
FLYKTINGENS 
VÄG TILL 

KOMMUNEN
UTBILDNINGEN

Välkommen!
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PROGRAM

Introduktion

Kvotflyktingens väg till Finland och hemkommunen

- före resan till Finland

Paus

Kvotflyktingens väg till Finland och hemkommunen

- ankomst till kommunen och den inledande

integrationsfasen

Länkar och ytterligare information
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MÅLET

Att öka förståelsen om 
kvotflyktingars väg till
Finland och integrationen 
i hemkommunen.

Fundera på 
den egna rollen och dess
betydelse i integrations-
främjandet i kommunen.
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VARJE BEMÖTANDE 
KAN STÖDJA 

INTEGRATIONEN

• Ett mångprofessionellt arbete stöder
integrationen på ett holistiskt sätt.

• Vilken sorts fönster till samhället
öppnar du för den nyanlända kli-
enten, patienten eller eleven?
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Varför en överblick av 
kvotflyktingens resa?

• Internationellt skydd.

• Språket, medborgarfärdigheterna och rutinerna
främmande i början.

• Ju bättre vi förstår våra kunders situation och
omständigheter, desto bättre kan vi göra vårt jobb- stöda

integrationen.
• Finland har tagit emot kvotflyktingar i över 40 år.
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”Att ta emot kvotflyktingar är ett 
effektivt och verksamt sätt att hjälpa 

de mest utsatta flyktingarna, eftersom 
behovet av skydd och förutsättningarna 

för vistelse klarläggs redan innan de 
kommer till Finland.”

Inrikesministeriet 14.4.2022
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KVOTFLYKTINGENS VÄG TILL FINLAND OCH 
HEMKOMMUNEN infograf

KIINTIÖPAKOLAISEN MATKA 
SUOMEEN JA KOTIKUNTAAN

QUOTA REFUGEE’S JOURNEY       
TO FINLAND AND TO THE HOME 
MUNICIPALITY

f in land. iom. int / f i / ju lk aisut
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ORSAKER TILL FLYKT och 
FLYKTRUTT(ER)

Krig, konflikt, förföljelse
• Tilliten har gått förlorad.

• Ordens betydelse är inte delad i början.

• Viktigt att interaktionen baseras på en delad
människobild.

• Var och en är en individ; erfarenheter, ålder, 
kompetens varierar.

Lång period i livet
• Flyktingresan inom landet eller över

gränser.

• Alla har inte erfarenhet av ett organiserat
samhälle.

• Alla är överlevare.
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• Internationellt mandat att bedöma:
1. flyktingstatus
2. behovet av vidarebosättning
(att bli kvotflykting)

• Sätta igång asylprocessen, 
om kriterierna uppfylls.

• Om man inte kan återvända till 
sitt hemland eller stanna i landet 
dit man flytt.

• Endast en bråkdel av 
alla flyktingar i behov av vidare-
bosättning blir valda och får ett nytt 
hemland.

UNHCR
FN:S FLYKTINGORGAN

10



FINLAND

• UNHCR föreslår kvotflyktingar till 
Finland.

• Finland behandlar frågan självständigt.

• Till Finland väljs personer i behov av 
internationellt skydd och
vidarebosättning.

• Riksdagen bestämmer den 
årliga kvotflyktingkvoten.

• Utlänningslagen 92§
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• Finlands myndigheter intervjuar de 
kvotflyktingar som föreslås för Finland 
antingen i flyktingarnas hemland- eller på 
distans.

• Akuta fall kan på grund av brådska väljas
enbart på basen av dokument, men på 
samma grunder som andra.

• Migrationsverket fattar beslut om 
kvotflyktingstatus och
beviljar uppehållstillstånd för de 
kvotflyktingar som Finland väljer.

• Fortsatt uppehållstillstånd för 4 år
(A).

• Obegränsad rätt att jobba.

• Uppehållstillståndskortet ett
plastkort lika stort som körkort, med 
biometriska uppgifter (bild, 
fingeravtryck), namn och
uppehållstillståndets längd.

URVAL UPPEHÅLLSTILLSTÅND
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Kulturorienteringen ger grundläggande information om det nya
hemlandet, kulturen, sederna och systemet.

De kvotflyktingar som valts till Finland deltar i kulturorientering:
 före resan till Finland,
 i det land där kvotflyktingarna är
 orienteringen pågår under 3 dagar,
 ges på eget modersmål eller med tolk

KULTURORIENTERING

13



Stöder integrationen under den inledande fasen, minskar
kulturchockar och genom detta också den psykiska belastningen.

Kulturorientering ordnas genom Migrationsverkets projekt. Som 
utbildare fungerar bland annat sakkunniga på IOMs Finlands
kontor.

o Material: mof.fi
o Migrationsverkets videon på Youtube: Videos for the refugees 

moving to Finland in the resettlement program
okongoswahili, kurdi/kurmanji, arabiska, engelska , tigrinya

KULTURORIENTERING
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KOMMUNPLATS

Kommunerna väljer själva om de tar emot kvotflyktingar och erbjuder
kommunplats eller inte.

Kommunen erbjuder hyresbostäder och stöder integrationen.

Kommunen behöver ha ett avtal med NTM-centralen och 
ett integrationsprogram.

Staten ersätter kommunerna för de kostnader som uppstår i samband med
mottagningen av kvotflyktingar och integrationsarbetet. För mera

information: integration.fi
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KOMMUNPLATS

Kvotflyktingarna betalar hyra som andra hyresgäster.

Det går inte att välja hemkommun, utan kvotflyktingarna 
anvisas till en viss kommun och bostad.

Hemmet är en central faktor för att främja integrationen i 
det finska vidarebosättningsprogrammet.
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FÖRBEREDELSER I KOMMUNEN

• När kommunen har fått information om att kvotflyktingarna är på väg börjar
förberedelserna för mottagandet.

• Kommunen samarbetar tätt med olika frivilligorganisationer, bland annat Finlands
röda kors under förberedelserna.

IOM BISTÅR MED RESEARRANGEMANGEN

RESAN TILL FINLAND

• IOM är en global aktör och hjälper bland annat med resedokumenten.
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• Mottagande på flygplatsen, ofta
Röda korsets frivilliga och
kommunens integrationssakkunniga
med.

• En klar vändpunkt i livet.

• Den fysiska flykten slutar, men 
viktigt att minnas den 
psykiska dimensionen.

• Flyktingen blir kommunmedlem med 
samma rättigheter och skyldigheter.

ANKOMST TILL DET 
NYA HEMMET
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MÖTEN MED KOMMUNENS BAS- OCH 
INTEGRATIONSTJÄNSTER INLEDS

• Koordineringen är viktig.
• Information och handledning med hjälp av kontakttolk.

• Det är viktigt att boka tillräckligt med tid.
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MÖTEN MED KOMMUNENS BAS- OCH 
INTEGRATIONSTJÄNSTER INLEDS

• Skapa tillit.
• Använd klarspråk och förklara terminologin.

• Berätta om din egen professionella roll.
• Förklara, uppmuntra och stöd aktörskapet!

Respektera Lyssna Fråga Tacka
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MYNDIGHETEN FÖR 
DIGITALISERING OCH 

BEFOLKNINGSDATA DVV
• Registrering av personuppgifterna i

befolkningsregistret.

• Registreringen görs personligen.

FOLKPENSIONS-
ANSTALTEN FPA

• Kvotflyktingar har rätt till socialskydd i
Finland.

• Ansök om FPA-kort på Y77-blanketten.

• Vid behov ansöks om 
socialförsäkringsförmåner.

• Det är viktigt att få rätt information om 
FPAs olika förmåner redan i början av 
integrationsprocessen.

• En öppen och informativ handledning 
med hjälp av tolk stärker tilliten till 
myndigheter.
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HÄLSOKONTROLL

• Hälsokontrollerna är en viktig del av 
mottagningsarbetet.
o Inledande intervju, hälsokontroll, lungröntgen

och laboratorieprov, tid till tandläkaren.
o Vid behov tidsbokning och handledning till 

rådgivning eller specialsjukvård. 

• Kontakttolk är nödvändigt. Partner, barn eller
bekanta skall inte användas som tolk. 

• Under det första mötet med 
hälsovårdspersonalen skapas grunden för
kommande möten. En lugn och trygg atmosfär är
viktigt.
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HÄLSOKONTROLL
• Flyktingskapet påverkar på 

olika sätt invidiers hälsa och 
välmående. Bemöt personen
alltid om en individ.

• För varje vuxen bokas en
egen tid.

• Det är viktigt att personalen
styr vårdkedjan så att prov 
och medicin tas på rätt sätt
och kuren till slut.

• Förklara remisser till 
laboratoriet och recept från
apoteket på en praktisk
nivå.

• Apoteken har inte tolkar.
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• Ansökan om identitetskort för 
utlänning.
oViktigt för att kunna uträtta

ärenden själv.
o Inte resedokument.
oEnbart från Finlands polis, 

inte från ambassaden.
oNationalitet märks

som XXX.

MIGRATIONSVERKET
MIGRI

• Vid behov ansökan om 
resedokument för flykting; "grönt
pass".

• Ansöks från Migrationsverket, 
inte ambassaden eller polisen.

• Mera information om pass, 
uppehållstillstånd, 
familjeåterförening, 
statistik: migri.fi

POLIS
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• Barnens integration brukar ofta gå snabbt
tackvare det finländska dagvårdssystemet och den 
professionella personalen.

• För föräldrarna kan det nya språket, nya vanor
och det nya systemet skapa utmaningar.

• Självklarheterna i det finländska samhället ser inte
lika ut för nyanlända personer med 
flyktingbakgrund.

• Att besöka daghemmet och lära känna personalen
tillsammans med tolk samt ett flerspråkigt material 
skapar förståelse för hur dagvården ser ut i Finland 
och stöder föräldraskapet.

ANSÖKAN OM SMÅBARNSPEDAGOGIK
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ANMÄLAN TILL SKOLA

Det är viktigt för hela familjen att få
information om och bekanta sig med det 
finländska skolsystemet.

Det är viktigt att bekanta sig med skolans
verksamhet, personal, lära sig om lärarnas
roll, skolämnena och läseordningen.

Ett flerspråkigt material, information samt
tolkade infotillfällen stöder integrationen.
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BANK
• När identitetskort eller pass har

beviljats kan man öppna bankkonto
och söka om nätbankskoder.

• Det lönar sig att bekräfta med 
bankerna vilka sorts identitetsbevis
de godkänner, praxisen kan variera.

• Det kan vara utmanande
att börja använda nätbankskoder och 
i början behövs ofta stöd.

• För många innebär
integrationsprocessen att även
förutom språk och 
medborgarfärdigheter lära sig 
digitala färdigheter.

29



INTEGRATIONSTIDEN
• Integrationstiden är alltid individuell.
• Integrationstiden är ofta tre år men i

specialfall kan den förlängas till fem år, för 
kvotflyktingarna är det ofta fyra år.

• På integrationsprocessen inverkar förutom
samhällets mottaglighet och kommunens
tjänster även individuella drag, färdigheter
och omständigheter såsom ålder, hälsa, 
utbildning, familj och sociala kontakter.

• Användning av tolk är inte begränsat
till integrationstiden.
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VUXNA SOM HÖR TILL 
ARBETSKRAFTEN 

TE-TJÄNSTER / KOMMUNENS 
SYSSELSÄTTNINGTJÄNSTER

• Arbetsföra registrerar sig som
arbetslösa arbetssökare vid TE-
tjänsterna.

• I de kommuner som deltar
i kommunförsöken kring
sysselsättningen erbjuds
sysselsättningstjänster av 
kommunen. Detta gäller från och
med 2024 i hela Finland.

• Inledande kartläggning.

• Integrationsplan.

• Integrationsutbildning på finska
eller svenska.
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VUXNA UTANFÖR 
ARBETSKRAFTEN
KOMMUNEN

• Alla kommuninvånare får
kommunala tjänster.

• De som inte hör till arbetskraften
får integrationsstödande tjänster
av kommunen:

• hemmaföräldrar, pensionärer, 
närståendevårdare.

• Tjänsterna varierar från kommun till 
kommun.

• Inledande kartläggning.
• Integrationsutbildning.
• Mångprofessionellt

samarbete och samarbete med 
föreningar är viktigt.

• kotoutumisentukena.fi

Bild av: FatCamera / iStock.com
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INTEGRATIONEN ÄR 
EN PROCESS

SPRÅKKUNSKAPER OCH 
MEDBORGARFÄRDIGHETER ÄR INTEGRATIONENS 

GRUNDPELARE

• Att lära sig ett nytt språk är viktigt, men det tar 
tid, ibland flera år.

• För att försnabba integrationsprocessen kan
man erbjuda samhällsorientering på eget språk.

• Finlands Flyktinghjälp har utvecklat en modell
för att genomföra samhällsorientering. Modellen
kan fritt användas.

• Mera information och gratis 
undervisningsbok: yhteiskuntaorientaatio.fi
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KOMMUNIKATIONSFÄRDIGHETER HOS 
PROFESSIONELLA PÅVERKAR 
INTEGRATIONEN.

• Hur påverkar kundens erfarenheter och 
situation interaktionen? Samma ord 
kan ha många olika betydelser.

• Stöder din verbala och icke-
verbala kommunikation varandra?

• Vad betyder ett språkmedvetet 
arbetssätt just i ditt arbete i praktiken? 

SPRÅKMEDVETET ARBETSSÄTT
ERFARENHETER

KRIG

SPRÅKKUNSKAPER

MEDBORGAR-

KUNSKAPER
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SPRÅKMEDVETET ARBETSSÄTT
målet är delad expertis och förståelse

ATTTITYDER OCH 
UPPSKATTNING

MAKTFÖR-
HÅLLANDEN OCH 

PRIVILEGIER

KULTURELLA 
“GLASÖGON” FÖR 
ATT FÖRSTÅ OCH 

SKAPA BETYDELSE

KULTURER, SPRÅK 
OCH IDENTITET 

SAMMANKOPPLADE

VERBAL OCH ICKE-
VERBAL 

KOMMUNIKATION

ARBETE MED 
KONTAKTTOLK

DET EGNA SPRÅKET SOM STÖD VID INTEGRATION –handbok finland.iom.int/fi/julkaisut
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Varje bemötande kan stöda integrationen
och till och med vara en helande erfarenhet
för en person med flyktingbakgrund.

Personal på myndigheter, frivilliga
och föreningsaktiva bygger bilden av Finland 
och kan alla främja känslan av trygghet och
delaktighet.

VI STÖDER INTEGRATIONEN 
TILLSAMMANS

Bild av: FatCamera / iStock.com  
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SAMMANFATTNING

1. Med varje bemötande kan vi stöda integrationen

2. Att bygga tillit är centralt!

3. Det är viktigt att öppna upp den egna professionella terminologin och dess betydelse.

4. Kontakttolk i myndighetsmötena är viktigt.

5. Bemöt personen alltid som en individ- inte som en representant för sin kultur.

6. Hälsan är en central aspekt i integrationen. Fysiska symptom är ofta lättare att märka och 
sköta än psykista. Berätta och fråga också om den mentala hälsan, när det är befogat.

7. Samarbete mellan olika professionella stöder integrationen.

8. Samhällsorientering på eget språk stöder integrationen.
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TACK!
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LÄNKAR OCH MERA INFORMATION:

1. Arbets- och näringsministeriets Kompetenscenter för
integration erbjuder material för att stöda
integrationen: integration.fi

• För beslutsfattare, pedagoger, kundarbete
• Material, händelser och utbildningar
• Nationella websida

2. För att hitta eller anmäla integrationsfrämjande verksamhet
finns en nationell websida: stodforintegration.fi

• Här kan man anmäla verksamhet som föreningar och organisationer
erbjuder för att främja integration

• Information och evenemang också för sakkunniga
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LÄNKAR OCH MERA INFORMATION:

3. Institutet för hälsa och välfärd (THL) erbjuder på sina websidor
information och material: https://thl.fi/sv/web/invandring-och-
kulturell-mangfald

4. PALOMA-kompetenscentret erbjuder material, utbildningar och 
forskning för att söda den mentala
hälsan: https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-
moninaisuus/yhteystiedot/paloma-osaamiskeskus
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LÄNKAR OCH MERA INFORMATION

• TEM har gett ut korta videon om kvotflyktingarnas mottagande. Videona finns att se 
på Youtube / Centre of Expertise in Immigrant Integration –kanalen:

• Kvotflyktingarnas mottagning i kommunen 1/3: Urval
• Kvotflyktingarnas mottagning i kommunen 2/3: Ankomst
• Kvotflyktingarnas mottagning i kommunen 3/3: Saras berättelse

• Befolkningsförbundet har bra information för både professionella och invandrare: 
https://www.vaestoliitto.fi/maahanmuuttajat/

• Lär dig om integration- webutbildningen är för alla som i sitt jobb främjar integration 
och för andra intresserade. Utbildningen är gratis: 
https://kotoutuminen.fi/opikotoutumisesta
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LÄNKAR OCH TILLÄGSINFORMATION
för den nyanlända

• Förstå Finland –videona finns på estniska, franska, thai, tigrinska, arabiska, 
svenska, kinesiska, kurdiska/sorani och kurdiska/kurmanji, somaliska, ryska, 
engelska och finska. Youtube: KotonaSuomessa/Hemma i Finland.

• Vad är viktigt att veta om myndigheterna och tolkens roll i Finland? –videona
finns på somaliska, thai, ryska, arabiska, dari, engelska, kurdiska/sorani, farsi 
svenska och finska. Youtube: KotonaSuomessa/Hemma i Finland.

• Animationsvideo om Finlands historia och utveckling: Att bygga välfärd.
Finlands och Virtanens århundrade. (Hyvinvointia rakentamassa. Suomen ja 
Virtasten vuosisata.) : Finns på finska, engelska, arabiska, ryska, kurdi/sorani, 
somaliska, thai och farsi. Youtube: KotonaSuomessa/Hemma i Finland.
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FLYKTINGENS VÄG TILL KOMMUNEN-
UTBILDNINGEN

(FVK)

• Denna presentation har genomförts inom ramen för
NAVIGATOR 2.0- projektet i samarbete mellan Finlands
Flyktinghjälp och Internationella migrationsorganisationen
IOMs Finlandskontor. Projektet finansieras genom EU:s 
Asyl- migrations- och integrationsfond. 

• Du kan ladda ner FVK- presentationsdiorna
och handboken på: https://finland.iom.int/fi/

• FVK – utbildningen utvecklades inom ramen för
projektet Navigator- mot större mångfald i kommunerna
åren 2018-2021. I projektet deltog Finlands Flyktinghjälp, 
Diakonia-högskolan och IOM:s Finlandskontor. I 
utvecklingsarbetet och genomförandet deltog också
erfarenhetsexperter.

• En rapport om utbildningarna finns här (FI): 
https://finland.iom.int/fi/julkaisut
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