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1 Introduktion till 
programmet

Det lagstadgade1 programmet för integrationsfrämjande har i 
Borgå namnet Program för att främja integrationen av invand-
rare. Redan genom det tar Borgå i princip ställning till att inte-
grationen av invandrare i Finland och Borgå alltid är en individu-
ell integrationsprocess som kan främjas på olika sätt och genom 
olika åtgärder. Enligt sin stadsstrategi Drömmarnas Borgå 2030 
har Borgå stad som mål att vara en trygg, välmående och jämlik 
stad för alla Borgåbor. Detta program för att främja integratio-
nen har godkänts i kommunfullmäktige, och man följer upp 
och kontrollerar regelbundet att målen för det uppfylls. Pro-
grammet beaktas när en budget och en ekonomiplan upprättas 
enligt kommunallagen2. Detta integrationsprogram, som ska 
ses över regelbundet, är det sjunde i ordningen. Det har redan 
gått 20 år sedan det första programmet upprättades.

Borgå har beredskap att ta emot 25 nya personer med invand-
rarbakgrund per år, men majoriteten av de invandrare som 
flyttar till staden kommer dock av någon annan anledning, till 
exempel arbete. Trots att programmet är en lagstadgad garanti 
för att mottagningen av flyktingar ska vara av hög kvalitet, har 
programmet byggts upp som en verktygslåda till stöd för främ-
jandet av integrationsprocessen för människor med alla möjliga 
bakgrunder.

I Borgå stads program för att främja integration utmärker sig 
begreppet delaktighet. Som delaktig deltar invandraren i olika 
processer, hen kan påverka hur saker och ting utvecklas samt 
också ta ansvar för följderna. I denna bemärkelse är delaktighe-
ten en resurs och en möjlighet som beskriver medlemskap och 
tillhörighet.3

Programmet för att främja integrationen av invandrare synlig-
gör det stora nätverk som i Borgå bär ett särskilt ansvar för 
frågorna kring integration. Med hjälp av programmet kan vi 
förutom identifiera aktörerna även styra utvecklingen på ett 
gemensamt formulerat sätt. Det här är särskilt viktigt just nu, 
då Borgå i början av programperioden deltar i kommunförsö-
ket med sysselsättning4 och man har beslutat att genomföra 
modellen med välfärdsområden inom social- och hälsovården 
på nationell nivå. En väsentlig effekt på uppbyggandet av pro-
grammet har också de nya riktlinjerna i redogörelsen om inte-
grationsfrämjande5 haft och som man likaså har försökt förutse. 
Detta innebär utmaningar i fråga om de konkreta aspekterna 
i programmet, därför har vi också uppdaterat programmet så 
att det beaktar eventuella strukturella förändringar i ansvaren 
hos aktörsfältet. Konkreta exempel på detta är granskningen av 
sysselsättningsfältet och de förändringar som välfärdsområdet 
för med sig redan under programperioden våren 2023.

Via Borgå stads strategi anknyter programmet för att främja 
integrationen även till program- och beredningsarbetet med 
åtgärder över sektorsgränserna, i synnerhet arbetet med pro-

grammen Främjande av hälsa och välfärd (HYTE), Idrottspro-
grammet, Kulturprogrammet och programmet för förebyg-
gande av utslagning bland unga. I genomförandet av detta 
program bör det därför säkerställas att frågor som rör Borgåbor 
med utländsk bakgrund beaktas även i ovanstående program. 
I Borgå satsar man dock alltid på att tjänsterna ska vara av god 
kvalitet för alla. Inom kommunens basservice har således servi-
cebehoven hos invandrarna integrerats.

Staten ersätter kommunerna för kostnader för ordnandet av 
integrationstjänster enligt lagen om främjande av integration6. 
Ersättningarna är avsedda för handledning och rådgivning samt 
annan verksamhet till stöd för integration7. Av Borgå har detta 
förutsatt förutom ett giltigt program för integrationsfrämjande 
även ett avtal med NTM-centralen om anvisande till kommun 
och främjande av integration. Ersättningarna delas in i kalkyle-
rade ersättningar och ersättningar som betalas enligt de fak-
tiska kostnaderna. Därtill kan kommunerna på vissa kriterier 
ansöka om avtal om specialersättning. KEHA-centret betalar 
ersättningarna till kommunerna. I Borgå har man ansökt om 
ersättningar via invandrartjänsterna samt i fråga om eftervår-
den även via barnskyddet efter att ändringen av lagen om 
främjande av integration trädde i kraft. Efter införandet av väl-
färdsområdena den 1 januari 2023 kommer man under den 
här programperioden att i Borgå granska den aktör som ska 
ansvara för ansökan, så att den uppfyller den gällande lagen 
om främjande av integration.

En av hörnstenarna när det gäller integration är diskriminerings-
lagen. Att aktivt främja likvärdighet kan stundom även innebära 
att man avviker från principen för lika behandling, så att faktisk 
jämlikhet förverkligas för de utsatta grupperna. Det förutsätter 
att de omständigheter som hindrar förverkligandet av jämlik-
heten ändras. Förverkligandet av faktisk jämlikhet kan också 
förutsätta att man ägnar särskild uppmärksamhet åt behoven 
hos grupper som är särskilt utsatta för diskriminering. Sådan så 
kallad positiv särbehandling8 är ett sätt att främja faktisk likabe-
handling samt lindra och förebygga olägenheter som beror på 
diskriminering i strukturerna.

1 Lagen om främjande av integration 2010/1386, § 32
2 Kommunallagen 1995/365, 65 §; lagen om främjande av integration 

2010/1386, § 32
3 Sosiaaliset oikeudet – näkökulmia perustaan ja toteutumiseen. Institutet för 

hälsa och välfärd, 2017, s 150, och Asiakkaiden osallisuus ja työntekijöiden 
harkintavalta palvelujärjestelmässä. Janus, vol. 22 (3) 2014, s. 232.

4 se t.ex. tem.fi/sv/sysselsattningsforsoken
5 Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet 

2021:62
6 Lagen om främjande av integration 2010/1386, 6 kap.
7 kotoutuminen.fi/sv/framsida
8 Diskrimineringslagen 1325/2014, § 9



Invandrarna i Borgå 
mot bakgrund av statistiken

ANDEL INVÅNARE MED UTLÄNDSK BAKGRUND

3 696
personer

Från Europa

2007
Från Afrika

308
Från Amerika

77
Från Asien

1093
Från Oceanien

7

Annan eller 
okänd

204
Statistikcentralen 31.12.2019

ANDRA ÄN DE INHEMSKA SPRÅKEN (FINSKA OCH SVENSKA)

3 556
personer

7,1 %

Estniska

589
Ryska

587
Albanska

344
Arabiska

342
Vietnamesiska

319
Engelska

167
Thai

156

Annan eller 
okänd

1052
Statistikcentralen 31.12.2019

Antal på 
beräkningsdagen

UTLÄNDSKA ARBETSLÖSA ARBETSSÖKANDE

355
personer

Andel av den utländska 
arbetskraften

29,8 %

Arbets- och näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistik 12/2020

Utomlands

FÖDELSEORT FÖR INVÅNARE 
MED UTLÄNDSK BAKGRUND

3 081
personer

Finland

615
personer

Statistikcentralen 31.12.2020

4
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Invandrarkommittén 
och dess arbetssätt

Programmet för att främja integration har uppdaterats av 
Borgå stads sektorsövergripande invandrarkommitté, som 
sammanträder regelbundet. Kommitténs uppgift är att ansvara 
för målinriktningen hos samt utvecklingen och uppföljningen 
av integrationen på förvaltningsnivå och beslutsfattande nivå. 
I utarbetandet av detta program för att främja integration 
har inbjudna experter från många olika områden deltagit, av 
vilka de som anges nedan har deltagit i invandrarkommitténs 
arbete under det att programmet utarbetades. I utarbetan-
det av programmet har även det mångkulturella forumet och 
invandrartjänsternas klientjury deltagit. Medlemmarna i det 
mångkulturella forumet består av företrädare för kommunen, 
läroanstalter, organisationer och föreningar. Klientjuryn är en 
representantkår som sammankallats av invandrartjänsterna och 
består av invandrare i olika åldrar som av olika orsaker flyttat 
till Finland.

De viktigaste temana för programmet för att främja integration 
jämte åtgärdsrekommendationer presenteras i slutet av pro-
grammet. Invandrarkommittén rapporterar årligen om genom-
förandet av programmet till styrgruppen för befrämjande av 
hälsa och välfärd (HYRY). Under den aktuella programperioden 
kommer dessa aktörers arbete att slås ihop för att bättre mot-
svara idén om partnerskap och nätverk samt för att förutse 
eventuella förändringar på aktörsfältet.

Programmet för att främja integration kommer att finnas till-
gängligt i elektroniskt format under programperioden och ses 
över för att motsvara den föränderliga miljön.

INVANDRARKOMMITTÉN (UTVIDGAD) OCH ÖVRIGA 
VIKTIGA AKTÖRER SOM SAMMANSTÄLLT PROGRAMMET:

Maria Andersson 
Barn- och familjetjänster

Petra Bärlund-Hämäläinen 
Social- och hälsovårdsväsendet 

Mila Eriksson 
Kultur- och fritidstjänster

Annika Friman-Jalomäki 
Kommunförsöket med sysselsättning i Borgå 

Ville Heininen 
Tjänster för vuxna

Annika Herviö 
Invandrartjänster

Sanna Markkanen 
Kultur- och fritidstjänster

Irina Mieskonen 
Kommunförsöket med sysselsättning i Borgå

Raisa Muikku 
Invandrartjänster och ordförande för kommittén för  
ektorsövergripande samservice i Östra Nyland

Rami Niemi 
A-bostäder

Leila Nyberg 
Tjänster för småbarnspedagogik

Niina Salmela 
Bildningstjänster, kommitténs sekreterare

Anne Wetterstrand 
Kommunförsöket med sysselsättning i Borgå

Det mångkulturella forumet

Invandrartjänsternas klientjury
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Kort om olika begrepp

INVANDRARE  

Med begreppet invandrare avses en person som är född utom-
lands och inte är finsk medborgare, men som bor och har fått 
uppehållsrätt i Finland9. På så vis omfattar begreppet olika 
anledningar till ankomsten till Finland.

INTEGRATION I SAMHÄLLET  

Med integration i samhället avses i detta dokument varje 
invandrares individuella process som syftar till att stärka hens 
möjligheter att delta i samhället och därigenom hens upplevelse 
av delaktighet. Målet är jämlikhet. Integration är en mångfaset-
terad och livslång process.

Begreppsparet integration och samhällets mottaglighet beskri-
ver begreppets dubbelriktning10.

FRÄMJA INTEGRATION  

Främjande av integration definierar vi i detta dokument som 
processen mellan en individ och samhället med hjälp av vilken 
man beskriver de möjligheter och tjänster som olika aktörer kan 
tillhandahålla till stöd för invandraren.

PERSON SOM FÅR INTERNATIONELLT 
SKYDD  

En person med flyktingstatus eller ett giltigt uppehållstillstånd 
på basis av hens status som alternativt skyddsbehövande eller 
person som får humanitärt skydd11. Alla som får internationellt 
skydd är således inte automatiskt flyktingar.

ASYLSÖKANDE

En asylsökande är en person som ansöker om internationellt 
skydd och uppehållsrätt i ett annat land än sitt hemland. En 
asylsökande har ännu inte uppehållstillstånd i Finland. Den asyl-
sökande bor i Finland i väntan på asylbeslutet, antingen på en 
flyktingförläggning eller i privat inkvartering.

UPPEHÅLLSTILLSTÅND

Med uppehållstillstånd avses ett visstidstillstånd eller perma-
nent tillstånd att bo inom statens gränser som en stat utfärdar 
till andra än medborgare i Norden, Europeiska unionen, Liech-
tenstein och Schweiz. 

FLYKTING  

En person som vistas utanför sin medborgarstat eller sitt tidi-
gare permanenta bosättningsland och som känner en välgrun-
dad fruktan för förföljelse på grund av sitt ursprung, sin reli-
gion, nationalitet eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller 
på grund av sin politiska uppfattning, samt som har beviljats 
flyktingstatus på grund av förföljelsen. Flyktingstatus tilldelas 
personer som någon stat beviljar asyl eller som FN:s flyktingor-
gan (UNHCR) betraktar som flykting12.

KVOTFLYKTING

Med kvotflykting avses i Finland en person som FN:s flykting-
organ (UNHCR) har beviljat flyktingstatus och som har bevil-
jats inresetillstånd till Finland inom ramarna för flyktingkvoten.  
I Finland fastställer riksdagen årligen hur många kvotflyktingar 
landet förbinder sig att ta emot i samband med godkännan-
det av statens budget13. Vid ankomsten till Finland kommer en 
kvotflykting direkt till en kommun och en egen bostad. Hen har 
redan vid ankomsten till Finland fått uppehållstillstånd i landet. 
En del kvotflyktingar är så kallade nödflyktingar, det vill säga 
personer som UNHCR har ansett vara i akut behov av ompla-
cering.

FAMILJEÅTERFÖRENING  

Familjemedlemmarna till en person som vistas lagligt i Finland 
kan ansöka om uppehållstillstånd i Finland på basis av familje-
banden.
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PAPPERSLÖS  

Papperslös är ett mångfasetterat begrepp. Myndigheterna kän-
ner inte officiellt till papperslösas vistelse i landet och tillåter 
det heller inte. Papperslöshet betyder vanligtvis att en persons 
uppehållstillstånd har löpt ut och att hen saknar rätt att vistas 
i landet, och sjukförsäkringen eller det övriga försäkringsskyd-
det är bristfälligt. Även en halvfärdig eller oklar behandling av 
hemorten kan orsaka papperslöshet.

OFFER FÖR MÄNNISKOHANDEL  

Ett offer för människohandel är en person som har blivit utnytt-
jad av en annan människa. I Finland är människohandel kri-
minaliserad i strafflagen. Till stöd för offren finns det i Finland 
ett hjälpsystem för offer för människohandel. Det är viktigt 
att identifiera offer för människohandel, och en del fenomen, 
såsom papperslöshet, ökar risken för människor att falla offer 
för människohandel.

9-13  Integrationsordlista, arbets- och näringsministeriet 2021
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2 Våra tjänster 
till stöd för integration

KOMMA IGÅNG MED 
INTEGRATIONEN I BORGÅ

• Invandrartjänster

• MOI - lättillgänglig handlednings- och 
rådgivningstjänst

• Tolk- och översättningstjänster

• Meeting point

SOCIAL- OCH HÄLSO-
VÅRDS TJÄNSTER TILL 
STÖD FÖR INTEGRATION

• Tjänster för barnfamiljer

• Vuxensocialarbete

• Handikappservice 

• Social rehabilitering

• Invandrartjänster

• Akut social- och hälsovård för personer 
som vistas illegalt i landet

• Hälsovårdstjänster

BASSERVICEN STÖDER 
INTEGRATIONEN

• Kultur- och fritidstjänster

• Boende

• Grundläggande utbildning

• Småbarnspedagogik och 
förskoleundervisning

ÖVRIGA AKTÖRER

• Organisationer

• Föreningar

• Församlingar

• Församlingar

• FPA
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2.1 Komma igång med integrationen i Borgå

Information om det finländska samhället ges till alla som flyttar 
till Finland. Informationsmaterialet enligt lagen om främjande 
av integration är för närvarandet den flerspråkiga guiden och/
eller broschyren Välkommen till Finland, som produceras av 
arbets- och näringsministeriet. Guiden innehåller information 
om det finländska samhället, rättigheter och skyldigheter i 
Finland, servicesystemet och tjänster som främjar integration14. 
I Borgå får klienter som beviljats internationellt skydd broschy-
ren av invandrartjänsterna, och övriga invandrare får den av 
MOI om de inte fått den tidigare.

2.1.1 Invandrartjänster
I Borgå är invandrartjänsterna en social
tjänst för integration i det första skedet för 
personer som får internationellt skydd, 
offer för människohandel och papperslösa.
Bland invandrarna i det första skedet hör personer som får inter-
nationellt skydd, offer för människohandel och papperslösa till 
klienterna inom invandrartjänsterna. Redan servicen för perso-
ner med internationellt skydd omfattar mottagning av den nya 
invånaren i Borgå. Tiden som klient inom invandrartjänsterna är 
därför vanligtvis begränsad, och klienterna flyttas antingen till 
en annan socialtjänst eller till basservicen. Under kommunför-
söket med sysselsättning gör de personliga jobbcoacherna vid 
invandrartjänsterna en inledande kartläggning av sina klienter 
och upprättar en integrationsplan på basis av den vid sidan om 
klientprocessen inom socialvården15.

Under den tid som klientrelationerna pågår ger vi handledning, 
rådgivning och ett brett stöd till våra klienter. Vi ger handled-
ning och rådgivning också till andra invandrare, myndigheter 
och privatpersoner i frågor som gäller invandring och/eller så 
har vi ett smidigt samarbete med rådgivningstjänsterna för 
invandrare (MOI). Klientelen består av personer i olika åldrar 
och från många olika slags familjer. Största delen av klienterna 
är kvotflyktingar eller personer som fått uppehållstillstånd via 
asylprocessen. Klienterna kommer som antingen kvotflyktingar 
som placerats i kommunen eller personer som på egen hand 
flyttar från en flyktingförläggning eller från en annan ort. Den 
inledande mottagningsservicen för kvotflyktingar omfattar 
bland annat att ordna med den första bostaden inklusive möb-
ler och kontroller, att i förväg informera om nya anländande 
flyktingar till hälsovården, skolväsendet, daghemmen och 
övriga nödvändiga aktörer, att göra hembesök, introducera 
flyktingarna till närmiljön och användningen av hälsotjänster 
samt annat nödvändigt stöd.

Största delen av de vuxna klienterna inom invandrartjänsterna 
genomgår en integrationsutbildning, utbildning inom det fria 
bildningsarbetet och i läs- och skrivkunnighet, grundläggande 
utbildning för vuxna, förberedande Valma-utbildning för yrkes-
inriktade studier eller en yrkesutbildning. Styrningen under 
kommunförsöket sker via de personliga jobbcoacherna.

14 Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet 
2021:62

15 jfr. Lagen om främjande av integration 2010/1386, 9 och 10 § samt se Lagen 
om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen 1269/2020
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Våra tjänster är bland annat

Säkerställa 
hälsovårdstjänster 

i rätt tid
Registreringar

Besök som krävs för 
att familjen ska få 
en smidig vardag

på till exempel 
daghem och skola

Boendefärdigheter

Stegvis introduktion 
till socialskyddet

Främja delaktighet 
i arbetslivet, under 

kommunförsöket även 
integrationsplaner

Ge psykosocialt stöd 
och utreda olika 
krissituationer

Akut socialvård 
för papperslösa

Behovsprövat 
ekonomiskt stöd

Integrationsplaner 
för övriga än 

de som får 
arbetsmarknadsstöd

Bedöma 
servicebehovet och 
hänvisa till tjänster

Samhällskännedom 
på det egna språket

Planmässigt 
socialarbete

Hjälp i specialfrågor,  
såsom 

familjeåterförening

Figur 1, Rådgivning och handledning inom invandrartjänsterna
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2.1.2 Tolk- och 
översättningstjänster

Ett av målen för främjandet av integration är att invand-
rarna ska lära sig finska eller svenska. För att garantera för-
ståelsen mellan invandraren och den anställda behövs i 
praktiken tolk- och översättningstjänster under flera års tid 
för att klienten framgångsrikt ska kunna uträtta sina ären-
den och för att hens rättskydd ska kunna tryggas. Informa-
tion om myndigheternas skyldigheter att ordna tolkning och 
översättning finns i lagen om främjande av integration16.

Invandrartjänsterna har upprättat anvisningarna om hur man 
bemöter klienter från olika kulturer och om användningen av 
tolktjänster. Anvisningarna har delats ut till stadens samtliga 
enheter. Tolktjänsterna har valts ut på ett lämpligt sätt genom 
konkurrensutsättning. I Borgå är målet att uppmana myndighe-
ter att använda tolkar, så att invandrarna kan uträtta ärenden 
hos stadens olika myndigheter på ett smidigt och jämlikt sätt. 
Inom våra tjänster används inte familjens barn som tolkhjälp.

Under pandemin eller andra undantagsförhållanden är det 
särskilt viktigt att få information på det egna språket. Infor-
mering på invandrarnas eget språk sker efter behov genom 
ett sektorsövergripande samarbete i kommunen på ett aktuellt 
och proaktivt sätt. Vid invandrartjänsterna följer man noggrant 
situationen i fråga om coronaepidemin samt restriktionerna 
och rekommendationerna med anknytning till stävjandet av 
den. Samarbetet med hälsovården är av yttersta vikt. Inom 
invandrartjänsterna är vi beredda att reagera snabbt och 
förebyggande på våra klienters behov av information. Inom 
invandrartjänsterna får klienterna aktuell information om res-
triktioner, rekommendationer, testning och vaccination samt 
hjälper vi klienterna att boka tid till coronatest och -vaccina-
tion. Rådgivning ges också på klientens eget språk. Flersprå-
kigt material om coronaviruset delas ut till klienterna både i 
form av broschyrer och elektroniskt. Invandrar tjänsterna har 
även deltagit i utdelningen av ansiktsmasker som under pan-
demin har ordnats för kommuninvånarna på olika håll i staden.

2.1.3 Lättillgänglig handledning 
och rådgivning för alla – MOI 

Polisen och magistraten kan vid behov hänvisa invandraren 
till handledningsstället MOI, där hen får vägledning om Borgå 
stads servicesystem och om integrationsfrämjande åtgärder på 
finska, svenska, arabiska, ryska och engelska. På andra språk 
kan man hjälpa med hjälp av en tolk. MOI är en öppen hand-
lednings- och rådgivningstjänst för alla som flyttat till landet, 
oberoende av vad orsaken till ankomsten är. Handlednings- och 
rådgivningstjänsten ordnas i samarbete med Luckan Integra-
tion.

Personer som behöver individuell handledning och en inledande 
kartläggning enligt lagen om främjande av integration hänvisas 
till personliga jobbcoacher inom kommunförsöket med syssel-
sättning och till invandrartjänsterna. Inom invandrartjänsterna 
är det möjligt att få rådgivning på arabiska och engelska samt 
vid behov också på andra språk.

2.1.4 Meeting point – möten och 
språkinlärning

Medborgarinstitutets verksamhet Meeting Point i Borgå är en 
mötes- och studieplats för nyanlända invandrare. Där får alla 
invandrare oavsett orsak till ankomsten undervisning i finska 
och kan delta i annan verksamhet som främjar integrationen, 
såsom handarbets- och konstgrupper. Meeting Point ordnas i 
samarbete mellan invandrartjänsterna och KoMbi. 

16 Lagen om främjande av integration 2010/1386, 5 §. Se även förvaltningsla-
gen.
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2.2 Social- och hälsovårdstjänster 
till stöd för integration

2.2.1 Socialarbete inom barn- 
och familjetjänsterna 

I enlighet med de nationella riktlinjerna 
har barn- och familjetjänsterna samlats på 
ett gemensamt familjecenter. Inom barn- 
och familjetjänsterna betjänar man i första 
hand genom tjänster enligt socialvårdslagen. 
Vid behov ges barnet stöd med hjälp av 
barnskyddets metoder.
Barn i invandrarfamiljer kan ha också svåra erfarenheter bakom 
sig. Att landet och kulturen bytts ut är en gemensam sak för 
hela familjen och kan ibland leda till svåra familjeproblem och 
försämrad handlingsförmåga. Ungdomarnas växtvärk i mel-
lanrummet mellan två kulturer (hemmet och det omgivande 
samhället) skapar extra press, och det är inte ovanligt att det i 
invandrarfamiljer finns problem som leder till en klientrelation 
inom barnskyddet. Genom att i tid söka hjälp underlättas famil-
jernas och barnens situation på bästa möjliga sätt. Familjen har 
också rätt att få information om sina ärenden på ett sådant sätt 
att de förstår den. Samarbetet med familjen är grunden till alla 
åtgärder. Barnfamiljernas förmåga att klara sig stöds på flera 
olika sätt, bland annat genom ekonomiskt stöd, stödpersoner 
eller stödfamiljer samt stöd för skolgången, fritidsintressen och 
placeringen i arbetslivet eller med hjälp av familjearbete och 
hemservice.

Ibland är det nödvändigt att familjen blir klient hos barnskyd-
det. En klientrelation inom barnskyddet inleds om man är orolig 
för barnets välbefinnande, hälsa och utveckling som kan även-
tyras av bland annat försummelse av barnets vård, föräldrar-
nas rusmedelsanvändning, mentala problem eller familjevåld. 
Barnet kan också själv äventyra en hälsosam utveckling hos sig 
själv genom att använda rusmedel, försumma skolgången eller 
begå brott. Barnskyddet är ett samarbete med familjerna, deras 
närmaste krets, myndigheterna samt till exempel småbarnspe-
dagogiken, skolan och ungdomsarbetet. Föräldrarna stöds i 
uppfostran av barnet i första hand så att hen bor hemma.

UNGA ASYLSÖKANDE SOM KOMMIT ENSAMMA SOM 
MINDERÅRIGA

Unga har rätt till eftervård enligt lagen om främjande av integra-
tion fram till 25 års ålder17. För varje person som omfattas av stött 
boende eller myndiga som redan bor på egen hand upprättas en 
klientplan för eftervård, i vilken man fastställer den ungas behov 
av stöd. I vägledningen av unga strävar man efter att skapa en 
systematisk självständighetsprocess, samtidigt som man tryggar 
det psykosociala stödet som den unga behöver. För unga ordnas 
det stöd och den handledning de behöver i form av en egen 
tjänst eller en köpt tjänst. De anställda vid stödboendet Nuotta 
träffar ungdomarna med täta mellanrum, antingen i Nuottas 
lokaler eller hemma hos de unga. Även kommunförsöket med 
sysselsättning som inleddes den 1 mars 2021 möjliggör ännu 
mångsidigare och mer övergripande tjänster för unga än tidigare.

2.2.2 Vuxensocialarbete 
Inom vuxensocialarbetets tjänster främjas 
och stärks invandrarens delaktighet i 
samhället. Vuxensocialarbetets tjänster 
tillhandahålls på basis av socialvårdslagen.
Förutom att invandrare blir klienter inom vuxensocialarbetet via 
invandrartjänsterna, kontaktar också en del tjänsterna direkt. 
Vid de första besöken inom vuxensocialarbetet får klienten med 
hjälp av en tolk information om socialskyddet, sina rättighe-
ter och de skyldigheter som är förknippade med dem. Även i 
fortsättningen används en tolk alltid vid behov. Personer som 
behöver allmän handledning och rådgivning hänvisas till MOI.

I Borgå omfattar vuxensocialarbetet även socialarbete för äldre, 
till exempel i form av en jour under tjänstetid. Via vuxensocialar-
betet hänvisas klienterna till servicerådgivningen Rodret. Rodret 
tillhandahåller egna tjänster, såsom närståendevård, trygghets-
telefon, måltidsservice och färdtjänst enligt socialvårdslagen, 
och bedömningen av dessa baserar sig på en bedömning av 
servicebehovet. Enligt klientjuryn behövs det mer diskussion om 
tjänsterna för äldre.

17 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 27 
och 49 § i lagen om främjande av integration
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2.2.3 Handikappservice
Handikappservice beviljas när ingen lämplig stödform hittas 
inom basservicen. Handikappservicen är avsedd för personer 
som på grund av en skada eller sjukdom har särskilda och 
långvariga svårigheter att klara vardagliga aktiviteter. Sådana 
personer med invandrarbakgrund hör till en mycket liten mino-
ritet. Därför är det viktigt att beakta de språkliga och kultu-
rella bakgrunderna samt de individuella behoven hos denna 
specialgrupp18. Tjänsterna för gravt handikappade personer är 
bland annat färdtjänst, personlig assistans, serviceboende och 
ändringsarbeten i bostaden enligt lagen om service och stöd på 
grund av handikapp.

Behovet av handikappservice kartläggs med hjälp av en ansökan 
och en bedömning av servicebehovet. När det gäller invandrare 
används vid behov en tolk, så att klientens rättsskydd garante-
ras. Servicebehovet bedöms tillsammans med den sökande och 
hens närstående samt vid behov i samarbete med andra aktörer 
och experter. Som bilaga till ansökan behövs ett läkarutlåtande, 
där skadan eller sjukdomen samt på vilket sätt den påverkar 
den sökandes funktionsförmåga framgår (i förhållande till livs-
miljön och de sociala förhållandena). Inom handikappservicen 
upprättas en individuell serviceplan för klienten och beviljas de 
tjänster som lagstiftningen förutsätter. Planerna och tjänsterna 
planeras och genomförs vid behov multiprofessionellt tillsam-
mans med invandrartjänsterna.

2.2.4 Social rehabilitering
År 2021 startade Borgå stad en grupp för social rehabilitering 
för invandrare i det första skedet, genom vilken delaktigheten i 
samhället främjas till stöd för de övriga tjänsterna. För att delta 
i gruppen ska klienten ha fått ett beslut om social rehabilite-
ring som fattas som ett servicebeslut enligt socialvårdslagen 
via klientens personliga plan. Målet för gruppen är att stärka 
delaktigheten och förebygga utslagning. Gruppverksamheten 
omfattar bland annat hälsoskogsverksamhet, där man utnyttjar 
näromgivningen. Därtill deltar medborgarinstitutet aktivt i verk-
samheten genom att ge gruppen undervisning i finska.

Social rehabilitering ordnas inom den rehabiliterande arbets-
verksamheten, som från fall till fall bland annat beviljar LiiKu-
pass. Med hjälp av LiiKu-pass kan man främja invandrarnas 
möjligheter att delta i idrotts- och kulturtjänster. Genom verk-
samheten minskas klyftorna i fråga om välbefinnande samt 
förebyggs utslagning.

2.2.5 Invandrare som vistas 
olagligt i landet och övriga 
papperslösa  

I juni 2017 godkände stadsstyrelsen stadens instruktioner för 
förfaringssätt inom tjänsterna för så kallade papperslösa. Akuta 
social- och hälsovårdstjänster för personer som vistas olagligt 
i landet och övriga papperslösa tryggas enligt social- och häl-
sovårdsministeriets instruktioner. De erbjuds dessutom mödra-
rådgivning samt skol- och studerandehälsovård. Enligt vad som 
överenskommits i Borgå kontaktar en papperslös person först 
FPA, där man kontrollerar personens rätt att få grundläggande 
utkomststöd för mat för en kort period i taget samt vid behov 

en betalningsförbindelse för mediciner. Hen har inte rätt till 
bostadsbidrag, arbetslöshetsskydd eller andra förmåner. Kom-
munen kan vid behov bevilja papperslösa nödinkvartering för 
korta perioder i taget samt annat behovsprövat stöd. I Borgå 
ansvarar invandrartjänsterna för ordnandet av akut socialvård 
under programperioden 2022–2024. FPA och invandrartjäns-
terna samarbetar intensivt.

2.2.6 Hälsovårdstjänster
Målet är att erbjuda alla likvärdig 
hälsovård.

HÄLSOSTATIONSTJÄNSTER 

Hälsovårdscentralen har två hälsovårdare som är kontaktper-
soner mellan invandrartjänsterna och hälsostationstjänsterna. 
Invandrartjänsterna meddelar kontaktpersonerna om de 
invandrare som anländer via dem. Hälsovårdarna samordnar 
ärenden som anknyter till hälsoundersökningar för invandrare. 
De registrerar de nya invandrarnas uppgifter i patientjournal-
systemet och skriver remisser till laboratoriet och röntgen. 
Hälsostationens hälsovårdare kallar klienten till en hälsounder-
sökning så fort som möjligt. Kallelsen förmedlas via invandrar-
tjänsterna.

Alla kvotflyktingar och personer som fått asyl och placerats i 
Borgånejden genomgår en hälsoundersökning. Som observa-
tion lyfte klientjuryn fram behovet av att förstå hälsotjänsterna. 
Till sådana asylsökande som ännu inte beviljats uppehållstill-
stånd och som ännu inte har en permanent bostad i Borgå ges 
endast akuta social- och hälsovårdstjänster. Undantaget är gra-
vida kvinnor som hänvisas till familjecentrets mödrarådgivning 
samt barn som ges hälsovårdstjänster på samma grunder som 
kommuninvånarna.

Invandrare anländer till Borgå även på andra sätt. Till denna 
grupp hör personer som anlänt till landet till följd av familjeåter-
förening eller äktenskap. Om invandrarna kommer från klart 
andra förhållanden än ett välfärdssamhälle jämförbart med 
Finland, utförs en hälsoundersökning på samma sätt som för 
flyktingar och personer som fått asyl. Kvotflyktingar, personer 
som fått asyl och övriga invandrare erbjuds möjlighet att få vac-
cinationer enligt finländsk praxis.

Hälsoundersökningen för vuxna görs på hälsostationen, för 
barn på barnrådgivningarna och för skolelever i skolan. Vid häl-
soundersökningen deltar även en tolk. I hälsoundersökningen 
kartläggs klientens livsskeden, sociala bakgrund, allmänna häl-
sotillstånd, eventuella sjukdomar och mediciner samt tidigare 
vaccinationer. Laboratorie- och röntgenresultat gås igenom 
med klienten. Särskild uppmärksamhet ägnas åt smittsamma 
sjukdomar samt den mentala och sexuella hälsan. På basis av 
de erhållna uppgifterna upprättas en vårdplan för klienten och 
hänvisas klienten vid behov till läkare. I samband med hälsoun-
dersökningen informerar man även om Borgå stads övriga 
hälsovårdstjänster, till exempel munhälsovårdens tjänster. Häl-
sovårdaren ringer till invandrartjänsterna och meddelar när 
personen får börja i dagvård/börja i skolan/delta i en språkkurs.

18 Handbok om funktionshinderservice, 2019
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Sållning och hälsoundersökningarna är frivilliga för invand-
rarna. I fall där invandraren vägrar kan undersökningen utföras 
med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar, om det är fråga 
om en välgrundad misstanke om tuberkulos eller någon annan 
allmänfarlig smittsam sjukdom. Efter den första hälsoundersök-
ningen har flyktingar rätt till samma hälsovårds- och munhälso-
vårdstjänster som den övriga befolkningen.

MENTALVÅRDS- OCH MISSBRUKARTJÄNSTER

Målet med mentalvårdstjänsterna är att erbjuda så lättillgäng-
liga tjänster som möjligt för alla kommuninvånare. Detta mål 
stöds av de lättillgängliga tjänster för unga och vuxna som öpp-
nades vid hälsostationerna år 2017.

Gemensamt för flyktingar och övriga invandrare är att de flyttat 
från sin hembygd till en ny och främmande språk- och kultur-
miljö. Flytten och förlusterna som är förknippade med den (släk-
tingar, vänner, arbete, samhällsställning, ekonomiska förluster) 
är ofta en så stor livsomställning att den uppfattas som en kris, 
vilket ökar risken för att psykiska och andra problem uppstår.

Invandrarna har ofta olika störningar i den psykiska balansen, 
såsom ångest, depression, känsla av isolering och främlingskap, 
osäkerhet i fråga om sin identitet samt psykosomatiska symp-
tom. Därtill kan flyktingarna ha bakom sig flera svåra erfaren-
heter, bland annat förföljelse och situationer där de varit i direkt 
livsfara. Av flyktingarna bedöms 10–40 procent ha erfarenheter 
av tortyr. De traumatiska erfarenheterna försvårar invandrarnas 
möjligheter att klara sig i det nya hemlandet, och detta åter-
speglas ofta i hela familjens välbefinnande.

I Borgå ordnas mentalvårds- och missbrukartjänsterna för 
invandrare i regel inom ramarna för de normala tjänsterna. 
Mentalvårds- och missbruksproblemen upptäcks ofta inom pri-
märvården, till exempel på mödra- och barnrådgivningen, inom 
skolhälsovården, på kurser inom vuxenutbildningen och social-
arbetarnas mottagning. En naturlig del av arbetsbilden för alla 
dem som arbetar med invandrare är samarbete samt att man 
erbjuder klienterna stöd och samtalshjälp.

Vid behov hänvisas klienterna att boka en tid till primärvården 
på den egna hälsostationen, där läkaren bedömer patientens 
behov av vård. Klienten kan även hänvisas till mentalvårds- och 
missbrukarservicen, där hen får ta del av tjänster som erbjuds 
av psykiatriska sjukskötare, sjukskötare insatta i rusmedelspro-
blem, psykologer, socialhandledare och socialarbetare.

De psykiatriska tjänsterna är specialsjukvård, dit man remitterar 
de kunder med medelsvåra eller svåra psykiska problem som är 
i behov av läkar- och terapeutisk vård.

Som specialservice finns tillgång till de specialtjänster för 
utlänningar som SOS-centret hos Föreningen för Mental Hälsa 
i Finland erbjuder i Helsingfors. Resurserna för det egentliga 
klientarbetet är begränsade, men centret erbjuder arbetshand-
ledning, konsultation, utbildning och samarbete i frågor som 
gäller arbete med invandrare.

Rehabiliteringscentret för torterade i Helsingfors är en poliklinik 
inom specialsjukvården som bedömer, vårdar och rehabiliterar 
traumatiserade flyktingar och asylsökanden som utsatts för tor-
tyr i sina hemländer samt deras närstående. Rehabiliteringscen-
tret fungerar som ett riksomfattande kompetenscentrum även 
för andra aktörer som vårdar tortyroffer. Centret utbildar, kon-
sulterar och handleder hälsovårdspersonal, myndigheter samt 
frivillig- och medborgarorganisationer.
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2.3 Basservicen stöder integrationen

2.3.1 Kultur- och fritidstjänster
Målet för kultur och fritidstjänsternas verksamhet i Borgå är att staden 
ska erbjuda invånarinriktade, mångsidiga och konkurrenskraftiga 
biblioteks, kultur, idrotts och ungdomstjänster av hög kvalitet för 
människor i olika åldrar samt fritt bildningsarbete och grundläggande 
konstundervisning. Samtliga enheter producerar tjänster för 
invandrare på egen hand och tillsammans med andra samarbetspartner.

BIBLIOTEKSTJÄNSTER 

Biblioteket erbjuder tjänster för alla invånargrupper i Borgå. I 
arbetet med samlingarna, kundbetjäningen och handledningen 
av användare strävar man efter att beakta också invandrarnas 
behov. Mångkulturella händelser ordnas i samarbete med olika 
intressentgrupper. Samarbete bedrivs med invandrartjänsterna 
och flerspråkiga biblioteket vid Helsingfors stadsbibliotek. 

KULTURTJÄNSTER

Kulturtjänsterna har verksamhetslokaler i Konstfabriken, vilket 
gör det möjligt att beakta olika målgrupper. Konsthallen, eve-
nemangssalarna (Avantisalen och Fabrikssalen) och verkstaden 
Studio är plattformar där man kan ordna olika evenemang, allt 
från verkstäder till mångkulturella händelser.

Samverkan mellan verkstäderna och Konsthallens utställningar 
har utvecklats så att invånarna kan få en djupare inblick i 
utställningarnas innehåll genom att göra saker själv eller genom 
att delta i temadiskussioner. Besök på konstutställningar ger 
invandrarna ett perspektiv på vårt sätt att utforska oss själva 
och vår omgivning, och i gengäld kan vi få respons av dem om 
den finländska kulturen.

MUSIKINSTITUTET

Musikinstitutet erbjuder tjänster för alla åldrar. Musiken förenar 
och skapar ett gemensamt språk över språkgränserna. Famil-
jens minsta kan delta i musiklekskolans verksamhet tillsammans 
med en vuxen. För gravida kvinnor ordnas periodvis så kallade 
masumuskari-kurser (magmusiklekskola). Det finska och/eller 

svenska språket utvecklas obemärkt med hjälp av barnsånger 
och lekar, och man lär känna varandra på ett naturligt sätt 
genom gemensamma aktiviteter.

Musikinstitutet har möjlighet att ordna verksamhet på sko-
lorna under skoldagen som alla skolelever som vill kan delta i. 
I musikinstitutets mångsidiga konsertutbud finns alltid väldigt 
olika evenemang och möjligheter att lyssna på musik och till 
social samvaro.

IDROTTSTJÄNSTER

Motion är en bra fritidsaktivitet, eftersom begränsade språk-
kunskaper inte kan hindra någon från att delta i idrottsförening-
arnas verksamhet eller de tjänster som stadens idrottsväsende 
erbjuder. I dessa grupper och träningar som ordnas regelbundet 
är det lätt att knyta kontakter. Tjänsterna är dessutom ofta för-
månliga. Ett exempel på verksamhet som fungerar är så kallad 
korpsport. Idrottstjänsterna är vid behov en länk mellan invand-
rargruppen och de tjänster och idrottsföreningar som finns. 
Familjerna kan lära känna andra barnfamiljer i en avslappnad 
atmosfär. Andra aktiviteter och evenemang som idrottstjäns-
terna ordnar är exempelvis lättillgängliga idrottsklubbar, utflyk-
ter och simskolor.

Idrottstjänsterna arbetar kontinuerligt och långsiktigt med olika 
aktörer i syfte att inkludera också vissa målgrupper, såsom kvin-
nor med invandrarbakgrund. Vi deltar även i olika evenemang 
för invandrare, bland annat i syfte att knyta kontakter. 
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UNGDOMSTJÄNSTERNA OCH NAVIGATORN

Kommunens ungdomsarbete omfattar pedagogisk vägledning 
av unga, verksamhetslokaler, möjligheter till hobbyer, informa-
tions- och rådgivningstjänster, stöd till ungdomsföreningar och 
-grupper, idrottsligt, kulturellt och mångkulturellt betonad ung-
domsverksamhet samt andra verksamhetsformer anpassade 
efter lokala förhållanden och behov.

Ungdomsarbetets verksamhetsformer ökar de sociala kon-
takterna mellan ungdomar med olika bakgrund och deras 
möjligheter att lära känna varandra. Inom en ledd och trygg 
verksamhet beaktas de ungas olika utgångslägen, behov och 
livssituationer. Ungdomsarbetets verksamhetsmiljöer finns i 
skolor, på gator, på nätet och i verksamhetslokaler.

Ungdomstjänsterna erbjuder mångsidiga hobby- och fritidsakti-
viteter för alla barn och unga i Borgå samt deras familjer. Verk-
samhetsformerna är verksamhet på ungdomsgårdarna, utflyk-
ter, läger, evenemang och målinriktat ungdomsarbete.

För barn och unga som befinner sig i integrationsproces-
sen finns det möjlighet till individuellt stöd på fritiden på alla 
ungdomsgårdar i centrum, Gammelbacka och Vårberga. De 
anställda inom specialtjänsterna möjliggör individuell vägled-
ning både i skolorna och på fritiden.

Målet för ungdomstjänsterna är att främja goda relationer mel-
lan olika befolkningsgrupper. Ett exempel på sådana åtgärder 
är det upplevelsepedagogiska lärandeevenemanget Flyktingens 
stig, som årligen ordnas för stadens åttondeklassare i samar-
bete mellan olika aktörer och vars syfte är att genom erfaren-
heter och upplevelser påverka attityder och fördomar samt 
väcka diskussion om utmaningarna när det gäller jämlikhet och 
om diskriminering.

Inom ungdomstjänsterna samordnas träffar för ett sektorsöver-
gripande jämställdhetsnätverk för barn och unga fyra gånger 
om året. Jämställdhetsnätverkets uppgifter är att främja upprät-
tandet av jämställdhetsplaner vid enheterna, öka de anställdas 
kunskapsunderlag, identifiera utvecklingsområden inom tjäns-
terna och öka samarbetet mellan olika aktörer.

Ungdomstjänsterna stödjer föreningsverksamhet och genom-
förande av verksamhet för invandrare inom den tredje sektorn. 
Evenemang som ordnas årligen i samarbete med tredje sektorn 
är bland annat Intercultural Winter Bazaar, det mångkulturella 
morsdagsfirandet – Mother’s Day, samt evenemanget Respect, 
som ordnas på våren under veckan mot rasism.

I Borgå finns det lättillgängliga servicestället Navigatorn som 
är öppet för alla under 30 år. Navigatorn samordnas av Borgå 
stads ungdomstjänster. Enhetens personal består av ett stort 
nätverk av aktörer som arbetar med unga. Inom ramarna för 
Navigatorn samarbetar bland annat stadens och statliga aktörer 
samt föreningsaktörer med arbetsgivare i området för ungdo-
marnas väl och ve. På Navigatorn får den unga individuell och 
sektorsövergripande hjälp, bland annat med att söka arbets- 
och studieplatser, planera framtiden, ekonomifrågor, ansöka 
om bostad samt frågor med anknytning till fritiden och välbe-
finnandet. På Navigatorn får unga service på finska, svenska 
och engelska. På Navigatorn ordnas även olika temakvällar och 
utbildningar. På Navigatorn har dessutom en samordnare från 
Luckan Integration jour varje vecka och ger stöd i frågor om 
integration.

PORVOON KANSALAISOPISTO –  
BORGÅ MEDBORGARINSTITUT (KOMBI)

Att stärka delaktigheten främjar integration. Förutom att lära 
sig kunskaper och färdigheter är det med tanke på integratio-
nen viktigt med kontakter till övriga invånare i Borgå. Vid natur-
ligt umgänge lär man sig finska och svenska genom att göra 
saker tillsammans. Det allmänbildande medborgarinstitutet är 
öppet för alla vuxna och erbjuder i egenskap av läroanstalt ett 
naturligt och tryggt forum för detta. Studieprogrammet omfat-
tar mer än 500 olika kurser. Inom varje arbetskraftspolitisk 
utbildning gås medborgarinstitutets studieprogram igenom och 
uppmuntras folk att delta. Under de senaste åren har allt flera 
invandrare besökt institutet, vilket är ett bra alternativ.

Borgå medborgarinstitut ordnar dagtid undervisning i finska för 
invandrare på olika nivåer. Verksamheten fick sin början med 
namnet Meeting Point. Verksamheten har vidareutvecklats i 
samarbete med stadens invandrartjänster. Undervisningen är 
öppen för alla invandrare, och kurserna som ordnas är gratis 
för eleverna.

Undervisningen i finska och svenska ordnas som normal 
kvällsundervisning. För dessa kurser debiteras en kursavgift, 
som subventioneras med studiesedelsunderstöd som beviljats 
av Utbildningsstyrelsen. Också med elementära kunskaper i 
finska eller svenska klarar man sig åtminstone i kunskaps- och 
konstämnen, där läraren har möjlighet att illustrera sin under-
visning genom konkret handledning.

Uppgiften för läroanstalterna inom det fria bildningsarbetet är 
att anordna läs- och skrivundervisning för inflyttade vuxna samt 
ordna integrationsfrämjande verksamhet för hemmaföräldrar. 
Enligt sin lagstadgade uppgift anordnar medborgarinstitutet 
årligen 2–3 läs- och skrivkurser i samarbete med TE-byrån och 
invandrartjänsterna. Målet är att invandrarna ska uppnå en 
sådan läs- och skrivförmåga som gör det möjligt för dem att 
övergå till en grundläggande utbildning för vuxna vid vuxen-
gymnasiet eller till en integrationsutbildning vid Careeria.
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2.3.2 Boende
Målsättningen med valet av invånare är att placera invandrare jämt i 
stadens olika områden. I stadsdelarna och fastighetsbolagen främjas 
integration bland annat genom att uppmuntra till aktiv invånarverksamhet 
och öka växelverkan mellan invånarna. Målet är också att invandrarna ska 
känna till boenderegler och praxis på ett jämlikt sätt.

De som behöver en bostad får ta del av boendeförvaltningens 
tjänster enligt jämlika principer. De sökande jämförs sinsemel-
lan baserat på bostadsbehov, förmögenhet och inkomster, och 
bostäderna hyrs ut till dem som behöver dem mest. Sökande 
som är bostadslösa och andra sökande med ett brådskande 
behov av bostad, mindre bemedlade och låginkomsttagare har 
förtur. Samtidigt strävar man efter en mångsidig invånarstruk-
tur och socialt balanserade bostadsområden.

Man strävar efter att hitta lösningar för invandrarnas boende 
också utanför stadens egen bostadsproduktion. Målet är att 
ordna boende som är så mångsidigt som möjligt även på den 
privata och allmännyttiga bostadsmarknaden.

Som första bostad för personer som fått flyktingstatus och 
placerats i Borgå försöker man anvisa hyresbostäder som hör 
till Borgå A-bostäder eller Borgå Hyresbostäder (bildar tillsam-
mans A-bolagen), vilka ingår i Borgå stadskoncern. För att 
man ska lyckas skaffa bostäder åt flyktingarna krävs att Borgå 
A-bostäder och Borgå Hyresbostäder årligen har möjlighet att 
öka antalet hyresgäster i sina bostäder, det vill säga placera ut 
fler nya invånare än föregående år. Det finns ingen tomgång i 
A-bolagens hyresbostäder, det vill säga det är möjligt att lägga 
till hyresgäster genom att utöka antalet hyreslägenheter för 
A-bolagen. A-bolagen har totalt 62 hyreshusobjekt i Borgås 
olika stadsdelar, och Borgå A-bostäder och Borgå Hyresbostä-
der strävar efter att utveckla sina bostadsbestånd och placera ut 
hyresgäster jämt i alla bostadsområden.

Hittills har staden utnyttjat Y-stiftelsens bostäder när den ord-
nat bostäder åt invandrare, men allt eftersom de hittillsvarande 
hyresavtalen för dessa löper ut kommer man att inleda sam-
arbete med A-bolagen för anskaffningen av bostäder. I och 
med samarbetet uppfyller Borgå stad stadsfullmäktiges mål 
för anskaffningen av bostäder för invandrare och reserverar vid 
behov understöd för det egna kapitalet i stadens budget.

Invånaromsättningen i de allmännyttiga hyreshusen är cirka 
19 procent. Bostäder blir lediga i synnerhet i de områden där 
det i genomsnitt redan bor fler invandrare. Segregeringen av 
bostadsområden har ökat, och i till exempel Gammelbacka har 
antalet personer som talar ett främmande språk ökat snabbt. 
Då många invandrare bor i områden med sämre status och som 
domineras av hyreshus samt där det bor låginkomsttagare och 
personer med lägre utbildningsnivå, kan detta tillsammans öka 
risken för att utslagning koncentreras till vissa områden, vilket i 
sin tur kan stärka segregeringen.

Segregeringen av bostadsområden bör förebyggas med såväl 
bostads- och planläggningspolitik som med olika förorts- och 
områdesutvecklingsprojekt samt genom att göra bostadsbe-
ståndet mångsidigare. Målet är att upprätta en egen boende-
guide för Borgå på olika språk i samarbete med de allmännyt-
tiga hyresbostadsbolagen som har verksamhet i staden.
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2.3.3 Småbarnspedagogik och förskoleundervisning 
Målet för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen är att stödja barns 
integration i det finländska samhället och främja förmågan hos barn med en 
annan språklig eller kulturell bakgrund att lära sig finska eller svenska.

Kulturell och språklig mångfald inom småbarnspedagogiken 
och förskoleundervisningen styrs av tydliga principer och mål19. 
För alla barn upprättas en plan för småbarnspedagogiken eller 
en inlärningsplan för förskoleundervisningen. Det är i första 
hand familjerna som har ansvaret för att barnet bevarar sitt 
modersmål och sin kultur.

Inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen är det 
viktigt att främja barnens delaktighet. Att bli hörda och vara 
delaktiga i frågor som påverkar deras liv ingår i barnens rät-
tigheter. Delaktigheten stärker barnens upplevelse av sig själva 
som en viktig medlem av samhället och främjar integrationen. 
Medan barnet ännu inte kan finska eller svenska främjas del-
aktigheten med hjälp av en accepterande och lugn atmosfär 
av interaktion där man lyssnar på barnet. Med hjälp av gester, 
bilder och konkreta verktyg gör man det möjligt för alla barn 
att delta och bli hörda. Aktiv observation, handledning och stöd 
hjälper barnet att också bli en aktiv deltagare i stödgruppens 
lekar.

KULTURELL MÅNGFALD INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN 
OCH FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN 

I Borgå finns det barn med invandrarbakgrund i största delen 
av daghemmen. Det allt större antalet barn med olika kulturella 
och språkliga bakgrunder inom småbarnspedagogiken ger möj-
ligheter att bygga upp en mångkulturell gemenskap. Barnens 
och miljöns olika språk, kulturer, religioner, åskådning samt 
traditioner beaktas och anammas som en naturlig del av varda-
gen inom småbarnspedagogiken. Inom småbarnspedagogiken 
synliggörs den kulturella och språkliga mångfalden i samarbete 
med vårdnadshavarna.

På varje enhet för småbarnspedagogik finns det en person som 
är ansvarig för mångkulturalismen. De träffas regelbundet och 
säkerställer utvecklingen av frågor kring kulturell mångfald 
och spridningen av kunskapen på sina respektive enheter. Med 
hjälp av ett statligt specialunderstöd har man anställt tre språk- 
och kulturlärare inom småbarnspedagogiken fram till slutet av 
år 2022. Deras arbete ska fokusera på de enheter där det finns 
flest barn med invandrarbakgrund. 

NÄR BARNET BÖRJAR I SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH 
FRÄMJANDE AV FÖRÄLDRARNAS DELAKTIGHET 

I ett samarbete mellan småbarnspedagogiken och invandrar-
tjänsterna skapades år 2015 en verksamhetsmodell för uppstar-
ten av småbarnspedagogik för familjer med invandrarbakgrund. 
När familjen flyttar till Borgå gör invandrartjänsternas social-
handledare och en expert på småbarnsfostran tillsammans ett 
hembesök, där man berättar för familjen om olika tjänster och 
hjälper dem vid behov att till exempel fylla i ansökningar. Exper-
ten på småbarnsfostran erbjuder dessutom handledning och 
rådgivning till familjerna i frågor som gäller småbarnsfostran.

Vårdnadshavarna informeras om målen, innehållet och meto-
derna inom den finländska småbarnspedagogiken. Tillsam-
mans med vårdnadshavarna diskuterar man familjens språkliga 
miljö, språkval, uppkomsten av flerspråkiga och mångkulturella 
identiteter samt olika utvecklingsskeden i och betydelsen av 
modersmålet eller modersmålen.

Genom att beakta de särskilda behoven hos flerspråkiga föräld-
rar när det gäller kommunikationen främjas deras delaktighet. 
Broschyren Välkommen till småbarnspedagogiken har översatts 
till flera språk (finska, svenska, engelska, kurdiska (sorani), thai, 
turkiska, ryska, vietnamesiska, arabiska och albanska). I sam-
arbete med föräldrarna använder man aktivt Utbildningssty-
relsens Bildordbok om småbarnspedagogiken. I informations-
spridningen använder sig enheterna av kommunikation med 
bilder vid sidan om skriven text. I samarbetet används tolktjäns-
ter alltid vid behov.

STÖDJA KUNSKAPERNA I FINSKA/SVENSKA HOS BARN 
SOM TALAR ETT ANNAT SPRÅK INOM SMÅBARNSPEDA-
GOGIKEN OCH I FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN 

Inom småbarnspedagogiken stöds utvecklingen av språkkun-
skaperna samt den språkliga och kulturella identiteten och 
självkänslan hos barn som talar något annat språk. Med ett 
barn som talar något annat språk avses barn vars förstaspråk 
är något annat än finska, svenska, samiska, romani eller teck-
enspråk.

Ett barn som inte kan finska eller svenska är oftast inte utan 
språkkunskaper, utan hen talar sitt eget modersmål och lär sig 
det andra språket utifrån det. Utvecklingen av kunskaperna i 
finska/svenska främjas på ett målinriktat sätt inom olika delom-
råden av språkkunskaperna utifrån barnets behov och förut-
sättningar. Undervisningen i finska/svenska som andraspråk är 
en del av de grundläggande uppgifterna för personalen inom 
småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Barn som 
talat något annat språk kan under det första året på daghem-
met eller familjedaghemmet beviljas resurskoefficienter.

De barn som talar något annat språk och som börjar inom 
finsk- eller svenskspråkig småbarnspedagogik först våren före 
förskoleåret eller börjar direkt i förskoleundervisning får under 
förskoleåret undervisning som förbereder dem för den grund-
läggande undervisningen. Den förberedande undervisningen 
ger barnet färdigheter för den grundläggande undervisningen. 
Målet för undervisningen är elementär språkfärdighet stadd i 
utveckling i finska eller svenska samt introduktion till den fin-
ländska kulturen, de finländska sederna och omgivningarna. 

19 Småbarnspedagogiken i Borgå styrs av Borgå stads plan för småbarnspeda-
gogik (2027), som grundar sig på principerna i Utbildningsstyrelsens plan för 
småbarnspedagogik (2017). Förskoleundervisningen styrs av Borgås stads 
läroplan för förskoleundervisningen (2016).



20

Inom förskoleundervisningen har man år 2018 upprättat en 
läroplan för utbildningen som förbereder för den grundläg-
gande undervisningen.

Inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen i 
Borgå införs programmet Kielipeda hösten 202120. Kielipeda 
är ett tredelat verktyg med hjälp av vilket man bedömer och 
utvecklar lärandemiljöer inom småbarnspedagogiken med 
tanke på språkmedvetenheten, observerar flerspråkiga barns 
språkvärld i samarbete med vårdnadshavarna samt följer upp 
hur de flerspråkiga barnens färdigheter i finska eller svenska 
utvecklas.

Vid bedömningen av barnens färdigheter i finska/svenska beak-
tas hurdana inlärningsmöjligheter barnet har haft. Information 
om barnets språkkunskaper samlas in genom observationer 
och genom att dokumentera barnets tal och språkbruk; voka-
bulär, uttal, ändelser och ordföljd. Dessutom är ett objekt för 
observationen hur barnet hanterar sina tankar, känslor och sin 
vilja på det nya språket, samt hur barnet lyssnar och vad hen 
förstår. Framför allt fäster man uppmärksamhet vid hur barnet 
kan språket och inte på vad hen ännu inte kan.

I planen för småbarnspedagogik för barn som talar något annat 
språk samt i inlärningsplanen för barn inom förskoleundervis-
ningen skrivs en plan för att stödja det finska/svenska språket 
in. Planen uppdateras varje höst och vår.

Till stöd för den regelbundna uppföljningen av språkfärdighe-
ternas utveckling har man i Borgå utarbetat en årsklocka för 

stödet för finska/svenska som andra språk. I årsklockan beskri-
ver man i samarbete med talterapeuter den uppgjorda stigen 
för stödet och bedömningen av språket. I takt med att barnet 
går framåt på stigen bedöms framstegen i finska/svenska i fast-
ställda årsstadier med hjälp av kartläggningarna Baika, Repun 
takanassa och Kita. I årsklockan beskrivs också processen för 
den multiprofessionella språkkonsultationen. Målet för språk-
konsultationen är att kartlägga kunskaperna i finska/svenska 
bland barn som fyller fem år och talar något annat språk. På 
basis av kartläggningen upprättas en fortsatt plan för barnet, av 
vilken behovet och ordnandet av undervisning i finska/svenska 
som andra språk eller en bedömning av en talterapeut framgår. 
I konsultationen deltar gruppens lärare inom småbarnspedago-
gik, en speciallärare inom småbarnspedagogik och en taltera-
peut.

UNDERVISNING I DET EGNA MODERSMÅLET

Barnen bereds i möjligaste mån tillfällen att använda och till-
ägna sig också sitt/sina modersmål. Ett utvecklingsområde 
under de kommande åren är samordningen av modersmålsun-
dervisningen för barn som talar något annat språk inom små-
barnspedagogiken. Det egna modersmålet och inlärningen av 
finska/svenska som andraspråk lägger grunden för en aktiv två- 
och flerspråkighet hos barnet.

20 Kielitietoisen pedagogiikan kehittäminen varhaiskasvatuksessa. Programmet 
KieliPeda. 2020. Åbo universitet. 
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2.3.4 Grundläggande utbildning 
I skolornas verksamhet är målet delaktighet, välbefinnande, trygghet, 
tolerans och respekt för andra.Skolmobbning och diskriminering förebyggs.

UNDERVISNING INFÖR DEN GRUNDLÄGGANDE 
UTBILDNINGEN OCH STÖD I ÖVERGÅNGSSKEDET

I den förberedande undervisningen är eleverna till sin ålder, sina 
färdigheter och sin skolgångshistoria väldigt olika. Därför ord-
nas undervisningen i små grupper med högst tio elever. Vanligt-
vis får eleverna förberedande undervisning i cirka ett år. Under 
den förberedande undervisningen integreras eleverna i ämnen 
som lämpar sig för allmänna undervisningsgrupper, bland annat 
matematik, engelska samt färdighets- och konstämnen. Efter 
den förberedande undervisningen övergår eleven till sin egen 
närskola, där hen har rätt till det stöd hen behöver. I svensk-
språkiga skolor får elever med invandrarbakgrund stöd genom 
extra timresurser och/eller rådgivning tills de kan övergå till den 
grundläggande undervisningen. I de finskspråkiga utbildning-
arna har man ett större elevunderlag och egna stödgrupper för 
eleverna kan därför ordnas. 

Den förberedande undervisningen inom den grundläggande 
undervisningen för invandrare anordnas på Vårberga skola, 
Peipon koulu och Svalvägens skola. Inom den förberedande 
undervisningen kan det, om situationen tillåter det, även finnas 
elever som befinner sig i övergångsskedet, det vill säga elever 
som följer läroplanen för den grundläggande utbildningen. På 
Peipon koulu, Albert Edelfelts skola och Svalvägens skola arbe-
tar en separat lärare till elever i övergångsskedet. 

BEAKTA SPRÅKET, SPRÅKKUNSKAPERNA OCH 
RELIGIONEN

Behovet av undervisning i elevernas respektive modersmål kart-
läggs årligen, och man strävar efter att ordna undervisningen 
på basis av kartläggningen. För närvarande finns det undervis-
ningsgrupper i albanska, arabiska, burmesiska, ryska, vietname-
siska och estniska i de finskspråkiga skolorna, samt i tyska, eng-
elska och spanska i de svenskspråkiga skolorna. Undervisning 
i olika religioner ordnas enligt 13 § i lagen om grundläggande 
utbildning.

En elev som inte har lika goda språkkunskaper inom alla delom-
råden av det finska språket som de som har finska som moders-
mål får delta i undervisning i finska som andraspråk (S2) istället 
för i lärokursen finska som modersmål. Utbildningsanordnaren 
ser till att alla elever som är berättigade till S2-undervisning har 
möjlighet att ta del av den. Undervisningen kan ges i separata 
grupper eller individuellt på modersmåls- och litteraturlektioner. 
Om det i skolan finns minst fyra elever

som studerar S2-lärokursen hålls undervisningen i separata 
grupper. Målet för S2-undervisningen är alltid att utveckla elev-

ens kunskaper i finska. För elever som studerar S2-lärokursen 
strävar man efter att upprätta en undervisningsplan. I skolornas 
anslag för undervisningsmaterial beaktas S2-undervisningen 
precis som andra läroämnen.

Vuxenlinjen vid gymnasieskolan Linnankosken lukio ordnar 
grundläggande utbildning för dem som har överskridit läro-
pliktsåldern. Den grundläggande undervisningen delas in i ett 
inledande skede (omfattar även ett läskunnighetsskede) och ett 
avslutande skede. Tyngdpunkten för undervisningen är studier 
i finska, men utöver det studerar man även övriga läroämnen 
inom den grundläggande undervisningen. Avläggandet av 
hela den grundläggande utbildningen tar 4–5 år. Utbildningen 
omfattar även studievägledning och inlärning av arbetslivskun-
skaper. Målet är att eleven efter den grundläggande utbild-
ningen ska kunna fortsätta att till exempel studera inom en 
yrkesinriktad grundutbildning eller komma ut i arbetslivet. 
Vid gymnasieskolan Linnankosken lukio hålls årligen fyra kur-
ser med S2-undervisning så att eleven under sina studier kan 
avlägga alla de sex obligatoriska S2-kurserna.

BEDÖMA ELEVER MED INVANDRARBAKGRUND 

I bedömningen av olika läroämnen beaktar man elevens bak-
grund och kunskaperna i finska som utvecklas så småningom. 
Eleven ska kunna visa sina kunskaper oberoende av bristerna i 
det finska språket. Bedömningen kan vara verbal, med undan-
tag av slutbedömningen. För elever med invandrarbakgrund 
ska slutbedömningen också vara realistisk och jämförbar samt 
grunda sig på kriterierna i slutbedömningen. Kriterierna för 
slutbedömning som fastställts i grunderna för läroplanen gäl-
ler alla elever. Bedömningen av elever med invandrarbakgrund 
utvecklas vidare, och man tillämpar varierande och flexibla 
bedömningssätt. 

GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING OCH ÖVERGÅNG TILL 
STUDIER PÅ ANDRA STADIET FÖR PERSONER SOM 
ÖVERSKRIDIT LÄROPLIKTSÅLDERN

Samarbetet med läroanstalter på andra stadiet effektiviseras, 
så att alla elever som slutfört grundskolan kan hitta en lämp-
lig studieplats. För unga med invandrarbakgrund som inte fått 
avgångsbetyg från grundskolan då de uppnått läropliktsåldern 
är målet att ordna möjligheter att komplettera grundskolestu-
dierna. För närvarande kan man komplettera grundskolestudi-
erna inom den grundläggande utbildningen för vuxna (våren 
2021). Det inledande och avslutande skedet inom den grund-
läggande utbildningen för vuxna ordnas i Borgå på vuxenlinjen 
på gymnasieskolan Linnankosken lukio.
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2.4 Övriga aktörer

LUCKAN INTEGRATION

Luckan erbjuder alla med invandrarbakgrund lättillgänglig 
handledning och rådgivning i Kulturhuset Grands lokaler i 
samarbete med ett projekt för lättillgänglig handledning och 
rådgivning. Luckan Integration ordnar även olika utbildningar 
på engelska till stöd för sysselsättningen. På Grand kan invand-
rare en gång i veckan studera svenska på kursen Öva svenska! 
Mentorsprogrammet FIKA upprätthålls av Luckan Integration. 
Via FIKA söker man frivilliga mentorer till invandrarna för att de 
ska kunna utbyta erfarenheter och bredda sina nätverk.

NÄTVERKET VI LÄSER TILLSAMMANS

I Borgå verkar också en grupp inom nätverket Vi läser tillsam-
mans som sammanträder regelbundet en gång i veckan. Mer 
information om verksamheten finns på www.luetaanyhdessa.
fi. Till verksamheten bjuder man in bland annat kvinnor som 
hamnat utanför annan utbildning och som är välkomna med i 
gruppen även tillsammans med sina små barn.

MANNERHEIMS BARNSKYDDSFÖRBUND  (MLL)

Mannerheims Barnskyddsförbund främjar välbefinnande hos 
barn, unga och barnfamiljer samt strävar efter att bygga upp 
ett barnvänligt samhälle.

I Borgå finns verksamhet som ordnar familjefaddrar och vänner 
till invandrarmammor. Våra frivilliga stödpersoner har intervju-
ats och genomgått en introduktionsutbildning. Stödrelatio-
nerna följs upp och främjas.

Via verksamheten Vän till en invandrarmamma kan mödrar som 
flyttat till Finland få en finsk- eller svenskspråkig kvinna som 
vän. Målet för verksamheten är att genom växelverkan mellan 
kulturerna minska fördomar och främja integrationen för möd-
rar som flyttat till landet. Ett annat viktigt mål är att främja inlär-
ningen av integrationsspråket hos mödrar som flyttat till landet.

Familjefaddrarna är frivilliga som vill vara till stöd för en barnfa-
milj i deras vardag. Familjefaddern träffar familjen i deras hem 
2–3 timmar i taget, två gånger i månaden, under ett års tid. 
Utöver att faddern vill dela barnfamiljens vardag kan målet för 
fadderrelationen vara att främja inlärningen av integrations-
språket.

Verksamheten för den lokala föreningen i Borgå omfattar bland 
annat familjekaféer. Familjekaféerna är en öppen mötesplats 
för alla barnfamiljer. Det finns önskemål om att starta ett pap-
pakafé, som skulle vara öppet på förmiddagen på helgerna. 
Tidpunkter och platser för familjekaféets träffar finns på https://
uusiporvoo.mll.fi/toiminta/perhekahvilat (på finska).

MULTICULTURAL ASSOCIATION OF PORVOO (MAP)

Målet för verksamheten är att stödja integrationen av invand-
rare och sammanföra Borgåborna inom ramarna för den 
mångkulturella verksamheten. Tre gånger i månaden ordnas ett 
språkkafé på Gammelbacka välfärdscenter. En gång i månaden 
ordnas matlagningstillfället Suomiruoka (Finsk mat) i WSOY-hu-
set. Föreningen har även hyrt några odlingslotter på olika håll 
i staden och vägleder intresserade i odlingsfrågor. Dessutom 
ordnas mångkulturella evenemang, till exempel Winter Bazar, 
International Mother’s Day och Möjligheternas torg.

POLISEN

Utlänningarnas andel av befolkningen inom området för Östra 
Nylands polisinrättning har ökat – också i det östra områ-
det (Sibbo, Borgå, Askola, Mörskom, Pukkila, Lappträsk och 
Lovisa). Ökningen leder också till att ärendena blir fler hos såväl 
polisen som andra myndigheter. Förändringen syns förutom i 
tillståndsförvaltningen (uppehållstillstånd, körkort, medbor-
garskapsfrågor, pass och resehandlingar för flyktingar) även 
i praktiken i den övriga polisverksamheten. Uppgifterna för 
polisinrättningen i Östra Nyland i fråga om ärenden som gäller 
utlänningar har centraliserats till ett och samma ställe på Hel-
singfors–Vanda flygplats.

Oberoende av uppgiftens art ska polisens verksamhet grunda 
sig på lagen, men också vara saklig, opartisk och försonings-
främjande. Polisen har inte kännedom om några rasistiska brott 
i Borgå. Polisens högsta ledning har konsekvent poängterat att 
polisen har en fullständig nolltolerans när det gäller rasistiska 
brott. I Borgå har inga allvarliga etniska konflikter förekommit. 
Betydelsen av samarbete mellan olika myndigheter bör betonas 
i arbetet med att förebygga etniska konflikter och rasistiska 
brott. Verksamheten bör upprätthållas och effektiveras fram-
över.
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FOLKPENSIONSANSTALTEN (FPA)

Folkpensionsanstalten FPA är en värdefull och aktiv samarbets-
partner för både invandraren och arbetsgivaren som främjar 
hens integration. Socialtjänsterna och FPA upprätthåller ett 
regelbundet samarbete för att utveckla servicen för sina invand-
rarklienter.

FINLANDS RÖDA KORS (FRK) – BORGÅAVDELNINGEN

Principen för humanitet är den första av de sju principerna 
som styr Röda Korsets verksamhet. Målet för den är att skydda 
människors liv, hälsa och människovärde. Principen främjar 
förståelse, vänskap, samarbete och bestående fred mellan 
människor. Vi stödjer invandrarnas integration i Borgå och 
uppmuntrar majoritetsbefolkningen att delta i utvecklingen av 
vår mångkulturella stad. Verksamheten för samman människor 
med olika bakgrund. En gång i månaden ordnar vi en temadag 
om olika ämnen och bjuder in gästföreläsare.

FRK utbildar stödpersoner och vänner som är aktiva inom vän-
verksamheten och som är intresserade av frivilligverksamhet. 
Vännernas verksamhet kan handla om till exempel regelbundna 
träffar, att lyssna på den andra, diskutera och vara ute tillsam-
mans eller följa med vännen till olika ställen. FRK har utbildat 
vänfamiljer och vänner. En av verksamhetsformerna är Juttu-
kolo, där de som deltar i vän- och stödpersonsverksamheten 
samt andra frivilliga erbjuder möjligheter till samtal, att göra 
saker tillsammans och läxläsning. Läxhjälpen och en språkklubb 
erbjuder hjälp med läxorna efter skolan och med inlärningen 
av det finska språket. Läxhjälpen är avsedd i synnerhet för dem 
som har flyttat till Finland. 

FÖRSAMLINGAR

De lutherska församlingarna bedriver ett uppsökande arbete 
för att möta och hjälpa personer som kommer från olika kul-
turer inom Borgå stads område. Syftet är att stärka dialogen. 
Tillsammans driver de lutherska församlingarna ett fredskafé, 
som är en mötesplats för och främjar växelverkan mellan olika 
befolkningsgrupper.

Förutom diakoni i form av behovsprövad ekonomisk hjälp pla-
nerar församlingarna i Borgå integrerande verksamhet i små 
grupper för invandrare och invandrarfamiljer i integrationsfa-
sen enligt principen med familjevänner. Syftet är att uppmuntra 
invandrare och de som bott länge i landet att lära känna var-
andras kulturer. För att möjliggöra jämlika möten används tolk-
tjänster vid klientmötena när det är nödvändigt och möjligt. Det 
finns information om tjänsterna och verksamheten inom Borgå 
kyrkliga samfällighet på flera språk.

En viktig del av det jämlika mötet är en interreligiös dialog, som 
förutom i möten i vardagen även förverkligas i möten mellan de 
lokala religiösa ledarna. Religionen har stor inverkan på många 
människors vardag, värden och val. Presentationen som sker i 
dialogen ger dig möjlighet att upprätthålla din egen kultur och 
lär dig att uppskatta den andras kultur.

ÖVRIG VERKSAMHET

Via tjänsterna för barnfamiljer och invandrartjänsterna kan man 
i Borgå få mer information om projekt för fadderfamiljer vid 
Helsingfors diakonissanstalt, antingen för enskilda invandrare 
eller familjer som vill integrera sig.
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3 Mot arbetslivet

Kommunförsök med sysselsättning

PERSONLIGA 
JOBBCOACHER

SYSSELSÄTTNINGS-
TJÄNSTER OCH 
YRKESINRIKTAD 
REHABILITERING

SAMARBETE MED 
ARBETSGIVARE

ARBETSKRAFTS-
POLITISK 

UTBILDNING OCH 
SAMARBETE MED 
LÄROANSTALTER
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Det viktigaste verktyget för invandrare för att stärka deras delaktighet i 
arbetslivet under programperioden är kommunförsöket med sysselsättning och 
de tjänster som öppnas genom det inom olika arbetsområden. Genom försöket 
förbättras de arbetssökandes personliga service genom att man samordnar den 
kompetens, de resurser och tjänster som finns inom staden, på TEbyrån och 
hos andra aktörer i området.

De arbetslösa som får FPA:s arbetsmarknadsstöd och grund-
dagpenning eller arbetssökande inom service som främjar 
sysselsättning samt alla arbetssökande under 30 år som talar 
något annat språk blev klienter inom försöket. För servicen 
inom försöket till klienter med invandrarbakgrund som talar 
något annat språk ansvarar ett team som består av personliga 
jobbcoacher, som är insatta i frågor om integration. I Borgå 
övergick 714 klienter som talar något annat språk till försöket i 
det inledande skedet, och av dessa omfattas cirka 200 av lagen 
om främjande av integration. Broschyren om försöket översat-
tes till engelska, estniska, ryska, vietnamesiska, arabiska, sorani, 
somaliska och turkiska. Inom kommunförsöket med sysselsätt-
ning fick man i juli 2021 en egen multiprofessionell kundtjänst 
till WSOY-huset i Borgå.

Kommunförsöket med sysselsättning pågår under den aktuella 
programperioden. För de kommunförsök med sysselsättning 
som startats år 2021 regleras fortsättningen ända tills arbets- 
och näringstjänsterna permanent överförs till kommunerna 
under år 202421. Eftersom effekterna av den här ändringen på 
ordnandet av tjänster för invandrare är stora kommer det här 
programmet att uppdateras i fråga om delaktigheten i arbetsli-
vet redan våren 2023. Programmet för att främja integrationen 
av invandrare 2022–2024 beaktar således som sådant kom-
munförsöket och ändringarna som det kommer att medföra 
fram till hösten 2023.

21 https://tem.fi/sv/-/arbets-och-naringstjansterna-overfors-till-kommunerna- 
under-2024-ministerarbetsgruppen-drog-upp-riktlinjer-for-beredningen
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3.1 Personliga 
jobbcoacher

Inom kommunförsöket arbetar personliga jobbcoacher tillsam-
mans med invandrarna. På så vis är det möjligt att hitta nya och 
effektivare sätt att stödja invandrarna på deras väg mot det fin-
ländska arbetslivet. Inom försöket betonas personlig rådgivning 
och de individuella aktörerna. Till stöd för invandrarna finns 
personliga jobbcoacher från invandrartjänsterna, vuxensocial-
arbetet, den sektorsövergripande samservicen, sysselsättnings-
tjänsterna samt tjänsterna för barn och familjer. Även experter 
som övergått från arbets- och näringstjänsterna till kommun-
försöket är personliga jobbcoacher inom försöket. Även om 
försöket genomförs av ledningen för stadsutvecklingen deltar 
samtliga sektorer i det praktiska genomförandet av det.

3.2 Sysselsättnings-
tjänster och 
yrkes inriktad 
rehabilitering

I Borgå finns det sysselsättningstjänster inom olika organisatio-
ner och sektorer. Sysselsättningstjänsternas uppgift att få alla 
med i arbetslivet. Inom kommunförsöket slås alla befintliga 
tjänster ihop till en tjänstemeny, som under sysselsättningspro-
cessen är tillgänglig för invandraren och hens personliga jobb-
coach på ett enkelt och flexibelt sätt. Kundtjänstmodellen och 
-rummet med många olika aktörer inom kommunförsöket gör 
det möjligt också för andra tjänsteleverantörer och myndighe-
ter att vara närvarande för invandraren enligt principen om en 
enda kontaktpunkt.

Företagare och arbetsgivare samt andra intressenter i Borgåre-
gionen uppmuntras att delta i utvecklingen av arbetslivs- och 
behovsorienterade sysselsättningstjänster. Man kommunicerar 
om de möjligheter till ekonomiskt stöd som finns tillgängliga för 
anställning av arbetstagare och underlättar ansökan om dem. 

De personliga jobbcoacherna följer sina klienter och samlar in 
respons av arbetsplatserna om framstegen och utmaningarna i 
fråga om sysselsättningen. Responsen som samlats in används 
för vidareutveckling av tjänsterna.

Lönesubvention är ett stöd som beviljas arbetsgivare som 
ersättning för en del av kostnaderna för att anställa en arbets-
lös arbetssökande. Lönesubventionen kan användas även för 
läroavtal. Vid sidan om lönesubventioner finns det möjlighe-
ter till anslagsbundna tilläggsstöd, sysselsättningsstöd och 
kommuntillägg. Jämte lönesubventionerna är tilläggsstöden 
avsedda för att uppmuntra inledandet av anställningsförhållan-
den. Stadens sysselsättningstjänster beslutar om beviljandet av 
dessa.

Målet med arbetsprövning är att klarlägga olika alternativ i 
fråga om yrkesval och karriär, bedöma arbetets lämplighet 
samt stödja tillträdet till arbetsmarknaden. Aktörer som ordnar 
arbetsprövning kan vara en stad, ett företag, en förening, en 
organisation, en stiftelse, ett statligt ämbetsverk eller en arbets-
verkstad. Den personliga jobbcoachen hjälper invandraren att 
få tillgång till arbetsprövning. Under arbetsprövningen får man 
ingen lön, men dock arbetslöshetsförmån och kostnadsersätt-
ning.

Den sektorsövergripande samservicen som främjar syssel-
sättning är en tjänst som tills vidare ingår i social- och hälso-
vårdstjänsterna i Borgå. Även inom den sektorsövergripande 
samservicen har man satsat på invandrare. Detta har stärkts via 
resurserna för en arbetstagare som är specialiserad på frågor 
om integration.

För långtidsarbetslösa i arbetsför ålder ordnas arbetsverksam-
het i rehabiliteringssyfte i form av en tjänst som rehabiliterar 
den arbetslösa inför arbetslivet. Rehabiliterande arbetsverksam-
het är en socialtjänst enligt socialvårdslagen som ordnas enligt 
lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte22. Genom 
verksamheten vill man förbättra en persons livshantering samt 
skapa förutsättningar för sysselsättning med hjälp av individuell 

22 Lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 2001/189



27

coachning samt grupp- och arbetslivscoachning. Arbetsverk-
samhet i rehabiliteringssyfte är en möjlig tjänst för tiden efter 
den period som berättigar till en integrationsplan.

De personliga jobbcoacherna inom kommunförsöket har ett 
nära samarbete med lokala företagsorganisationer för att sam-
manjämka företagens behov av kompetent arbetskraft och den 
arbetssökandes kompetens och motivation. Samtidigt är syftet 
och uppgiften för kommunförsöket att stödja och uppmuntra 
lokala företag att identifiera och utnyttja den kompetens och 
den potential som finns hos invandrarklienterna.

3.3 Samarbete med 
arbetsgivare

Borgå är en stad där mångsidiga tjänster och aktiva invånare 
möts. Enligt stadsstrategin lockar staden nya invånare, experter 
samt konkurrenskraftiga och miljövänliga företag. Även invand-
ringen och rörligheten hos internationella experter har stor 
betydelse för Borgåregionens konkurrenskraft och välmående. 
Företagen behöver kunnig arbetskraft. Genom invandringen får 
staden nya experter.

Genom individuell handledning samlar de personliga jobb-
coacherna inom kommunförsöket information om behoven 
inom arbetslivet i regionen, utbildningsutbudet och andra tjäns-
ter som främjar integrationen i området. Arbetslösa invandrares 
väg mot arbetslivet blir smidigare när samordningen av tjänster 
som produceras av olika aktörer effektiviseras. Genom nätverks-
arbetet inom kommunförsöket kan den brokiga mångfalden av 
möjligheter som Borgå stad, företagen, organisationerna och 
läroanstalterna erbjuder styras i en riktning där de komplet-
terar varandra. Företagande är en alternativ sysselsättning. På 
Posintra ges rådgivning om och stöd för företagande.

Personer som flyttat till Borgå på grund av arbete eller av 
familjeskäl får råd och stöd för integrationen även hos den 
lättillgängliga handlednings- och rådgivningstjänsten MOI, vars 
service är avsedd för alla som flyttat till staden, oberoende av 
vad orsaken till ankomsten är. MOI verkar i kommunförsökets 
verksamhetslokaler. Genom samarbetet strävar man efter att 
utvidga nätverket och verksamheten och samtidigt centralisera 
tjänsterna för invandrare. Målet är att både höja kompetens-
nivån så att den motsvarar de föränderliga behoven och öka 
arbetslivets mottaglighet. Tillsammans med arbetsgivarna i 
regionen strävar man efter att hitta arbetsmöjligheter för de 
arbetssökande och nya arbetstagare för företagen som motsva-
rar deras behov.

I planen för att utveckla invandrarens kompetens utgår man 
ifrån hens mål på arbetsmarknaden. De personliga jobb-
coacherna delar information om arbetsmöjligheterna i regionen 
och finslipar målen tillsammans med invandraren. I samarbete 
med läroanstalterna i regionen försöker man hitta stödtjänster 
för utveckling av kompetensen som motsvarar målet för att 
främja sysselsättningen även efter att integrationsutbildningen 
är slut.
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3.4 Arbetskraftspolitisk utbildning och 
samarbete med läroanstalter

Invandrarens väg mot delaktighet i arbetslivet börjar med en 
inledande kartläggning och fortsätter ofta med en integra-
tionsplan. Under kommunförsöket med sysselsättning startar 
kommunen den inledande kartläggningen och ansvarar för att 
en integrationsplan upprättas för invandraren, som är arbets-
lös och har registrerat sig som arbetssökande på arbets- och 
näringsbyrån. Kommunen startar den inledande kartlägg-
ningen också för invandrare som står utanför arbetslivet och 
som annat än tillfälligt får utkomststöd. En inledande kartlägg-
ning kan även vara nödvändig för andra invandrare som ber om 
en sådan om man bedömer att hen behöver den. Den påbörjas 
inom två månader från det att klientrelationen inleddes eller 
begäran om en inledande kartläggning lämnades in. Om den 
inläggande kartläggningen inte är den tjänst klienten behöver 
hänvisar kommunen vid behov invandraren till tjänster hos en 
annan myndighet eller tjänsteanordnare.23

Ofta behöver invandraren service i form av en integrations-
utbildning. Integrationsutbildningen genomförs i regel som 
en arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, som NTM-centralen 
ansvarar för att ordna inom sitt verksamhetsområde. NTM-cen-
tralen ordnar utbildning som främjar integration, utbildning för 
invandrare som vistats länge i landet och språktester i finska på 
ett centraliserat sätt.

Till integrationsutbildningen styrs invandrarna via en bedöm-
ning av utgångsnivån som i Borgå utförs av Testipiste. Efter 
att klienten fått sina testresultat placerar den personliga jobb-
coachen hen i en utbildningskö, där elevgrupperna samman-
ställs på basis av utgångsnivå. Under kommunförsöket med 
sysselsättning är den styrande aktören för utbildningarna kom-
munförsöket i Borgå och dess personliga jobbcoacher. Integra-
tionsutbildningen kan också ordnas i form av frivilliga studier.24

Integrationsutbildningen är uppbyggd av moduler. Både grund-
kurserna och de långsamma kurserna omfattar tre moduler i 
finska och andra färdigheter, såsom samhälls- och arbetslivs-
färdigheter, IT-färdigheter och språkpraktik på en arbetsplats. 
Den fjärde modulen fokuserar på arbetslivsfärdigheter och den 
fortsatta vägen för den studerande. Den omfattar en sex veckor 
lång period i arbetslivet samt eventuella utbildningsförsök.25

23 Lagen om främjande av integration 2010/1386, 9 och 10 §
24 Lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 2012/916
25 Grunderna för integrationsutbildningens läroplan har förnyats, men utbild-

ningens modulära konstruktion har bibehållits. Bland annat har man lagt till 
kunskapskartläggningar i utbildningens olika skeden. Genom den förnyade 
utbildningsmodellen har man velat öka den klientrelaterade flexibiliteten för 
olika målgrupper.
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Samarbete med läroanstalter

CAREERIA 

I Borgå anordnas finskspråkig integrationsutbildning av Care-
eria. Läroanstalten erbjuder även förberedande utbildningar för 
yrkesinriktade studier. Careeria är ett lärcentrum i Nyland, där 
man kan studera över 20 olika branscher och fler än 80 exa-
mina för arbetslivet. Vid Careeria studerar elever med invand-
rarbakgrund inom alla branscher. Vid Careeria kan man delta i 
olika utbildningar och avlägga examen eller delar av en examen 
i bland annat närings-, service- och teknikbranscherna. I under-
visningen använder man utifrån situationen olika metoder som 
främjar inlärningen. Utöver teorilektionerna finns det tillgång till 
olika lärandemiljöer, såsom olika yrkesinriktade lärandemiljöer, 
nätbaserade lärandemiljöer och språkstudior. I utbildningen 
ingår studiebesök och gästande lärare. Under integrations-
utbildningen får invandrarna information om olika yrken och 
yrkesutbildningar samt examenssystemet. Informationen om 
möjligheterna till yrkesutbildning också i vuxen ålder är viktig 
bland annat för personens studiemotivation och uppställandet 
av målen för språkutbildningen.

För den studerande görs en lämplig studieväg upp som går 
via integrationsutbildningen och förberedande utbildning mot 
yrkesutbildning och arbetslivet. Under yrkesutbildningen är det 
möjligt att få stöd och handledning i finska. En del utbildningar 
är avsedda för studerande med invandrarbakgrund, varvid de 
yrkesinriktade studierna i stor utsträckning stöds med hjälp av 
S2-undervisning. Fler utbildningar inom olika områden ordnas 
även i form av arbetsbetonad utbildning, där antingen hela 
utbildningen eller en del av den ordnas på arbetsplatsen. Den 
arbetsbetonade utbildningen lämpar sig väl för invandrare, 
eftersom genuint samspel i arbetslivet främjar inlärningen av 
finska. I yrkesutbildningar för invandrare tillämpas språkmedve-
ten undervisning och säkerställs att de studerande får tillräckligt 
med språkstöd i finska (S2) av läraren och handledning av en 
inlärningscoach.

Careeria ordnar arbetskraftspolitisk integrationsutbildning 
för vuxna invandrare som upphandlats av NTM-centralen26. I 
genomförandet av utbildningen har utbildningsstyrelsens samt 
arbets- och näringsministeriets modeller27 beaktats, vilka syftar 
till att påskynda tillgången till utbildning samt vägen till arbets-
livet och fortsatta studier, stödja komplettering av tidigare 
inhämtade kunskaper, göra genomförandesätten mångsidigare 
och effektivare samt på så sätt öka utbildningens effektivitet.

Målet för integrationsutbildningen för vuxna invandrare är att 
uppnå grundläggande språkkunskaper i finska (kunskapsnivå 
B1.1) och främja personens möjligheter att komma in på arbets-
marknaden och fortsatt utbildning. Under utbildningens gång 
gör den studerande tillsammans med utbildaren upp en yrkes-
inriktad fortsättningsplan, där man kommer överens om både 
kortsiktiga och långsiktiga mål. Den studerandes yrkesinriktade 
fortsättningsplan planeras med hänsyn till livssituationen.

Careeria har rätt att fungera som examensplats för allmänna 
språkexamina. De studerande kan avlägga examen i finska/
svenska på mellannivå till exempel för yrkesinriktade studier 
eller arbetslivet, eller för ansökan om finskt medborgarskap. 
Vid Careeria har en jämlikhets- och jämställdhetsplan samt ett 
program för kulturell mångfald upprättats som tillämpas och 
följs upp. Careeria är en språkmedveten läroanstalt som följer 
de teser som man gemensamt kommit överens om år 2020.

AKAN

Om invandraren väljer en svenskspråkig integrationsväg hänvi-
sar kommunen hen till en integrationsutbildning som ordnas av 
Borgå folkakademi (Akan). Svenskspråkiga integrationskurser 
ordnas varje år. Det finns två kurser på olika nivåer, och inne-
hållet i dem motsvarar den finskspråkiga utbildningen.

Borgå Folkakademi erbjuder svenskspråkig integrationsutbild-
ning för nybörjare och studerande som hunnit lite längre. Fokus 
ligger på studier i svenska, men läroplanen omfattar även sam-
hällskunskap och historia samt grunderna i finska och engelska. 
Genom studiebesök ges de studerande möjlighet att lära känna 
sitt nya hemland. Utbildningen förbereder dem även för arbets-
livet och omfattar en två veckor lång arbetspraktik per läsår.

Med folkakademins stöd uppnår den studerande sådana 
grundläggande färdigheter i svenska som hen behöver för att 
klara sig i det finländska samhället, arbetslivet och inom fortsatt 
utbildning. Vid Akan satsar man också på att invandrarna ska 
uppnå färdigheter i livshantering och få stöd i att få deras egen 
kultur att passa in i det omgivande samhällets kultur. Det är vik-
tigt att även stärka de sociala och datatekniska färdigheterna.

Akan erbjuder också möjligheter för vuxna att genomföra 
grundskolan på svenska. Vuxna, personer som fyllt 17 år och 
äldre, kan via Akan få behörighet för fortsatta studier på andra 
stadiet. Studerande som har lång resväg kan bo på interna-
tet. Utbildningen skräddarsys efter den studerandes tidigare 
erfarenheter och utbildning. Studierna kan inledas flexibelt 
antingen på höst- eller vårterminen.

26 Integrationsutbildningen genomförs på basis av grunderna för Utbildningssty-
relsens läroplan för integrationsutbildning (Utbildningsstyrelsen 1/011/2012).

27 (3/2016)



4 Styrka i lokalt samarbete

NTM-centralen, övriga kommuner, Östra Nyland, Migrationsverket

FPA, polisen, organisationer, föreningar, församlingar
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Sysselsättningstjänsterna, utbildningstjänsterna
Kommunförsöket med sysselsättning

Kommunens basservice och Navigatorn, 
kommunens social- och hälsovårdstjänster och 

den sektorsövergripande samservicen, 
projektet Osallisena, projektet MOI

Klienten
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I Borgå startar främjandet av integration utifrån klientens behov. Olika klienter behöver 
olika tjänster, och en del integreras med hjälp av sina egna nätverk. Tillgången till rätt 
service vid behov garanterar och stärker förutom metoderna för bedömning av behovet av 
tjänster i det inledande skedet även ett aktivt och starkt samarbete mellan invandraren och 
samarbetspartner, nätverk och ekosystem för hens väl och ve.

I Borgå tillhandahålls servicen i regel av många olika experter28. 
Vi strävar på alla tänkbara sätt efter att invandrarna ska möta 
vänliga och tillmötesgående ansikten inom våra tjänster. Nät-
verket är lättillgängligt, och i mån av möjlighet är servicen alltid 
närservice. Inom kommunens tjänster sammanlänkas även nät-
verkssamarbete över kommungränserna, vilket biblioteken är 
ett bra exempel på.

Vi samarbetar således intensivt med invandraren till förmån för 
hen och med olika aktörer i kommunen samt andra myndig-
heter, organisationer, föreningar samt församlingen. Vi stöder 
invandrarsamfund. Vi har fungerande strukturer för att utveckla 
olika saker och för informationsspridningen via invandrarkom-
mittén, det mångkulturella forumet och klientjuryn. Vi har 
byggt en stadig grund för lättillgänglig handledning och råd-
givning via projektet MOI. Tjänster för integration i det inle-
dande skedet för personer som får internationellt skydd utför 
ett etablerat och gediget arbete samt har utvecklat processer 
för fortsatta vägar och tjänster för rehabilitering.

Olika projekt är en viktig del i synliggörandet av samarbetet. 
Kommunförsöket med sysselsättning är ett projekt som sam-
manlänkar förutom kommunens även statens resurser för att 
främja integration med tanke på delaktigheten i arbetslivet. Ur 
sysselsättningsperspektiv bildar projektet Osallisena (NTM-cen-
tralen) nätverk för att främja delaktigheten för klienter med en 
bakgrund som kvotflyktingar och som har överskridit integra-
tionstiden, samt fortsätter att med betoning på innehållet driva 
projektet Borgåmodellen (Careeria), som pågick i Borgå under 
den förra programperioden. För Borgå stad är det ett viktigt mål 
att delta i användningen av plattformen stödförintegration.fi. 

Plattformen samlar aktörer inom integration i en och samma 
databank.

Under programperioden ägnar Borgå stad särskild uppmärk-
samhet även åt barnen. Borgå har för avsikt att ansöka om 
certifikatet

Barnvänlig kommun år 2022. För detta har en multiprofessio-
nell arbetsgrupp för Barnvänlig kommun tillsatts. Med stöd 
av modellen Barnvänlig kommun säkerställer kommunen att 
utsatta barn identifieras och får det stöd de behöver samt 
att barn och unga har möjlighet att påverka frågor som rör 
dem. Genom modellen åstadkommer man bestående föränd-
ringar i kommunens verksamhetssätt. Dessa kan vara konkreta 
förbättringar till exempel i fråga om möjligheterna till fritids-
intressen eller i hur barnens intressen beaktas i kommunens 
beslutsfattande. Utvecklingen av hela kommunens kompetens 
och tankesätt är viktig: barnens välbefinnande och rättigheter 
har högsta prioritet. Detta syns i allt det dagliga arbetet och 
beslutsfattandet i kommunen.

Även andra än kommunens aktörer är en viktig del av nätver-
ket. Utbildningscentren Careeria och Akan, som är både finsk- 
och svenskspråkiga, har ett fruktbart samarbete med olika 
intressenter för att främja integrationen av invandrare. Viktiga 
samarbetspartner är bland annat Borgås invandrartjänster och 
kommunförsöket med sysselsättning, arbets- och näringsbyrån, 
arbetsgivare i området och övriga läroanstalter samt aktörer 
inom den tredje sektorn.

28 Användaren av tjänsterna är själv en aktiv aktör.
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5 Mål och uppföljning 
för åren 2022–2024

Invandrarkommittén följer upp och bedömer årligen hur integrationen framskrider. Kommitténs uppgift är att ansvara för målinrikt-
ningen hos samt utvecklingen och uppföljningen av integrationen på förvaltningsnivå och beslutsfattande nivå. De viktigaste temana 
i programmet för att främja integration jämte åtgärdsrekommendationer beskrivs i vidstående tabell. Invandrarkommittén rapporterar 
årligen om genomförandet av programmet till styrgruppen för främjande av hälsa och välfärd. I tabellen visas även de indikatorer som 
används i uppföljningen. I uppställningen av målen har det som kräver särskild uppmärksamhet fram till september 2023 lyfts fram. 
Senast då ser man över målen med tanke på sysselsättningen (till exempel internationell kompetens) och välfärdsområdena.

Mål 1: Stärka delaktigheten 
Tyngdpunkt Åtgärd/metod Indikator Ansvar

Främja invandrarens delaktighet i 
arbetslivet och samhället

• genom projekt Projektet Osallisena, NTM-centralen 
(avslutas 12/2022)

Projektets egen uppföljning, inkluderar 
klientrelationer och uppföljningssiffror 
för sysselsättningen

Invandrartjänsterna

Projektet för fadderfamiljer, 
Helsingfors diakonissanstalt

Projektets egen uppföljning, antal 
klienter

Tjänsterna för barnfamiljer

Projektet för öppen handledning 
och rådgivning (MOI), arbets- och 
näringsministeriet (avslutas 08/2022)

Projektens egen uppföljning: bland annat 
kundrelationer och tillgänglighet

Kultur- och fritidstjänsterna

Kommunförsök med sysselsättning, 
arbets- och näringsministeriet

Egen uppföljning inom kommunförsöket 
med sysselsättning

Borgå stad, koncerntjänsterna

• via tjänster inom yrkesinriktad 
rehabilitering.

Social rehabilitering, arbetsverksamhet i 
rehabiliteringssyfte

Uppföljning av sysselsättningen, fortsatta 
vägar, antal deltagare

Invandrartjänsterna, vuxensocialarbetet, 
tjänsterna för barnfamiljer, den 
sektorsövergripande samservicen

Mål 2: Informationsgång, handledning och rådgivning
Tyngdpunkt Metod Indikator Ansvar

Verksamheten för öppen handledning 
och rådgivning (MOI) för invandrare 
etableras inom Borgå stads verksamhet 
09/2022

Tjänsten hittar rätt klienter och 
klienterna hittar tjänsten

Antalet besök

Uppföljning av orsakerna till besöken

KoMbi fram till 09/2022

Informationsgången under utmanande 
och exceptionella tider (t.ex. pandemin)

God informationsgång, t.ex. med hjälp 
av appar för tolktjänster

Metoder som ska användas Alla förvaltningsområden

Ett register i tunna klienter för 
användning inom den öppna 
handledningen och rådgivningen 
09/2022

Ett separat register för anonyma ärenden 
för statistikföringen inom social- och 
hälsovårdstjänsterna

Införande och användning av registret

Registrering av klientbesök

KoMbi fram till 09/2022
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Mål 3: Förebygga utslagning och främja goda relationer mellan 
befolkningsgrupperna
Tyngdpunkt Åtgärd/metod Indikator Ansvar

Öka förtroendet Öppenhet, informationsutbyte, tillräckliga 
resurser för möten, delaktighet, 
identifiering av tysta signaler

Uppdaterade webbplatser, indikatorer 
för klientrespons (WOTT), antalet 
bedömningar av servicebehov inom 
socialarbetet, besök inom handledning 
och rådgivning, deltagande i den 
regionala sociala rapporteringen

Alla aktörer

Aktiv invånarverksamhet, 
boendehandledning

Få med invandrare i fastighetsbolagens 
verksamhet (informering om 
invånardemokrati och deltagande i 
verksamheten) och ibruktagande av en 
guide för boendet samt handledning. 
Användning av tjänster inom den tredje 
sektorn inom boenderådgivningen för 
invandrare

Antalet deltagare i verksamheten och 
boendekurserna Aktiv användning av 
boendeguiden

Bostadssektorn, fastighetsbolagen, 
invandrartjänsterna

Skapa konkreta och betydelsefulla 
möjligheter till delaktighet

• via en direkt kanal för påverkan Klientjuryn Antalet träffar samt rapportering Invandrartjänsterna

• genom att beakta i synnerhet de 
klienter som står utanför arbetslivet

Etablera servicen för social rehabilitering 
genom att främja deltagande i 
verksamheten

Antalet deltagare i gruppen

Klientresponsen från gruppen

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, 
organisationer och föreningar

Möjligheterna för organisationsfältets 
verksamhet stärks

Nya och nygamla försök, såsom 
invånarstugor och övriga lokaler som 
möjliggör verksamheten

Samarbete med förortsutvecklingen

Antalet genomförda funktioner och 
försök

Alla myndighetsaktörer

Tredje sektorn

Ekonomiskt stöd i form av understöd, 
till föreningsaktörer för dubbelriktad 
integration

Föreningsunderstöd; förtydliga 
instruktionerna, fokusområdena och 
praxis

Antalet föreningar som ansökt om 
understöd samt beviljat stödbelopp 
(betoning på dubbelriktad integration)

Kommunkoncernen

Borgå en barnvänlig kommun 2022 Erhållande av certifikatet Barnvänlig 
kommun och arbete för att behålla det

Mottagning av certifikatet Sektorsövergripande arbetsgruppen samt 
tjänsterna för barn och familjer

Mål 4: Öka kompetensen inom främjande av och förståelsen för integration 
på ett sektorsövergripande sätt
Tyngdpunkt Åtgärd/metod Indikator Ansvar

Öka kompetensen inom integration

• Tillräcklig utbildning och handledning 
i att bemöta och främja kulturell 
mångfald

Mångsidig, regelbunden intern 
utbildning,

omfattande utbildningsinformation,

ordna egna utbildningstillfällen,

stödja språkutvecklingen inom 
småbarnspedagogiken

Antalet utbildningstillfällen och 
deltagare,

uppföljning av utbildningsutbudet, 

ordnade utbildningar,

deltagarnas respons,

rapportering inom småbarnspedagogiken

Alla sektorer, invandrartjänsterna har ett 
särskilt ansvar samt verksamheten för 
lättillgänglig handledning och rådgivning

(MOI),

ungdomstjänsterna,

småbarnspedagogiken

Mål 5: Boende
Tyngdpunkt Åtgärd/metod Indikator Ansvar

Stärka praxis för första bostäder för 
flyktingar 

Fungerande strukturer och 
informationsgång mellan A-bolagen och 
invandrartjänsterna 

A-bolagen, erhållna bostäder

Samarbetsmöten

A-bolagen

Invandrartjänsterna
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