
Bilaga 5. Finansiering av integrationsverksamheten 

Staten ersätter enligt lagen om främjande av integration (6 kap.) kommunerna för kostnader 
som uppkommer till följd av integrationsfrämjande åtgärder. Kostnader som ersätts är 

 kalkylmässig ersättning för ordnande av vägledning och rådgivning av flyktingar samt 

annan integrationsfrämjande verksamhet 

 specialkostnader för social- och hälsovård 

 utkomststöd som betalas av kommunen 

 tolknings- och översättningstjänster 

 stöd för barn och unga personer som bor i landet utan vårdnadshavare 

 arrangemang för inledande kartläggning 

 stöd för återinvandring 

 ersättning för kostnader för personer som kommer från det forna Sovjetunionens 

territorium 

 ersättning för kostnader för personer som deltagit som frivilliga i krigen 

 hjälp till offer för människohandel. 

Till kommunen betalas av statens medel en kalkylerad ersättning för anvisandet av en 

flykting och en annan person som får internationellt skydd samt deras familjemedlemmar till 

kommunen samt för vägledning, rådgivning och annat ordnande av verksamhet som stöder 

integration. För en person som omfattas av ersättningarna och som fyllt sju år uppgår 

ersättningen till 2 300 euro per år och för en person som ännu inte fyllt sju år uppgår 

ersättningen till 6 845 euro per år. 

Kalkylmässig ersättning betalas i regel under tre år. För en person som har kommit till 
Finland inom ramen för flyktingkvoten betalas emellertid kalkylmässig ersättning under fyra 
år. Den fyra år långa ersättningsperioden gäller även familjemedlemmar till kvotflyktingar 
som har anlänt till Finland genom familjeåterförening. 

Till en kommun som har betalat utkomststöd till en person som avses i lagen om främjande 

av integration betalas ersättning för dessa kostnader för högst tre år. 

Kommunen ersätts också för kostnaderna om de tolkningstjänster som anlitas hänför sig till 
social- och hälsovårdstjänster som ordnas för en person som omfattas av ersättning, 
uppgörande av en integrationsplan, anlitande av integrationsfrämjande tjänster i det 
inledande skedet av ankomsten till landet, introduktion till kommunen (att handla i butiken, 
sköta ärenden på posten och hos myndigheter, använda kollektivtrafik osv.) samt till 
samarbetet mellan skola och hem eller daghem och hem. 

Dessutom kan översättningskostnader med anknytning till de ovan nämnda situationerna 
ersättas från fall till fall, om de har varit nödvändiga för främjandet av invandrarens 
integration och utredningen av ärendet. 

Under 2020 uppgick statens kalkylmässiga och fallspecifika ersättningar som enligt lagen 
om främjande av integration betalades åt Kyrkslätts kommun till sammanlagt 1 229 275,41 
euro. 

Utbildningsstyrelsen beviljar statsunderstöd för undervisning i modersmål åt elever med 
samiska, romani eller främmande språk som modersmål, för undervisning av elever som 
studerar enligt S2-lärokursen eller för stöd av annan undervisning. 



Utbildningsstyrelsen betalar även ersättningar för förberedande undervisning för varje elev 
1275,71 euro för varje närvaromånad. Under 2019 uppgick den ersättning som Kyrkslätt fick 
för anordnande av förberedande undervisning till 160 739 euro, vilket överskrider de 
kostnader som den förberedande undervisningen gav upphov till. 

Det är också möjligt att få understöd för att stödja elever med invandrarbakgrund vid 
övergångsskedet, då man övergår från den förberedande undervisningen till den 
grundläggande utbildningen. 

Förutom ovan beskrivna statsersättningar och -understöd är det dessutom möjligt att också 
få finansiering för integrationsarbete från andra instanser: 

 Europeiska socialfonden 

 Europeiska regionala utvecklingsfonden  

 Strukturfondens projektfondprogram 

 Europeiska landsbygdsfonden 

 Leader 

 Asyl-, migrations- och integrationsfonden AMIF 

 Fonden för EU-bistånd till de sämst ställda FEAD 

 Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA 

 EU-programmet för sysselsättning och social innovation EaSI 

 Programmet Ett Europa för medborgarna EACEA 

 otaliga inhemska fonder 

 


