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1. Inledning  

 
Sjundeå kommuns värden jämlikhet, trygghet, ansvarsfullhet, förnyelse och kompanjonskap 

lämpar sig väl som utgångspunkt även för integrationen av invandrare. Det praktiska arbetet 

underlättas av att det finns ett ändamålsenligt och effektivt servicenät: stöd för barn och familjer, 

småbarnspedagogik, skola, ungdomsarbete, service för äldre och samarbete mellan kommunen 

och lokala föreningar.  

 

Programmet för främjande av integration är ett verktyg för utvecklande, planerande och 

uppföljande av integrationen, och kommunen bär det allmänna ansvaret samt 

samordningsansvaret på regional nivå. Programmet förverkligas bäst genom ett 

sektorövergripande samarbete. Enligt 32 § i lagen om främjande av integration (1386/2010) 

kommer programmet att justeras minst en gång under varje fullmäktigeperiod och beaktas vid 

uppgörandet av budgeten.  

 
En ny lag om främjande av integration har trätt i kraft 1.9.2011 och den beaktar alla personer som 

av olika skäl flyttar till Finland. Dubbelriktad integration främjas, vilket avser växelverkan och 

gemensam verksamhet mellan invandrare och infödingar. Integrationsåtgärderna effektiveras och 

uppföljningen av dem förbättras. Handledningen förbättras i synnerhet i inledningsskedet. I 

inledningsskedet efter inresan är det viktigt att personen får information om det finländska 

samhället samt de finländska rättigheterna och förpliktelserna. Även språkundervisningen och 

information om arbetssökning ska utökas. Man förebygger utslagning hos de mest sårbara 

grupperna, så som till exempel handikappade, åldringar och de kvinnor och barn som lever i en 

svår situation. Alla invandrares delaktighet ökas. En kontrollerad placering av flyktingar i 

kommunerna stärks. 

 
Om ersättningar 

Ersättning betalas från det att den första hemkommunen registrerades i befolkningsdatasystemet 

för en person. Om en person, vars boende i kommunen är grunden för att ersättning betalas, inte 

har uppehållstillstånd när han eller hon kommer till landet eller sedan uppehållstillstånd beviljats 

inte kan få en hemkommun enligt lagen om hemkommun, betalas ersättning från det att 

uppehållstillstånd beviljats. Kommunen ersätts för de kostnader som förorsakats av personer som 

placerats i kommunen som flyktingar, förutsatt att kommunen har gjort upp ett program för 

integrationsfrämjande i kommunen och ingått ett avtal om anvisning av flyktingar till kommunen 

med närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen).  
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Lagstiftning 

Lagstiftningen som gäller invandring och främjande av integration och dess utvecklingsarbete 

grundar sig på mål som fastställts av Finlands regering, Europeiska unionens (EU) lagstiftning 

samt internationella avtal som förbinder Finland, såsom Europeiska människorättsavtalet, 

konventionen mot tortyr, konventionen om barnets rättigheter och Genèvekonventionen. 

 

Det är viktigt att beakta att invandrarna är kommuninvånare och därmed berättigade till kommunal 

service, och att olika tjänster regleras av separat lagstiftning (t.ex. dagvård och 

småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, socialvård, hälsovård, boende). Den 

servicespecifika lagstiftningen ska beaktas i genomförandet av integrationsarbetet. 

 

2. Centrala saker och begrepp  

 
Med integration avses 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 stödande av integration med hjälp 

av myndigheters och andra aktörers åtgärder och tjänster.  

 

Integrationsprocess är den process där invandrarna deltar i samhällets ekonomiska, politiska och 

sociala liv. De upprätthåller den egna etniska identiteten, språket och kulturen. 

Integrationsprocessen är ömsesidig och berör också majoritetsbefolkningen.  

 

Integrationsprogram är ett program som uppgörs av kommunen och är en plan för de åtgärder som 

främjar integrationen av invandraren. 

 

Integrationsplanen är en personlig plan för en invandrare gällande de åtgärder och tjänster vars 

syfte är att stöda invandrarens möjligheter att skaffa tillräckliga kunskaper i finska eller svenska 

samt andra kunskaper och färdigheter som behövs i samhället och arbetslivet och främja 

invandrarens möjligheter att delta som en likvärdig medlem i verksamheten i samhället. 

 

Invandrare avser 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 eller vars uppehållsrätt har 

registrerats eller som har beviljats uppehållskort. Utöver kvotflyktingar och de som har fått asyl 

omfattar begreppet invandrare de utlänningar som har kommit till landet för att arbeta, studera eller 

av familjeskäl. Personer som kommer från andra länder än EU/EES-länder behöver ett 
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uppehållstillstånd för arbetstagare vilket medborgare från ovannämnda länder inte behöver, men 

de ska registrera sin uppehållsrätt på polisstationen, i magistraten, i skattebyrån eller i FPA efter 

att de har kommit in i landet  

 

Flykting är en utlänning som har välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, religiösa 

uppfattning, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av sin politiska 

uppfattning. Personen i fråga beviljas flyktingstatus av FN:s flyktingkommissariat UNHCR då han 

eller hon hamnar i ett flyktingläger och därifrån väljer finska myndigheter kvotflyktingar.  

 

Kvotflykting är en person som har beviljats inresetillstånd inom ramen för en flyktingkvot som 

fastställts i budgeten. Kvotflyktingar har, i motsats till asylsökande, omedelbart då de kommer in i 

landet samma rättigheter och skyldigheter som finska medborgare, eftersom de redan utomlands 

genomgått processen för val och godkännande, vilken asylsökande står inför då ansökan om 

uppehållstillstånd behandlas.  

 

Asylsökande är en person som begär skydd och uppehållsrätt i ett främmande land. Asylsökande 

är inte nödvändigtvis en flykting som skulle ha grundad fruktan för förföljelse utan precis denna 

fråga utreds då behovet av uppehållstillstånd bedöms.  

 

Uppehållstillstånd kan beviljas:  

1) en flykting som har grundad fruktan för förföljelse  

2) på grund av alternativt skydd  

3) på grund av arbete 

4) på grund av familjeband  

 

Alternativt skydd, som inte utgör grund för flyktingstatus, kommer i fråga om situationen i 

personens hem- eller utreseland på grund av exempelvis en miljökatastrof, en väpnad konflikt eller 

en svår människorättssituation förhindrar återvändo. En asylansökan kan anses vara uppenbart 

ogrundad om ingen av ovannämnda kriterier uppfylls.  

 

Internationellt skydd innebär flyktingstatus (flyktingstatus, A-uppehållstillstånd) samt alternativt 

skyddsstatus eller asyl som beviljats på grund av humanitärt skydd (alternativt skydd, A-

uppehållstillstånd). Ett tillfälligt B-uppehållstillstånd beviljas i allmänhet för ett år då kunden 

besvärar sig över ett negativt beslut om uppehållstillstånd eller/och sökanden inte kan beviljas 

uppehållstillstånd eller flyktingstatus i Finland men personen inte kan sändas tillbaka till sitt 

hemland med hänvisning till säkerhetsfaktorer.  
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Person i behov av särskilda åtgärder avser en invandrare som behöver intensifierade 

integrationsfrämjande åtgärder i synnerhet på grund av analfabetism, ålder, familjeband, nedsatt 

funktionsförmåga, sjukdom, skada eller av någon annan motsvarande orsak.  

 

3. Arbetsfördelning i invandrarfrågor 

 

Statsrådet  

 

 

Migrationspolitiska ministerarbetsgruppen  

Styr migrations- och flyktingpolitiken och ger dess 

riktlinjer, utvecklar integrationen i landet för fyra år framåt 

genom statens integrationsprogram.  

Beredning av ovannämnda ärenden och ett årligt beslut 

om hur flyktingkvoten riktas.  

Inrikesministeriets migrationsavdelning  

 

Ärenden som gäller migration, migrationsverket (Migri) 

och mottagningscentraler, främlingspass och flyktingars 

resedokument, att vara flykting och få asyl, finskt 

medborgarskap, utländska medborgare som återvänder 

och återsänds, frågor som gäller återflyttning, utvandring 

och utlandsfinländare, beredskap för massflyktsituationer, 

tagande i förvar med stöd av utlänningslagen.  

Arbets- och näringsministeriet  

 

 

Kompetenscentret för integration av invandrare  

Arbetsrelaterad invandring, styrning av integration, 

integrationsutbildning för vuxna invandrare som en del av 

arbetskraftspolitisk utbildning.  

Tillhandahålla information för experter.  

Svarar för webbplatsen integration.fi  

Utrikesministeriet  

 

Visumpolitik och mottagning av ansökningar om 

uppehållstillstånd på beskickningarna utomlands.  

Migrationsverket (Migri) som är underställt 

inrikesministeriet.  

 

Ärenden gällande personers inresa i landet, att lämna 

landet, att vara flykting och medborgare, att bevilja det 

första tidsbundna uppehållstillståndet, deltagande i valet 

av kvotflyktingar, ett förslag till kommunen om flyktingar 

som kommunen skulle ta emot via NTM-centralen, 

upprätthållande av webbplatsen migri.fi  

Skyddspolisen (Supo)  

 

Säkerhetsutredningar gällande blivande kvotflyktingar 

och asylsökande, deltagande i valet av kvotflyktingar 

under valresor.  

Gränsbevakningsväsendet och polisen  

 

Gränskontroll, utredning av personers identitet och 

resrutt: polisen beviljar nya tillfälliga uppehållstillstånd 

(fortsatt tillstånd) samt första tillfälliga uppehållstillstånd 

för familjemedlemmar till finska medborgare och till ogifta 

barn.  
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Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM)  

 

 

 

 

NTM-centralernas och TE-byråernas utvecklings- 

och förvaltningscenter (KEHA)  

Allmän regionalbehörighet och ansvar för utvecklandet då 

det gäller integration, ledning av samt rådgivning och 

stöd för kommuner och arbets- och näringsbyråer (TE-

byråer), planering, anskaffning och övervakning av 

integrationsutbildning i form av arbetskraftsutbildning, 

deltagande i valet av kvotflyktingar.  

Utbetalning av ersättningar, utvecklingsuppgifter.  

Arbets- och näringscentralen (TE-byrå)  

 

Den första kartläggningen av invandrare som har 

registrerats som arbetssökande, integrationsplan, 

integrationsutbildning och andra åtgärder i syfte att främja 

sysselsättningen.  

 Magistraten 

 

En tillfällig eller bestående registrering av invandrares 

hemkommun: personbeteckningar för bl.a. kvotflyktingar 

och för asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd.  

Skattebyrån  

 

Skattekort eller källskattekort beroende på arbetets art: 

information om skatteavtal i olika länder.  

Folkpensionsanstalten (Fpa)  

 

Beviljande av socialskyddsförmåner för utlänningar som 

är permanent bosatta i Finland.  

Kommun  

 

Regionalt allmänt ansvar och samordningsansvar för 

utvecklandet, planerande, verkställande och uppföljande 

av integreringen.  

Migrationsverket (Migri)  

 

Anskaffning och upprätthållande av mottagningscentraler 

och övrig hjälp till invandrare. 

Evangelisk-lutherska kyrkan, FRK, Marthor och 

övriga verksamma i tredje sektorn  

 

Anskaffning och upprätthållande av mottagningscentraler, 

utrustning av första bostad, väntjänst samt övrig 

hjälpverksamhet, vägledning och stöd för invandrare.  
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4. Integrationens uppgifter 

  

 
 Kommunikation och information som stöder integrering  

läggning i inledningsskedet och uppgörande av 

integrationsprogram 

ocial- och familjearbete som främjar integration  

av barn i åldern för småbarnsfostran och förskoleundervisning  

av barn i åldern för grundläggande utbildning  

över 15-åriga unga  

  

hälsovårdstjänster som främjar integration  

  

  

     

 

4.2 Integrationsarbetet i Sjundeå 

 
Sjundeå har ingen separat invandringsenhet. En anställd vid socialbyrån i Sjundeå ger service för 

invandrare vid sidan av sitt egentliga arbete. Hon/Han arbetar som invandrarnas ansvarsarbetare 

och genomför planenligt socialarbete med dem. Detta innebär att arbetstagaren i samarbete med 

en socialarbetare och klienten definierar all den service som behövs.  

 

Enligt lagen ska kommunen utveckla service som stöder integrationen som ett 

sektorsövergripande samarbete. I samarbetet deltar kommunens alla förvaltningar, arbets- och 

näringsbyrån, församlingen, polisen, FPA och aktörerna inom den tredje sektorn. Samarbete med 

de institutioner som ordnar språk- och integrationsutbildning intensifieras och därtill strävar man 

efter att utveckla nya verksamhetsformer med hjälp av ett sektorsövergripande samarbete. Det 

skapas intima samarbetsnätverk i kommunen mellan olika aktörer och i förhållande till de övriga 

aktörerna inom området. För samarbetet har det grundats en sektorsövergripande 

integrationsarbetsgrupp i vilken kommunens olika verksamheter ingår. Avdelningarna utser sina 

representanter. Kommundirektören fungerar som ordförande och sysselsättningskoordinator är 

sammankallare och sekreterare för integrationsarbetsgruppen. Vid behov kompletterar man 

integrationsgruppen med sakkunniga från statliga myndigheter och från tredje sektorn. 
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Invandrararbetet är alltid ett samarbete mellan många enheter och serviceproducenter. Det är 

väsentligt att orientera sig i klienternas kulturella bakgrund: man ska veta vilka saker som ska 

beaktas då man har att göra med olika klientgrupper. Invandrare har rätt till samma hälso- och 

socialtjänster som lokalbefolkningen. 

 

En inledande kartläggning ska enligt lagen om främjande av integration göras inom två månader 

från det att kundrelationen inleddes i arbets- och näringsbyrån eller kommunen. Arbets- och 

näringsbyrån gör såväl en inledande kartläggning som en integrationsplan för alla sina kunder som 

omfattas av lagen om främjande av integration och som har registrerats som arbetssökande, ifall 

detta anses ändamålsenligt. Utifrån den inledande kartläggningen bedöms om invandraren 

behöver en integrationsplan. Kommunen meddelar närings-, trafik- och miljöcentralen antalet 

uppgjorda kartläggningar under ett år och får för var en av dessa, en ersättning för en inledande 

kartläggning. En förutsättning för att kommunen ska få ersättningen är att kommunen har ordnat en 

inledande intervju som kartlägger nivån av invandrarens färdigheter åtminstone i finska eller 

svenska. Närings- och arbetskraftsbyrån erbjuder service som bedömer inledningsnivån av 

språkkunskaper för arbetssökande kunder.  

 

I bästa fall är den inledande kartläggningen en interaktiv händelse, under vilken invandraren får 

behövliga uppgifter t.ex. om utbildnings- och sysselsättningsmöjligheter genast efter att personen 

flyttat till Finland. I samband med den görs en bedömning av invandrarens behov av stöd och 

service samt utreds vilka färdigheter personen har med tanke på sysselsättning, studier och 

integration: 1) läs- och skrivfärdigheter, 2) kunskaper i finska, 3) studiefärdigheter och 

studieförutsättningar, 4) tidigare utbildning och arbetserfarenhet, 5) kompetens som hänför sig till 

speciella färdigheter samt andra starka sidor, 6) egna önskemål om sysselsättning och utbildning, 

7) livssituationen och det behov av tjänster som denna medför.  

 

Integrationsplanen görs för 1–3 år och den ska göras inom två veckor från den inledande 

kartläggningen. I annat fall ska den första integrationsplanen uppgöras senast efter tre veckor från 

det att det första uppehållstillståndet har beviljats. Integrationsplanen är en personlig plan för en 

invandrare gällande de åtgärder och tjänster vars syfte är att stöda invandrarens möjligheter att 

inhämta tillräckliga kunskaper och färdigheter som behövs i samhället och arbetslivet och främja 

invandrarens möjligheter att delta som en likvärdig medlem i samhällsverksamheten. Den 

innehåller åtminstone studier i finska eller svenska samt dessutom samhällsorienterad 

undervisning, vid behov läs- och skrivundervisning samt undervisning som kompletterar den 

grundläggande utbildningen, integrationsutbildning eller andra åtgärder som främjar integrationen 

individuellt.  
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För invandrare som kommer till kommunen som kvotflykting eller för en asylsökande som har fått 

uppehållstillstånd uppgörs en integrationsplan antingen i kommunen eller på arbets- och 

näringsbyrån. Detta gäller också arbetslösa arbetssökande, de personer som får utkomststöd, de 

minderåriga som kommer utan vårdnadshavare och personer som har fått uppehållstillstånd. De 

åtgärder som ingår i integrationsplanen kan vara effektiverade till exempel på grund av nedsatt 

funktionsförmåga, ålder eller analfabetism. 

 

4.2.1 När är invandraren integrerad? 

 

En invandrare kan anses vara integrerad då personen behärskar något av de inhemska språken, 

vet hur han eller hon själv sköter sina ärenden och aktivt tar del i samhället (egna nätverk, arbete 

eller studier). En tydlig gräns är erhållandet av finskt medborgarskap. En normal integrationstid 

anses i allmänhet pågå i tre år eller i vissa fall i fem år. 

 

4.3 Utbildning av personalen  

 

Kommunens ledningsgrupp beslutar om ordnandet av utbildning för hela kommunens personal. 

Förvaltningsavdelningen ordnar hela kommunens gemensamma utbildningar. Avdelningarna 

ordnar själva integrationsutbildningar som berör den egna avdelningen. I utbildningarna kan 

kommunens egna personalresurser eller utomstående utbildare användas. 

 

4.4 Information 

 

Effektiv information är viktigt med tanke på en lyckad integrering. Integrationsprogrammet 

publiceras på kommunens webbplats. Kommunens ledningsgrupp svarar för att ordna kommunens 

information och ge ut basdata. Lagenligt ska kommunen för sin del sköta om förverkligande av 

ledningen, rådgivningen och informationsgivandet i början av en invandrares vistelse samt ge 

basuppgifter om det finländska samhället.  

Invandrare får information om servicesystemet och om åtgärder som främjar integrationen. 

Kommunen svarar för den information som gäller den egna omgivningen samt för produktionen 

och uppdateringen av basdatamaterialet. Målet är att den som flyttar till kommunen får tillräcklig 

information om kommunens service. 

  



11 
 

5. Den nationella och språkliga bakgrunden för invandrare bosatta i 

Sjundeå  

 
Enligt statistikcentralen var antalet utländska medborgare bosatta i Sjundeå 31.12.2014 

sammanlagt 217 från följande länder: Estland (71), Ryssland (22), Sverige (18), Storbritannien (12) 

och Ukraina (10). Det fanns även invånare från länder i Afrika och Oceanien. Statistikcentralen ger 

inga uppgifter om länder som representeras av mindre än 10 personer. Antalet medborgare från 

europeiska länder var 192, varav 151 var från EU-länder.  

 
Antalet invånare i Sjundeå uppgick enligt Statistikcentralen 31.12.2014 till 6199. Av dem var 

antalet finskspråkiga 4137 och svenskspråkiga 1819. Antalet personer som talar de inhemska 

språken var sammanlagt 5956 och antalet personer som talar andra språk var 243. De största 

utländska språkgrupperna var estniska (64) och ryska (56). Följande i ordningen kommer engelska 

(27), tyska (11), ukrainska (10) och ungerska (10). Antalet representanter från andra språkgrupper 

var sammanlagt 65. Statistikcentralen ger inte ut uppgifter om språk som talas av mindre än 10 

personer som modersmål. 

 

Invandrare som bor i Sjundeå har i allmänhet kommit till kommunen på eget initiativ för att arbeta, 

studera eller av familjeskäl. Sjundeå kommun fattade i maj 2016 ett beslut om att ta emot 11 

flyktingar i enlighet med NTM-centralens förslag om kommunplatser. Detta förutsätter att det 

skapas en ny servicestruktur för integrering av flyktingar.  

 

6. Stöd för invandrare 

 
6.1 Tolk- och översättningsservice 

 
Myndigheten ska ordna tolkning eller översättning i ett ärende, om invandraren inte behärskar 

finska eller svenska eller om han eller hon på grund av handikapp eller sjukdom inte kan bli 

förstådd. Tolkning garanterar både kundens och tjänsteinnehavarens rättsskydd. Inofficiella tolkar 

(familjemedlemmar eller invandrare som har bott en längre tid i landet) ska inte användas på 

myndighetens initiativ. För en invandrarklient reserveras mera tid på en mottagning eftersom 

användningen av tolk gör verksamheten långsammare.  

 
Tolknings och översättningstjänsterna i Sjundeå kommun beställs från Semantix Finland Oy. 

Kontakttolkning 24h: tfn 010 346 7530 eller tulkkipalvelu@semantix.fi. Översättningar: tfn 010 346 

7530, translation@semantix.fi. 
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6.2 Småbarnsfostran och förskoleundervisning 

 
Ordnandet av småbarnsfostran styrs bl.a. av lagen om småbarnspedagogik (8.5.2015), av 

planerna för småbarnspedagogik och av förskoleundervisningens läroplan.  

 

Lagen om småbarnspedagogik understryker att målet med småbarnspedagogik är att hos varje 

barn främja en helhetsmässig uppväxt, utveckling, hälsa och ett helhetsmässigt välbefinnande i 

enlighet med barnets ålder och utveckling. De mål som står i lagen förpliktar också att erbjuda alla 

barn likvärdiga möjligheter till småbarnspedagogik, främja jämställdhet mellan könen samt ge 

färdigheter att förstå och respektera den allmänna kulturtraditionen samt vars och ens språkliga, 

kulturella, religiösa och livsåskådningsmässiga bakgrund (Lag om småbarnspedagogik 2 a §).  

 

I Sjundeå ordnas småbarnsfostran för invandrarfamiljer i samband med och på motsvarande sätt 

som tjänsterna för småbarnsfostran erbjuds för övriga kommuninvånare, genom att stöda 

integration i gruppen enligt barnets ålder och utvecklingsstadium och värdesätta den 

mångkulturella rikedomen. 

 

Invandrarfamiljerna tas i beaktande som likvärdiga kommuninvånare inom småbarnsfostran och 

förskoleundervisningen. Utgångspunkten för småbarnsfostran och förskoleundervisningen är även 

då det gäller invandrarbarn, barnens och familjernas behov samt samarbetet mellan hemmet och 

småbarnsfostran som baserar sig på ömsesidigt förtroende och respekt. Invandrarbarnens läge 

bedöms i början av integrationen som en del av familjens och som klient till småbarnsfostran 

individuellt. Tolkning används vid behov.  

 

Inom småbarnsfostran är det viktigt att diskutera med barn och föräldrar med invandrarbakgrund 

om mål och principer för småbarnsfostran i Finland. Inlärning och utveckling av barnens 

kommande skolspråk finska eller svenska stöds inom småbarnsfostran.  

 

I första hand är det familjen som bär ansvaret för att barnets eget modersmål och kultur bevaras 

och utvecklas. Inom småbarnsfostran uppmuntras barnet att använda sitt eget modersmål och 

samtidigt stöder man de värden som barnets kulturella omgivning har. På samma gång tas olika 

kulturmiljöer i beaktande som lika värdefulla och jämlika.  

 

Personalen för småbarnsfostran och föräldrarna uppgör tillsammans en egen plan för 

småbarnsfostran som tar ställning till de åtgärder som främjar barnets integration: undervisning i 

finska eller svenska, förstärkande av det egna modersmålet, identiteten och självkänslan. Planens 

förverkligande utvärderas årligen. 
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Förskoleundervisningen innebär avgiftsfri undervisning för sexåriga barn. I förskoleundervisningen 

har man som mål att i samarbete med familjer och vårdnadshavare främja barnets utvecklings- och 

inlärningsförutsättningar samt stärka barnets sociala färdigheter och sunda självkänsla med hjälp 

av positiva inlärningserfarenheter. Syftet är också att upptäcka problem som inverkar på barnets 

utveckling och inlärning, ingripa i dem och på så sätt förhindra eventuella svårigheter. I 

förskoleundervisningen iakttas för alla barn samma allmänna fostrings- och inlärningsmål som 

framgår av grunderna för förskoleundervisningens läroplan. Barnens varierande språkliga och 

kulturella bakgrunder och färdigheter tas i beaktande i förskoleundervisningen. Målet med 

förskoleundervisningen är stöda växandet av varje barns språkliga och kulturella identitet samt lära 

barnen att respektera olika språk och kulturer. Ett speciellt mål är att stöda kunskaperna i olika 

språk hos barn som har två språk eller flera språk (Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 

2015). Främjandet av integrationen av invandrarbarn i förskoleundervisning stöds i samarbete med 

personalen inom den grundläggande undervisningen.  

 

6.3 Utbildning 

 
6.3.1 Grundläggande utbildning 

 
Med invandrarelever avses barn och unga med invandrarbakgrund som antingen flyttat till Finland 

eller är födda i Finland. Invandrarnas andel av eleverna inom den grundläggande utbildningen ökar 

hela tiden.  

 

Målet med utbildningen för invandrare är att ge personer som flyttar till Finland beredskap att 

fungera som jämbördiga medlemmar i det finländska samhället. Invandrare i läropliktsåldern (7–17 

år) som är fast bosatta i Finland har samma rätt till grundläggande utbildning som finländare. 

 

I undervisningen av invandrare iakttas de riksomfattande grunderna för den grundläggande 

utbildningens läroplan, men samtidigt beaktas elevernas bakgrund och utgångsläge, såsom 

modersmål och kultur, orsak till flytt och hur länge de varit i landet. Undervisningen ska också 

stöda elevernas utveckling till aktiva och harmoniska medlemmar av både den finländska språk- 

och kulturgemenskapen och den egen språk- och kulturgemenskapen. 

 

I allmänhet placeras invandrarbarn i den årskurs som motsvarar deras ålder samt kunskaper och 

färdigheter. Eleven placeras i Sjundeå i en finskspråkig skola om vårdnadshavaren inte vill att 

barnet får svenskspråkig undervisning. Vid behov har barnet rätt att få undervisning i finska eller 

svenska enligt en särskild lärokurs avsedd för invandrare (finska/svenska som andraspråk). 
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Förutom undervisning i finska eller svenska och i elevens eget modersmål erbjuder skolorna i mån 

av möjlighet invandrareleverna stödundervisning i olika läroämnen. Eleverna kan dessutom få 

stödundervisning i olika läroämnen på sitt eget modersmål. 

Eleven har rätt till undervisning enligt egen trosuppfattning om det finns minst tre elever som hör till 

samma trossamfund och om föräldrarna anhåller om undervisning i ämnet.  

 

Eleverna erbjuds också möjlighet till en aktiv fritidsverksamhet inom skolornas klubbverksamhet. 

 

6.3.2 Undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen 

 

Invandrarbarn i läropliktsåldern och i förskoleåldern som inte har tillräckliga kunskaper i finska 

och/eller andra färdigheter för att studera i grupp inom förskoleundervisningen eller den 

grundläggande utbildningen kan få undervisning som förbereder för den grundläggande 

utbildningen. Läroplanen för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen 

i kommunen görs för det finskspråkiga skolväsendet. Syftet med undervisningen är att stöda 

elevernas harmoniska utveckling och integration i det finländska samhället samt ge de färdigheter 

som behövs för att de ska kunna inleda grundläggande utbildning. Om det ordnas förberedande 

undervisning pågår den från ett halvt till ett år eller till och med längre, beroende på elevens behov. 

Undervisning ges för barn i åldern 6–10 år minst i 900 timmar och för barn över 10 år i minst 1 000 

timmar. En elev som deltar i undervisningen har rätt att övergå till den grundläggande utbildningen 

redan före ovannämnda timmar uppfylls, om hon eller han kan följa med den grundläggande 

utbildningen. För undervisningen har man inte fastställt någon riksomfattande timfördelning eller 

lärokurs. Enligt lagen om grundläggande utbildning har eleverna rätt att under arbetsdagar få 

undervisning enligt läroplanen, elevhandledning och elevvård.  

 

I Sjundeå fattas beslut om bildande av undervisningsgrupper för den undervisning som förbereder 

för den grundläggande utbildningen varje läsår. Förberedande undervisning kan också ordnas för 

en enda elev. Undervisningsgrupperna bildas enligt elevernas ålder och förutsättningar, så att 

gruppindelningen främjar elevernas sunda växande och utveckling och säkerställer uppnåendet av 

målen i läroplanen och de mål som uppställts i elevernas individuella studieprogram.  

Över 98 % av de invandrare som bor i Sjundeå studerar i de finskspråkiga skolorna. Under den 

förberedande undervisningen integreras eleverna i förskoleundervisningen eller den 

grundläggande utbildningen i finsk- eller svenskspråkiga undervisningsgrupper som motsvarar 

elevens ålder och elevens eget studieprogram på det sätt som fastslagits i studieprogrammet. 
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Den grundläggande utbildningen för elever i årskurs 7–9 inom den svenskspråkiga undervisningen 

ges av Lojo stad och Kyrkslätts kommun. Respektive kommuns läroplan iakttas för dessa 

årskursers del. 

För de ungdomar i åldern 16–17 år som bor i mottagningscentralen i Sjundeå ordnas den 

förberedande undervisningen i samarbete med Kanneljärven opisto i Lojo.  

 

6.3.3 Undervisning i det egna modersmålet 

 

Enligt Finlands grundlag har alla som bor i Finland rätt att upprätthålla och utveckla sitt språk och 

sin kultur. Alla elever vars modersmål eller familj använder ett språk som inte är finska, svenska 

eller samiska kan delta i den specialfinansierade undervisningen i elevens eget modersmål som 

kompletterar den grundläggande undervisningen.  

 
Också de svenska, finska eller samiska elever som deltar i undervisning för att upprätthålla 

utomlands inhämtade språkkunskaper, kan studera enligt lärokursen för elevens eget modersmål.  

Syftet med undervisning i elevens eget modersmål är att stöda utvecklingen av elevens aktiva 

flerspråkighet och väcka intresse för livslångt utvecklande av språkkunskaper. Kunskaper i det 

egna modersmålet stöder också integreringen i det finländska samhället. I samarbete med familjen 

stöds eleven på flera olika sätt för att kunna behärska sitt eget modersmål och bevara 

kunskaperna i det. 

Enligt Sjundeå kommuns läroplan för den grundläggande finskspråkiga utbildningen ges 

undervisning för att upprätthålla det egna modersmålet i följande språk: ryska, estniska. 

  

6.3.4 Utbildning för vuxna invandrare  

 

I inledningen av integrationen är språkstudier i finska eller svenska viktigast för invandraren. Staten 

ordnar för invandrare via arbets- och näringsbyråerna integrationsutbildning. Hiiden Opisto 

erbjuder nybörjar- samt fortsättnings- och grundkurser i finska för vuxna. Efter att en invandrare 

har genomfört grundkurserna 1 och 2 dvs. nått nivån A2, behärskar hon eller han i allmänhet det 

finska språket tillräckligt bra för att klara sig. Därefter kan personen i fråga komplettera sina 

språkkunskaper i samband med andra studier, i arbetslivet och på fritiden.  

 

Allmänna språkexamina mäter språkfärdigheten i praktiska situationer. Efter nybörjarkursen A1 

och grundkursen A2 klarar studeranden sig på finska till exempel som turist och kan avlägga 

grundnivån i allmänna språkexamina. Efter att ha klarat fortsättningskurserna B1-B2 stiger 

invandraren till tröskelnivån, vilket innebär att hon eller han borde klara sig på ett nöjaktigt sätt i 

alla situationer. Efter fortsättningskurserna B3-B4 har personen nått en nivå, där hon eller han kan 
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arbeta i ett land där språket i fråga talas och kan således utföra mellannivån i allmänna 

språkexamina för att få finskt medborgarskap. Dessa språkexamina ordnas av Hiiden Opisto och 

Luksia. 

  

Luksia och Axxell ordnar tester för utgångsnivå samt integrationsutbildning som köps av NTM-

centralen för de invandrare som det utarbetats en integrationsplan för. Luksias VALMA-utbildning 

som förbereder för yrkesstudier förutsätter ett avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen 

eller motsvarande kunskaper/färdigheter, språkkunskapskravet är A2. 

 

Invandrare ska stärka sina kunskaper i finska med studier i finska via VALMA för att komma in på 

en yrkesutbildning som förutsätter språkkunskaper på nivån B1. Denna nivå B1 är ofta utmanande 

för invandrare.  

 

Till utbudet för invandrare har Luksia valt precis sådana branscher som erbjuder sysselsättning: 

social- och hälsovård, rengöring, fastighetsskötsel och företagande. För invandrare har man till 

exempel ordnat 11 utbildningar inom området ”yrke inom tillväxtbranschen”, ”företagare” och 

”lagerpersonal” vars mål har varit att utföra delar av en yrkesexamen. Dessa har ordnats vid 

verksamhetsstället i Esbo, eftersom det är svårt att i Västra Nyland bilda en hel grupp invandrare 

som studerar samma bransch.  

  

6.3.5 Fritidstjänster för invandrare 

 

Olika hobbymöjligheter kan hjälpa integrationen av invandrare. Sådana erbjuds av både 

kommunens fritidsväsende och av lokala föreningar. 

 

6.3.6 Idrott 

 

Invandrare kan delta i de lokala idrottsföreningarnas verksamhet. Bildningskansliet har 

kontaktuppgifter till olika föreningars kontaktpersoner som kan berätta om verksamheten i 

föreningarna. Invandrare kan dessutom utnyttja de av kommunens idrottsplatser som kan 

användas fritt (t.ex. sportplaner), eller som grupp reservera en användningstur till exempel i 

idrottshallen. 

 

 

6.3.7 Biblioteket 
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Bibliotekstjänsterna är lätt tillgängliga för alla och utgör ett fönster till finska språket samt till det 

finska samhällslivet och spelar en viktig roll i integrationen. I Sjundeå bibliotek finns material för 

studier i finska språket och i det finländska samhället. Så kallade lättlästa böcker och tidningar har 

visat sig vara bra för detta ändamål. I biblioteket finns också en del material på engelska. Material 

på något annat språk kan skaffas från andra bibliotek som fjärrlån. I bilbiteket erbjuds även 

informationssökningsservice och så finns där tillgång till datorer med internetförbindelse för att nå 

nätbibliotekstjänsterna. Datorer försedda med förbindelser kan också användas till exempel för 

sökning av information, för att hålla kontakt eller för olika skriftliga arbeten.  

 

6.3.8 Ungdomstjänster 

 

Ungdomsväsendets tjänster (ungdomslokaler, uppsökande ungdomsarbetare) står till tjänst för alla 

unga. Verksamheten vid den öppna ungdomslokalen erbjuder en möjlighet att träffa andra 

ungdomar och fördriva tiden i en trygg omgivning. Vid behov får man stöd av ungdomsarbetare. 

Inom ungdomslokalverksamheten ordnas också olika evenemang och utfärder som är öppna för 

alla ungdomar. Även servicen som de uppsökande ungdomsarbetarna erbjuder är öppna för alla 

unga. De uppsökande ungdomsarbetarna kan ge mångsidig hjälp i olika praktiska ärenden som 

gäller det finska samhället så som utbildning, boende, socialskyddssystem eller arbete. De 

erbjuder stöd även i ärenden som gäller kontroll över livet och de kan erbjuda den unga en trygg 

och förtroendefull vuxenkontakt.  

 

6.4 Hälsovårdsservice  

 

Sjukvården i Finland är indelad i primärvård och specialiserad sjukvård, som båda produceras av 

den allmänna sektorn. Grundtrygghetsnämnden och grundtrygghetsavdelningen, som underlyder 

nämnden, ansvarar för primärvården i Sjundeå kommun. Dess verksamhet baserar sig på hälso- 

och sjukvårdslagen som förpliktar kommunen att producera hälsovård, sjukvård, rehabilitering och 

tandvård för sina invånare. Verksamhetsprincipen är att hela verksamheten är individcentrerad och 

riktar sig på att producera god primärvård som befrämjar och upprätthåller individens hälsa.  

 

För att underlätta integrationen är det viktigt att invandraren lär känna den finländska vårdpraxisen. 

Service erbjuds för invandrare i samma omfattning som för övriga kommuninvånare. Personalen 

ska delta i handledningen av användningen av olika tjänster. Kommunens ska ordna en täckande 

hälsogranskning, en s.k. inresekontroll för varje flykting senast två veckor efter inresan till landet i 

enlighet med social- och hälsovårdsministeriets anvisningar. Invandraren erbjuds efter detta 
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samma lagstadgade social- och hälsotjänster som övriga kommuninvånare. Inom tre veckor efter 

inresa ska också ett besök hos tandvården ordnas.  

En psykiatrisk sjukskötare, som arbetar på hälsovårdscentralen, ansvarar för 

mentalvårdstjänsterna. Kommunen har avtal angående mentalvårdstjänsterna med både Lohjan 

Klubitalo i Lojo och Klubbhus Fontana i Karis. Det förekommer mentala störningar lite oftare hos 

asylsökande och flyktingar än hos infödda finländare. Flyktingar som utsatts för tortyr bildar en 

specialgrupp. Dessa personer kan hänvisas till Rehabiliteringscentret för tortyroffer (KITU) vid 

Helsingfors Diakonissaanstalt som är en poliklinik på specialsjukvårdsnivå som rehabiliterar 

flyktingar som utsatts för tortyr. De kan ha behov av stödåtgärder långt efter att de kommit till 

landet exempelvis på grund av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). PTSD kan utlösas av en 

händelse, sjukdom eller annan kris långt efter att personen har kommit till landet. Personen 

behöver vård eftersom det inte är möjligt att tillfriskna från stressyndrom av sig själv. 

 

Målet med hälsovårdstjänsterna är att producera tjänster av hög kvalitet som stöder det fysiska, 

psykiska och sociala välbefinnandet hos klienten. Integrationen blir lättare om invandraren i början 

endast får träffa några vårdpersoner som valts till ansvarspersoner för invandrarna.  

 

6.5 Socialservice  

 

Socialservicen stöder, hjälper och ger råd i olika sociala och ekonomiska problemsituationer. Syftet 

är att hjälpa och stöda klienterna i ett så tidigt skede som möjligt. I socialarbetet tillämpas både 

förebyggande och korrigerande arbetsformer. 

 

Socialservicen har delats in i tre delområden, vuxensocialarbetet, barn- och familjeservice samt 

handikappservice. Kommunen ska sörja för att invandrare får den socialservice som de har behov 

av individuellt. 

 

Målet är att främja och upprätthålla individens, familjens och gemenskapens trygghet och 

funktionsförmåga. Inom socialväsendet kartläggs invandrarens behov av service individuellt och en 

invandrare har rätt till service enligt samma grunder som den övriga befolkningen. Invandrare ges 

basinformation om servicesystem. Socialservice som är särskilt avsedda för invandrare omfattar 

mottagningsarrangemang, tjänster inom socialarbete och socialhandledning, integration, 

handledning och rådgivning. 

  

Kommunens inledande kartläggning påbörjas inom två månader från det att klientrelationen har 

inletts eller efter att begäran om en inledande kartläggning inkommit.  
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Kommunen och arbets- och näringsbyrån utarbetar tillsammans med invandraren en 

integrationsplan. Planen uppgörs senast 2 veckor efter att den inledande kartläggningen har utförts 

(sektorsövergripande samarbete).  

 

Kommunen utarbetar en integrationsplan för en minderårig invandrare om de individuella 

omständigheterna ger upphov till detta. Kommunen utarbetar också en integrationsplan för en 

familj om familjens helhetssituation förutsätter det. För minderåriga som anländer utan 

vårdnadshavare utarbetas alltid en integrationsplan.  

 

6.5.1 Service för barn och familjer  

 

Målet för service för barnfamiljer är att upptäcka eventuella problem redan i tidigt skede och att ge 

ändamålsenligt stöd så fort som möjligt. Vi strävar främst efter att familjen själv skulle hitta sina 

egna resurser för att klara sig i vardagen. Kommunen har i uppgift att ordna behövlig service och 

stödåtgärder. Dessa är bl.a. hemservice, familjearbete och hjälp med barnvård. Kommunen har en 

egen enhet för familjearbete som bl.a. erbjuder familjearbete i enlighet med socialvårdslagen. 

  

Barnets föräldrar och andra vårdnadshavare bär i första hand ansvaret för barnets välmående. 

Myndigheter som arbetar med barn och familjer ska stöda föräldrar och vårdnadshavare i deras 

fostringsuppgift och sträva efter att erbjuda barn och familjer hjälp tillräckligt tidigt.  

 

Familjerådgivningen stöder barnfamiljer i olika livssituationer. Man kan ta kontakt med 

familjerådgivningen om man känner oro i ärenden som berör barnets uppförande eller barnets 

känsloliv. Eller om man vill diskutera om barnets utveckling, föräldraskap eller uppfostran eller om 

barnet har problem i daghemmet, skolan eller med vänner. Familjerådgivningen ger också 

utredningsstöd om det uppstår konflikter hemmet, familjen har drabbats av förluster eller utsatts av 

andra besvärliga livssituationer eller om man i familjen överväger separation eller om 

familjemedlemmarna behöver stöd för att klara av en separation. Besöken är avgiftsfria och 

konfidentiella. Kommunen har avtal om familjerådgivningstjänster med utomstående aktörer. 

 

Barnskyddslagstiftningen och socialmyndigheternas verksamhetsskyldighet som uppstår med stöd 

av den omfattar alla barn som vistas i landet. Även då det gäller invandrarbarn är myndigheterna 

förpliktade av principen att i första hand beakta barnets intressen, barnets rätt att till skydd och 

barnets rätt till att bli hört i de ärenden som gäller det.  
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6.5.2 Vuxensocialarbete  

 

Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd inom socialvården som beviljas i sista hand och syftet med 

det är att trygga en persons eller familjs utkomst då personen behöver stöd och inte kan få sin 

utkomst genom förvärvsarbete, verksamhet som företagare, med hjälp av andra förmåner som 

tryggar utkomsten, genom andra inkomster eller tillgångar, genom omvårdnad från en sådan 

persons sida som är försörjningspliktig gentemot honom eller henne eller på något annat sätt. 

Utkomststödet består av grundläggande utkomststöd, kompletterande utkomststöd och 

förebyggande utkomststöd. Det grundläggande utkomstödet överförs till FPA från och med 

1.1.2017 Integrationsstöd betalas som arbetsmarknadsstöd eller utkomststöd. Invandraren ska 

vara en arbetslös arbetssökande enligt lagen om utkomskydd för arbetslösa för att få 

arbetsmarknadsstöd. 

 

Kommunen har ett avtal med Kyrkslätts kommun om A-klinikens tjänster dit alla kommuninvånare 

som behöver rusvårdstjänster hänvisas. Om en person har behov av avgiftningsvård ska 

kommunens socialarbetare kontaktas.  

 

Kommunens socialhandledare som ansvarar för invandrararbetet ansvarar också för 

sysselsättningstjänsterna, samt samarbetar med bl.a. FPA, arbets- och näringsbyråns basservice 

och TYP-servicen (sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen där kommunen, 

FPA och arbets- och näringsbyrån tillsammans betjänar klienten). Om klienten inte är redo för den 

öppna arbetsmarknaden kan man hänvisa henne/honom t.ex. till studier, arbetsprövning, 

rehabiliterande sysselsättningsverksamhet eller till arbete med lönesubvention. Närings-, trafik- 

och miljöcentralen i Nyland konkurrensutsätter och anskaffar integrationsutbildning, 

språkkunskapstester, kartläggning av kunnande och yrkesskicklighet, läs- och 

skrivkunskapsutbildning och möjliggör övriga tjänster som stöder integration. 

 

6.5.3 Handikappservice 

 

Sjundeå kommuns handikappservice är avsedd för personer för vilka det på grund av handikapp 

eller långvarig sjukdom inte bland kommunens bastjänster finns tjänster som motsvarar behoven. 

Syftet med handikappservicen är att möjliggöra ett bra, meningsfullt och med andra 

kommuninvånare jämlikt liv för de handikappade kommuninvånarna. Handikappservicens 

personliga kundmöten ordnas genom att kontakta socialarbetaren.  
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6.5.4 Rehabiliterande arbetsverksamhet 

 

Verkstaden Ström i Sjundeå kommun erbjuder olika slags rehabiliterande arbetsverksamhet både 

för sådana ungdomar i åldern 17–28 och för vuxna sjundeåbor som fyllt 29 år som saknar studie- 

eller arbetsplats. Målet med den rehabiliterande arbetsverksamheten är att förebygga de negativa 

konsekvenser som arbetslösheten har för den unga personens funktionsförmåga genom att 

förstärka den unga personens förmåga att klara olika situationer i livet och i vardagen samt den 

unga personens arbets- och funktionsförmåga. Även invandrare hänvisas till verkstaden. 

 

6.6. Boende 

 

Kommunens fastighetssektor förvaltar de bostäder som ägs av kommunen. Bostad kan också 

sökas via KAS Asunnot eller privata hyresvärdar. 

 

7. Övriga tjänster 

 

7.1 Mobilitet 

 

Kollektivtrafiken i Sjundeå kommun utvecklas genom beaktande av kommuninvånarnas olika 

behov. Med hjälp av kollektivtrafikens tjänster har kommuninvånare med invandrarbakgrund 

möjlighet att ta sig till olika stadiers utbildningsplatser och till arbete. 

 

Med Sjundeås Nyckellinjer avses de konkurrensutsatta fordon som kör Sjundeå kommuns interna 

trafik. Nyckellinjerna är öppna för alla och på morgnarna kan man exempelvis ta sig till 

tågstationen i kommuncentrum i samband med skolskjutsarna.  

 

7.2 Tredje sektorn  

 

FRK upprätthåller mottagningscentralen i Harjulinna i Svidja i Sjundeå och de ordnar gemensam 

verksamhet för boende i mottagningshemmet samt för andra invandrare. De samarbetar även med 

Mannerheims Barnskyddsförbund. Dessutom kan invandrarna spela handboll i Sjundeå IF. 

 

7.3 Församlingen 
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Församlingen ordnar verksamhet för invandrare tillsammans med aktörer inom tredje sektorn. 

 


