med hjälp av dessa medel som ingår i uppföljningssystemet, varför även 
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separata utredningar och undersökningar behövs. Uppföljningssystemet producerar 
inte heller någon information om kostnadseffektiviteten hos integrationsåtgärderna 
eller tjänsterna.

Genomförandet av statens integrationsprogram och förverkligandet av målen 
följs likaså inom ramen för uppföljningen av regeringsprogrammet. Mer detaljerad 
uppföljningsinformation om mål och åtgärder som fastställts i programmet 
behandlas i den integrations- och migrationspolitiska ministerarbetsgruppen samt 
i tjänstemannasamarbetsgruppen för integration. 

Kostnaderna för ett permanent uppföljningssystemet av integrationen uppgår till 
100 000 euro per år.
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Bilaga 1

Begrepp

Utlänning
• Person som inte är finländsk medborgare.

Invandrare
• Person som flyttar från ett land till ett annat. Allmänbegrepp som gäller alla 

personer som flyttar på olika grunder.

Migrant
• Person som flyttar från ett land till ett annat för att där skapa sig ett nytt liv. 

Emigrant eller immigrant.

Person med främmande språk som modersmål
• I Finland bosatt person vars modersmål är något annat språk än finska, svenska 

eller samiska.

Första generationens finländare (i stället för andra generationens invandrare)
• I Finland bosatt barn till en person som invandrat till Finland.

Flykting
• Utlänning som har en motiverad anledning att frukta förföljelse på grund av 

ursprung, religion, nationalitet, viss social tillhörighet eller politisk uppfattning. 
Flyktingsstatus ges en person som av staten beviljas asyl eller som av UNHCR 
uppfattas som flykting. 

Kvotflykting
• Person som av FN:s flyktingorganisation (UNHCR) uppfattas som flykting 

och som beviljats inresetillstånd till Finland inom den i budgeten fastställda 
flyktingkvoten.

Asylsökande
• En person som begär skydd och uppehållsrätt i en främmande stat. Personen 

har inte ännu uppehållstillstånd i Finland.

Person som beviljas internationellt skydd
• En person som beviljats flyktingstatus eller uppehållstillstånd på grund av 

alternativt skydd eller på grund av humanitärt skydd.
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Återflyttare
• 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 finsk härkomst. De sistnämnda är av finsk nationalitet men inte 
finska medborgare.

Integration
• En invandrares individuella utveckling vars syfte är deltagande i arbetslivet 

och samhällsverksamheten samtidigt som personen bevarar sitt eget språk 
och sin kultur. 

Integrationsverksamhet
• Åtgärder som anordnas av myndigheterna i syfte att främja och stödja 

integrationen. Åtgärderna definieras i en personlig integrationsplan.

Integrationsplan
• Individuell plan eller familjeplan om åtgärder och tjänster som stöder 

förutsättningarna för förvärvande av tillräcklig kunskap i finska eller svenska 
språket jämte övriga behövliga kunskaper och färdigheter.

Integrationsstöd
• Stöd som erbjuds under tiden för integrationsplanen. Som integrationsstöd 

betalas antingen arbetsmarknadsstöd eller utkomststöd.

Rehabiliteringsutbildning
• Omfattar undervisning i finska eller svenska språket och vid behov undervisning 

i läs- och skrivkonst samt annan undervisning som underlättar tillträde till 
arbetslivet och till fortsatt utbildning samt andra sociala färdigheter.

• Anordnas i regel som arbetskraftspolitisk utbildning. Frivilliga allmänbildande 
studier kan även inkluderas i integrationsplanen och då kan studierna omfattas 
av integrationsstöd.

Basservice
• Alla tjänster som grundar sig på speciallagstiftning och för vilkas anordnande 

och finansiering kommunerna ansvarar, i synnerhet de lagstadgade tjänster 
inom social- och hälsovården samt undervisnings och kulturväsendet som 
omfattas av statsunderstödssystemet.
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Lain kotoutumisen edistämisestä mukaisesti valtioneuvosto päättää valtakunnallisesta kotouttamisen kehittämisestä laatimalla 
hallituskaudelle kotouttamisen tavoitteet ja toimenpiteet sisältävän valtion kotouttamisohjelman. Ohjelma on valmisteltu nyt 
ensimmäisen kerran. Ohjelma sisältää hallituksen painopistealueet kotouttamiselle vuosille 2012–2015 ja se on valmisteltu 
hallitusohjelmakirjausten mukaisesti. 

Suomeen ulkomailta suuntautuva muutto on viime vuosina sekä monipuolistunut että ollut huomattavassa kasvussa. Muut-
tuvan tilanteen myötä monikulttuurisuus ja -kielisyys tulevat yhä suuremmassa määrin osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Tällä 
hetkellä maahanmuuttajien työttömyysaste on kolminkertainen kantaväestöön nähden ja maahanmuuttajanuorten syrjäytymisriski 
viisinkertainen kantaväestön nuoriin nähden. Maahanmuuton kasvu asettaa kehittämistarpeita julkisille palveluille samalla kuin 
erityisten kotouttamistoimenpiteiden merkitys kasvaa. 

Valtion kotouttamisohjelmalla tehostetaan kotouttamistoimenpiteiden valtakunnallisen tason suunnittelua, toimeenpanoa ja seurantaa. 
Kotouttamispolitiikka on sisällöltään vahvasti monialaista ja edellyttää tiivistä yhteistyötä eri hallinnonalojen välillä. Valtion kotouttamis-
ohjelma on kattava ja konkreettinen toimenpideohjelma, jossa maahanmuuttajaväestön tarpeet otetaan läpäisyperiaatteella huomioon 
kaikilla politiikan aloilla, etenkin työllisyys-, koulutus-, asumis- sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ohjelma on sovitettu yhteen muiden 
valtakunnallisten ohjelmien kanssa.

Ohjelman yleisenä tavoitteena on maahanmuuttajien osallisuuden tukeminen yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. Samalla vah-
vistetaan perustaa eri väestöryhmien väliselle toimivalle vuorovaikutukselle sekä hyville etnisille suhteille. Niin ikään onnistunut 
kotouttamispolitiikka edellyttää kaikkien hallinnonalojen sitoutumista yhdenvertaisuuteen, syrjimättömyyteen ja rasismin ehkäisyyn 
sekä myönteisen asenneilmapiirin edistämiseen. 

Ohjelman erityisiä painopisteitä ovat maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen sekä maahanmuuttajalasten ja -nuorten 
sekä perheiden ja naisten tuki. Työllistymistä edistetään etenkin työhallinnon palveluita ja kotoutumiskoulutusta, erityisesti suomen 
ja ruotsin kielen opetusta kehittämällä, mutta myös tukemalla työelämän monimuotoistumista ja laatua yhteistyössä työmarkkina-
järjestöjen kanssa. Maahanmuuttajaperheitä tuetaan varhaiskasvatusta, koulutusta sekä sosiaali- ja terveyspalveluita kehittämällä. 
Maahanmuuttajalasten ja -nuorten osalta oleellista on riittävien kieli- ja muiden opiskeluvalmiuksien sekä koulutuspolkujen 
sujuvuuden varmistaminen. Niin ikään asunto-, liikunta- ja kulttuuripolitiikalla edistetään kotoutumista arjessa. Lisäksi kotoutu-
mispolitiikassa painotetaan kansainvälistä suojelua saavien sujuvaa ja hallittua ohjautumista kuntiin sekä valtion ja kuntien hyvää 
yhteistyötä. Myös kansalaisyhteiskunnan ja järjestöjen kytkeminen mukaan kotouttamistyöhön on ohjelman tärkeä lähtökohta.

Maahanmuuton kasvu edellyttää panostusta kotouttamiseen ja ohjelman valmistelussa tunnistettu myös lähivuosien tärkeimpiä 
lisämäärärahatarpeita.
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In accordance with the Act on the Promotion of Integration, the Government must decide on the national development of integration by 
preparing a government integration programme for its term of office, covering the integration objectives and measures. The programme 
has been prepared in line with the Government Programme. Now drawn up for the first time, the programme covers the Government’s 
priorities for integration for 2012–2015.

In recent years, immigration into Finland from abroad has seen a notable increase and become more varied. As the situation changes, 
multiculturalism and multilingualism will increasingly form part of Finnish society. Currently, the unemployment rate of immigrants is three 
times that of the majority population, and immigrant youths face five times the risk of social exclusion compared to young people in the 
majority population. Growth in immigration is putting the development of public services under pressure, while the importance of specific 
integration measures is increasing. 

Through the Government Integration Programme, the planning, implementation and monitoring of integration measures are being 
enhanced at national level. Integration policy has a strong multidisciplinary orientation in terms of content and requires close cooperation 
between various administrative branches. The Government Integration Programme is an extensive and concrete action plan, taking the 
needs of the immigrant population into account through mainstreaming in all policy sectors, especially within employment, education, 
housing and social and health care services. The programme has been reconciled with other national programmes. A general objective of 
the programme is to support participation by immigrants in all sectors of society, while reinforcing the foundation for good ethnic relations 
and smooth interaction between various population groups. Successful integration policy also requires commitment of all administrative 
branches to equality, non-discrimination and the prevention of racism, as well as the promotion of positive attitudes. 

Promoting the employment of immigrants and support for immigrant children and young people, families and women constitute specific 
focus areas of the programme. Employment is promoted, particularly by developing the services offered by the employment administration, 
alongside integration training, and the teaching of Finnish and Swedish in particular. Further measures include supporting the increasing 
diversity and quality of working life, jointly alongside labour market organisations. Immigrant families are supported by developing early 
childhood education, education and social and health care services. Where immigrant children and young people are concerned, it is 
essential to ensure sufficient linguistic and other competences required for studying, as well as smooth education paths. In addition to this, 
housing, sport and cultural policy promote integration in everyday life. Integration policy also emphasises smooth and controlled direction 
of people under international protection towards municipalities, as well as good cooperation between the state and municipalities. Inclusion 
of civil society and organisations in integration efforts is an important starting point for the programme. 

Increasing immigration requires that efforts be invested in integration. While preparing the programme, key needs for extra funding in 
the coming years were also identified.

Contact person whithin MEE: Employment and entrepreneurship department/Sonja Hämäläinen, tel. +358 29 504 7112
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Statens program för integrationsfrämjande 
Regeringens prioriteringar för 2012–2015

Under de senaste åren har invandringen från utlandet till Finland både blivit  
månsidigare och ökat avsevärt. I och med att situationen förändras blir kulturell 
och språklig mångfald i allt större utsträckning en del av det finländska samhället. 
Den ökade invandringen medför utvecklingsbehov för de offentliga tjänsterna  
samtidigt som betydelsen av särskilda integrationsåtgärder ökar. 

Genom statens program för integrationsfrämjande effektiviseras planeringen, 
genomförandet och uppföljningen av integrationsåtgärderna på riksomfattande 
nivå. Till sitt innehåll är integrationspolitiken starkt sektorsövergripande och  
förutsätter nära samarbete mellan olika förvaltningsområden. Statens program  
för integrationsfrämjande är ett täckande och konkret åtgärdsprogram, där  
invandrarbefolkningens behov beaktas genomgående inom alla politiksektorer,  
i synnerhet inom sysselsättnings-, utbildnings-, boende- samt social- och 
hälsovårdstjänsterna. 
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