
    
 

 

 

 

 

 

 
 

KULTURORIENTERING FÖR KVOTFLYKTINGAR 

Första stegen för att lära känna Finland 

VAD ÄR KULTURORIENTERING? 

 
Kvotflyktingar som valts till Finland erbjuds en kulturorientering innan de flyttar till 

Finland. Närundervisningen under kulturorienteringen pågår vanligtvis i tre till fyra 

dagar och genomförs i de länder där flyktingarna vistas innan de flyttar till Finland. 

 

MÅLEN MED KULTURORIENTERINGEN 

 
Under kulturorienteringen har kvotflyktingarna en unik möjlighet att bekanta sig 

med det finländska samhället och finska språket samt få praktisk information om 

den kommande resan och om att etablera sig i Finland. 

 

Kulturorienteringens syfte är att öka kvotflyktingarnas insikter om 

flytten till Finland och förbättra deras färdigheter för de första skedena 

av integrationen. Som en del av detta ges faktabaserad information om Finland. 

Under utbildningen diskuteras även fördomar och förväntningar angående flytten. 

Målet är att hjälpa flyktingarna att bilda en realistisk uppfattning om Finland och de 

möjligheter som det nya hemlandet erbjuder. 

 

Ökandet av faktabaserad och realistisk, men motiverande, allmän 

kunskap och insikt är kulturorienteringens hörnsten. 

 

KULTURORIENTERINGEN SOM UTGÅNGSPUNKT FÖR 

INTEGRATIONSSTIGEN 

 

Kulturorienteringen är ett första skede där kvotflyktingarna kan stanna 

upp för att tillsammans med utbildare och andra flyktingar fundera på 

det följande skedet i livet – att flytta till Finland. 

I kulturorienteringen gås ämnena igenom på ett sätt som uppmuntrar till aktivitet och 

deltagande. Under orienteringen är det möjligt att ställa frågor och diskutera. 

Detta hjälper att förmedla faktabaserad allmän kunskap och ökad insikt om 

den kommande livsförändringen och integrationen samt eventuella rädslor, 

önskningar och förväntningar gällande dessa. 

 
Under kulturorienteringen får deltagarna basinformation om Finland. De bekantar sig 

också med det finska språket, som är majoritetsspråk i de flesta kommunerna som 

flyktingarna placeras i. Orienteringen har som mål att motivera deltagarna till 

kontinuerlig inlärning och inspirera dem till att bekanta sig vidare med 

Finland, det finländska samhället och finska språket. 

 
Under kulturorienteringen går man igenom olika teman som har att göra med den 

kommande flytten till Finland och att förbereda sig för den och om livet i Finland överlag. 

Sådana teman är bland annat förberedelserna inför flytten, kulturen i Finland, arbetslivet 

i Finland, de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna i Finland samt det dagliga livet i 

Finland. Kulturorienteringen genomförs alltid på flyktingarnas eget språk antingen direkt 

eller med hjälp av en tolk. 

 
I regel deltar alla som är minst tolv år gamla i kulturorienteringen. För barn under tolv 

år ordnas barnskötsel, och i samband med detta genomförs en lättare version av 

orienteringen, som är riktad till barn och baserar sig på lek och spel. 

 
Närmare information om teman som gås igenom under orienteringen finns 

på webbplatsen Moving to Finland (mof.fi). Utbildningsinnehållet har planerats i 

samarbete mellan Migrationsverket (Migri) och de projektansvariga. 

 
Alla kvotflyktingar som deltar i kulturorienteringen får ett intyg över deltagandet. 

Deltagarna rekommenderas att spara intyget ända tills de anländer till kommunen. 



TILL KOMMUNEN MED BASKUNSKAPER 
 

Kulturorienteringarna erbjuder baskunskaper om Finland och det finländska 

samhället. Först och främst hjälper orienteringen flyktingarna att få en ökad 

insikt om den kommande livsförändringen. Detta innebär att man berättar för 

deltagarna om Finland i allmänhet, med praktiska exempel som hjälp. Utbildarna är 

experter på integration och kulturell mångfald från IOM och Diak. En del av dem har 

egen erfarenhet av integration, vilket gör det möjligt att behandla frågor som kommer 

upp under orienteringen från en sådan persons synvinkel som själv har gått igenom 

integrationsprocessen. 

 

I kulturorienteringen ingår mycket frågor och diskussion. Ämnena för frågorna varierar 

från fritidsintressen, arbete och mötet med finländare till familjeåterförening. En del av 

frågorna behandlas på en allmän nivå i kulturorienteringen. I andra frågor 

får kvotflyktingarna rådet att vända sig till de ansvariga myndigheterna i den 

kommande hemkommunen. Ofta handlar frågorna om kommunernas tjänster, och 

då uppmanas flyktingarna att ta upp dem mer ingående i kommunerna efter ankomsten. 

Familjeåterförening för har Migri redan behandlat muntligt under urvalsresan, och  

 

dessutom har skriftligt material delats ut på kvotflyktingarnas modersmål, så temat 

behandlas inte mera under kulturorienteringen.   

Under orienteringen frågar många vilken kommun var och en kommer att flytta till – 

deltagarna är intresserade av och även spända på att få veta sin kommande 

hemort. Under kulturorienteringen vet man vanligtvis ännu inte vilka de nya 

hemorterna är. Eftersom orienteringens mål är att ge allmänna kunskaper 

om Finland, berättar man under den allmänt om mångfalden av kommuner, 

den regionala spridningen och den mycket varierande folktätheten. Under 

orienteringen lyfter man även fram att det är möjligt att till exempel fritidsintressen och 

arbetsliv varierar från kommun till kommun, och att kvotflyktingarnas egen aktivitet och 

egna intressen har betydelse för hurdant vardagslivet i den nya kommunen kommer att 

vara. 

 
De kommande kommuninvånarna funderar på många praktiska frågor redan före flytten 

till Finland, och kulturorienteringen strävar efter att ge svar på dessa frågor. I 

kulturorienteringen besvaras frågor på en allmän nivå. Den fungerar som en 

utgångspunkt till kunskap och ökad insikt – letandet efter svar fortsätter i 

kommunerna, i de olika skedena av integrationen. 

 

vara i flyktingens intresse att flytten till Finland sker snarast möjligt, ofta redan kort efter 

uttagningsbeslutet, och före orienteringen. Om kvotflyktingar inte kan delta i 

orienteringen, har de möjlighet att bekanta sig med basinformation om Finland på 

webbplatsen Moving to Finland (mof.fi). Det gäller också dem som klassas som nödfall. 

 

GENOMFÖRS AV: 
 

Migrationsverket har varit ansvarigt för kulturorienteringsprojektet i dess nuvarande 

form sedan år 2013, och har sedan år 2016 genomfört den i samarbete med 

Internationella organisationen för migration (IOM) och Diakoniyrkeshögskolan (Diak). 

 
Projektet finansieras av EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF). 

KULTURORIENTERINGEN ÄR EN DEL AV 

VIDAREBOSÄTTNINGSPROCESSEN  
 

Finland väljer årligen kvotflyktingar från olika länder på basis av Inrikesministeriets 

uttagningsbeslut och förslag från FN:s flyktingorganisation UNHCR. De senaste åren 

har Finlands årliga flyktingkvot varit mellan 750 och 1 050 personer. 
 

Migri ansvarar, i samarbete med olika myndigheter, för kvotflyktingarnas 

vidarebosättningsprocess ända från uttagningsintervjuerna och -besluten fram till 

placeringen i kommuner. Som en del av processen delar urvalsresedelegationen 

redan i samband med uttagningsintervjuerna ut både muntlig och skriftlig 

basinformation om Finland, om att vara kvotflykting och om familjeåterförening till 

de intervjuade. Kvotflyktingarna uppmanas även att bekanta sig med webbplatsen 

Moving to Finland. Där har man samlat sådan information om Finland som gås 

igenom under urvalsresan och kulturorienteringen och som är riktad särskilt till 

kvotflyktingar, på nio språk. Webbplatsen har producerats av Migri och IOM. 
 

Innan de utvalda kvotflyktingarna flyttar till Finland, erbjuds de kulturorientering 

med närundervisning på tre till fyra dagar. Detta är en del av 

vidarebosättningsprocessen. 
 

De kvotflyktingar som fått ett positivt uttagningsbeslut kallas på kulturorientering. 

Ibland går det snabbt att hitta en ny hemkommun för kvotflyktingarna. Då kan det  

 

YTTERLIGARE INFORMATION: 

WEBBPLATSEN MOVING TO FINLAND www.mof.fi 

MIGRATIONSVERKET, KVOTFLYKTINGAR https://migri.fi/sv/kvotflyktingar 

INFORMATION OM KULTURORIENTERINGEN: http://iom.fi/en/integration (på 

engelska och finska) och broschyr (på finska)  

 

http://www.mof.fi/
http://www.mof.fi/
https://migri.fi/sv/kvotflyktingar
http://iom.fi/en/integration
http://iom.fi/en/integration
http://iom.fi/sites/default/files/leaflets/PDO-esite%20suomeksi%20January%202018.pdf

