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Denna publikation är baserad på verksamhet och observationer i Grankulla och Kyrkslätt inom projektet 
Vår gemensamma kommun (2017–2020). Den betonar vägledning och rådgivning, ordnande av tjänster, 
tredje sektorns verksamhet, individens delaktighet och samarbete mellan olika sektorer inom kommunens 
integrationsarbete och verksamheten som stöder den.  

Publikationen lämpar sig bäst för kommuner med under 50 000 invånare som för första gången tar 
emot personer som erhållit internationellt skydd och även som tilläggsmaterial för alla instanser som 
är intresserade av integration av invandrare. Publikationen kompletterar andra befintliga handböcker 
om integration av invandrare som finns tillgängliga inom olika projekt och vid Kompetenscentret för 
integration av invandrare.

Samhällets förmåga att anpassa sig till de förändrade behov som mångfalden medför är också en 
förutsättning för dubbelriktad integration. Integrationen av invandrare sker i första hand på lokal nivå, där 
det är viktigt att finna den egna kommunens och boendeområdets tjänster och bygga sociala nätverk. 

I det praktiska integrationsarbetet kan det förekomma utmaningar som har att göra med kommunens 
verksamhetsmiljö, invandrarnas bakgrund samt relationerna mellan aktörer. Den viktigaste insikten 
från projektet har varit stärkandet av samarbetet, kommunikationen och dialogen mellan parterna. 
Regelbunden dialog med andra kommuner och olika aktörer behövs också för att bygga upp och utveckla 
helheter som främjar integrationen. Projektets olika aktiviteter och idéer har också presenterats och 
vidareutvecklats på basis av dialog med närområdets kommuner.

Att öka invandrarnas delaktighet och välbefinnande är ett av projektets huvudsyften. Dessa är också 
centrala mål för Europeiska unionen. Därför har EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond fungerat 
som huvudfinansiär för detta projekt. 

I Grankulla och Kyrkslätt har projektet samarbetat med olika sektorer, lokala organisationer och 
församlingar inom kommunerna. Tanken om att lägga fram idéer och ställa frågor i stället för att 
använda statiska modeller kom däremot från föreningen Kasvajat ry. Designbyrån A45 har ansvarat för 
publikationens grafiska utförande. Kuuma-trakten (www.kuuma.fi) och Kommunförbundet ombads 
kommentera publikationen. 

Varmt tack till vår finansiär samt alla samarbetspartners och alla som kommenterat publikationen.

Å projektet Vår gemensamma kommuns vägnar  

Julia Jänis, Kaisu Lempinen och Pia Rinne 



PERSON SOM FÅR INTERNATIONELLT SKYDD
en person som har beviljats flyktingstatus, status som subsidiärt skyddsbehövande eller med det jämförbar status 

DUBBELRIKTAD INTEGRATION 
en process av gemensam förändring där 

samhället förändras då befolkningen blir 
mångsidigare och invandraren förkovrar 

information och färdigheter som behövs i samhället och arbetslivet

INTEGRATIONSFRÄMJANDE

sektorsövergripande främjande och 
stödjande av integration med hjälp 

av myndigheters och andra aktörers 
åtgärder och tjänster

INVANDRARE

en person som flyttat till Finland och 

som vistas i landet med ett tillstånd 

som beviljats för annat än turism 

eller därmed jämförbar kortvarig 

vistelse 

FLYKTING

person som beviljats flyktingstatus av FN:s flykting-
organ (UNHCR) och som har flytt utanför sitt hemland 

för att få skydd och som har välgrundad fruktan för 
förföljelse på grund av sitt ursprung, sin religion, na-
tionalitet eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp 

eller på grund av sin politiska uppfattning

PERSON MED UTLÄNDSK BAKGRUND

PERSON MED FRÄMMANDE SPRÅK 
SOM MODERSMÅL

person vars modersmål är 
registrerat i befolkningsdatasys-

temet som något annat än finska, 
svenska eller samiska

ASYLSÖKANDE

en person som söker skydd 
och uppehållsrätt i en 

främmande stat

INTEGRATION

invandrarens och samhällets interaktiva 
utveckling med målet att ge invandraren 

de kunskaper och färdigheter som behövs i 
samhället och arbetslivet samtidigt som in-
vandrarens möjligheter att upprätthålla sitt 

eget språk och sin egen kultur stöds

Vad pratar vi om? 

person vars enda kända 

förälder eller båda föräldrar är 

födda utomlands
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Aktörer som arbetar med 
integration av invandrare...
Inom kommunen främjas integration genom olika 
tjänster och organisationer. En del av ämbetsverken 
och instanserna som ingår i helheten kan vara 
belägna utanför kommunen. Det är också viktigt att 
ta individens sociala nätverk och dess betydelse i 
beaktande som en väsentlig del av helheten.

Bilden åskådliggör hur integrationsarbetet och 
verksamheten som stöder den är organiserad på 
projektorterna. På andra orter kan arbetet vara 
organiserat på andra sätt.



...Och hur de kan se 
ut för personer som 
flyttat till 
kommunen? 
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Att fundera på

Betydelsen av samar-
bete i integrationen? 

?

? ?
? ?



“För att utveckla samarbetet föreslår jag att 
en workshop ordnas för myndigheter som 
arbetar med integration inom olika sektorer. 
Genom workshopen kunde vi bekanta oss 
med varandras specialkunnande och då skulle 
vi bättre veta vem man kan kontakta i vilka 
ärenden. Det skulle också vara bra om det fanns 
en intern lista med kontaktuppgifter på personer 
som arbetar med integration inom kommunen. 
Listan borde vara tillgänglig för alla. Utöver 
kontaktuppgifter kunde det stå i vilka slags 
ärenden man kan kontakta personen i fråga.” 

Kommunal myndighetsperson 1

“Kunden, d.v.s. invandraren, borde stå i 
centrum för vår verksamhet. Gemensamma 
verksamhetsmodeller är viktiga i 
integrationsärenden även om vår sektor 
inte annars samarbetar så mycket med en 
del sektorer. Särskilt i övergångsskeden är 
nätverksmöten nyttiga då olika sektorer har sina 
egna stödformer som vi inte alltid är tillräckligt 
medvetna om. Huvudsaken är att invandraren 
får bästa möjliga stöd i olika livsskeden.”

Kommunal myndighetsperson 2

“Min invandrarvän ber mig hela tiden om hjälp 
med olika formulär och ansökningar. Hen säger att 
kommunens anställda inte har tid att hjälpa med 
sådant. Det skulle vara bra att någon gång hålla 
ett gemensamt möte där man klart och tydligt 
går igenom vilka ärenden som endast hör till 
myndigheterna och i vilka vi frivilliga kan och får 
hjälpa. Vi borde också veta när och var det finns 
en öppen mottagning till vilken man kan vägleda 
en invandrare som behöver hjälp.  Kommunens 
myndigheter ger aldrig ut mera information om 
en invandrares situation, trots att detta skulle 
underlätta vår verksamhet. Om det är så att 
tystnadsplikten hindrar att man ger ut uppgifter, 
skulle det vara bra att nån gång förklara detta t.ex. 
vid gemensamma utbildningar.”

Frivillig

“Det kommer kontinuerligt nya frivilliga 
och en del börjar som frivilliga utan vår 
organisations utbildning och koordinering. 
Tillsammans med kommunen skulle vi 
kunna skapa en egen informationspärm 
för de frivilliga, i vilken roller och ansvar 
är klart definierade. Tillsammans med 
kommunens representanter skulle vi kunna 
hålla regelbundna möten och komma överens 
om tillvägagångssätt så att vi tillsammans 
till förmån för invandrarna skulle kunna 
komplettera varandras integrationsarbete. 
Det är också bra om en representant för 
vår organisation är med i kommunens 
integrationsarbetsgrupp.”

Organisation

“Det finns så många aktörer att tillräcklig 
koordinering behövs för att bygga upp 
samarbete och verksamhetsmodeller. 
Kommunens integrationsarbetsgrupp 
är en bra kanal via vilken man kan dela 
information och komma överens om 
samarbetsstrukturer mellan kommunens 
olika sektorer. Dessutom behövs en instans 
som samlar ihop tredje sektorns aktörer. Min 
roll är att administrera den här helheten och 
sörja för informationsutbytet mellan olika 
aktörer. Dessutom försöker jag iaktta var 
informationsutbytet eller samarbetet knagglar 
och jag upplever det som min uppgift att hitta 
lösningar till sådana utmaningar.”

Invandrarkoordinator

Hur bygger 
man upp ett 
fungerande

ATT FUNDERA PÅ 

Hur kan man finna en gemensam vision?  Med 
vilka borde man diskutera och i vilka frågor? 

Hurdan information behöver jag få från de andra 
parterna?

“Jag skulle önska att man nån gång grundligt 
skulle förklara vem som är kommunens 
representant och vem som är frivillig. Nu 
huserar Minna, Tuomas, Elina, Virpi och Anna 
kring vår familj. Jag är redan helt konfys 
gällande vem som representerar vilken instans 
då fem olika personer som vill ”hjälpa” oss kan 
vara med på mötena. De säger alltid sin roll så 
snabbt och i vårt hemland har vi inga sådana 
stödformer som det finns här, så de är svåra 
att förstå om man inte tydligt förklarar vad de 
betyder med hjälp av en tolk.  “

Invandrare

samarbete 
mellan olika 
  aktörer?  
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Tematiska informationsmöten för grupper är interaktiva möten 
som ordnas med en eller flera tolkar, där man behandlar olika 
teman som hör ihop med vardagen och samhället i Finland samt 
lokala tjänster och fritidsverksamhet.  

Representanter för olika tjänster, myndighetsinstanser och organisationer, eller båda, kan vara 
talare vid informationsmötena. Informationsmötena kan också vara aktiverande och innefatta 
t.ex. övning i att sköta ärenden elektroniskt eller hur man utför första släckning vid brand. 
Informationsmötena kan hållas i lokaler som tillhör t.ex. församlingar, skolor och tjänster.  
Vid informationsmötena kan man också använda utbildade erfarenhetsexperter som talar 
invandrarnas språk. Informationsmötena för grupper ersätter inte den enskilda handledningen. 

Alla informationsmötena som ordnats inom projektet Vår gemensamma kommun har varit 
2-3 timmar långa beroende på temat som behandlats och antalet tolkar. Teman har bestämts 
utifrån frågor som uppkommit i det vardagliga integrationsarbetet. Lokala tjänster och aktörer 
har stått i fokus i både allmänhetens frågor och i diskussioner. 

 ° För sin del skapar informationsmötena kontext vad gäller den finländska varda-
gen och samhället samt lokala tjänster och fritidsaktiviteter för de som flyttat till         
Finland. 

 ° Tjänster och fritidsaktiviteter kan presenteras enligt behov och intresse vid informa-
tionsmötena. Personlig kontakt kan sänka tröskeln för att söka sig till en tjänst eller 
fritidsaktivitet. I samband med informationsmötena kan man också informera om 
eventuella ändringar och andra aktuella ärenden (t.ex. sommar- och semestertider). 

 ° Vid informationsmötena har man möjlighet att på sitt eget modersmål ställa frågor 
om det man är mest fundersam över (även icke läs- och skrivkunniga). 

 ° Vid informationsmötena är det möjligt för sådana som flyttat till kommunen sam-
tidigt eller vid olika tidpunkter att finna kamratstöd och dela erfarenheter inom 
samma språkgrupp och mellan olika språkgrupper.

 ° Man kan stärka förtroendet för instanser mot vilka det kanske finns fördomar 
(t.ex. polisen) och behandla ärenden ur en preventiv synvinkel (t.ex. brand- och 
trafiksäkerhet, sexualhälsa). 

Tematiska 
informationsmöten 

1

Vad är det fråga om?

 Varför ska man hålla 

informationsmöten för grupper?

TESTAT!
Projektet Vår gemensamma kommun har ordnat 

informationsmöten tillsammans med bl.a. följande 
instanser:  Fpa, Räddningsverket, polisen, ekonomi- 

och skuldrådgivningen, Settlementförbundet, 
kommunens preventivrådgivning, idrottstjänsterna, 

medborgarinstitutet, invånarparken, biblioteket, lokala 
föreningar och församlingen.

Förtsättning följer



 Kontrollista som stöd för 
genomförandet

 � Vilket ämne är nu aktuellt i kommunens integrationsarbete? I vilket 
skede av integrationen är invandrarna som informationstillfället 
ordnas för? Vilka är deras behov? Kunde man bjuda in en lokal 
föreningsaktör att kort presentera sin verksamhet vid 
informationsmötet? Har någon verksamhet redan börjat som det 
skulle vara bra att informera om vid informationsmötet?

 � Väcker någon instans rädsla eller fördomar hos invandrarna och skulle 
det vara möjligt att bjuda in denna till informationsmötet för att 
demontera befintliga uppfattningar? 

 � Hålls informationsmötet enligt språkgrupp eller för flera språkgrupper 
på en gång? Hur mycket tid behövs det för att behandla ärendet 
med tolken/tolkarna/den språkkunniga erfarenhetsexperten? Vilken 
instans ordnar tolkningen och tillställer eventuellt material på 
förhand?

 � Vilken tid på dagen är det bra att ordna informationsmötet? I vilka 
lokaler? Vem borde informeras om lokalreserveringen? Behövs det 
barnvård? Var ordnas den? Varifrån och hur bekostas den? 

 � Hur sänds inbjudningarna? Hur hittar allmänheten till platsen? Vem 
vägleder och informerar sådana som eventuellt går vilse? 

 � Har man för avsikt att föra in uppgifter gällande deltagande i 
informationsmötet i kunddatasystemet? 

 �  Hur regelbundet ska informationsmöten ordnas? Finns det något tema 
som det skulle vara bra att regelbundet föra på tal?

Nå, hur ska vi då gå 

vidare?

1
För informationsmötet 
behövs en ändamålsenlig 
lokal, tolkar på ort och 
ställe och en som talar om 
ämnet (eller en utbildad 
erfarenhetsexpert som 
talar språket i fråga). 

Om man har för avsikt att 
använda flera tolkar är det 
bra att kontrollera att det är 
möjligt för tolkarna att tolka 
samtidigt.  

2

Då man använder tolk förlängs tiden 
som behövs för att tala om saker, 
diskutera och ställa frågor. Därför 
är det bra att reservera tillräckligt 
mycket tid för informationsmötet.

3
I fråga om tidpunkten för 
informationsmötet lönar 
det sig att beakta integra-
tionsutbildningen och andra          
faktorer som eventuellt 
påverkar tidpunkten för    
ordnandet av infotillfället. 

I samband med mötena kan 
man kartlägga önskemål 
gällande informationsmöte-
na och samla in skriftlig 
respons om man så önskar. 

Vid mötena är det bra om 
det finns deltagarlistor 
och det är en god idé 
att föra in deltagandet i 
kunddatasystemet. 

Det är en god idé att berätta 
om informationsmötena 
redan i samband med 
de första mötena med 
invandrare, så att den 
som flyttar till kommunen 
från början får veta om 
verksamheten som ordnas 
och dess syfte. 

4
5

6
7

8

Det är en god idé att tänka på 
barnvårdsarrangemang ifall 
man har för avsikt att bjuda in 
föräldrar till små barn. 
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En informationspärm som delas ut till hemmen och som 
innehåller viktig information om Finland, kommunen 
man bor i, tjänster som finns att få, boende och annat 
nödvändigt.

Genom integrationspärmen får den som flyttat till kommunen genast väsentlig 
information för vardagen. Material som producerats av olika instanser kan 
bifogas i pärmen. En invandrare som flyttat till kommunen kan även informeras 
om webbsidor som innehåller nyttig information, såsom infofinland.fi och 
movingtofinland.fi, samt om relevanta lokala sidor och sociala medier. 
Integrationspärmen kan utnyttjas i handledningsverksamheten (även av de 
frivilliga). 

 ° Personen får genast information om den egna kommunen.

 ° Man kan bläddra i innehållet i lugn och ro och alltid återkomma (i motsats till 
information som givits muntligt som man lätt kan glömma).

 ° Med hjälp av pärmen kan en frivillig vän vid behov visa saker som har att göra med 
boende och skötsel av hemmet. 

 ° I pärmen kan man förvara viktiga handlingar i separata plastfickor som är försedda 
med centrala instansers logon (kommunen, Fpa, banken, hälsovården, skattebyrån).

 ° Pärmens innehåll kan användas som stöd för både handledningsarbetet och de 
tematiska informationsmötena för grupper. 

 ° Pärmens innehåll kan vid behov uppdateras och innehållet kan skräddarsys för 
enskilda behov. 

Integrationspärm

2

Vad är det fråga om?

Varför ska man skapa 

en integrationspärm?

TESTAT!
Inom projektet Vår gemensamma kommun producerades 
pärmar i vilka man samlade eget material och material 

från andra instanser, både skriftligt material och 
bildmaterial. Pärmarna delades ut till invandrare med 
flyktingbakgrund som flyttade till kommunen. För en 

språkgrupp sammanställde man pärmarna tillsammans 
i en separat workshop. Särskilda informationspärmar 

sammanställdes också som stöd för personalens arbete.   

Förtsättning följer



Nå, hur ska vi då gå 

vidare?

1
Pärmen kan vara en vanlig 
spiralpärm med viktigt 
material i plastfickor som 
man själv kan bläddra i.

Det är bra om pärmen innehåller ett 
formulär med kontaktuppgifterna till 
den som får pärmen (namn, adress, 
telefonnummer, personbeteckning) 
och kontaktuppgifter till viktiga 
kontaktpersoner och instanser 
(socialarbetarens/socialhandledarens 
namn och telefonnummer, 
telefonnumret till nödcentralen, den 
frivilligas namn och telefonnummer, 
hälsocentralens tidsbeställning och 
jour).

2

Inom olika projekt har man sammanställt material på de 
inflyttade personernas modersmål (bl.a. tigrinja, arabis-
ka, dari, farsi, swahili) (material för självstudier i finska 
språket, handböcker om boende och återvinning). Dessa 
kan vid behov samlas i pärmen tillsammans med bildmate-
rial från Papunet och finska basordlistor med illustrationer.

Pärmen kan vara likadan för 
alla, eller kan skräddarsys 
enligt personens språk och 
utbildningsnivå.

Det är bra om det finns tomma 
plastfickor i pärmen som är 
försedda med olika centrala 
instansers logo (kommunen, Fpa, 
banken, hälsovården, skattebyrån). 
Det är bra att instruera pärmens 
användare att förvara brev från 
dessa instanser i plastfickorna. 
Då är förvaringen av dokument 
hemma mera organiserad och det 
är lättare att finna olika handlingar 
senare.

3

4 5

6
Pärmen kan 
presenteras också 
för kommunens 
frivilliga som kan 
använda pärmen 
i den vardagliga 
handledningen. 
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 Kontrollista som stöd för 
genomförandet

 � Vilka förutsättningar har den som flyttat till kommunen att 
söka material på webben? Hurudant material behöver personen? 
Är materialet och kontaktuppgifterna i pärmen uppdaterade? 
Vilken instans ansvarar för att uppdatera och vid behov 
skräddarsy pärmen?

 � Är en större mängd personer, t.ex. kvotflyktingar, på kommande 
samtidigt? Kan man då sammanställa deras pärmar samtidigt?

 � När är det bäst att ge pärmarna till de som flyttat till 
kommunen?

 � Kunde de frivilliga och/eller invandrarna som redan bor i 
kommunen med gemensamma krafter sammanställa pärmarna 
för de nya som är på kommande?
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Det är bra att ordna utbildning för personalen i att 
möta och arbeta med kunder från olika kulturer. 

Det väsentliga i utbildningen är inte nödvändigtvis att öka personalens 
kulturkännedom, utan snarare att öka dess medvetenhet om och förståelse 
för kultursensitivt arbete samt dess förståelse för flyktingskapets kontext. 
Det är bra att ordna utbildning för behov som lyfts fram av personalen 
eller cheferna och skräddarsy utbildning för olika sektorer. En del 
utbildningshelheter kan ordnas också för flera olika sektorer samtidigt för att 
stärka samarbetet. 

 ° Finländska myndigheters kännedom om olika kundgruppers behov och en hänsynsfull 
och vidsynt inställning till personer från olika kulturer är viktig för att kunna främja 
integrationen av människor i ett land som är nytt för dem utan att glömma deras 
individualitet.

 ° Då dess kunskap stärks får personalen färdighet för att möta mångfald, vilket kan ses i 
form av mer kvalitativ och kundinriktad service.

 ° Att personal från flera sektorer förenas i utbildningen kan bidra till att stärka 
samarbetet. 

 ° Det kan också ske personalförändringar. Utbildningarna ger dessutom möjlighet att 
uppdatera hela personalens färdigheter.

Personal-
utbildning

3

Vad är det fråga om?

 Varför ska man ordna 

personalutbildning?

TESTAT!
Utbildningar som ordnats inom projektet Vår 
gemensamma kommun är bl.a. S2-utbildning 

och språkmedveten fostran, hur man möter en 
traumatiserad invandrare med flyktingbakgrund, 
mångkulturella familjer inom familjetjänsterna 

och barnskyddet, kultursensitivitet i möten 
inom småbarnspedagogiken och skolor samt 

invandrarnas sexualhälsa.  

Förtsättning följer



Nå, hur ska vi då gå 

vidare?

1
Kommunanställdas behov av 
fortbildning kan kartläggas 
genom ledningsgrupper, chefer 
och personaladministrationen. 

En del av utbildarna kan 
vara kostnadsfria och en 
del kostnadsbelagda. Med 
kostnadsbelagda utbildare 
kan man förhandla om 
samarbetsutbildning för flera 
kommuners personal och då kan 
kostnaderna delas. 

2

Utbildningens längd kan 
variera från några timmar till 
heldagsutbildning. Det är bra 
att på förhand komma överens 
med cheferna om hur lång 
utbildning eller utbildningsserie 
personalen kan delta i inom 
ramen för sin arbetstid.

3
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4
Fråga utbildaren om 
utbildningsmaterialet kan läggas 
upp på kommunens/stadens 
intranät och användas av dess 
anställda.

 Kontrollista som stöd för 
genomförandet

 � Vilka är personalens fortbildningsbehov ur ledningsgruppernas, 
chefernas, personaladministrationens och arbetsgemenskapernas 
synvinkel?

 � Vad skulle den ideala tidpunkten för utbildningen vara 
(veckodag, tid och längd) så att så många som möjligt ska kunna 
delta? Är tidpunkten lämplig för alla om utbildningen består av 
flera delar? 

 � Vad kostar utbildningen och vem står för kostnaderna?

 � Vad är tidtabellen för ordnandet av utbildningen? När borde man 
avtala om utbildningen med utbildaren? Hur mycket tid behöver 
sektorerna för att kunna ordna att personalen kan delta? 

 � Vilka är utbildarens tekniska krav (monitor, projektor, 
blädderblock, eventuella rum för grupparbete)?

 � Hur informeras personalen och hur sammanställs deltagarna? Hur 
uppmuntras personalen att delta i utbildningen?

 � Får deltagarna ett intyg över deltagande i utbildningen och vem 
ansvarar för detta? 

 � Hur försäkrar man att deltagarna delar med sig och drar nytta 
av det de lärt sig i sina egna enheter och i sitt arbete?



Idé
er

 f
ö

r 
In

te
grationsarbetet

 

De som beslutar om kommuninvånarnas och kommunens ärenden 
ska få aktuell och opartisk information om invandringsärenden. 
Det är viktigt att regelbundet ge tillräckligt med information samt 
att garantera möjligheten till öppen dialog. 

Information kan ges om t.ex.  invandrarbefolkningens antal och fördelning i kommunen, mot-
tagande av flyktingar, kommunens förhållning till invandring och goda befolkningsrelationer 
samt möjligheter att delta i verksamhet som främjar umgänge mellan olika befolkningsgrupper. 
Information fås från bland annat Statistikcentralen, NTM-centralen, Kommunförbundet, riksom-
fattande undersökningar (t.ex. Institutet för hälsa och välfärd) och olika register. 

Kommunen kan också aktivt ta ställning till förbjudande av all slags diskriminering. För invan-
drarna som bor i kommunen är det också viktigt att erbjuda möjlighet att delta i diskussioner 
och beslutsfattning som gäller dem. Det är också bra att notera att de som får internationellt 
skydd endast utgör en liten del av den totala invandringen. 

 ° Opartisk kunskap baserad på fakta ökar öppenheten för temat och främjar i bästa fall 
goda befolkningsrelationer. 

 ° Det är bra att neutralt och utan att ta ställning svara på kommuninvånarnas, de 
förtroendevaldas och tjänsteinnehavarnas frågor. 

 ° Det är viktigt att omedelbart rätta till felaktig information och rykten. 

 ° Det är viktigt att invandrarna som bor i kommunen vet vilka deras möjligheter att 
påverka är. De kan t.ex. erbjudas möjlighet att träffa kommunens förtroendevalda och 
delta i den allmänna diskussionen. 

Information för        
kommuninvånare och 

förtroendevalda

4

Vad är det fråga om?

Varför ska man informera?

TESTAT!
Inom projektet har man sammanställt olika aktuella 

översikter t.ex. för kommunens beslutsfattare, besökt 
organisationers evenemang och informerat om 

verksamhet som har att göra med projektet i lokala 
Facebookgrupper och lokala tidningar. Kommunens 

förtroendevalda har också inbjudits att berätta om den 
lokala beslutsfattningen och diskutera med invandrare 

som flyttat till kommunen. 

Förtsättning följer



Nå, hur ska vi då gå 

vidare?

1
Det är bra att regelbundet ge 
kommunens beslutsfattare 
information om kommunens 
aktuella invandringssituation: 
Om invandrarbefolkningen, den 
aktuella situationen, tjänster för 
invandrare och personalresurser. 
Ett alternativ är att ge en 
invandringsöversikt 1-2 gånger 
om året där man presenterar 
kommunens aktuella situation.   

För invandrare kan man ordna möjlighet 
att träffa kommunens förtroendevalda 
och delta i den allmänna diskussionen.

2

Det är bra att vid behov ordna 
öppna tillfällen för diskussion 
för kommuninvånarna t.ex. då 
kommunen för första gången tar 
emot kvotflyktingar. Till sådana 
tillfällen är det bra att bjuda in 
kommunens tjänstemän och 
förtroendevalda, en representant 
från NTM-centralen samt andra 
lokalt viktiga aktörer såsom t.ex. 
organisationer. 

I slutet av sammankomsten är 
det bra att reservera mycket tid 
för diskussion och frågor. Det är 
också viktigt att höra sådana som 
förhåller sig kritiskt till ärendet i 
fråga. 

3

4

5
Det är bra att publicera 
information och artiklar om 
verksamhet som främjar möten 
mellan folkgrupper och olika 
evenemang som berör temat i 
lokala tidningar och kommunens 
olika informationskanaler. 
Exempel på frivilliga och positiva 
möten kan uppmuntra också 
andra att fördomsfritt bekanta 
sig med nya kommuninvånare 
som talar främmande språk. 
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Det är viktigt att 
omedelbart korrigera 
felaktig information 
gällande invandring 
och rätta till 
eventuella rykten. 

6

 Kontrollista som stöd för 
genomförandet

 � Hur garanterar man opartisk och neutral informationsspridning 
med beaktande av kommunens situation och allmänna atmosfär?

 � Var får man aktuell information om kommunens 
invandringssituation? Hur förverkligas sammanställningen? Med 
en enkät, möten mellan olika sektorer eller på något annat sätt? 
Vilken instans tar ansvar för sammanställning och presentation 
av en eventuell aktualitetsöversikt?

 � Hur beaktas invandrarnas erfarenheter i fråga om t.ex. 
boende, vardag och sysselsättning i kommunen i olika 
kommunikationskanaler och evenemang?  Hur beaktas deras 
åsikter och önskemål gällande olika frågor? 

 � Hur förbereder man sig för spridning av felaktig information i 
t.ex. grupper i sociala medier?
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Kommunens fritidstjänster och organisationsaktörer inom 
kommunens område har en central roll i främjandet av 
integration. Då verksamheten samordnas och koordineras stöder 
man sinsemellan verksamheten och de som flyttar till kommunen 
får ta del av mångsidig verksamhet som för sin del stöder deras 
integration.  

Att möjliggöra regelbundna möten mellan olika parter är ett sätt att koordinera aktivitet 
mellan olika instanser. Då man ansikte mot ansikte informerar om verksamheter och diskuterar 
tillsammans minskar man överlappande funktioner mellan olika instanser, utvecklar samarbetet 
och möjliggör uppkomsten av nya slags funktioner i en föränderlig verksamhetsomgivning. 

Dialog mellan frivilliga och kommunens personal och gemensamt överenskomna 
verksamhetssätt underlättar styrningen till frivilligverksamheten och klarlägger vilka roller 
som hör till de frivilliga och vilka till kommunens tjänsteinnehavare.  Fungerande, gemensamt 
överenskommen praxis underlättar båda parters verksamhet. 

 ° Samarbete möjliggör mer mångsidig och inriktad verksamhet för de som flyttat till 
kommunen och förebygger överlappande funktioner (win-win-win situation).

 ° Avtal om gemensam informering i form av t.ex. en e-postkedja, Facebookgrupp eller 
WhatsApp-grupp möjliggör kommunikation mellan sammanträdena. I kommunikation 
kan man också dra nytta av gratisapplikationer såsom Trello. 

 ° Samarbetet möjliggör centraliserad informering om verksamhet och evenemang som 
ordnas av olika instanser (t.ex. Life in Kirkkonummis sida i Facebook). Det kan vara 
lättare för de som flyttat till kommunen, samt för olika instanser, att hitta verksamhet 
och evenemang i kommunen om dessa finns tydligt sammanställda på ett och samma 
ställe. 

 ° För de frivilliga är det viktigt att träffa den personal som arbetar med integration inom 
kommunen och då och då föra dialog. Inom verksamhetsområdet sker det förändring-
ar och människor byts ut både inom frivilligverksamheten och integrationsarbetet. 

 ° Gemensamt överenskomna verksamhets- och kommunikationssätt och regelbundna 
möten gör det möjligt att reagera på förändringar i verksamhetsomgivningen. 

Koordinering av 
organisationer, 

frivilliga och andra 
fritidsaktörer

5

Vad är det fråga om?

Varför ska man 

koordinera?

TESTAT!
I Kyrkslätt har projektet koordinerat Kototiimi-gruppen, där 

olika fritidsaktörer, organisationer och församlingen har 
sammanträtt en gång i månaden. En artikel om Kototiimi 

har sammanställts för lokaltidningen och kommunens 
egna webbsidor. I Grankulla tillämpades samma praxis 
i mindre skala och i koordineringen drog man dessutom 

nytta av Trello-plattformen. 

Förtsättning följer



Nå, hur ska vi då gå vidare?

1
Inom kommunen är det bra 
att kartlägga vad det finns för 
olika integrationsfrämjande 
fritidsaktörer som det skulle 
vara bra att sammankalla, eller 
om det redan finns ett nätverk 
som det skulle vara bra att gå 
med i. 

Det är bra att tillsammans avtala om 
vilken instans som sammankallar 
och möjliggör mötena. Det är också 
bra att tillsammans komma överens 
om sammanställning av promemorior 
och inbördes kommunikation.  

2

Det är viktigt att sörja för jämbördighet 
och neutralitet mellan olika instanser 
i de regelbundna sammankomsterna. 
Det är bra att komma överens om saker 
tillsammans, och även informera sådana 
som eventuellt inte har kunnat närvara, 
om vad man tillsammans har bestämt. 

4
Det är bra att reservera tillräckligt med 
tid för gemensamma möten mellan 
olika aktörer eftersom det möjliggör 
mera informell diskussion mellan olika 
instanser. 

Det är bra att klarlägga 
myndigheternas och de frivilligas 
roll för båda parterna så att man 
vem som ansvarar för vad. 

Inom kommunens 
integrationsarbete är det bra 
att fundera på hur man leder 
människor till den frivilliga 
verksamheten.  

Det är bra att tillsammans komma 
överens om kommunikationspraxisen 
mellan myndigheterna och de frivilliga så 
att man vet vem man kan kontakta i vilka 
ärenden och hur man ska göra det. 

3

21
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Organisationer och fritidsaktörer 

frivilliga

Det är bra om myndigheterna och de 
frivilliga träffas då och då och diskuterar 
vardera partens aktuella situation och 
önskemål. 4

 Kontrollista som stöd för 
genomförandet

 � Vad finns det för fritidsaktörer i kommunen från kommunens 
sida? Vad finns det från tredje sektorns sida? 

 � Vilken instans ansvarar för att sammankalla till möte, ordna 
lokaler och eventuell kaffeservering? Sammanställer en 
instans promemorian eller cirkulerar ansvaret mellan de olika 
instanserna? 

 � Hur ofta borde man träffas? Vad är tillräckligt i vår kommun? 

 � Hur kommunicerar man mellan sammanträdena? Per e-post? 
Sociala medier? WhatsApp? Trello? På något annat sätt?

 � Hur meddelar man om olika evenemang och funktioner? Genom 
en gemensam webbsida, separat eller på båda sätten? Vilken 
instans ansvarar för sidan? 

 � Har det under den senaste tiden kommit nya aktörer till 
kommunen? Har det skett förändringar i verksamhetsmiljön? 
Borde man fundera på att bjuda med någon ny instans? 

 � Hur borde man utveckla samarbetet mellan de instanser som 
samlas? Håller man regelbundet rekreationsträffar? Behövs en 
utomstående utbildare för att föra ärenden framåt?
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Med boenderådgivning avses här handledning och rådgivning 
om boendefrågor samt förebyggande av eventuella problem 
i samband med det, riktat till personer som integreras. 
Personer med kvotflyktingbakgrund kan ha mycket olika 
kulturella utgångspunkter i fråga om boende och därför 
är det viktigt att beakta boendeärenden i kommunens 
integrationsarbete.

I olika kommuner förverkligas boendehandledning och -rådgivning på olika sätt 
och med olika benämning i integrationsarbetet. I en del kommuner finns dessutom 
boenderådgivning som stöds av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet 
(ARA). Denna har en egen specifik definition (se ARA:s publikation Boenderådgivning i 
Finland). 

 ° För var och en är hemmet ett personligt område där det för välbefinnandets och 
integrationens skull är viktigt att man trivs. Det finländska hyresboendet i hög- och 
radhus med sina ordningsregler skiljer sig på många sätt från boendearrangemangen 
i andra, särskilt icke-europeiska, länder. Också praxis i fråga om hyreskontrakt och 
hemförsäkringsärenden kan vara annorlunda än i landet man lämnat. 

 ° Att boendeärenden genast beaktas vid inflyttning till kommunen är preventiv 
verksamhet som kan bidra med betydande ekonomiska inbesparingar i fråga om 
bostädernas underhållsbehov, reparationer av stora skador och utredning och 
indrivning av hyresskulder.

 ° Handledning och rådgivning i boendeärenden kan också förebygga konflikter inom 
grannskapet. 

Boenderådgivning 

6

Vad är det fråga om?

Varför ska man ge 

rådgivning i boendeärenden?

TESTAT!
Inom projektet befästes invandrarnas 

boendeförutsättningar genom kurser i boendefärdighet 
som ordnades av Sininauhasäätiö. Också instanser som 

utför kommunalt integrationsarbete deltog i kurserna. Inom 
projektet har man också samarbetat med personal och 

frivilliga som sköter boendeärenden och använt material på 
olika språk som producerats av andra instanser. 

Förtsättning följer



Nå, hur ska vi då gå 

vidare?

1
Det är bra att planera 
in ärenden som gäller 
boenderådgivning som en 
naturlig del av kommunens 
integrationsarbete, t.ex. 
i form av regelbundna 
hembesök och check in-
listor för boende.  

Det är också bra att 
bekanta sig med andra 
kommuners erfarenheter och 
samarbetsmodeller redan då 
verksamheten planeras.

2

I boenderådgivning är det personliga 
rådgivningsarbetet det viktigaste och 
det är bra att reservera tillräckligt med 
tid för det. Inom rådgivningen kan man 
dra nytta av illustrerat material på olika 
språk som sammanställts av andra 
instanser och projekt.  

3
Hembesöken är en 
viktig arbetsform inom 
boenderådgivningen, 
eftersom rådgivning i 
boendeärenden då verkställs 
på ett konkret sätt i det egna 
hemmet. 

I fråga om boendeärenden 
är det viktigt att skapa en 
samarbetsmodell mellan stadens 
hyresbostadsbolag, socialsektor, 
underhållsbolag, disponent 
och andra eventuella berörda 
instanser.

Det är bra att regelbundet 
samla information och 
statistik om handledning och 
rådgivning i boendeärenden 
samt om eventuella resultat 
för att arbetet ska vara 
synligt också för kommunens 
beslutsfattare. 

Det är också bra att på förhand 
förbereda sig för eventuella 
konfliktsituationer i grannskapet. 
I sådana fall kan man dra nytta av 
t.ex. centret för grannskapsmedlings 
kunnande. 

4
5
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 Kontrollista som stöd för 
genomförandet

 � Hur får invandrare som flyttar till kommunen råd i boendefrågor, 
vilken instans ansvarar för detta och hur följer man upp ärendet? 

 � Har man klart kommit överens om arbetsfördelningen och 
samarbetsstrukturen mellan kommunens personal och eventuella 
andra som ger råd i boendefrågor, representanterna för 
hyresbostadbolaget och bostadens ägare? Kunde man be de frivilliga om 
hjälp i vissa praktiska ärenden, såsom t.ex. möblering av bostaden?

 � Har den som flyttar till kommunen information och kunskap om 
vilken instans man ska kontakta i olika nöd- och problemsituationer? 
Förstår den som flyttar till kommunen innehållet i och betydelsen av 
hyreskontraktet och hemförsäkringen? 

 � Har den som ger råd i bostadsärenden förståelse för frågor som gäller 
de inflyttades olika utgångspunkter i fråga om boende, boendetrygghet 
och boendekultur, förutsättningar för att arbeta med tolk samt 
utbildning i klarspråk och språkmedvetenhet?

 � Vet man hur man ska agera i eventuella konfliktsituationer mellan de 
boende och vilka man kan kontakta? 

 � Finns det klar vägledningspraxis för eventuell uppsägning av bostad 
eller vid flytt? Och i fall av eventuella hyresskulder? 

 � Har kommunen möjlighet att ansöka om bidrag från Finansierings- och 
utvecklingscentralen för boendet? Vilka instanser skulle delta i detta 
och hur skulle kostnaderna fördelas? 



Idé
er

 f
ö

r 
In

te
grationsarbetet

 

Människor möts dagligen i sin vardag. Många som flyttat till 
Finland upplever ändå att det är utmanande att lära känna 
finländare och få finländska vänner. Det kan vara nödvändigt att 
ordna separata träffar över olika gränser. Då gör man det lättare 
för nya och gamla kommuninvånare att mötas på ett naturligt 
sätt och samtidigt främjar man goda befolkningsrelationer.

 ° Det som är främmande väcker fördomar och rädsla hos många. Dessa förekom-
mer hos båda parterna, både den infödda befolkningen och invandrarna.

 ° Genom att bekanta sig med det som är främmande kan fördomarna så små-
ningom försvinna och man märker att det finns mer som förenar människor än 
skiljer dem åt. 

 ° Genom att ordna möten över gränser kan inställningar ändras, varvid befolk-
ningsgruppernas trygghetskänsla och interaktion ökar och delaktigheten full-
bordas (se Justitieministeriets Trust-projekt och Goda befolkningsrelationer).

Möten över 
kultur- och 

språkgränser

7

Vad är det fråga om?

Varför ska man ordna 

möten över gränser?

TESTAT!
Inom projektet har man startat vardagsrumsverksamhet 

som hålls varje vecka i servicehuset Villa Breda i Grankulla. I 
samband med den här verksamheten har socialväsendet också 
regelbundet haft öppen mottagning. Detta har lockat besökare 

till vardagsrummet. Inom projektet har man också besökt 
skolor och ordnat evenemang i bibliotek, såsom Syrien- och 

Eritrea-kvällar för allmänheten. Evenemangen har genomförts i 
samarbete med lokala invandrare. 

Förtsättning följer



Nå, hur ska vi då gå 

vidare?

1
Mötesverksamhet över 
gränser kan vara t.ex. ett 
internationellt café eller en 
internationell mötesplats, i 
ett biblioteks, servicehus, en 
skolas, en organisations eller 
en församlings lokaler, samt 
olika evenemang som ordnats 
tillsammans med invandrarna. 

Mötesverksamhet kan ordnas 
sporadiskt eller regelbundet. 
I samband med verksamheten 
kan man också ordna öppen 
myndighetsmottagning (t.ex. 
”Fpa pop-up”) i ett separat rum 
samt olika informations- och 
diskussionsmöten. 

2

Tredje sektorn kan helt eller 
delvis ansvara för ordnandet 
av mötesverksamheten.

Det är viktigt att också inkludera 
invandrare i ordnandet av 
verksamheten.

3

4
5

I mötesverksamhetens 
namn kan man betona 
att man umgås och gör 
saker tillsammans (t.ex. 
vardagsrumsverksamhet). I 
sådant fall är tyngdpunkten 
för verksamheten att 
man möts och gör saker 
tillsammans, inte i olika 
språk- och kulturgrupper, 
även om man också skulle 
ordna olika språk- och 
kulturkvällar som en del av 
verksamheten. 
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Det är bra att i förväg fundera på olika 
problemsituationer som kan uppstå i 
den öppna mötesverksamheten och 
hitta lösningar till dem.  6

 Kontrollista som stöd för 
genomförandet

 � Vilken instans har huvudansvaret för mötesverksamheten 
och hur bygger man ett tillräckligt omfattande nätverk kring 
verksamheten?

 � Vad skulle vara en passande, lättillgänglig och möjligast opartisk 
plats för mötesverksamheten? Är det möjligt att ordna en 
myndighetsmottagning i ett separat rum?

 � Behöver man ordna barnvård? Hur ordnas det?

 � Hur och med vilka ord informerar man om verksamheten så att 
informationen kan spridas så långt som möjligt? 

 � Hur beaktas personer som inte är läs- och skrivkunniga i 
informeringen?

 � Hurdana kostnader föranleder verksamheten (t.ex. 
serveringskostnader)? Kunde något lokalt företag sponsorera 
téet och kaffet samt något smått att äta, t.ex. småkakor?

 � Vilka olika slags problemsituationer kan uppkomma i 
verksamheten?  Hur har man berett sig för dessa?



Eventuella hinder 
för invandrarnas 

deltagande i 
organiserad 
verksamhet

Jag är rädd för att röra mig då 
det är mörkt även om alla säger 
att det är helt tryggt i Finland. 
På vintern blir det mörkt redan 
på eftermiddagen och då stannar 
jag helst hemma för där känner 
jag mig trygg.

Mamman Maryam, 
har kommit till 

Finland för en liten 
tid sedan

Syskonen Rose och 
Yusuf, har bott i Finland 

i 3 år

Ensamboende 
Ibrahim, har bott i 

Finland i två år

Varje dag måste man lära 
sig att läsa och skriva på 
ett totalt främmande 
språk, på kvällen känner man 
sig helt utmattad.

Jag vet inte var en 
plats ligger eller hur man 
söker ruttanvisningen 
med telefonen.

Evenemangen hålls alltid 
vid sådan tid när man 
borde laga mat för hela 
familjen. I vår kultur 
ansvarar familjens mor 
för matlagningen. Det är 
en hederssak och inte en 
tråkig plikt.

Vi vill lära känna unga finländare. 
Vid evenemang för invandrare 
finns det alltid bara vuxna och 
pensionerade finländare. 

Vi vill känna att vi är finländare 
för vi talar nuförtiden finska 
och klär oss på samma sätt som 
finländare. Vid evenemang för 
invandrare blir vi alltid påminda 
om att vi är utlänningar.

Också bland finländare är det svårt 
för oss då unga finländare talar väldigt 
snabbt och på ett annat sätt än det 
man lär sig i skolan. Därför håller vi oss 
nästan alltid mest hemma. 

Jag skulle vilja träffa 
och lära känna 
finländare och inte 
andra invandrare, 
men jag vet inte hur 
och var.

Jag anser att jag är en gammal 
man och det är många unga 
vid alla evenemang. Det 
känns främmande att gå till 
evenemang där deltagarna är 
unga i samma ålder som mina 
egna barn

Finländarna deltar 
i avgiftsbelagda 
hobbyer och går inte 
på gratisevenemang. 
Varför marknadsför 
man endast 
avgiftsfria 
evenemang och 
hobbygrupper för oss 
invandrare?

Det skulle vara trevligt att 
träffa andra människor, 
men jag vill inte träffa mina 
landsmän. I vårt hemland 
tillhör vi olika politiska 
grupperingar och vi försöker 
undvika varandra i Finland 
om det bara är möjligt.

Att fundera på 
Hurdana tankar väcker 
inläggen ovan?  



Mätning och 
uppföljning av 
integrationen
Individens integration är en process som går via många 
instanser och tar lång tid. Den framskrider individu-
ellt i olika takt och cykler.  Det är viktigt att följa upp 
integrationen så att man på rätt sätt kan stöda dem 
vars integrationsprocess bromsas eller hindras av t.ex. 
traumatiska upplevelser, sjukdomar eller en eventuellt 
långdragen ansökningsprocess för familjeåterförening 
och dess avgörande. 

Individens integrationsprocess kan också fortsätta även 
om den lagstadgade integrationstiden har gått ut. Inom 
kommunen är det bra att sträva efter att också följa upp 
hur vardagen går för dem vars integrationstid har gått ut 
och hur de har hittat sin plats inom kommunen. 

varför?
1. 

Inom kommunen är det lättare att inrikta 
och skräddarsy tjänster då uppföljningen av 
integrationstiden är systematisk och klart 

avtalad. 

2.

Uppföljningen av integrationen ger 
kommunen respons om hur väl de lokala 
integrationsfrämjande åtgärderna och 

tjänsterna har nått sina mål och vilka åtgärder 
som eventuellt behövs i fortsättningen.

3.

Med hjälp av uppföljning kan man kvantitativt 
och kvalitativt bedöma hur självständigt de 
som integreras klarar av vardagen, hur väl 

de på egen hand kan söka sig till nödvändiga 
tjänster och hurdan information de eventuellt 

behöver i fortsättningen.

HUR?
 ° Man kan fortlöpande följa upp hur individens integrationen 

fortskrider genom diskussion och observation vid möten 
med kunden och vid hembesök. Det är även bra att avtala om 
anteckningspraxisen. 

 ° Med de frivilliga är det också bra att föra dialog på allmän nivå 
eftersom de deltar i invandrarnas vardag.

 ° Uppföljningen av integrationen underlättas om t.ex. uppgifter 
om informationsmötena och workshoparna och andra funktioner 
systematiskt förs in i kunddatasystemet. 

 ° Under integrationen, i slutskedet och efteråt kan man med hjälp 
av ett frågeformulär gå igenom integrationsprocessen eller ordna 
ett utvärderingsmöte i grupp.
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Att fundera på 
 % Finns det inom kommunens olika tjänster tillräckligt med kunskap om den 

individuella integrationsprocessen och faktorer som eventuellt fördröjer 

den? 

 % Hur tar man i beaktande personer med olika utbildningsnivå och deras 

möjlighet att lära sig språk samt komma in i studier och arbetslivet under 

integrationsperioden och efteråt? Hur stöder man integrationen av personer 

som är i behov av mera stöd?

 % Vilka uppgifter är det skäl att registrera inom kommunen och var? Lämpar 

sig olika tjänsters blanketter som sådana för personer som integreras eller 

behövs det skräddarsydda lösningar?

 % Vilken instans följer upp helheten? Vilka delområden borde inkluderas i 

helheten? Behövs det t.ex. en separat utvärderingsblankett? 



Arbete med tolk 
och ärenden 

som berör 
ersättningar
Kommunen har ett eget system för ersättningar vad gäller 
personer med flyktingbakgrund. Det är bra att ta detta 
i beaktande inom sektorerna och administrationen då 
personer med flyktingbakgrund flyttar till kommunen.  
Tolkning används i flera av kommunens tjänster och det       
är en väsentlig del av helheten.  

varför?
1. 

Alla kommunens anställda är inte nödvändigtvis 
bekanta med hur man bokar och arbetar med en tolk.

2. 

Att boka en tolk kan innebära en del egen administrativ 
och ekonomisk praxis som det är bra att kommunens 

anställda känner till.

3.

Statens ersättningar har egna administrativa 
ramvillkor som det är bra att man är medveten om inom 

kommunen. 

4.

Till ersättningsystemet hör aspekter som har att göra 
med datasäkerhet och sekretess samt eventuellt behov 

av tilläggsutbildning. 

HUR?
 ° För bokning av tolk är det bra att göra upp skriftliga anvisningar gällande 

alternativ som finns att tillgå och faktureringspraxis. 

 ° Samarbete och dialog mellan olika sektorer och ekonomiförvaltningen är 
viktigt i ärenden som gäller kostnadsersättning. Man kan t.ex. regelbundet 
ordna arbetsmöten som behandlar ärendet. 

 ° Det är bra att sektorsvis avtala om vem eller vilka som ansvarar för 
ersättningshelheten och sammanställa skriftliga anvisningar om saken för 
chefer och personal. 

 ° Man kan höra sig för om olika praxis i närkommunerna och om mer specifik 
information hos NTM-centralen. Ta
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Att fundera på  
 % Vet kommunens anställda hur man arbetar med en tolk och vilka olika tolk-

ningsalternativ som finns att tillgå? Har man inom kommunen sammanställt 

anvisningar för bokning av tolk? Finns det behov av utbildning? 

 % Har man inom olika sektorer och ekonomiförvaltningen vetskap om 

ersättningarna som staten betalar och förutsättningarna för det? Behövs det 

utbildning ordnat av t.ex. områdets NTM-central? 

 % Hur har helheten som berör ersättningar ordnats inom kommunen och vilken 

instans ansvarar för den? 



Länkar 

Kompetenscentret för integration av invandrare https://kotouttaminen.fi/sv/framsida

Institutet för hälsa och välfärd https://thl.fi/sv/web/invandring-och-kulturell-mangfald

PALOMA-projektets utbildningsmaterial för anställda (video) och PALOMA-handboken        
https://thl.fi/sv/web/invandring-och-kulturell-mangfald/god-praxis/paloma-utbildning

Finlands Flyktinghjälps material om flyktinghjälp (på finska)      
https://pakolaisapu.fi/materiaalit/

Ehjä rf:s publikationer (på finska) (bl.a. familjeåterförening) https://www.ehja.fi/palvelut

Psykisk hälsa Finland rf:s material (finns mer på finska) https://mieli.fi/sv/material 

Sopu-työ (arbete med kriser och våld som har att göra med hedersuppfattningar)(på finska) 
https://soputila.fi/ 

Befolkningsförbundets material (på finska)        
https://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/tietoa-monikulttuurisuudesta/aineistot/muut-julkaisut/

Huvudstadsregionens Barnets bästa-projektets rekommendationskort (på finska) för personer som 
arbetar med familjer (Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus, Socca)   
http://www.socca.fi/files/7692/Suosituskortit_maahanmuuttajataustaisten_lapsiperheiden_kanssa_toimiville.pdf

Språk- och kulturmedveten undervisning  http://dived.fi/sv/

Papunets bildmaterial (på finska)  https://papunet.net/materiaalia/maahanmuuttajat

Ersättning för kommuner av kostnader för mottagande av flyktingar (NTM-centralen)   
https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/pakolaisten-kustannusten-korvaaminen

Material och länkar med integrationsteman, huvudsakligen på svenska (projektet Stig in)  
https://stiginastusisaan.com/

Integrationshelheten och stärkande av personalens kunnande Omfattande lista på länkar till NTM-centralens flerspråkiga material om olika teman   
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/37678612/Monikieliset+materiaalit/be3a5097-f94b-419f-aa8c-e6166d8335d1

Flerspråkigt material och länkar för invandrare

Se NTM-centralens flerspråkiga material ovan i avsnittet ”Boende och vardag”

Hyvä alku Pohjois-Pohjanmaalla-projektets guide om boende på olika språk   
https://www.ouka.fi/oulu/villavictor/hankkeen-materiaalit

Centret för grannskapsmedling (på finska) https://www.naapuruussovittelu.fi/

Sininauhasäätiös invandrararbete (på finska)        
https://www.sininauhasaatio.fi/toimintamme/maahanmuuttajatyo/

Boenderådgivning i Finland (Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, ARA (på finska)  
https://www.ara.fi/download/noname/%7B96F10A1A-248F-486E-8F83-C2E73186F8AC%7D/146422

Boenderådgivning 

Goda befolkningsrelationer  https://yhdenvertaisuus.fi/sv/godarelationer.fi

Delegationen för etniska relationer, ETNO         
https://oikeusministerio.fi/sv/delegationen-for-etniska-relationer

NTM-centralens sökmotor för integrationsfrämjande verksamhet      
https://kotoutumisentukena.fi/sv/forstasidan

Vetoverkosto, riksomfattande nätverk för integrationsfrämjande kamratstödsverksamhet (på finska) 
https://vertaistoimijat.fi/vetoverkosto-3/

Moniheli ry samarbetsnätverk för mångkulturella organisationer (på finska) https://www.moniheli.fi/

Finlands Röda Kors material för frivilligverksamhet (på finska)      
https://rednet.punainenristi.fi/node/22309

Mannerheims barnskyddsförbunds Vän till invandrarmödrar-verksamhet (på finska)  
https://www.mll.fi/vanhemmille/toiminta-lapsiperheille/ystavaksi-maahanmuuttajaaidille-toiminta/

Luckan Integration-verksamheten https://integration.luckan.fi/

Projektet Monikulttuurisuus työyhteisössäs material (på finska)     
http://estudio.edupoli.fi/moty/index.asp?bid=111&book=MoTy&id=715&kat=Etusivu

Goda befolkningsrelationer, möten, organisationer och frivilligarbete 

Allmän information om Finland (särskilt för kvotflyktingar, IOM och Migri)     
http://www.mof.fi/valkommen

Vardagen i en mindre kommun, OSKU-projektets videor på olika språk i YouTube     
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyZsJGvjrPnjYrNEb9E1Bx6XDTS9icEj_

Delaktig i nätet, Osallisena verkossa -projektets länkar bl.a. för stärkande av kunskaper i det finska språket  
https://www.osallisenaverkossa.com/maahanmuuttajille



Vår gemensamma kommun-projektet har möjliggjorts av Europeiska Unionens Asyl-, migrations- och 
integrationsfond, Grankulla stad och Kyrkslätts kommun


