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1 1

Styrkandet av nödvändiga stödet till 

identifiering av erfarenheter och 

hantering av upplevelser av det 

sexualiserade våldet mot asylsökande 

kvinnor och flickor

Kuopion Setlementti Puijola ry
01.06.2020 - 

31.12.2021
104 584,60 78 438,45

I projektet genomför man intensivutbildning åt yrkespersoner, som i sitt arbete 

möter asylsökande kvinnor och flickor som potentiellt upplevt sexualiserat våld. 

Utbildningen erbjuder konkreta redskap och mod att ta upp våldet i samtal. 

Utbildningens grund är forskningsdata om det sexualiserade våldet i 

flyktingkontext samt delning av en styrningsmodell, som testkörts i flera 

Europeiska länder. Därtill fortsätter man att, i tätt samarbete med 

mottagningscentralen Tarina och Flickornas Hus i Kuopio, utveckla 

styrningsmodellen och förankra den i Finland, Norra Savolax, så att den passar 

till en medelstor stads tjänstestruktur. I samband med handledningen erbjud 

asylsökande kvinnor och flickor information om sexualiserat våld och deras 

rättigheter som våldsoffer, genom individuellt stöd och gruppverksamhet. I 

projektet byggs dessutom en materialbank för att användas av deltagarna i 

utbildningen och mera omfattande, för yrkespersonerna.

Projektet är 

riksomfattande

The European Institute 

for Crime Prevention 

and Control, affiliated 

with the United Nations 

(HEUNI)

Kuopio stad tuula.himanen@puijola.net 2019-B

1 1

(TUVI) Reform av igångsättandet av 

asylprocessen genom utveckling av 

datasystemredskap

Migrationsverket
01.06.2020 - 

31.11.2021
207 269,40 155 452,05

Den smidigare och mer kvalitativa registreringsfasen av asylprocessen i 

datasystemen, som projektet ska utveckla, bidrar till att asylansökningar kan 

behandlas utan dröjsmål, och att asylsökandes rättigheter, som förknippas med 

förfarandets kvalitet, förverkligas. I projektet förnyas anhängiggörandet av en 

asylansökan som helhet med beaktandet av bra praxis som uppnåddes med 

blanketten för förenklat anhängiggörande. Sådana är bland annat sökning av 

ärende med identifiering i informationssystemet för polisärenden och 

automatiskt öppnande av asylansökningar efter varandra för familjemedlemmar 

som sökt asyl samtidigt.

Projektet är 

riksomfattande
migri@migri.fi 2019-B

1 1

Föra barnen på tal-metoden på 

mottagningscentraler – psykosocialt 

stöd till barnfamiljer och utsatta 

personer

Migrationsverket
1.8.2017 - 

31.7.2020
310354,07 232765,55

I projektet utvecklas arbetsmodellen Föra barnen på tal (FBT) och utbildas 

arbetstagare. Utbildningen sker i två grupper. Metodutbildningen utnyttjar en 

eFBT-inlärningsmiljö samt den lokala utbildarens stöd och riksomfattande 

utbildares arbetsstyrning (2 dagar/grupp). Utbildarutbildningen genomförs med 6 

utbildningsdagar för vardera gruppen. Verksamheten och strukturerna skapas 

för att ge arbetet kontinuitet. Utredning görs om metodens användbarhet, 

säkerhet och de upplevda effekterna både med tanke på förläggningar samt 

familjer och barn. Föreningen för Mental Hälsa i Finland gör ett pilotprojekt av 

och bearbetar FBT-materialet så att det lämpar sig för förläggningar och för 

arbete med asylsökande familjer och minderåriga, stöder och styr 

utbildningsgruppen i eFör barnen till tals-inlärningsprocessen och tillämpning av 

metoden i praktiken, bedömer hur användbart, säkert och effektivt arbetet är 

tillsammans med projektchefen och stödjer implementeringen av metoden.

Projektet är 

riksomfattande och 

gäller alla förläggningar 

och enheter för 

minderåriga. 

Föreningen för Mental 

Hälsa i Finland

- virpi.valiola@migri.fi 2017A

Int. mål



1 1

Projektet Psyyke (utveckling av 

kompetensen i mentalvårdsarbete hos 

personalen i mottagningssystemet)

Migrationsverket
01.03.2019–30.06.

2021
189 967,40 142 475,55

Projektet utvecklar personalens kompetens i mentalvårdsarbete. Målet är att 

klienternas behov identifieras i ett tidigt skede och att klienterna får stöd för sin 

psykiska hälsa vid rätt tidpunkt. Förmågan att hjälpa människor som har problem 

med den psykiska hälsan förbättras på mottagningscentralerna, i förvaringen 

och i systemet för att hjälpa offer för människohandel. Nya evidensbaserade 

arbetsmetoder införs.

Metodkunnande och material tas fram för mottagningscentralerna (enheterna för 

vuxna och familjer, enheterna för minderåriga, avdelningen för effektiviserat 

stöd), systemet för att hjälpa offer för människohandel och enheterna för 

tagande i förvar. 

Riksomfattande migri@migri.fi; paivi.hieta@migri.fi 2018 B

1 1
Projektet Tulppaani - Förbättring av 

kvaliteten på tolkning
Migrationsverket

1.9.2019–31.8.202

0
176 138,76 132 104,07

Migrationsverket är medvetet om att det funnits brister i kvaliteten på tolkningar, 

eftersom den flerfaldiga ökningen av antalet asylsökande gav upphov till ökad 

efterfrågan på tolkning. Samtidigt har man märkt att det behövs en 

standardiserad kvalitetskontroll av tolkningen. Man har inte kunnat kontrollera 

kvaliteten systematiskt och inte heller ge tolkarna sådan respons som skulle 

möjliggjort en utveckling av verksamheten. I projektet ska man bygga upp en 

modell för kvalitetskontroll med vars hjälp det blir möjligt att systematiskt följa 

upp kvaliteten på tolkningarna. Modellen tas i bruk och man börjar följa upp 

tolkningarnas kvalitet med hjälp av två kvalitetskontrolltolkar som är anställda 

inom projektet. Dessutom förbättras kvaliteten på tolkningarna genom att 

lämpligt utbildningsmaterial produceras. Data som samlats i kvalitetskontrollen 

används också som stöd för konkurrensutsättning av tolkningar för att man där 

bättre ska kunna ta hänsyn till kvalitetskontrollkriterier. I projektet bereder man 

därtill en beredskapsplan inför en situation där behovet av tolkning ökar 

flerfaldigt på kort tid.

Projektet är 

riksomfattande.
- migri@migri.fi; klaus.kaartinen@migri.fi 2019A

1 1 Kunnig företrädare

Närings-, trafik- och 

miljöcentralen i Norra 

Österbotten

01.10.2019–30.11.

2020
137 333,34 103 000,00

Målet med projektet är att förbättra kompetensen hos företrädare för 

asylsökande barn som kommit till Finland utan vårdnadshavare och det stöd de 

får. I projektet skapas en webbutbildning genom vilken alla företrädare runt om i 

Finland får samma grundläggande uppgifter om nödvändig lagstiftning och 

myndighetsprocesser, nätverk som omger barnen och samarbetet med dem, 

interaktion med barnen samt särskilda behov hos barn utan vårdnadshavare. 

Utöver webbutbildningen skapas en 2–3 dagars närutbildningsmodell som 

kompletterar webbutbildningen. I fortsättningen kan man utnyttja denna modell i 

regionala och riksomfattande utbildningar för att fördjupa företrädarnas 

kompetens. Utbildningen omfattar t.ex. aktuella frågor baserade på en 

förhandsenkät bland företrädarna, fördjupade delar i anslutning till den 

grundläggande utbildningen samt gemensam genomgång av olika kundfall. Med 

hjälp av projektet testas också en webbaserad modell för arbetsledning som ska 

erbjudas åt företrädarna.

Projektet är 

riksomfattande.

Arbets- och näringsministeriet, 

Migrationsverket

kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi; 

hanna.maatta@ely-keskus.fi
2019A

1 2

Utvecklingsprojekt för resepraxis vid  

informationsinsamling om utreseland 

– FAKTA

Migrationsverket 1.9.2017-31.8.2020 491 000,00 368 250,00

I projektet genomförs under åren 2017–2020 totalt 12 

informationsinsamlingsresor. Till för Finland sex viktiga utreseländer (bl.a. Irak, 

Afghanistan, Somalia, Syrien) genomförs under turvisa år två på varandra 

följande resor. Målet med den information om utreseland som insamlas under 

resorna är att svara på de preciserade, mer detaljerade informationsbehoven 

samt att komplettera den information om utreseland som fås från andra källor 

och att säkerställa dess riktighet. Om de utreseländer som är reseobjekt 

sammanställs reserapporter och elektroniska landportaler för Migris personal 

och den mest aktuella informationen om läget i utreseländerna. Över de 

kontakter och samarbetsparter som fåtts under resorna skapas för Migri en 

uppdaterad databas över experter, vilket underlättar planeringen av kommande 

resor. Målet med projektet är en metodologisk utveckling av resepraxis för 

informationsinsamling och utreselandsinformation, som beskrivs i den 

metodhandbok som utarbetas i projektet.

Projektet har 

verksamhet i Finland, 

Mellanöstern och Afrika. 

 -  - satu.ruotsalainen@migri.fi 2017A

mailto:satu.ruotsalainen@migri.fi#


1 2

Projekt för modernisering av 

tillämpningsanvisningsprocessen – 

SOPU

Migrationsverket
01.09.2019–31.01.

2021
198 712,88 149 034,66

I projektet SOPU utvecklar enheten för juridisk service och landinformation vid 

Migrationsverket ett nytt mer resurseffektivt arbetssätt för utarbetandet av 

lägesöversikter och tillämpningsanvisningar som behandlar säkerhetsläget i 

olika länder och andra för Migrationsverkets asylprocess väsentliga 

omständigheter. Handlingarna enligt den nyutvecklade modellen görs 

dynamiska så att de ska kunna uppdateras mer flexibelt och resurseffektivt än 

handlingarna som utvecklats efter 2016. De nya handlingarna som bygger på 

avsnitt möjliggör en smidigare inkludering av information om ursprungslandet 

och en juridisk analys som baserar sig på den i Migrationsverkets anvisningar, 

eftersom detta bara förutsätter att de för asylprocessen viktigaste avsnitten 

uppdateras. Vid utvecklingen av lägesöversikter strävar man efter att på 

anpassat sätt använda rapporter från EU:s migrationsmyndigheter (t.ex. 

Staatendokumentation) där man använder motsvarande modell, och i 

tillämpningsanvisningen en kombination av Danmarks och Sveriges modeller. 

Projektet är 

riksomfattande.
- - migri@migri.fi; mika.niskanen@migri.fi 2019A

1 3

En säker hamn - Kraftsamling för 

kommuner, myndigheter och tredje 

sektorn för att utveckla samarbetet vid 

flyktingmottagning och integration på 

Åland.

Ålands landskapsregering
15.03.2018 - 

14.03.2021 
382 513,55 286 885,16

Projektet En säker hamn syftar till att förbättra mottagningsberedskapen på 

Åland där sedan 2015 sju av sexton kommuner tagit beslut att erbjuda 

kommunplacering för kvotflyktingar. Projektets samarbetsorganisationer 

omfattar kommuner, Ålands hälso- och sjukvård, andra myndigheter, 

organisationer och frivilligsektorn. Ett särskilt behov och fokus finns på att 

utveckla kunskap och tjänster inom hälso- och sjukvården så att de tar i 

beaktande specialbehoven hos dem somanländer som kvotflyktingar. Projektet 

kommer även ta fram lättillgängligt informationsmaterial riktat till projektets 

målgrupper vilka inkluderar yrkesverksamma, beslutsfattare, kommuninvånare 

och kvotflyktingar. Tillsammans kommer aktörerna i projektet genomföra 

samordnande insatser och kunskapshöjande fortbildningar, utveckla modeller 

och rutiner för likvärdig och snabbare vidarebosättning för kvotflyktingar på 

Åland oberoende av hemkommun. 

Åland  - 

Mariehamns stad, Finströms kommun, 

Lemlands kommun, Sunds kommun,  

Saltviks kommun,  Ålandd arketsmaknads-

och studieservicemyndighet (AMS), 

Medborgarinstitutet i Mariehamn, Röda 

Korset Ålandsdistrikt, Folkhälsan på Åland,  

Arbetarnas bildningsförbund på Åland 

(ABF),  Brändö kommun, Ålands hälso- och 

sjukvård (ÅHS)

helena.flojt-josefsson@regeringen.ax 2017 B

2 2 KotoKuusamo Kuusamo stad
01.06.2020 - 

31.12.2022
232 589,61 174 442,21

I projektet stöder man invandrarnas delaktighet, handlingsförmåga och 

övergripande välfärd genom att anordna verksamheter för att öka kunskap och 

kunnande samt genom att sänka tröskeln för deltagande i utveckling av tjänster 

och tredje sektorns verksamhet. Tvåvägsintegrationen stöttas genom att det 

anordnas mötesplatser där gamla och nya Kuusamo-bor kan lära känna 

varandra. Målet är att invandrarna ska känna sig som likvärdiga 

kommuninnevånare. 

Projektet erbjuder utbildning och handledning åt personer, som i sitt arbete och 

sin verksamhet möter personer med olika kulturella bakgrunder. 

Den ömsesidiga koordineringen och ansvarsfördelningen mellan parter 

verksamma inom integrationen, utvecklas genom att skapa ett 

integrationsnätverk i kommunen, bestående av centrala aktörer som kommunen 

och den tredje sektorn. I samarbete med nätverket skapas en modell för 

genomförandet av integrationstjänster där man definierar på vilket sätt 

genomförandet ska ske, rollerna och ansvaren.

Kuusamo kommun kirjaamo@kuusamo.fi 2019-B

2 2
Nordic Refugee Trauma Conference 

2021 

Institutet för hälsa och välfärd 

(THL)

01.06.2020 - 

30.06.2021
79 244,44 59 433,33

I projektet planeras och genomförs konferensen Nordic Refugee Trauma 2021, 

en högklassig nordisk konferens på internationell nivå, som anordnas i 

Helsingfors i maj 2021. Evenemangets syfte är att utöka deltagarnas kunskaper 

och färdigheter, att sprida god praxis och verksamhetsmodeller mellan de 

nordiska länderna, för främjandet av traumatiserade flyktingars mentala hälsa. 

Programmet för evenemanget består av keynote-anföranden, deltagarnas 

presentationer samt tematiska workshops med syfte att gå närmare in på 

ämnen, som förenar deltagarna, att dela god praxis och tänka ut metoder för 

fortsatt samarbete efter konferensen. Som keynote-talare inbjuds toppexperter 

inom traumatisering. Deltagarna i evenemanget är finska och nordiska 

yrkespersoner, som arbetar med traumatiserade flyktingar och övriga 

invandrare. 

Riksomfattande / 

Norden

Kulturpsykiatriska poliklinik (HUS) & Centret 

för psykotraumatologi (Diakonissanstalten)
kirjaamo@thl.fi 2019-B

2 2 Sammankallande - (KoKo -projektet)

Tammerfors luthersk kyrklig 

samfällighet
01.09.2020 - 

31.08.2022
246 565,75 184 924,31

Syftet är att bygga mera interaktiva och nätverksfrämjande 

boendegemenskaper och att skapa gemensamma aktiviteter. I praktiken betyder 

detta att olika samfund, deltagande organisationer och föreningar skapar en 

samtalskontakt samt en verksamhetskultur som förstärker gemensam aktivitet. 

Målgruppen är tredjelandsmedborgare som fått uppehållstillstånd i Hervanta, 

Gårdsbacka och Kvarnbäcken eller deras närområden. Kärnidén i projektet är 

att förstärka målgruppens handlingsförmåga, påverkansmöjligheter och 

integration genom coaching samt samfundsnätverk med låg tröskel, som ska 

skapas i områdena. Förstärkande av nätverksaktiviteter och kontakterna som 

knyts under projektet med arbetslivets aktörer, socialtjänsten, 

fastighetsförvaltare samt grannskapsmedlare stöder deltagarnas och deras 

familjers handlingsförmåga genom att förebygga utanförskap och bristande 

delaktighet i samfundet och samhället i stort.

Hervanta, Gårdsbacka, 

Kvarnbäcken

Helsingfors kyrkliga 

samfällighet

Tammerfors stad/ vuxensocialarbete, 

Yhdessä Selviytymisen Tuki YSTI ry, 

Pirkanmaan Somaliyhdistys ry, Tampereen 

Iranilaisten Naisten Kulttuuriyhdistys Aava 

ry, Diakonissanstaltens D-station i 

Gårdsbacka, Tammerfors stads 

sysselsättnings- och tillväxttjänster, Lähi-

idän naisten yhdistys, Centret för 

grannmedling i Tammerfors

dyv.tampere@evl.fi 2019-B

mailto:helena.flojt-josefsson@regeringen.ax#


2 2
Stig in2, Astu sisään2, Come in2 - 

Born to be included

Åbo Akademi, Centret för 

livslångt lärande

01.09.2020 - 

31.07.2022
400 000,00 300 000,00

Projektet arbetar för verksamhets- och kompetensutveckling samt förstärkt 

sektorövergripande samverkan för personal och frivilliga inom offentlig, privat 

och tredje sektor, med målet att dela kunskap och utveckla förfarandesätt som 

befrämjar en god integration för barn och unga och ökar barnet och den ungas 

välbefinnande och delaktighet i vårt samhälle. Målet nås genom anordnande av 

nationella konferenser samt tre sektorövergripande utvecklingsprocesser 

fokuserade på inkludering och integrering av barn och unga. Processteman är: 

empowerment och stöd för föräldrar; stöd till traumatiserade barn och ungdomar 

samt råd om utveckling av utbildnings- och fritidssektorn för ökad flexibilitet och 

färre systemiska orättvisor. Vidare sprids kunskap och erfarenhet som 

genereras i projektet nationellt genom en publikation, utvecklande av 

webbplattform innehållande pedagogiska lärobjekt samt i en digital flerspråkig 

artikelsamling kring integration av barn och unga i Finland, Norden och världen.

Projektet är 

riksomfattande.

Svenska social- och 

kommunalhögskolan vid 

Helsingfors universitet, 

Folkhälsan Utbildning 

Ab & Föreningen 

Luckan rf

Nordens välfärdscenter, Nuorijärjestö 

Mahdin Nuoret, Mannerheims 

barnskyddsförbund, CEREN the Centre for 

Research on Ethic Relations and 

Nationalism, Korsholms kommun, Insitutet 

för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi, 

Helsingfors Stad, Svenska.fi & Åbo Stad

torbjorn.sanden@abo.fi 2019-B

2 2 “Enklare vardag” LAB yrkeshögskolan
01.09.2020 - 

31.12.2022
291  993,04 218 994,78

Projektet stöder invandrarnas integration genom den frivilliga verksamheten 

“Enklare vardag”: invandrarna får hjälp i sådana vardagsproblem, som inte 

kräver myndighets- eller professionell handledning, och som beror på bristande 

språkkunskaper och/eller bristande kännedom om kulturen. Syftet är att 

förstärka invandrarnas delaktighet och välfärd samt förenkla deras vardag. 

Verksamheten “Enklare vardag” genomförs som personlig handledning och i 

kunskaps- och färdighetsverkstäder på deltagarnas eget språk. Projektet 

koncentrerar sig i första hand på invandrare med afghansk eller eritreansk 

bakgrund. Under projektet utvecklas och förankras modellen “Enklare vardag”, 

med hjälp av piloter i området Östra Tavastland. Ett aktivt samarbetsnätverk har 

planerat projektet och förbundit sig att genomföra det. Modellen ska spelas in så 

att den kan användas även i andra områden. Den kan tillämpas som stöd åt 

olika språkgrupper, förutsatt att de frivilliga har anställda och tolkar i sina egna 

språk som stöd.

Päijänne-Tavastland
Lahtis diakonistiftelsen, 

Sylvia-Koti föreningen

Finlands flyktinghjälp, Pingsförsamlingen i 

Lahtis, Päijät-Tavastland 

välfärdssamkommun, Päijät-Tavastland  

frivilligaverksamheten, Lahtis kyrklig 

samfällighet, Utbildningscentrum Salpaus, 

Lahtis stad, Tavastlands NTM-central

lab@lahti.fi 2019-B

2 2

Utbildning, handledning och 

mentorskap som stöd till integrerande 

diakoni

SATAEDU
01.07.2020 - 

31.12.2022
180 294,69 135 221,02

I projektet förstärks den psykosociala kompetensen i församlingars frivilliga 

integrationsverksamhet som stöd åt utsatta invandrargrupper. Församlingarna 

utvecklas till kulturintensiva och verkligt integrerade samfund, och 

nätverksbildningen med andra integrerande aktörer främjas.

Konceptet med psykosocialt stöd lanseras i pilotförsamlingar, som valts ut till 

projektet. Stödgrupper anordnas åt utsatta grupper, och stöd till 

vardagsfärdigheter, som äldrestöd, erbjuds, Detta har en tydlig påverkan på 

familjens och individens mentala hälsa och funktionsförmåga. Församlingarna 

bistås också i att anordna evenemang och former för gemensamma aktiviteter, 

som främjar likvärdigt deltagande i samfundet. Kulturmedvetenheten och olika 

verksamhetsansvarigas kompetens i främjandet av integrationen och 

inkluderandet, förstärks. Projektet skapar en innovativ utbildnings- och 

mentorskapsmodell, som övriga integrerande aktörer kan utnyttja.

Projektet är 

riksomfattande.

Pingstkyrkan i Finland, Fida International, 

Pingsförsamlinger i Tammerfors, Lahtis, 

Uleåborg, Kuopio, Vammala, Tavastehus 

och Joensuu, Hervannan katukappeli, 

pauliina.merikivi@sataedu.fi 2019-B

2 2

Språkguidsprojektet Suomen kieli 

sanoo tervetuloa 2: Lära sig 

delaktighetens språk

  Stiftelsen för Kyrkans 

Utlandshjälp

2.4.2018–              

31.03.2021
189 000,00 141 750,00

Den andra delen av projektet Suomen kieli sanoo tervetuloa som fått det 

nationella priset för språkinlärning fokuserar på inlärning av demokratins språk. I 

projektet Lära sig delaktighetens språk skapas multimediamaterial om 

demokratins språk för riskgrupper vid integration. Delaktighet är inte bara 

projektets namn utan arbetssättet: i varje arbetsskede engageras 

representanter för målgruppen. 

Den viktigaste målgruppen för projektet är ensamkommande unga som nyligen 

blivit vuxna och småbarnsmödrar.

Språkguidsprojektet Suomen kieli sanoo tervetuloa 2: I projektet Lära sig 

delaktighetens språk fortsätter man med verksamheten som är inriktad på 

inlärning av grundläggande kunskaper i finska på de platser dit de som 

integreras har lätt att komma: i bibliotek, lekparker och platser för 

fritidssysselsättning. Projektet för språkmedveten demokratiuppfostran stödjer 

välmåendet, sysselsättnings- och studiemöjligheterna hos dem som integreras 

och som är i en sårbar ställning samt gör det lättare att bekanta sig med 

urbefolkningen. De som integreras är själva med och planerar och genomför 

verksamheten.

Huvudstadsregionen  -

Högskolor (Helsingfors universitet, 

Metropolia etc.), Läroanstalter som erbjuder 

invandrarutbildning (bl.a. Samkommunen för 

utbildning i Esboregionen Omnia, 

Yrkesinstitutet Stadin Aikuisopisto),

Helsingfors stads sektorer för Fostran och 

utbildning samt Kultur och fritid, 

Myndighetsaktörer (Nylands NTM-central, 

Vanda stads tjänster för invandrare, 

Migrationsverket), nätverket Vi läser 

tillsammans, Församlingarna, 

Förläggningarna

saara.huilla@kua.fi 2017B



2 2
Kamrathandledd modell för 

familjeträning för invandrare
Tammerfors yrkeshögskola

01.04.2018–          

31.12.2020
281 009,15 210 756,86

Det utvecklas en kamratstödd modell för familjeträning, som förbereder 

invandrarna för förlossning, amning, omvårdnad av barn, föräldraskap, 

levnadssätt och familjens vardag. I utvecklingen beaktas familjernas 

servicebehov i anslutning till sexual- och fortplantningshälsa, som är kopplade 

till kulturella seder, som till exempel omskärelse av flickor och pojkar eller seder 

som gäller spädbarn. Modellen för familjeträning utvecklas i Birkaland. Modellen 

förankras och sprids till kommuner, där det bor invandrare i fertil ålder. Under 

projektet söks europeiska samarbetsparter för att sprida modellen till EU:s 

medlemsländer.

. 

Birkaland Tammerfors stad

Setlementti, Tampere ry, Naistari, Finlands 

Flyktinghjälp rf, Setlementti, Tampere ry, 

Miestalo Mattila, 

Tammerfors universitetssjukhus, 

förlossningsavdelningarna

helena.peltola@tuni.fi 2017 B

2 2
YOUME - Ambassadörer för psykisk 

hälsa som resurs för integrationen
Åbo Yrkeshögskola

01.02.2019–31.12.

2020
429840,95 322380,71

Målet med projektet är att främja invandrarnas integrering genom att stödja 

deras psykiska hälsa.  Under projektet utarbetas tillsammans med 

ambassadörerna för psykisk hälsa och ett sakkunnignätverk en modell för 

Ambassadörer för psykisk hälsa, som bedriver mentorverksamhet för att öka 

invandrarnas kunskaper om psykisk hälsa, om olika sätt att förstärka den 

psykiska hälsan samt om problem och om hur man söker vård. 

I anslutning till mentorverksamheten tar ambassadörerna för psykisk hälsa upp 

frågor som gäller den psykiska hälsan för diskussion i sina egna sociala 

sammanslutningar.  Mentorverksamheten handlar om överföring av erfarenheter 

och information på de sociala sammanslutningarnas evenemang och i 

växelverkan mellan enskilda människor. Mentorns verksamhet präglas av 

målinriktning, öppenhet, förtroende och engagemang. Mentorn reagerar på 

behov som är kritiska med tanke på den andra människans liv. 

Mentorverksamheten går i detta fall inte ut på tutorverksamhet, undervisning, 

introduktionsutbildning eller arbetshandledning.  

Ambassadörernas verksamhet ges stöd med informationsinriktade seminarier. 

Projektet implementeras så att det utgör en permanent del av organisationernas 

verksamhet.

Egentliga Finland

Lounais-Suomen 

Mielenterveysseura/Åb

o kriscentral, 

Samkommunen för 

sjukvårdsdistriktet i 

Egentliga 

Finland/Psykiatriska 

verksamhetsområdet, 

Yhdessä yhdistys ry, 

Sateenkaari Koto ry  

TKI-palvelut@turkuamk.fi 2018 B

2 2

Hemifrån hem och ut i samhället - 

coachningsmodell för att göra 

invandrarkvinnor delaktiga i 

samhällelig verksamhet

Tammerfors yrkeshögskola
01.03.2019–31.08.

2021
227412,92 170559,69

Projektet främjar samarbetet mellan invandrarkvinnor och organisationer som 

tillhandahåller tjänster inom äldreomsorgen och strävar efter att uppmuntra 

kvinnorna att lämna hemmen och gå med i samhällelig verksamhet. För att 

uppnå målet utvecklas tillsammans med invandrarkvinnor en coachningsmodell 

som ger invandrarkvinnor färdigheter att delta i samhällelig verksamhet genom 

att den ger dem möjlighet att stifta bekantskap med kulturen, 

kommunikationskulturen, social- och hälsovårdssystemet och arbetslivet i 

Finland. 

Projektet utnyttjar i huvudsak nätverken för Naistari vid Setlementti Tampere ry 

för att nå målgrupperna. Naistari, som verkar i stadsdelen Hervanta i 

Tammerfors, erbjuder stödtjänster för invandrarkvinnor. I Naistaris verksamhet 

deltar särskilt kvinnor som saknar yrkesutbildning eller sådan kompetens och 

kunskaper i finska språket som arbetslivet i Finland förutsätter.

Birkaland

Setlementti, Tampere ry., Naistari, Suomen 

pakolaisapu ry, Kotipirtti säätiö, 

Tammerfors ev.lut församling Mummon 

kammari, 

Tammerfors stad, (Tammelan lähitori), 

Apukolmio Oy

tamk@tuni.fi 2018 B

2 2 Hemifrån hem Lahtis yrkeshögskola
01.04.2019–30.09.

2021
505186,96 378890,22

I projektet Hemifrån hem ordnas gruppverksamhet som främjar integrering, 

delaktighet och psykisk hälsa. Verksamheten är avsedd för invandrarkvinnor 

som av någon anledning står utanför tjänsterna och som därigenom löper risk 

att helt bli utanför studie- och arbetsmarknaden (t.ex. hemmamammor, kvinnor 

som inte är läs- eller skrivkunniga). Verksamheten fokuserar på att ge 

professionellt stöd i gruppform och länka S2-undervisning till alla aktiviteter. 

Deltagarna kan ta barnen med sig till evenemangen. Verksamheten är särskilt 

inriktad på kvinnor som pratar arabiska, kurdiska, dari och thai. Invandrare som 

kommit längre fram på integrationsleden fungerar som kvinnornas mentorer.

Som ett resultat av verksamheten får kvinnorna större stödnätverk och blir 

bekanta med tjänsterna och verksamhetsformerna i området. De får bättre 

kunskaper i finska språket. Efter att gruppverksamheten har avslutats vet 

kvinnorna också hur de ska fortsätta. De har bättre förutsättningar att stödja 

barnens skolgång och integrering. Även mentorernas delaktighet och kunnande 

ökar. 

Päijänne-Tavastland

Lahtis Diakonissanstalt, 

Utbildningscentret 

Salpaus

Lahtis stad/Delaktighet och 

välfärdstjänster/Invandrararbetet och 

Regionala integrationsservicestället, 

Lahden seurakuntayhtymä, Päijät-Hämeen 

hyvinvointiyhtymä/Maahanmuuttajapalvelut, 

Lahtis stad/den förberedande 

undervisningen, Kaupunkikylä 2025, 

Päijät-Hämeen liikunta ja urheilu, 

Luetaan yhdessä-nätverket

lamk@lamk.fi 2018 B

mailto:helena.peltola@tamk.fi#


2 2

Hitta ditt hem på nytt i Norra 

Österbotten - modell för integration i 

det inledande skedet för 

invandrarfamiljer i kommuner av 

landsbygdskaraktär.

Pudasjärvi stad
01.04.2019–31.03.

2021
478346,8 358760,1

I projektet utarbetas en modell för det inledande skedet av integreringen av 

familjer i kommuner av landsbygdskaraktär för Pudasjärvi och Utajärvi 

kommuner. Modellen omfattar en integrationskartläggning, en integrationsplan 

för familjen och vid behov kompetenskartläggning. Dessutom utvecklas 

servicesystemet på så sätt att kommunerna kan tillgodose behoven hos 

personer från tredjeländer, särskilt utsatta personer, genom att förbättra 

tjänsternas kundorientering och öka kunnandet hos personalen och 

organisationerna. Kamratstödsverksamheten utvecklas i projektet genom att 

utbilda handledare för kamratstöd. Kamratstödsverksamheten är en 

verksamhetsform som stödjer integreringen av invandrare. Den behöver 

kompletteras med samarbete mellan olika kommunala aktörer och den tredje 

sektorn.

Målet med projektet är att förstärka främjandet av integreringen, delaktigheten 

och välbefinnandet i enlighet med behoven hos invandrare med 

flyktingbakgrund på så sätt att den lilla landsbygdskommunen genuint blir 

invandrarnas hemkommun.

Pudasjärvi, Utajärvi Utajärvi kommun
FRK Uleåborgs distrikt, 

4H Pudasjärvi 
asiakaspalvelu@pudasjarvi.fi 2018 B

2 2 Stöd för integreringen NTM-centralen i Nyland
01.02.2019–31.12.

2020
480000 360000

Projektet skapar modeller för samarbetet i kommunen. Resultatet är att 

webbtjänsten kotoutumisentukena.fi kan användas effektivare och i större 

utsträckning. Webbtjänsten utvecklas så att den fungerar allt bättre utifrån 

sådana användarbehov som kommit fram efter att tjänsten testades och 

offentliggjordes. Utbildningen av organisationsaktörer och olika myndigheter 

fortsätter så att webbtjänsten tas i användning som ett verktyg för personer som 

arbetar med rådgivning och handledning i så många sektorer som möjligt. Målet 

är att i första hand ordna utbildningarna i samarbete med regionala aktörer. 

Organisationerna ges stöd i ibruktagandet av webbtjänsten bl.a. med 

kvalitetsarbete som siktar på kommunikation och etablering av verksamhetens 

koncept. Projektet initierar och förstärker utvecklingsarbetet inom ANM:s 

partnerprogram regionalt. I syfte att stödja användarna planerar projektet ett 

webbutbildningsmaterial/undervisningsprogram som kommer att utnyttjas 

särskilt efter projektets slut.

Nyland, Birkaland

Arbets och näringsministeriet, 

kompetenscentret för integration, 

NTM-centralen i Birkaland, Finlands 

Flyktinghjälp rf, Moniheli ry, Ejy ry, Finlands 

Röda Kors

kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi 2018 B

2 3

Stark och uppdaterad kunskapsgrund 

för integration och forskningsdata om 

integration (FinMonik 2)

Institutet för hälsa och välfärd 

(THL)

01.09.2020 - 

31.12.2022
562898,76 422174,07

Projektet omfattar tre varandra stödjande målsättningar: 1) identifiering och 

kartläggning av centrala kundinformationssystem (speciellt Kanta- arkivets) 

informationsinnehåll och användningsmöjligheter i uppföljning av hälsa och 

välfärd 2) Kunskapsbasen för systemet för integrationens uppföljning förstärks, 

genom att kombinera olika förvaltningsområdenas registeruppgifter i 

befolkningsstudier (bl.a. FinMonik). Med hjälp av en omfattande kunskapsbas 

produceras forskningsdata om bakgrundsfaktorerna, som påverkar 

invandrargruppernas integration för att kunna bedöma behovet av tjänster och 

3) Projektets resultat produceras som tydligt och användarvänligt material och 

publiceras på THL:s webbsidor, e-plattform (t.ex. Terveytemme.fi). Vid 

identifieringen utnyttjas tjänsteutformning och visualisering. Arbetet genomförs i 

nära samarbete med arbets- och näringsministeriets kompetenscenter för 

integration, kommuner, ministerier och övriga forskningsinstitut. 

Projekter är 

riksomfattande.

Ministerierna; Arbets- och näringsministeriet, 

Justitieministeriet, Social- och 

hälsovårdsministeriet, Inrikesministeriet. 

Kommunerna; Uleåborg, Tammerfors, Åbo, 

Esbo, Helsingfors och Vanda. 

Forskningsinstituterna: Statistikcentralen ja 

Arbetshälsoinstitutet

kirjaamo@thl.fi 2019-B

2 3

FinMonik - Forskningsinformation om 

välmående till stöd för integration och 

uppföljningen av den
Institutet för hälsa och välfärd

01.03.2018 - 

30.08.2020  370 546,53    277 898,83   

Målet för projektet är att utveckla en uppföljningsmodell för välmående och 

hälsa för befolkningen med utländsk bakgrund, det vill säga skapa en plan för att 

fylla behovet av information som behövs i uppföljningen av integrationen (bl.a. 

frekvensen av olika enkätundersökningar, ämnesområden, finansiering). 

Uppföljningsmodellen ska även kunna utnyttjas regionalt. Inom projektet 

genomförs dessutom en enkätundersökning, där det produceras information 

regionalt och där de hälso- och välfärdsindikatorer, som är centrala vid 

uppföljningen av integrationen och som inte fås från registret, specificeras 

utifrån ny insamling av information och tidigare erfarenheter. Dessa 

ämnesområden är välmående, delaktighet, diskrimineringserfarenheter, 

hälsotillstånd, upplevda hinder för sysselsättning, egen bedömning av 

språkkunskaper. Syftet är att generera information från stora kommuner, enligt 

kön och grupper av födelseland eller migrationsorsak. Arbetet genomförs i nära 

samarbete med arbets- och näringsministeriets kompetenscenter för integration, 

flera kommuner, övriga förvaltningsområden och forskningsinstitut.

Riksomfattande  -

Uleåborgs stad, Tammerfors stad, Åbo stad, 

Esbo stad, 

Vanda stad, Helsingfors stad, 

Arbets- och näringsministeriet (ANM), 

Justitieministeriet (JM)

hannamaria.kuusio@thl.fi 2017 B

mailto:hannamaria.kuusio@thl.fi#


2 3

Utveckling av samarbetet mellan 

migrations- och 

säkerhetsmyndigheterna (MISEC)

Migrationsverket

02.04.2018–          

31.10.2020
691 021,46

518 266,09

Genom projektet får migrationsmyndigheterna hjälp med att avgöra om 

förutsättningarna för inresa och uppehållstillstånd enligt utlänningslagen uppfylls 

utifrån den bästa möjliga informationen. Detta ska uppnås genom att utveckla 

nationellt och internationellt informationsutbyte och analysverksamhet samt 

genom att klarlägga hur den nuvarande regleringen fungerar med tanke på 

informationsanskaffning, myndighetssamarbete och elektronisk hantering av 

information. Projektet främjar myndighetssamarbete, kostnadseffektivitet samt 

rättsäkerheten och kvaliteten hos processerna.

Nationellt projekt, som 

även har kontaktytor till 

europeiskt och annat 

internationellt 

samarbetet samt till 

utvecklingen av det. 

Polisstyrelsen

Skyddspolisen, Utrikesministeriet, 

Gränsbevakningsväsendet, Enheten för 

utredning av grå 

ekonomi/Skatteförvaltningen, Europeiska 

kompetenscentret för motverkande av 

hybridhot,

Brottspåföljdsmyndigheten, 

Dataombudsmannens byrå

henrik.veikanmaa@migri.fi 2017 B

2 3 RIO 2 – Ambulerande migrationsexpert Migrationsverket
01.10.2019–31.03.

2021
150 164,55 112 623,41

Projektet RIO 2 är en fortsättning på Migrationsverkets projekt RIO – 

ambulerande migrationsexpert, där man i samarbete med beskickningarna 

utvecklat funktioner relaterade till sökande av uppehållstillstånd i länder med 

utmaningar. I projektet RIO 2 ska man utreda hur de nya 

verksamhetsmodellerna har tillämpats, utvärdera hur effektiva de är, göra 

nödvändiga korrigeringar samt sträva efter att etablera de bästa 

verksamhetsmodellerna i beskickningarnas verksamhet. Målet är en så snabb, 

smidig och kostnadseffektiv migrationsprocess som möjligt för en 

tredjelandsmedborgare, vilket förutom sökande kommer att gagna arbetsgivare, 

läroanstalter och myndigheter. I projektet ligger fokus på de mest utmanande 

beskickningarna, i synnerhet de, där mottagandet av ansökningar har 

utlokaliserats. I projektet utvecklas också samarbetet mellan myndigheter med 

hjälp av teknik, bl.a. i genomförandet av utbildningar, rådgivning och intervjuer 

på distans samt ett responssystem.

Projektet har 

verksamhet i Asien, 

Afrika och Mellanöstern. 

- Utrikesministeriet migri@migri.fi; katariina.sovela@migri.fi 2019A

3 1
RETU - Frivilligt återvändande som 

möjlighet
Migrationsverket

01.10.2019–31.12.

2020
199 594,56 149 695,92

Migrationsverket kan bevilja stöd för frivilligt återvändande till en person som 

efter ett negativt asylbeslut olagligen vistas i landet. Migrationsverkets enhet för 

mottagande handhar informationen om frivilligt återvändande, sörjer för 

rådgivning och behandlar ansökningar för denna målgrupps del. Verkets 

handlingsmodell och anvisningar för frivilligt återvändande behöver uppdateras, 

eftersom den nuvarande modellen inte tar hänsyn till denna målgrupp och inte 

heller omfattar rådgivning till den. I projektet utreds hur det ska vara möjligt att 

nå och ge råd till en person som olagligen vistas i landet efter ett negativt 

asylbeslut och som inte längre omfattas av mottagningstjänsterna.

Projektet är 

riksomfattande.
-

IOM, 

Polisstyrelsen, Polisinrättningen i 

Helsingfors, 

Helsingfors Diakonissanstalt

migri@migri.fi; niina.laaperi@migri.fi 2019A

3 2 Framtidens stig Yrkeshögskolan Laurea
01.08.2019–31.07.

2020
221 716,06 166 287,04

I pilotprojektet som nu ska genomföras är målgruppen irakiska asylsökande som 

ska få en fyra dagars utbildning som stärker företagarfärdigheterna, ger 

individuell vägledning och som erbjuder möjligheter till nätverkande med finska 

sm-företag som svarar på efterfrågan på den irakiska marknaden. Detta ökar 

förståelsen för de möjligheter förnödenhetsbidraget medför för startandet av en 

egen företagsverksamhet efter återkomsten till Irak. Modellen bygger på 

utveckling av färdigheter som syftar till egenföretagande och skapande av 

möjligheter för en hållbar utkomst tillsammans med finländska sm-företag. Målet 

är att stärka de asylsökandes förståelse för möjligheterna till utkomst i Irak och 

skapa en utbildningsmodell som främjar de irakiska asylsökandenas 

företagarfärdigheter, självständighet och självsäkerhet när det gäller att bli 

företagare. Efter utbildningen, vägledningen och en företagsvis 

introduceringsperiod kan den asylsökande ingå ett avtal om en fortsättning på 

samarbetet med företaget och om inledande av företagsverksamhet i Irak.

Huvudstadsregionen
Haaga-Helia 

yrkeshögskola

Comprendum Oy, Start-up Refugee, 

Utrikesministeriet, 

Centralhandelskammaren , 

Migrationsverket, ValueThing Oy

rehtorintoimisto@laurea.fi; 

elisa.norvanto@laurea.fi
2019A

3 3

Identifiering och beaktande av 

sårbarhet vid förberedelse och 

verkställande av utvisning

Diskrimineringsombudsmannen
01.08.2020 - 

31.10.2021
207 371,02 155 528,26

I samband med tillsyn av återsändningen har man konstaterat att identifieringen 

av personer i sårbar ställning och beaktande av deras särskilda behov skiftar. 

Det kan t.ex. gälla en tillräcklig återhämtningstid efter en hälsovårdsåtgärd före 

återsändningen, möjligheten att ta med medicin och patientjournaler eller 

beaktande av att någon fallit offer för människohandel eller beaktande av ett 

barns intresse. Med projektet strävar man efter att förbättra myndigheternas 

samarbete. 

Syftet är att polisen bättre och mera enhetligt skulle kunna uppmärksamma 

sårbarhet. Invandring och återsändningar diskuteras i samhällsdebatten. 

Behovet av korrekt information är stort. Projektet ger information angående 

mänskliga faktorer vid återsändningar samt främjar human 

återsändningsverksamhet. Projektet möjliggör att tillsynsarbetet riktas bättre, 

informationen analyseras och de strukturella förändringarna utvärderas. Detta är 

inte möjligt inom ramarna för vanligt tjänstearbete och normala resurser.

Projektet är 

riksomfattande.
yvv@oikeus.fi 2019-B



3 3
Effektiviteten av övervakningen av 

återsändandet
Diskrimineringsombudsmannen

01.02.2019–31.07.

2020
310983,96 233237,97

Övervakningen av verkställigheten av avlägsnandet ur landet har varit 

diskrimineringsombudsmannens uppgift sedan 2014. Under de senaste fem 

åren har övervakare följt med polisens insatser för avlägsnande ur landet 150 

gånger. Genom AMIF-projektet gör diskrimineringsombudsmannen en 

bedömning av de enskilda övervakningar som utförts hittills och utarbetar 

rekommendationer i syfte att utveckla verkställigheten av avlägsnande ur landet 

i en mer transparent riktning som också respekterar de grundläggande och 

mänskliga rättigheterna hos dem som återsänds. Projektet producerar också 

förslag och åtgärder för utveckling av övervakningen och av dess effektivitet. 

Effektiviteten ökas dessutom med åtgärder för att utveckla den interna och 

externa kommunikationen. Europeiska unionen har som mål att öka 

återsändningarna, vilket ökar övervakningens betydelse och behovet av 

samarbete mellan medlemsstaterna. Därför intensifieras också samarbetet med 

Frontex och medlemsstaternas övervakningsorganisationer i 

diskrimineringsombudsmannens AMIF-projekt.

Riksomfattande yvv@oikeus.fi 2018 B

3 3
Expert på återvändande till Finlands 

ambassad i Irak (REX)
Migrationsverket

01.10.2019–30.09.

2020
400 000,00 300 000,00

REX är verksamt i Irak ett år med uppgift att till finländska myndigheter samla in 

information om migrations- och återreseläget i Irak och metoder för och behov 

av återintegrering.  Experten träffar och skapar kontakter till myndigheter, 

organisationer och ambassader. REX träffar personer som återvänt från Finland 

och tjänsteleverantörer med vilka fungerande metoder och uppföljningen av 

återresan preciseras. Det finns behov av information och kontakter; de främjar 

planeringen av samarbetet som ska främja återresan. REX kan främja 

återresesamarbetet med EU-länder i Irak samt stärka Iraks deltagande i 

planeringen av återreseåtgärderna. REX-experten kan också ha uppgifter när 

det gäller att genomföra återresesamarbetsprotokoll, utreda resedokument och 

identitet samt tillsyn av återresor. 

För att verkställa återresan behövs även andra än myndigheter som kan 

genomföra återresan, stabiliseringen och projekt som stöder återuppbyggnad.  

Till REX-expertens uppgifter hör att delta i idékläckning och kartläggning av 

samarbetspartner.

Målområde är i 

synnerhet Bagdad och 

eventuellt också andra 

områden i Irak. 

Regionalt sträcker sig 

projektets effekter dock 

ända till Finland. 

- - migri@migri.fi; tarja.rantala@migri.fi 2019A

5 1

Projekt för kvotflyktingar och 

placering i kommuner II 
Migrationsverket

01.03.2018–          

28.02.2021
858157,39 858157,39

Inom projektet definieras, genomförs, testas och införs funktionaliteten för UMA-

systemet i fråga om placeringen av kvotflyktingar i kommunerna för att 

Migrationsverket sak få aktuell och samlad information om kommunplatserna 

och godkännandet av flyktingar i kommunerna och för att NTM-centralerna och 

kommunerna ska ha aktuell information om kvotflyktingar som är utan 

kommunplats. Till samarbetsparterna erbjuds aktuell information om 

urvalsprocessen för kvotflyktingar, förhållandena i ursprungs- och vistelselandet 

samt om placering i kommuner till stöd för mottagning av kvotflyktingar. Inom 

projektet förbereder man sig på förändringar i verksamhetsmiljön genom att vid 

behov precisera verksamhetsmodellerna. I projektet kartläggs även 

utvecklingsbehov i anslutning till arbetsförfaranden vid urvalsresor för att 

effektivare kunna utnyttja digitala arbetsredskap. På det här viset säkerställs det 

att arbetet kan hanteras även i föränderliga förhållanden. I projektet erbjuds 

även utbildning för de integrationsexperter som deltar i urvalsresorna. 

Riksomfattande  -

Arbets- och näringsministeriet,  

Närings-, trafik- och miljöcentralerna, 

Kommunerna

minna.giss@migri.fi 2017 B

5 1

Projektet Turpro (projekt för 

utveckling av säkerhetsprocesser vid 

kvoturvalsresor)

Migrationsverket
01.07.2019–30.06.

2021
430 657,44 430 657,44

I projektet utvecklar man iakttagandet av säkerhetsaspekter vid kvoturvalsresor 

och på så sätt Finlands beredskap att säkert och effektivt uppfylla avtalade 

internationella förpliktelser med avseende på flyktingpolitik. I projektet prioriterar 

man skapandet av bestående samt väldokumenterade processer som beaktar 

säkerhetsaspekter vid kvoturvalsresorna, vilket också möjliggör självständig 

verksamhet. I praktiken genomförs det så att man utöver att skapa processer 

också utbildar personalen till en tillräcklig nivå, såväl som individ som grupp, 

efter som dessa personer kan bli tvungna att agera också i mycket utmanande 

situationer. Målet är en självständig förmåga att identifiera risker i anslutning till 

verksamheten och att ta hänsyn till dessa i planeringen och genomförandet av 

verksamheten så att Finlands internationella åtaganden inte äventyras. I 

projektet kartläggs dessutom förhållandena och säkerhetsläget i Niger.

Projektet är 

riksomfattande.
- Skyddspolisen migri@migri.fi; frank.osterlund@migri.fi 2019A

mailto:minna.giss@migri.fi#


5 2

Utbildning i kulturell orientering för 

kvotflyktingar som Finland valt 

2018–2021. 

Migrationsverket
01.09.2018–31.08.

2021
1072337 1072337

Projektet förstärker beredskapen för integration och bosättning i kommunerna 

hos kvotflyktingar som valts till Finland genom att öka deras kultur- och 

samhällskunskaper innan de kommer till Finland. Projektet genomför åtta 

närundervisningsperioder som sker i kvotflyktingarnas vistelseländer. Under 

närutbildningsperioderna används elevcentrerade och delaktighetsskapande 

metoder som tar hänsyn till deltagarnas särskilda behov. Utöver med 

närundervisningen förkovras kvotflyktingarnas kultur- och samhällskunskaper 

med webbplatsen MOF.fi, som utvecklas i projektet så att den bättre motsvarar 

behoven hos utsatta grupper (t.ex. personer utan läs- och skrivkunnighet, unga). 

Vidare producerar projektet en handbok för utbildaren. Handboken 

sammanfattar kvotflyktingarnas kunskaps- och integrationsbehov i förhållande 

till olika utbildningsinnehåll. Projektet är en fortsättning på Migris tidigare projekt 

inom kulturell orientering. Projektet fungerar som en del av 

vidarebosättningsprocessen och strävar efter att förstärka kontinuiteten med 

förfarandet urval av kvotflyktingar som Migri administrerar. 

Riksomfattande migri@migri.fi 2018 A

6 1
Navigaattori - Mot mångformiga 

kommuner
Finlands Flyktinghjälp rf

01.04.2018–          

31.03.2021
818 512,00 818 512,00

Projektet stärker beredskapen hos de kommunala beslutfattarna och 

kommunanställda att ta emot flyktingar och stödja vuxna flyktingar i 

integrationen i det finländska samhället och i den nya hemkommunen. Projektet 

grundar sig på ett dialogbaserat tillvägagångssätt, som gör projektets 

nyttohavare delaktiga i olika skeden av genomförandet av projektet. I projektet 

a) utreds informationsbehovet i anslutning till kommunplats- och 

kvotflyktingprocessen (beslutsfattare och arbetstagare i kommunerna) samt 

integration i Finland (vuxna kvotflyktingar), b) utvecklas dialogbaserade 

utbildningsmodeller som svarar mot de informationsbehov som identifierats i 

utredningen till beslutsfattare och arbetstagare i kommunerna samt till vuxna 

kvotflyktingar och c) sprids utvecklade utbildningsmodeller och verksamhetssätt 

till alla kommuner, som beviljar kommunplatser och tar emot kvotflyktingar. 

Det primära målområdet 

är KUUMA-regionen, 

men projektet strävar 

efter att även ta med 

samarbetskommuner 

utanför KUUMA-

regionen. 

Internationella 

organisationen för 

migration (IOM),

Yrkeshögskolan 

Diakonia (Diak)

KUUMA-regionen (Hyvinge, Träskända, 

Kyrkslätt, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, 

Borgnäs, Sibbo, Tusby och Vichtis)

milla.makinen@pakolaisapu.fi 2017 B

6 1

Sylvia4 – Effektivisering av 

placeringen av flyktingar i 

kommunerna

Arbets- och näringsministeriet
01.10.2018–31.03.

2021
5 997 268,67 5 997 268,67

Målet för projektet Sylvia4 är att främja tillgången till kommunala platser för 

personer som beviljats uppehållstillstånd på basis av behovet av internationellt 

skydd genom att bevilja kommuner extra ekonomiskt stöd, förbättra 

kommunernas kompetens i frågor om internationellt skydd, mottagning av 

flyktingar och främjandet av integrationen. Med verksamheterna inom projektet 

kan man också påverka attityderna genom att erbjuda information och stödja 

utvecklandet av kompetens för mottagning av flyktingar i kommunerna. 

Kommunerna kan ansöka om de extra stöd som betalas ut från projektet i syfte 

att stödja mottagningen av flyktingar i enlighet med anvisningarna om respektive 

finansieringsomgång. Ansökningarna lämnas till KEHA-centralen, som fattar 

besluten om stöd till kommunerna och fakturerar projektet utifrån de faktiska 

kostnaderna. 

Riksomfattande NTM-centralerna och KEHA-centralen, 

Migrationsverket

kotouttaminen@tem.fi 2018 A

6 2

SOKU - Rehabiliteringsprojekt för 

krigstraumatiserade

Stiftelsen för Helsingfors 

Diakonissanstalt

01.04.2018–           

31.07.2020
867 790,00 867 790,00

Projektet erbjuder poliklinisk, psykiatrisk öppenvård för minst 160 

krigstraumatiserade kvotflyktingar, samt utbildning, konsultation och 

arbetshandledning för minst 400 arbetstagare i 25 kommuner. Projektet gör ett 

pilotförsök med digitalt förmedlat vårdarbete. 

Verksamheten stödjer till fullo tillgodoseendet av kvotflyktingars rättigheter enligt 

flyktingavtalet så att de integreras i Finland på ett hållbart sätt. Krigstrauman 

kräver specialiserad vård, eftersom patientens tillstånd lätt blir kroniskt, 

funktionsförmågan försvinner, personligheten förändras, depression blir ett 

bestående tillstånd och människan är inte heller kapabel att studera eller arbeta. 

Obehandlade krigstrauman utgör ett klart hinder för att lära sig nya saker och 

därmed även för integration. Till exempel språkstudier kan helt förhindras som 

en följd av trauman. Obehandlade trauman har ofta en 

generationsöverskridande inverkan, eftersom föräldrarnas försämrade 

funktionsförmåga direkt påverkar välmåendet hos barnen i familjen. 

Riksomfattande  -  - kristiina.elenius@hdl.fi 2017 B

mailto:milla.makinen@pakolaisapu.fi#


6 2

POKE - Utveckling av handledning för 

personer med flyktingbakgrund

NTM-centralen i Sydöstra 

Finland

01.04.2018–          

31.12.2020
2150000 2150000

Syftet med projektet ör att påskynda utbildnings- och sysselsättningsstigarna för 

invandrare med kvotflyktingbakgrund. Målet uppnås genom att utveckla 

kompetensen hos TNO-personalen och nätverksarbetet samt genom att 

sammanföra sakkunskapen hos TE-förvaltningen och läroanstalterna i ett 

tidigare skede. Dessutom hålls informationsmöten för personer med 

kvotflyktingbakgrund. Projektet samordnas av NTM-centralen i Sydöstra 

Finland, men projektet är riksomfattande. Till NTM-centralerna kommer fem 

projektarbetare, som har i uppgift att utveckla handledningen för personer med 

kvotflyktingbakgrund genom att skapa modeller som integrerar den handledning 

som läroanstalterna och TE-förvaltningen erbjuder. Ministeriet anställer en 

person för uppgifter som rör utredning av nuläget och för att samordna 

utvecklingsåtgärderna för TE-förvaltningen och utbildningsstyrelsen på nationell 

nivå. Till TE-byråerna kommer dessutom åtta arbetstagare, som i sitt personliga 

klientarbete utvecklar rådgivnings- och handledningstjänster för klienter med 

kvotflyktingbakgrund.

Riksomfattande  -

Arbets- och näringsministeriet,

Undervisnings- och kulturministeriet, KEHA-

centret

juha-pekka.kallioniemi@ely-keskus.fi 2017 B

6 2

Grundande av en riksomfattande 

stödjande struktur för arbetet för 

psykisk hälsa hos flyktingar 

(PALOMA2)

Institutet för hälsa och välfärd
01.02.2019–31.12.

2021
1732192,18 1732192,18

Projektet bygger upp, startar och modellerar en nationell struktur som stödjer 

och samordnar arbetet för psykisk hälsa bland flyktingar och sprider praktiknära 

kunnande. THL samordnar verksamheten och distributionen av information 

samt sammanbinder regionerna med varandra. Som motsatspar till den 

nationella samordningen grundas en kompetenskoncentration i vart och ett av 

de fem universitetssjukhusen. Dessa koncentrationer sprider kunskaper och 

färdigheter i sina egna geografiska områden över sektorsgränserna. De 

konsulterar, utbildar och ger arbetshandledning samt skapar fungerande 

regionala nätverk så att det sektorsövergripande samarbetet för att stödja 

flyktingarnas psykiska hälsa möjliggörs och underlättas. Föreningen för Mental 

Hälsa i Finland kompletterar projektet med målgruppens erfarenhetsvärld och 

den tredje sektorns röst. Målet är att utveckla aktiviteterna till etablerad 

verksamhet i befintliga strukturer medan projektet pågår. I projektet testas också 

olika verktyg/arbetsmetoder för användning i fältarbetet inom 

flyktingverksamheten.

Riksomfattande.

Helsingforsregionens 

universitetscentralsjukh

us (HUCS), Åbo 

universitetscentralsjukh

us (ÅUCS), 

Tammerfors 

universitetssjukhus 

(TAYS), 

Kuopio 

universitetssjukhus 

(KYS), Uleåborgs 

universitetssjukhus 

(OYS),  

Föreningen för Mental 

Hälsa i Finland

Centralen för psykotraumatologi,  Lounais-

Suomen Mielenterveysseura ry, Åbo 

kriscentral, 

Tammerfors stad, Psykiatriska polikliniken 

för invandrare, Esbo stad, Tammerfors 

universitet

kirjaamo@thl.fi

6 2
LANU - Rehabilitering av barn och 

unga som utsatts för tortyr

Stiftelsen för Helsingfors 

Diakonissanstalt

01.01.2019–31.12.

2021
997796,76 997796,76

Verksamheten tillhandahåller bedömning av vårdbehov, vård, rehabilitering och 

servicerådgivning för svårt traumatiserade barn och unga under 24 år som 

utsatts för tortyr och som kommit till Finland som kvotflyktingar samt för deras 

familjemedlemmar. I praktiken är det inte alltid möjligt eller meningsfullt att 

fastställa statusen av en patient som undergår en psykisk kris, och den 

remitterande instansen har ofta inte kompetens att fastställa patientens status. 

Därför kan projektet även vårda andra än kvotflyktingar, när resurserna tillåter 

det. 

I verksamheten utbildas kommunalt anställda som möter målgruppen i sitt 

arbete. Med hjälp av utbildningen visar projektet att det genom systematisk 

screening är möjligt att identifiera särskilda behov hos svårt traumatiserade 

unga och barn som utsatts för tortyr, att det finns specialiserade tjänster för dem 

och att det är möjligt att förstärka det kunnande som behövs när man möter 

denna krävande målgrupp. Utvecklandet av de nationella kompetensresurserna 

bidrar till möjligheterna att hitta kommunplatser för kvotflyktingar. 

Helsingfors, 

Tammerfors, Uleåborg
kristiina.elenius@hdl.fi 2018 B



6 2

Mental hälsa vid migration: 

Psykoedukation och stöd för 

mental hälsa hos invandrare 

(TUULI)

Institutet för hälsa och välfärd
01.10.2019–30.06.

2022
497 359,83 497 359,83

I projektet producerar man högklassigt, i huvudsak videobaserat psykoedukativt 

material för flyktingar om olika teman i anslutning till mental hälsa. Temana 

avtalas då projektet startat som resultat av en samutvecklingsprocess, t.ex. 

beskrivning av mental hälsa och mentala tjänster; rusmedelsanvändning som en 

riskfaktor för mentala problem; föräldraskap som stöder mental hälsa; 

motarbetande av incitament för radikalisering; våld/trakasserier som riskfaktor 

för mentala problem. Förutom videoinspelningarna produceras det för yrkesfolk 

annat material som stöder och granskar mental hälsa. Materialet kan användas 

både redan före ankomsten till Finland (kvotflyktingarnas kulturorientering) och 

efter ankomsten (t.ex. i kommunerna). Viktigt är att projektmaterialet ska 

produceras som ett resultat av tjänsteutformning och på ett kultursensitivt sätt 

så att det är tilltalande i slutanvändarnas ögon (t.ex. målgruppen framträder). 

Språken väljs enligt de utvalda kvotflyktingarna, bl.a. arabiska.

Projektet är 

riksomfattande
-

Migrationsverket, Helsingfors stad, 

Tammerfors stad, Åbo stad, Kuopio stad, 

Föreningen för Mental Hälsa i Finland rf, 

föreningen för mental hälsa Lounais-

Suomen Mielenterveysseura ry, Helsingfors 

Diakonissanstalt, Helsingfors universitet och 

Åbo Akademi, polisinrättningen i Helsingfors

kirjaamo@thl.fi; anu.castaneda@thl.fi 2019A

7 1 Frivilliga interna förflyttningar Migrationsverket

20.04.2020 - 

20.04.2022
12 000 000,00 12 000 000,00

“Statsrådet beslutade 27.2.2020 att Finland tar emot sammanlagt högst 175 

asylsökande i en mest sårbar ställning från länder i Medelhavsområdet vid 

Europeiska unionens yttre gränser, i första hand minderåriga barn utan 

vårdnadshavare samt familjer med ensamstående förälder, vilka sannolikt har 

grunder för att få internationellt skydd och som kommer från länder med särskilt 

svag säkerhetssituation, såsom Syrien och Afghanistan. Sökande kan tas emot 

från Grekland, Cypern, Malta och Italien efter var deras situation är allvarligast. 

Med finansieringen inom projektets ramar tryggas smidigheten i frivilliga interna 

förflyttningar inkl. mottagningstjänster och asylutredning. 

Riksomfattande
International Organisation for Migration 

(IOM), Finlands Röda Kors (SPR) 
migri@migri.fi 2020A

7 2

Utveckling av en helhet med 

multibiometrisk identifiering för 

asylutredning
Polisstyrelsen

01.01.2018–                    

30.6.2020
1 782 899,15 1 782 899,15

Projektet utvecklar tekniska förutsättningar för asylutredning som en del av 

programmet för multibiometrisk identifiering. Projektet omfattar utvecklingen av 

funktioner i nya system och i befintliga system som kan utnyttjas i utredningen, 

som det nya multibiometriska systemet (ABIS) och ärendehanteringssystemet 

för utlänningsärenden (UMA). Projektet möjliggör jämförelse av fingeravtryck 

från uppehållstillstånd för att säkerställa asylsökandens identitet. Dessutom 

effektiverar projektet användningen av nationella och internationella biometriska 

register i asylutredningen genom att utveckla gemensamma användargränssnitt. 

Projektet ansvarar även för ändringar i de nationella systemen till följd av de 

framtida ändringarna i EURODAC-systemet.

Projektet omfattar följande skeden:

- Upphandlingsförfarande inklusive förhandsutredning

- Operativ och teknisk definition

- Bearbeta och utveckla systemen

- Testning av ändringar

- Operativt idrifttagande av ändringar inklusive utbildning

- Tekniskt idrifttagande av ändringar

Riksomfattande Migrationsverket Gränsbevakningsväsendet, eu-LISA karoliina.karjalainen@poliisi.fi 2017 B

AVSLUTNA PROJEKTER

1 1
ONE - Allmän juridisk rådgivning vid 

flyktingförläggningarna.
Migrationsverket

01.03.2018–        

31.01.2020 
374 850,01 281 137,50

Inom projektet utarbetas ett informationspaket till flyktingförläggningarna. 

Paketet innehåller material till stöd för den juridiska rådgivning som ges av 

flyktingförläggningen. Materialet omfattar material som är riktat till asylsökande 

(videomaterial, skriftligt informationsmaterial) och en helhet som ges till 

arbetstagarna vid flyktingförläggningen (utbildning, annat material). Genom den 

helhet som ges till arbetstagarna utvecklas deras kunnande att ge allmän 

juridisk rådgivning till de asylsökande.  Projekthelheten inriktar sig på att 

säkerställa tillgången och kvaliteten på allmän juridisk rådgivning redan i det 

inledande skedet av asylprocessen på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt 

och genom att göra de asylsökande delaktiga i den. Inom projekten produceras 

och översätts informationsmaterial till de asylsökande och syftet är att även 

utnyttja sakkunskapen hos organisationer som erbjuder juridisk rådgivning bl.a. i 

form av den redogörelse som utarbetas och i form av styrgruppsarbete.  

Riksomfattande. Inom 

projektet görs även 

internationellt samarbete 

med åtminstone ett eller 

två av CEA:s 

jämförelseländer

 -  -
nada.al.omair@migri.fi

elina.eronen@migri.fi
2017 B



1 1

OSAKA - utveckling av arbets- och 

studieverksamheten samt 

kartläggningen av kompetens för 

asylsökande

Migrationsverket
02.04.2018–        

30.09.2019
589979,57 442484,67

Projektet utvecklar den arbets- och studieverksamhet som ska ordnas på 

flyktingförläggningarna samt annan aktiverande verksamhet, vars syfte är att 

stödja asylsökandens funktionsförmåga och aktivitet. För att samla in resultat 

som erhållits inom arbets- och studieverksamheten samt information om tidigare 

utbildning och arbetserfarenhet utvecklas och systematiseras kartläggningen av 

de asylsökandes kompetens. Genom att ackumulera klientens kompetensprofil 

stöds och motiveras klienten samtidigt att aktivt söka sig till olika aktiviteter som 

stödjer självständigheten. I projektet beaktas övergångsskedet för förflyttningen 

från mottagningssystemet till kommunen. Utveckling av UMAREK-datasystemet 

är en viktig praktisk verksamhet för att uppnå de mål som ställts inom projektet.  

Riksomfattande/flyktingf

örläggningarna
 - Arbets- och näringsministeriet tiina.jarvinen@migri.fi 2017 B

1 1

Rikstäckande utvecklingsprojekt 

(TERTTU) för inledande hälsokontroll 

av asylsökande

Institutet för hälsa och välfärd
28.2.2017 - 

30.09.2019
840000 630000

I projektets början inhämtas omfattande information om asylsökandes hälsa 

med hjälp av standardiserade metoder för hälsokontroller samt intervjuer av 

asylsökande. Insamlingen av information inbegriper ett stort antal olika frågor 

om hälsa, välmåga och servicebehov (t.ex. mental hälsa, infektionssjukdomar). 

Ur gruppen av asylsökande som anländer till Finland väljs ett slumpvist urval 

som ska utgöra en undersökningsgrupp som gör det möjligt att generalisera 

informationen samt identifiera olika behov hos olika grupper av asylsökande. Till 

detta urval väljs både vuxna och barn, för att kunna bedöma olika behov även i 

olika åldersgrupper. Den insamlade informationen analyseras statistiskt och de 

viktigaste hälso- och välbefinnandemätarna identifieras. Därefter upprättas en 

verksamhetsmodell för genomförandet av inledande hälsokontroller, som 

verkställs rikstäckande vid alla mottagningscentraler. Informationen om de 

inledande hälsokontrollerna sparas i princip så att de är möjliga att följas upp.

Projektet är 

rikstäckande.
 - 

Migrationsverket 
anu.castaneda@thl.fi 2016B

1 1
KUVAKO-bildkommunikation vid 

mottagningscentralerna

Finlands Humanistiska 

Yrkeshögskola

6.2.2017 - 

20.1.2020
461500,07 346125,05

Projektet syftar till att lösa kommunikationsproblem i situationer där den 

asylsökande och mottagningscentralens personal inte har ett gemensamt språk. 

Vid utvecklingen av metoden undersöks, tillämpas och utvecklas de 

bildkommunikationsbaserade metoder som används i kommunikationen med 

personer med talsvårigheter. Projektet sammanför kompetenser vid 

myndigheter, tredje sektorn, asylsökande, forskare och utvecklare genom en 

multiprofessionell expertarbetsgrupp. Ett gemensamt kommunikationsredskap 

stöder effektiviteten i mottagningscentralernas tjänster, förbättrar den språkliga 

tillgängligheten och stöder de mänskliga rättigheterna om att kunna uttrycka sig i 

vardagliga situationer där det saknas ett gemensamt språk. Projektet fokuseras 

på viktiga kommunikationssituationer i mottagningssystemens initiala processer. 

Metoden kan användas som stöd vid tolkningen. Asylsökande och 

mottagningscentralen har direkt nytta av projektet.

Inledningsvis kommer 

projektet att fungera i 

områdena Norra 

Savolax, Norra Karelen, 

Kajanaland och Södra 

Finland. Efter 

piloteringen utvidgas 

funktionerna till 

Sydvästra Finland och 

Norra Finland. 

Resultaten och 

utbildningarna är öppna 

för alla. Projektets 

resultat och nya 

funktionsmodeller 

baserade på 

bildkommunikation 

sprids även på 

internationell nivå. Det 

utvecklade materialet 

erbjuds till hela 

mottagningssystemet via 

Migrationsverket.

XAMK, Papunet, 

Pohjois-Savon Opisto 

Ry

Migrationsverket, Finlands Röda Kors, 

Kajana stad, Kalliolan setlementti, NTM-

centralen i Norra Savolax, Refugeye, 

Setlement Puijola, Suomi Taskussa oy, 

Selkokeskus

innovaatiot@humak.fi 2016B



1 1
Euro-Auto - Byggnad av en 

automatisk UMA-Eurodac-

dataöverföringsanslutning

Migrationsverket
01.02.2016 - 

31.12.2016
292 478,31 219 358,73

Projektets mål är att för projektets del säkerställa att skyldigheterna enligt den 

s.k. ändrade Eurodac-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 603/2013) genomförs effektivt och i full utsträckning i Finlands nationella 

asylsystem. Projektet automatiserar den uppdatering, registrering och radering 

av Eurodac-data som förordningen förutsätter så att detta sker direkt genom de 

åtgärder som skapas i det nationella ärendehanteringssystemet för 

utlänningsärenden (UMA). Projektet avser att uppnå detta mål genom att skapa 

en dataöverföringsanslutning mellan UMA och Eurodac-systemets 

förbindelseserver (Eurodac Management System).

I projektet ges myndigheter som deltar i förfaranden för avlägsnande ur landet 

anvisningar och utbildning om de ändringar som gjorts i UMA och skapas 

tekniska förutsättningar för uppföljning av genomförandet av skyldigheterna 

enligt Eurodac-förordningen i Finland.

Riksomfattande projekt. 

Projektåtgärderna, som i 

huvudsak genomförs 

som tjänstearbete, utförs 

på Migrationsverkets 

huvudverksamhetsställe 

i Helsingfors. 

 - Polisstyrelsen, Centralkriminalpolisen. migri@migri.fi 2015

1 1
Erfarenhetsexpertverksamhet 

för barn som en del av 

integrationen

Rädda barnen
01.10.2015 - 

30.09.2016
130654,86 97991,14

I projektet upprättas en erfarenhetsexpertmodell för barn och unga som kommit 

till Finland. Modellen utgör en del av de verksamhetsmiljöer som anknyter till 

integrationen. Projektet genomförs i praktiken av medborgarorganisationer i 

samarbete med myndigheter och servicenätverket i den tredje sektorn. Projektet 

skapar ett nätverk av organisationer, myndigheter och serviceleverantörer som 

är verksamma på detta område samt förstärker expertisen i att lyfta fram 

barnens erfarenhetsbaserade kunskaper hos personal som arbetar med barn. 

Projektet främjar kvaliteten och barnorienteringen av tjänster för minderåriga 

asylsökande. Verksamheten stödjer integrationen, förstärker barnens kunskaper 

om deras personliga rättigheter och förbättrar deras förmåga att skydda sig 

själva. Verksamheten främjar barnens roll som aktörer och informationsutbytet i 

gruppen bland personer i samma ställning samt ökar barnens och de ungas 

möjligheter att växa upp till aktiva medborgare. Verksamhetsmodellen ökar 

beslutsfattarnas och myndigheternas men även allmänhetens medvetenhet om 

unga invandrares upplevelser i det finländska servicesystemet lokalt och på 

riksplanet.

Åtgärder i Villmanstrand, 

Joutseno, Esbo, 

Uleåborg, Tammerfors 

och Åbo. 

Nätverksverksamhet och 

distribution av resultaten 

på riksnivå. 

 - 

Joutsenon opisto, Villmanstrands stad, 

lokala organisationsaktörer, Finlands 

folkhögskoleförening samt folkhögskolor.

Rädda Barnen, Joutseno 

Förbundet för mödra- och skyddshem

Våra gemensamma barn rf. 

Finlands Flyktinghjälp 

Finlands Röda Kors 

Centralförbundet för Barnskydd 

Folkhögskolenätverket 

Villmanstrands stad/ungdomsväsendet

info@pelastakaalapset.fi 2016a

1 1

Läget inom den allmänna 

juridiska rådgivningen för 

asylsökande och behoven att 

utveckla den

Flyktingrådgivningen rf
01.01.2016 - 

28.02.2017
76049,34 57037

Rådgivnings- och utredningsprojektet, som genomförs under 2016, kartlägger 

läget i fråga om den allmänna juridiska rådgivningen för asylsökande, de 

allvarligaste problemen och utvecklingsbehoven tillsammans med korrigerande  

åtgärder. Målet med projektet är att trygga tillgången på allmän juridisk 

rådgivning i de största ankomstboendena. Projektets tyngdpunkt ligger på 

insamling av de asylsökandes egna upplevelser och erfarenheter och på 

samarbete med målgruppen i syfte att skapa allt bättre verksamhetsmodeller. 

Riksomfattande/ 

ankomstboendena i 

Helsingfors, Uleåborg, 

Joutseno och Åbo. 

 - Ankomstboendena för asylsökande. pan@pakolaisneuvonta.fi 2015

1 1 Stöd till tjänster för utsatta 

asylsökande

Förläggningen i Joutseno 
01.01.2016 - 

31.12.2017
225350,78 169013,08

Projektet HAPKE 3 fokuserar på att utveckla mottagningssystemet. Målet är att 

bättre tillgodose behoven hos asylsökande kvinnor som utsatts för våld och som 

anlänt ensamma samt hos deras barn. Projektet utvecklar förebyggande 

verksamhetsmodeller för att utveckla välbefinnandet, ger förläggningspersonal 

utbildning i att identifiera riskfaktorer samt bygger rehabiliterande verktyg för att 

stödja och hjälpa traumatiserade kvinnor.

Förläggningarna i 

Joutseno, Uleåborg och 

Vasa, förvarsenheten i 

Krämertsskog/ 

riksomfattande

Förläggningen i Oulu

Migrationsverket, rättspsykiatriska enheten 

för barn och unga, förvarsenheten i 

Krämertsskog, polisinrättningen i Sydöstra 

Finland, NAPTIP, National Agency for 

Prohibition of Traffic in Persons and Other 

related Matters, Nigeria AFRUCA UK, 

rehabiliteringscentralen för tortyroffer KITU, 

förläggningen i Vasa

joutsenon.vastaanottokeskus@intermin.fi 2015



1 1
AsylE-Service – Införandet av e-tjänst 

för biträden och ombud.
Migrationsverket

1.10.2017 - 

31.03.2019
400000 300000

Den e-tjänst som används på plattformen EnterFinland utvidgas för nya 

användningssyften: Målet vid planeringen av den tjänst som kräver stark 

autentisering och som riktas till biträden och ombud är användarvänlighet: 

tjänsten ska vara så enkel som möjligt att använda, styrande, konsekvent och 

informationssäker. Tjänsten planeras för att fungera med de vanligaste mobila 

apparaterna och webbläsarna.

Vidare klarläggs möjligheterna att genomföra inmatning av uppgifter med svag 

autentisering. Till sökanden erbjuds då frivillig möjlighet att mata in 

basinformation (bl.a. bakgrundsinformation om identitet, familjemedlemmar) 

redan innan asylförhöret eller asylsamtalet. Uppgifterna granskas under förhöret 

eller samtalet innan de godkänns i ansökan. Man ska också utreda möjligheten 

till uppföljning under behandlingsskedet exempelvis med ansökans 

diarienummer: då kan sökanden via tjänsten kontrollera i vilken fas 

handläggningen av ansökan är.

Projektet är 

riksomfattande.
 -  - alli.tynjala@migri.fi 2017A

1 1

Flow - Projektet för att göra 

asylförfarandets inledande 

skede smidigare genom att 

förbättra 

myndighetssamarbetet samt 

myndigheternas verktyg och 

kunnande

Migrationsverket
01.01.2016 - 

30.06.2017
401 198,24 300 898,68

Projektet ansvarar för det praktiska genomförandet av det gemensamma 

europeiska asylsystemet samt för tillgodoseendet av de kvalitets- och 

effektivitetsutmaningar i asylprocessens inledande skede som orsakas av 

förändringar i den nationella verksamhetsmiljön. Projektet arbetar för att 

utveckla myndigheternas operativa samarbete genom att skapa en 

verksamhetsmodell för styrning av asylförfarandets inledande skede och 

effektivisera utredningen av asylärenden genom att utveckla asylintervjun. 

Projektet avser också att förbättra myndigheternas kompetens som gäller 

asylprövning och det gemensamma europeiska asylsystemet samt att 

effektivisera behandlingen av asylärenden och informationsgången i anslutning 

till asylärenden genom att utveckla de datasystem och redskap för undersökning 

som myndigheterna har till sitt förfogande. Den smidigare myndighetsprocessen 

som projektet ska utveckla bidrar till att asylansökningar kan behandlas utan 

dröjsmål och att de asylsökandes rättigheter som förknippas med förfarandets 

kvalitet genomförs.

Projektet är ett 

riksomfattande projekt 

som berör samtliga av 

asylenhetens regionala 

verksamhetsställen och 

delvis även polisen och 

gränsbevakningsväsend

et i hela landet. Projektet 

bedriver också 

internationellt samarbete 

med de övriga 

medlemsstaterna och 

EASO inom utbytet av 

bästa förfaranden och 

utbildningar.

 -
Gränsbevakningsväsendet/Gränsbevakning

sväsendets stab, Polisen/Polisstyrelsen
migri@migri.fi 2015

1 1

VASUMA – Utveckling av 

förläggningarnas kundregister med 

tanke på mottagning av ett stort antal 

kunder

Migrationsverket
1.7.2016 – 

31.12.2017
551453,3 413589,975

Projektet definierar, genomför, testar och inför nya Umarek-funktioner i 

anslutning till den nuvarande versionen UMA 3.7 och den kommande versionen 

UMA 4, vilket förbättrar de enhetliga, högkvalitativa och kostnadseffektiva 

tjänsterna för mottagning av asylsökande och möjliggör en aktuell och tillförlitlig 

lägesbild för hela myndighetsfältet utifrån mottagningssystemet. Projektet tar 

dessutom fram en operativ modell med vars hjälp införandet av mottagningens 

informationssystem sker utan dröjsmål när förläggningen bildas.

Riksomfattande  -  - migri@migri.fi 2016a

1 1

Suomen kieli sanoo tervetuloa! - 

Språkguider som stöd för 

språkundervisningen på 

förläggningar

Kirkon ulkomaanavun säätiö 

Kyrkans Utlandshjälp

1.7.2016 – 

30.6.2018
124879,6 93659,7

Det tvååriga språkguidsprojektet Suomen kieli sanoo tervetuloa! stöder 

förläggningar vid mottagning av asylsökande genom en lätt metod för 

språkundervisning för asylsökande på förläggningarna som riktar sig särskilt till 

personer i krissituationer och analfabeter. Projektet effektiviserar och stöder 

språkundervisning på frivillig basis på förläggningarna genom att utbilda och 

samordna frivilliga språkguider på förläggningar runt om i Finland. Projektet 

stöder vidareutvecklingen av materialet för språkundervisningsmetoden Toisto 

som utvecklats vid Helsingfors universitet hösten 2015. Utifrån språkgrupper 

bland asylsökande utvecklar projektet gruppverksamhet och förbättrar 

asylsökandes inlärningsmotivation.

Verksamheten utvecklas 

nationellt på 

förläggningarna. 

 - Helsingfors universitet, församlingarna, FRK fcagrants@kua.fi 2016a



1 1 Vamos för unga asylsökande
Stiftelsen för Helsingfors 

Diakonissanstalt

1.9.2016 - 

31.8.2018
385368,7617 289026,5637

Projektet utvecklar en aktiverande, vårdinriktad operativ modell för 16–29 år 

gamla asylsökande som utnyttjar Helsingfors Diakonissanstalt framgångsrika 

Vamos-metod. Modellen utgår från oron för unga asylsökande som inte längre 

har läroplikt. De unga hänvisas till projektet via Finlands Röda Kors 

förläggningar i Helsingfors och Vanda samt Helsingin Diakonissalaitos enheter i 

Helsingfors och Esbo. 

Projektet utvecklar en psykoedukativ modell för gruppverksamhet som på ett 

övergripande plan främjar de ungas situation, inklusive hälsan, utkomsten, 

boendet, livskontrollen, social kompetens, utbildning, sysselsättning. De ungas 

funktionsförmåga och aktiva deltagande främjas genom klubb- och 

fritidsverksamhet tillsammans med unga bosatta i Finland. Den modell för 

Vamos-verksamhet som utvecklas för unga asylsökande dokumenteras så att 

den kan spridas och införas på det nationella planet.

Projektområdet utgörs 

av Helsingfors, Vanda 

och Esbo,

 - 

Finlands Röda Kors, förläggningarna i 

Helsingfors och Vanda, Helsingin 

Diakonissalaitos, Helsingfors och Esbo 

enheter för stödboende, nätverket StartUp 

Refugees, läroanstalterna på andra stadiet i 

huvudstadsregionen Helsingin 

Diakoniaopisto, Stadin ammattiopisto och 

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

kristiina.elenius@hdl.fi 2016a

1 1

Främjande av asylsökandes 

grundläggande mänskliga fri- och 

rättigheter samt förebyggande av 

brottslighet, TURVA-projektet

Uleåborgs förläggning
01.02.2017 - 

31.05.2019
506063,5 379547,62

TURVA-projektet ska främja asylsökandes grundläggande mänskliga fri- och 

rättigheter samt förebygga brottslighet. Projektet är uppdelat i tre olika delar: 1) 

insamling av forskningsbaserad information gällande brottslighet kopplad till 

asylsökande, 2) framtagning av allmänt informationsmaterial till asylsökande 

och andra invandrare gällande grundläggande och mänskliga rättigheter samt 

om viktiga bestämmelser i brottsbalken, polisen och sanktionssystemet 3) 

utveckling av våldsarbetet vid mottagningscentralerna och förvarsenheterna 

samt utbildning av personalen. Med våldsarbete avses användning av olika 

förebyggande arbetsmetoder, t.ex. utbildning i hantering av ilska. 

Så mycket forskningsbaserad information som möjligt samlas in under projektet, 

och invandrarnas erfarenheter och kunskaper används.

Projektet överensstämmer med AMIF-fondens målsättning samt samhällets 

allmänna mål för inre säkerhet.

Hela Finland både vad 

gäller forskningen och 

informationsmaterialet. 

Även våldsarbetet och 

utbildningen riktas till 

mottagningssystemet i 

hela Finland, men först 

efter pilotfasen. 

Pilotcentralerna består 

av 

mottagningscentralerna i 

Uleåborgs polisinrättning 

och Finlands 

förvarsenheter samt 

övriga 

mottagningscentralen 

som anges av 

Migrationsverket.

Polisstyrelsen

Finlands Röda Kors/Uleåborgs distrikt, 

Uleåborgs polisinrättning, Migrationsverket, 

Via Vis våldsarbete/Vuolle Setlement, 

Joutseno mottagningscentral, 

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus, 

Metsälä mottagningscentral 

seija.hamalainen@migri.fi 2016B

1 2
Migstat - Utveckling av 

statistikföringen av asyl- och 

mottagningssystemen

Migrationsverket
01.01.2016 - 

31.12.2016
186783,31 140087,48

Projektet gör en omfattande kartläggning av de nationella och internationella 

behoven av information om asylsystemet och mottagningssystemet samt bygger 

upp de informationskällor och verktyg som behövs för att tillgodose dessa 

behov i statistik- och rapporteringssystemet. Med hjälp av informationskällorna 

utarbetas en helhet av standardrapporter som ger en heltäckande beskrivning 

av uppgifterna om asyl- och mottagningssystem i en mer analytisk och lättare 

tillgänglig form än i dag. Substansexperter utbildas att använda de nya 

informationskällorna och standardrapporterna, så att de kan självständigt 

använda den information som produceras för att bedöma, styra och utveckla 

myndighetsverksamhet som anknyter till asyl- och mottagningssystemen.

Riksomfattande projekt, 

där åtgärderna dock 

genomförs på 

Migrationsverkets 

huvudverksamhetsställe 

i Helsingfors. Inom 

projektet bedrivs också 

internationellt 

samarbete.

 -  - migri@migri.fi 2015

1 1

Flow2 – Smidigare asylförfarande 

genom utveckling av myndigheternas 

undersökningsmetoder och 

datasystemverktyg

Migrationsverket
1.8.2017 - 

28.02.2019
389 354,32 292 015,74

Projektet ansvarar för det praktiska genomförandet av det gemensamma 

europeiska asylsystemet samt för tillgodoseendet av de kvalitets- och 

effektivitetsutmaningar i asylprocessen som orsakas av förändringar i den 

nationella verksamhetsmiljön. I projektet utvecklas ändamålsenlig styrning av 

asylärende i processen utifrån särdragen i ansökan, gör utredningen av ärendet 

smidigare i asylsamtalet samt förbättrar kvaliteten i beslutsfattandet och 

verktygen för att säkerställa kvaliteten genom att utveckla funktionerna i det 

elektroniska ärendehanteringssystemet. Vidare förbättras myndigheternas 

färdigheter att utreda asylsökandenas identitet och bakgrund genom att utnyttja 

sociala medier. Den smidigare och mer kvalitativa asylprocessen som projektet 

ska utveckla bidrar till att asylansökningar kan behandlas utan dröjsmål och att 

de asylsökandes rättigheter som förknippas med förfarandets kvalitet 

genomförs.

Det är fråga om ett 

riksomfattande projekt 

som berör samtliga av 

asylenhetens regionala 

verksamhetsställen och 

delvis även polisen och 

gränsbevakningsväsend

et i hela landet. 

- - laura.cupic@migri.fi 2017A

mailto:seija.hamalainen@migri.fi#
mailto:laura.cupic@migri.fi#


1 2

LAAVA (Laadunvalvonta) – 

systematisk metod för 

kvalitetskontroll för bedömning och 

statistikföring av beslut i asylärenden.

Migrationsverket
1.1.2017 - 

30.06.2018
450646,16 337984,62

I projektet tillämpas ett kvalitetskontrollsystem som är i användning i 

Nederländerna och Sverige på de nationella behoven i Finland. Syftet är att 

med hjälp av moderna statistikföringsmetoder producera visuell information från 

kvalitetsdata. Särskilt med hjälp av instrumentpanel- och aktivrapportverktyg kan 

man från de nödvändiga urvalen ta fram rapporter för kvalitetskontroll och 

laglighetsövervakning. För att tillmötesgå behoven inom kvalitetssektorn ordnar 

projektet utbildning om utvecklingsobjekt för Migrationsverkets personal som 

fattar beslut i asylärenden. Projektet utvecklar dessutom modellbeslut utifrån 

olika urval. Projektet ordnar också ett samarbetsseminarium där projektets 

resultat presenteras för EASO, UNHCR och Flyktingrådgivningen.

Projektet är 

riksomfattande.
 -  - martin.airisto@migri.fi 2016B

1 3 KARIBUNI – välkommen

Nurmijärven kunta / Nurmijärvi 

kommun, familj- och 

socialtjänsterna

04.09.2015 - 

03.09.2017
208806,54 156604,9

Syftet med projektet är att förbättra klienternas livskompetens och stödja deras 

integration i den nya livsmiljön. Befintliga resurser riktas om till samordning av 

integrationen i kommunen samtidigt som handledningen och rådgivningen till 

kvotflyktingar i det inledande skedet effektiviseras och kvotflyktingarnas kontroll 

över vardagen och kunskaper om samhället ges stöd. 

Nurmijärvi kommun med 

betoning på Klövskog 

område.

 -   - förnamn.efternamn@nurmijarvi.fi 2015

1 3

VIEKKU (Vieraat kulttuurit vierelle 

kulkemaan)

(Främmande kulturer som 

medvandrare)

Rautalampi kommun
01.10.2015 - 

30.09.2018
442280,52 331710,39

Projektet VIEKKU skapar förutsättningar för mottagning av flyktingar i 

Rautalampi kommun och stödjer den snabba integrationen av flyktingar som 

kommer till Finland i gemenskapen och samhället i samarbete mellan 

kommunen och den tredje sektorn. Kunskaperna, färdigheterna och kunnandet 

hos urbefolkningen och aktörer som medverkar i integrationsåtgärderna 

utvecklas med hjälp av utbildning och information.

Rautalampi kommuns 

område.
 - 

Lokala församlingar, föreningar (bl.a. FRK, 

MLL, Rautalammin Urheilijat osv.), enskilda 

frivilliga aktörer. TE-byrån i Norra Savolax, 

samkommunen för folkhälsoarbete i Inre 

Savolax, läroanstalter och 

medborgarinstitut.

risto.niemela@rautalampi.fi 2015

2 2 Ett hem i Hyvinge Hyvinge stad

01.03.2018–          

29.2.2020
286843,28 215132,46

Med hjälp av projektet Ett hem i Hyvinge utvecklas både offentliga tjänster och 

tredje sektorns tjänster samt tjänster som församlingarna ordnar och som 

kompletterar dem, handledning i primärskedet och samt annan 

integrationsverksamhet. Syftet med projektet är att skapa en modell, där 

myndighetsfunktioner i integrationens primärskede kompletterar det arbete som 

tredje sektorn och andra myndigheter gör och att det som slutresultat av detta 

samarbete uppstår en palett för integrationen i Hyvinge. Målet är att etablera 

organisationens verksamhet till en del av integrationshelheten. Dessutom görs 

en förhandsutredning inom projektet om de möjligheter som finns i kommunerna 

i regionen att i fortsättningen ha ett ännu närmare samarbete och att i framtiden 

inrätta en integrationsenhet i Mellersta Nyland. Förhandsutredningen jämte 

rekommendationer överlåts till Kuuma-kommissionen efter att projektet är slut.

Ett lokalt projekt, som 

har verksamhet i regel i 

Hyvinge men som kan 

utvidgas till andra 

kommuner i Kuuma-

regionen. 

Finlands Röda Kors - 

Helsingfors och 

Nylands distrikt, 

Arbetarnas 

Bildningsförbund ABF, 

Hyvinge församling, 

Yrkeshögskolan Laurea 

Ab,

Invandrarsektionen i Kuuma-kommunerna, 

ETNO i Södra Finland, 

Projektet Hemma i Finland, Projektet Styrka 

från organisationer inom integration, 

Vichtis kommun projektet Resursbanken 

miina.pyylehto@hyvinkaa.fi 2017 B



2 2

Resursbanken: 

organisationssamarbete och 

handledning till kommunerna som 

stöd för integration (Vichtis, Lojo, 

Raseborg och Högfors)

Vichtis kommun 01.04.2018–          

31.03.2020
236 369,50

 177 277,13   

Mellan kommunerna och organisationerna skapar projektet Resursbanken en 

verksamhetsmodell som bidrar till att stärka integrationen av flyktingar som 

flyttat till området. Den organisationskoordinator som anställts för projektet 

arbetar för att stärka kopplingarna mellan kommunen, organisationerna och dem 

som flyttat till landet bl.a. genom att ordna temautbildningar och -evenemang. 

Koordinatorn sammanställer också skriftligt material, som ger organisationerna 

arbetsredskap för integrationsarbetet och på så sätt främjar uppkomsten av nya 

aktiviteter och effektivare utnyttjande av befintliga aktiviteter. Dessutom skapar 

den gemensamma handledaren som Vichtis och Högfors anställt för den 

frivilliga verksamheten en klar struktur och regler för obundet frivilligt arbete för 

organisationer i regionen. Med dessa åtgärder effektiveras integrationsarbetet 

både inom kommunerna och den tredje sektorn och stärks det regionala 

samarbetet. 

Målområdena för 

projektet är Vichtis 

kommun, Lojo stad, 

Högfors stad och 

Raseborgs stad.

Lojo stad, Raseborgs 

stad, Högfors stad.

Hiisi Institutet (medborgarinstitut, vars 

verksamhetsområde är Lojo, Vichtis och 

Sjundeå), Apuomena ry:s Center för 

medborgarverksamhet, Lohjan 

Monitoimikeskus ry, Finlands Röda Kors 

avdelning i södra Lojo, Vichtis församling, 

Yöjalka ry, Maahanmuuttajien 

Kulttuurikeskus Raaseporissa – 

Invandrarnas Kulturcentrum i Raseborg 

(MaKuRa ry), 

Emmaus – Westervik r.f. (MiNi ry), 

Mannerheims barnskyddsförbund Nylands 

distrikt rf, 

Finlands Röda Kors Karis – Pojo och 

Ekenäs– Tenala avdelningarna (FRK)

hilkka.lyden@vihti.fi 2017 B

2 2

Kotoisa - utvecklingsprojekt för att 

placera ut tredjelandsmedborgare och 

göra dem delaktiga

Jyväskylä stad 01.03.2018–           

31.12.2019
200 311, 61 149438,91

Inom projektet Kotoisa prövas olika metoder för att öka delaktigheten och 

välmåendet för tredjelandsmedborgare i sårbar ställning, bl.a. genom klientråd, 

erfarenhetsexpertis, integrerande social rehabilitering och boendehandledning. I 

projektet utvecklas en modell för uthyrning i andra hand och ett servicelöfte för 

boendehandledning och -rådgivning i anslutning till det, samt en modell för 

social rehabilitering som genomförs med ett integrerande arbetssätt. Med 

servicelöftet som rör boende förebyggs boendeproblem. Genom 

boendehantering och delaktighet ökas klienternas kontroll över livet, varvid 

kommuninvånarnas välmående ökar och den som ska integreras kan fokusera 

på integrationen. Genom att öka delaktigheten ökas interaktionen i kommunen 

mellan tredjelandsmedborgare och det mottagande samhället. 

I huvudsak Jyväskylä 

stad, men Laukas 

kommun och NTM-

centralen i Mellersta 

Finland är med som 

samarbetsparter och 

säkerställer projektets 

regionala 

genomslagskraft. 

 -

Green Care Könkkölä ry, Jyväskylän vuokra-

asunnot, 

Monikulttuurikeskus Gloria ry, NTM-

centralen i Mellersta Finland, Laukas 

kommun, Jämsä stad

elina.hienola@jkl.fi 2017 B

2 2

Gemensam integration - grupp- och 

familjespecifik frivillig verksamhet till 

stöd för integrationen av barnfamiljer 

med invandrarbakgrund

Rädda Barnen rf 05.03.2018–                  

28.02.2020
329 274,29 246 955,72

Inom projektet utvecklas professionellt handledd frivillig verksamhet till stöd för 

barnfamiljer med invandrarbakgrund. Verksamheten genomförs både grupp- 

och familjespecifikt.  Syftet med stödet i gruppform är att stärka familjernas 

nätverk och erbjuda erfarenheter i form av social gemenskap. För att stärka 

aktörskap tar gruppverksamheten fasta på sakkunskapen som de medverkande 

barnen och familjerna har om de egna behoven och deras önskemål. Familjer 

med invandrarbakgrund bjuds in som kamratutvecklare. På det här viset 

identifieras deltagarna inte som stödmottagare eller som representanter för en 

viss kultur i och med att de deltar utan som experter på den egna kulturen och 

de egna behoven. Gruppverksamheten leds av en expert och deltagarna är 

frivilliga urfinländare som bjuds in eller familjer som redan har integrerats samt 

de familjer som nyligen har fått asyl. Genom kamratutveckling kommer man 

med idéer till och genomför familjespecifika stödformer som är baserade på 

frivillighet för barn och familjer. 

Projektets 

verksamhetsområden är 

Mellersta Finland 

(Jyväskylä och 

Jyväskyläregionen) och 

Norra Finland (Uleåborg 

och Uleåborgsregionen).

 - 

Jyväskylä stad, Uleåborgs stad, 

Setlementti Vuolle ry. (Uleåborg), 

Monikulttuurikeskus Gloria (Jyväskylä), 

Monikulttuurikeskus Villa Victor (Uleåborg), 

Uleåborgs flyktingförläggning, Oulun Ensi- ja 

turvakotiyhdistys, 

Uleåborgs flyktingförläggning, 

Oulun Ensi- ja turvakotiyhdistys, Laukas 

kommun, Äänekoski kommun, 

Keski-Suomen yhteisöjen tuki (KYT),  

Keski-Suomen Ensi- ja turvakotiyhdistys, 

Keski-Suomen monikulttuuristen yhdistysten 

liitto Wari ry. 

hanna.tulensalo@pelastakaalapset.fi 2017 B

2 2

Projektet Stöd för utvecklingen av 

familjegrupphemsverksamhet och 

integration av ensamkommande 

minderåriga i Nyland, projektet 

TUKENA

NTM-centralen i Nyland 01.03.2018–                   

29.02.2020
557988,52 418491,39

Utvecklar traumamedvetet arbete som överskrider organisations- och 

kommungränserna och stärker kunnande inom psykosocialt stöd vid enheterna 

för minderåriga i Nyland. Inom projektet utvecklas även en genomgripande 

samverkan mellan kommunerna och boendeenheterna för att öka de ungas 

välmående, kartlägga tjänsterna och förebygga marginalisering. Inom projektet 

anställer SOS-barnbyar en grupp, som består av psykologer som är 

specialiserade på behandling av trauma och två andra yrkesutbildade personer 

inom social- och hälsovård (en ergoterapeut och en psykiatrisk sjukskötare). 

Projektet administreras, leds och utvärderas tillsammans med NTM-centralen. 

NTM-centralen anställer en arbetstagare, som har i uppgift att utveckla 

verksamheten med minderåriga regionalt, ordna utbildningar, förenhetliga 

praxisen för boendeenheterna. I projektet vill man engagerade unga i 

planeringen av verksamheten genom att sammankalla klientråd som består av 

invånarna vid boendeenheterna. 

Nyland. God praxis 

delas även nationellt via 

webbplatsen 

kotouttaminen.fi.

SOS-Barnbyar Kompetenscentret för integration vid Arbets- 

och näringsministeriet

satu.nila@ely-keskus.fi 2017 B

mailto:hilkka.lyden@vihti.fi#
mailto:elina.hienola@jkl.fi#
mailto:hanna.tulensalo@pelastakaalapset.fi#


2 2 Vår gemensamma kommun Grankulla stad
1.2.2017 – 

31.01.2020
344 926,30 258 694,72

Det inledande skedet av integreringen av invandrare främjas genom att stärka 

invandrarnas delaktighet, livshantering och förmåga att handla på eget initiativ i 

det finländska samhället. Kunnandet hos tjänsteinnehavare som arbetar med 

invandrare utvecklas och kommuninvånare och aktörer på tredje sektorn 

aktiveras att delta i integrationsverksamhet. Samordningen mellan kommunerna 

och tredje sektorn utvecklas för att hitta en effektiv modell för samarbetet som 

också kan användas efter projektet. Samarbete mellan två kommuner främjar 

kommunernas nätverksbygge och gemensamma inlärning i fråga om både 

konkreta utmaningar och bästa förfaranden. Projektet skapar en modell där en 

liten kommun genom myndighetsåtgärder och kommuninvånarnas aktiva 

medverkan kan få invandrare att uppleva att de är jämlika invånare i kommunen 

som är informerade om hur man använder kommunens tjänster och som får 

snabbt inträde i det finländska samhället.

Projektet verkar lokalt i 

Grankulla stads och 

Kyrkslätt kommuns 

område men samarbetar 

också med Esbo stad 

och Nurmijärvi och 

Vichtis kommuner. 

Kyrkslätt kommun

Grankulla svenska församling, Grani närhjälp rf, Rehabiliteringscentret för tortyroffer, Mannerheims Barnskyddsförbund - Grankulla, Kauniaisten suomalainen seurakunta, Helsingfors Diakonissanstalt, Kauniaisten martat, Grankulla företagare, Esbo stad, Nurmijärvi kommunaino.nenola@kauniainen.fi 2016B

2 2

Hemma i staden – boendeträning för 

unga och barnfamiljer med 

invandrarbakgrund i Esbo och 

Uleåborg 

Esbo stad
28.02.2017 – 

31.12.2019
569 999,99 427 499,99

Projektet planerar och genomför en helhet av boendeträning för unga och 

barnfamiljer med invandrarbakgrund. Målet är att en så stor del av de nyanlända 

unga och familjerna med invandrarbakgrund deltar i träningen. Utöver 

deltagande i lektionsundervisning övar får deltagarna öva sådana praktiska 

färdigheter som behövs i anslutning till boendet. Övningarna görs i 

övningsbostäder. Träningen omfattar bland annat utbildning i att söka bostad, 

skötsel av hemmet, hantering av ekonomiska frågor som gäller boende samt 

hyresgästens rättigheter och skyldigheter. Illustrerade anvisningar och praktiska 

övningar har en framträdande roll i träningen. Träningen omfattar även 

introduktionsutbildning i hur man söker bostad och hjälp med att söka bostad i 

syfte att hitta lämpliga bestående boendelösningar till klienterna hos 

hyresvärdar. Träningen består av ca 6–8 undervisningstillfällen. I träningen ingår 

individuella möten som genomförs i samarbete med den myndighet som 

ansvarar för integreringsarbetet. Träningen genomförs huvudsakligen genom 

samarbete mellan de aktörer som deltar i projektet.

Esbo och Uleåborg

NAL-palvelut Oy, Esbo 

Bostäder Ab , 

Oulunseudun 

Nuorisoasuntoyhdistys 

ry (Osna)

Ungdomsbostadsförbundet rf (NAL), 

Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry, 

Uleåborg stad, Finlands Flyktinghjälp rf, 

Miljöministeriet, Åtgärdsprogrammet för 

förebyggande av bostadslöshet AUNE 

henna.leppamaki@espoo.fi 2016B

2 2

Familjevård integrerar! – 

Utveckling av familjevården av 

barn och unga som kommit till 

Finland utan vårdnadshavare

Rädda Barnen rf
01.02.2017 – 

31.01.2019
338 459,03 253 844,27

Projektets mål är att 1) under projektet rekrytera infödda finländare och 

invandrarfamiljer till familjevårdare. 2) skapa en modell för träning av 

familjevårdare. Under projektet ordnas två träningsgrupper per år 

(1/regionkontor) för nya familjevårdare. 3) När placeringarna i familjer inleds 

skapas en stödmodell för familjevårdare och barn/unga. Ett mål är också att i 

samarbete med aktörer i regionerna utveckla stöd i form av träning eller 

utbildning till aktörer som tillhandahåller privata inkvarteringstjänster. 

Huvudstadsregionen och 

Tammerforsregionen.
 - 

NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i 

Nyland, Tammerfors stad, invandrar- och 

barnskyddstjänster, Esbo stad, invandrar- 

och barnskyddstjänster, Pesäpuu ry, 

Finlands Flyktingtjänst rf, Setlementti 

Tampere, Perheryhmäkoti Satakieli

paula.marjomaa@pelastakaalapset.fi 2016B

2 2
MATEAS – Invandrare som klienter 

hos hälsovårdstjänsterna
Tammerfors yrkeshögskola

 1.2.2017 – 

31.01.2020
360 000,00 270 000,00

Projektet gör de finländska hälsovårdstjänsterna och den tredje sektorns 

verksamhet som stödjer dessa tjänster transparenta och tillgängliga för 

invandrare. Projektet utvecklar och testar en inskolningsmodell som gör det 

lättare för invandrare att agera som klienter hos hälsovårdstjänsterna. För 

yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och aktörer inom den tredje 

sektorn utvecklas och testas en utbildningshelhet om produktion av kulturellt 

sensitiva tjänster och multikulturella möten särskilt med tanke på 

specialbehoven hos invandrare från tredjeländer.

Birkaland

Birkalands 

sjukvårdsdistrikt, 

Evangelisk-lutherska 

kyrkliga samfälligheten i 

Tammerfors, 

Tammerfors stad

Yrkeshögskolorna, invandrarföreningarna i 

Birkaland, Finlands Röda Kors Tavastlands 

distrikt, producenter av integrationstjänster i 

Birkaland

tutta.tanttari@tuni.fi 2016B

2 2

MARJAT – Främjande av integreringen 

av invandrare genom hälsa och 

välbefinnande

Åbo Yrkeshögskola
01.02.2017 – 

31.07.2019
188 598,79 141 449,09

Projektet främjar invandrarnas integration och hälsa samt utvecklar kunnandet 

hos aktörer i organisationer och hos yrkesutbildade personer inom hälso- och 

sjukvården. Projektet stödjer invandrarnas delaktighet samt utvecklar 

användningen och handledningen i användningen av tjänsterna. Samarbetet 

mellan den offentliga och tredje sektorn och yrkeshögskolan inom stödet till 

integreringen och hälsofrämjandet intensifieras. Projektet skapar en samarbets- 

och verksamhetsmodell för olika aktörer i syfte att utveckla befintliga hälsovårds- 

och välfärdstjänster. Organisationernas kunnande utökas genom att utbilda 

aktörer i organisationerna samt nuvarande och kommande yrkesutbildade 

personer.

Egentliga Finland
Åbo stad, Sateenkari 

Koto ry/Opetuskoti 

Mustikka

Avicenna ry, YHDESSÄ-yhdistys / 

TOGETHER Association ry, Finlands Röda 

Kors Egentliga Finlands distrikt, Salo stad 

anu.puodinketo-wahlsten@turkuamk.fi 2016B



2 2 Stig in! Astu sisään! Come In!
Centret för livslångt lärande, 

Åbo Akademi

1.2.2017 – 

31.01.2020
533 333,33 399 999,99

Stig in/Astu sisään/Come In! är ett projekt där kunskap och erfarenhet, som 

berör inkludering av nyanlända flyktingar, sprids i tvåspråkiga kommuner i form 

av konferenser, samt i hela landet genom nätverksbildning och via projektets 

tvåspråkiga portal. Konferenserna byggs upp dels av föreläsningar kring 

internationell, nordisk och nationell akademisk forskning på området, dels av 

workshops där praxis och arbetsmetoder såväl i Finland och Norden som i 

övriga världen presenteras och utvärderas. Konferenserna bidrar till 

nätverksbildning mellan deltagarna från de olika kommunerna, men även till 

nordiska kontakter och utbyte. Material i form av föreläsningar, presentationer 

och videoinspelningar dokumenteras i projektets webbportal.

Projektet sker i hela 

Svenskfinland så att 

konferenser ordnas i 

olika delar av och på 

olika orter i Österbotten, 

Egentliga Finland och 

Nyland.

Svenska social- och 

kommunalhögskolan vid 

Helsingfors universitet, 

Folkhälsan Utbildning 

Ab 

Migrationsinstitutet, Helsingfors universitet 

Utbildnings- och Utvecklingstjänster HY 

plus, Jyväskylä universitet, centralen för 

tillämpande språkforskning

satu.laitila@abo.fi 2016B

2 2 Integrationsprojektet i Orimattila stad Orimattila stad
28.02.2017–27.02.

2020
210 000,00 157 500,00

Integrationsprojektet skapar beredskap att ta emot flyktingar i kommunen och 

utvecklar en verksamhetsmodell för organisering av integrationstjänsterna både 

lokalt och genom regionalt samarbete. Projektet stödjer i synnerhet utsatta 

tredjelandsmedborgare genom åtgärder som gör det möjligt att förbättra 

flyktingarnas delaktighet, välbefinnande och livshantering. Åtgärderna stödjer 

invandrarnas inlärning av ett nytt språk och en ny kultur samt deras livshantering 

och vardagsfärdigheter. Huvudvikten ligger på utveckling av åtgärderna i 

samarbete med den tredje sektorn. Under projektet förstärks personalens 

kunnande och kunskaper om förhållandena i flyktingarnas avgångsländer och 

deras särskilda behov. Ett centralt mål är att främja de etniska relationerna och 

jämlikheten i staden. Projektet länkar till utvecklandet på regionnivå och på 

riksplanet. Det utnyttjar goda verksamhetsmodeller som redan provats i 

praktiken.

Projektet genomförs i 

Orimattila stads område. 

Vid behov samarbetar 

projektet med andra 

kommuner som har 

integrationsverksamhet i 

Päijänne-Tavastland. 

 -

Finlands Röda Kors avdelningen i 

Orimattila, Mannerheims 

Barnskyddsförbund avdelningen Orimattila, 

Orimattilan ev. lut. seurakunta, Lahtis 

stad/Regionala servicepunkten för 

integration Alipi, Orimattilan 

Helluntaiseurakunta, Ampu 4H-yhdistys

paivi.pitkanen@orimattila.fi 2016B

2 2 Myintegration.fi Tavastehus stad
28.02.2017 – 

31.12.2019
410 299,48 307 724,61

Myintegration.fi är en tjänst som främjar synligheten och tillgängligheten av 

verksamheter som gäller integrationen i området. Projektet har tre delområden 

1) Den integrerades perspektiv samt en systematisk metod för att skapa en mall 

för digital kartläggning av utgångsdata. I fortsättningen kan mallen 

vidareutvecklas till en digital integrationsplan. I den digitala plattformen utnyttjas 

spelpedagogik för att hjälpa användarna att lära sig om regionen och dess 

tjänster, Finlands historia och det finländska samhället samt för att hjälpa 

användarna att hitta arbete och ge dem råd i bostadsfrågor. 2) Den informativa 

delen, som erbjuder serviceguider på flera språk som är tillgängliga för alla. 3) 

Den funktionella delen, som innehåller en webbkurs i samhällskunskap. Kursen 

är en pedagogiskt ändamålsenlig helhet för självstudier. På detta delområde 

genomförs mobil handledning i det inledande skedet av integreringen för 

personer som behöver detta stöd. Här erbjuds användaren också möjlighet till 

digital självutvärdering av sitt servicebehov.

Projektet fungerar i 

Tavastehus region men 

kan utvidgas till att 

omfatta hela landskapet. 

 - 

Tavastlands yrkeshögskola, 

Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Hämeen 

Setlementti ry 
tarja.mikkola@hameenlinna.fi 2016B

2 2 Jane, rådgivning på fältet Helsingfors stad
01.03.2018–          

29.02.2020
839995,27 629996,45

Jane är ett projekt som främjar jämställdhet med rådgivning på fältet och vars 

målgrupp är personer som kommit från tredjeländer och som riskerar att 

marginaliseras. Projektet för ut verksamhet som aktiverar flerspråkig 

servicehandledning, information och delaktighet till förorterna. Janes 

huvudkontor finns i köpcentret Puhos, men verksamheten, utbildningshelheterna 

och den engagerande verksamheten genomförs på olika håll i Helsingfors. 

Målområden: Östra centrum, Nordsjö, Gårdsbacka, Malm och Västra 

Helsingfors. Jane är ett projekt med flera aktörer, där organisationerna och 

kommunal service fungerar sida vid sida och främjar tillsammans målgruppens 

välmående och lika rätt till delaktighet. Under projektet uppstår för aktörerna 

gemensam verksamhetsplattform för rådgivning och ett sätt att arbeta 

tillsammans. Projektet erbjuder grupprådgivning och utbildning samt individuell 

servicehandledning och rådgivning. Projektet främjar målgruppens 

demokratimedvetenhet, hemsäkerhet och aktiv delaktighet. Samarbetsparterna 

är fem invandrarorganisationer, Huvudstadsregionens Närståendevårdare och 

Vänner rf, POLLI och tre av Helsingfors verksamhetssektorer.

Helsingfors

Monik ry, 

Kalliolan Nuoret ry, 

Meilahden seurakunta

 - tiina.kevatpuro@hel.fi 2017 B



2 2

VOIMA Yhteistyöstä voimaa 

kotouttamiseen

Kraft till integrationen genom 

samarbete

Iisalmi stad
01.01.2016 - 

31.12.2017
146077,93 109558,44

Projektet VOIMA koncentreras på samordning och utveckling av 

myndigheternas och organisationernas samarbete inom integrationsåtgärder. 

Syftet med projektet är att aktivera aktörer i den tredje sektorn och att öka deras 

delaktighet. Invandrare behöver stöd när de uträttar ärenden hos myndigheter, 

men också när de gör det i andra instanser. Samordnat frivilligarbete ger en 

betydande extra resurs inom arbetet för integration. 

 Idensalmi, Lapinlahti 

och Sonkajärvi.
 - 

FRK:s lokalavdelningar

Ylä-Savon seurakuntayhtymä (Idensalmi, 

Lapinlahti och Sonkajärvi församlingar) 

Rädda barnen rf. Idensalmi 

Ylä-Savon ensi- ja turvakotiyhdistys ry 

Mannerheims Barnskyddsförbund, 

Idensalmi avdelning  

Iisalmen Nuorisontuki Ry 

kirjaamo@iisalmi.fi 2015

2 2 Frendi
Föreningen Luckan i 

huvudstadsregionen r.f.

01.03.2016–28.02.

2018
160657,1 120492,82

I projektet Frendi skapas naturliga mötesplatser för infödda och unga 

invandrare. De studerande i den förberedande undervisningen LUVA / VALMA 

träffar studerande som studerar på svenska gymnasier. Båda grupperna 

introduceras i mötena innan de sammanförs. Sammanlagt två elevgrupper 

utbildas. Målet är att de studerande tillsammans ska gå igenom 

lärandeprocessen, utreda och framföra saker tillsammans. De studerande får 

en kursdagbok i projektet där de dryftar faktorer som främjar lärandet.

Huvudstadsregionen, 

Borgå, Kyrkslätt
 -  - jessica.lerche@luckan.fi 2015

2 2 TAKU, Jämlik kommuninvånare

Helsingfors stad, Stadskansliet, 

Delaktighet och 

rådgivningsenhet

01.04.2016 - 

30.09.2017
242141,37 181606,02

I projektet samarbetar förvaltningarna inom Helsingfors stad med moskéer och 

muslimska föreningar för att utveckla nya, dialogiska och narrativa modeller för 

servicehandledning och rådgivning som når dem som får minst stöd för sin 

integration och som förstärker de muslimska föreningarna som producenter av 

stödtjänster och rådgivning för integration. Projektet fokuserar på att omplanera 

serviceinformationen samt på att synliggöra de möjligheter att påverka som 

invånar- och föreningsverksamheten har. Projektet baseras på en jämlik dialog 

som övas in och används för att skapa bestående strukturer på olika nivåer 

inom samarbetet.

Projektet betonar partnersamarbete mellan flera aktörer och dubbelriktade 

åtgärder för ökad attitydmässig flexibilitet. Projektet producerar nya 

verksamhetssätt och hjälper organisationsaktörer att bygga upp 

integrationsstödjande tjänster på sina egna språk.

Helsingfors  - 

Resalat, Islamilainen Yhdyskunta 

Islamic Multicultural Dawa Center 

Helsingfors stadsbibliotek 

Helsingfors stads utbildningsverk 

Helsingfors stads barnomsorgsverk 

Helsingfors stads social- och 

hälsovårdsverk 

Helsingfors stads ungdomscentral

Helsingfors stads idrottsverk 

Stadskansliets enhet för invandring och 

sysselsättning

Stadskansliets säkerhetsenhet 

kaupunginkanslia@hel.fi 2015

2 2
Projektet Organisationer ger 

integrationen styrka
NTM-centralen i Nyland 

1.2.2017 – 

31.01.2019
520 000,00 390 000,00

Projektet skapar ett datasystem som gör det möjligt för personal som ger 

handledning till invandrare inom kundservicen och för invandrarna själva att 

effektivare hitta olika organisationers tjänster. Projektet förbättrar samarbetet 

mellan organisationer och myndigheter genom distribution av information och 

material av olika slag. Målet är också att öka samarbetet mellan 

organisationerna. Organisationer och myndigheter uppmuntras till gemensamt 

utvecklingsarbete och nätverksbygge genom seminarier och utbildningar. Med 

hjälp av utbildningar förbättras förmedlingen av information och bra 

arbetsmetoder mellan aktörerna. 

Nyland och minst 3 

andra NTM-områden.
 - 

African Care ry, Moniheli ry, Finlands Röda 

Kors, Väestöliitto, Arbets- och 

näringsministeriet, Kompetenscentret för 

integration av invandrare

jaana.suokonautio@ely-keskus.fi;

bahar.mozaffari@ely-keskus.fi
2016B

2 2 Finland i fickan

Lahtis stad, social- och 

hälsovårdsväsendet, Regionala 

servicepunkten för integration 

Alipi

01.02.2017 – 

31.10.2018
198313,68 148735,26

Projektet Finland i fickan erbjuder ett nytt, kostnadseffektivt sätt att hjälpa 

invandrare att integreras snabbare och mer meningsfullt. Målet är att utveckla 

en ny användarvänlig videobaserad tjänst med hjälp av vilken invandrare lär sig 

finska och får information om hur de ska handla i olika situationer. För att 

invandrare ska få störst nytta av videoklippen använder vi arabiska, 

dari/persiska och engelska som stödspråk i dem. Plattformen är fritt tillgänglig 

på internet för alla utan koder eller nedladdningar. Projektet har som mål att 

implementera videobiblioteket i olika tjänster som invandrare använder i 

Päijänne-Tavastland och att hjälpa invandrare att integreras runt om i Finland. 

Med hjälp av tjänsten får många olika aktörer möjlighet att informera invandrare 

om hur man använder tjänsterna (t.ex. Posten, kollektivtrafiken).

Kommunerna i 

serviceområdet för 

regionala servicepunkten 

för integration Alipi: alla 

kommuner i Päijänne-

Tavastland samt Itis, 

Mörskom och Pukkila. 

Samarbete görs också 

på riksplanet, till 

exempel med 

Kyrkostyrelsen som 

verkar i hela landet. De 

videoklipp som projektet 

producerar får användas 

avgiftsfritt överallt i 

Finland. 

Suomi taskussa Oy

Koulutuskeskus Salpaus, Lahden 

kansanopisto, Kyrkostyrelsen, Lahtis stad 

Bildningsväsendet (inkl. den grundläggande 

utbildningen, småbarnsfostran och 

förskoleundervisning, motion och idrott samt 

kultur) och andra förvaltningar, 

Samkommunen för välfärd i Päijänne-

Tavastland/Invandrartjänster

jenni.korjus@lahti.fi 2016B



2 2
Starttivoimaa

Startkraft
Röda Korset

01.01.2016 - 

31.12.2018
577639,15 433229,36

Projektet genomförs i form av samarbete mellan Röda Korsets centralbyrå och 

distrikt. I projektet deltar sammanlagt sju FRK-distrikt. Många andra 

organisationsaktörer och lokala myndigheter inbjuds att delta i verksamheten. 

Integrationsmodeller utvecklas för integrationstjänsterna i det inledande skedet. 

Projektet samlar modeller, utbildningar och ny verksamhetskultur till 

servicehelheten för det inledande skedet. Projektet stödjer och förstärker det 

lokala organisationsfältet. Projektet erbjuder frivilliga utbildning och 

frivilliguppgifter av ett nytt slag. Frivilliguppgifterna handlar om integrationsstöd, 

språk, kultur och lokalkännedom. Projektet erbjuder lokala aktörer 

verksamhetsresurser och handledning. I arbetet används 

gemenskapsorienterade verksamhetsmetoder som implementeras lokalt. 

Projektet främjar dialog och överenskommelser om integrationsåtgärderna med 

myndigheterna och erbjuder åtgärder som lämpar sig för de lokala behoven till 

servicehelheten för det inledande skedet.

Riksomfattande/ 

7 distrikt inom Röda 

Korset, 30 orter/FRK-

avdelningar runt om i 

landet samt 50 andra 

organisationer och 

föreningar medverkar.

Projektet inleds i 

följande FRK-distrikt: 

Helsingfors och Nyland, 

Tavastland, Sydöstra 

Finland, Savolax-

Karelen, Egentliga 

Finland, Österbottens 

svenska distrikt och 

Åbolands distrikt.  De 

orter på vilka nya 

flyktingförläggningar har 

öppnats deltar i 

projektet.

 -

FRK:s distrikt för Savolax-Karelen, Sydöstra 

Finland, Österbotten, Åboland, Tavastland, 

Egentliga Finland, Helsingfors och Nyland, 

kommuner, TE-byråer och organisationer, 

särskilt invandrarnas egna organisationer. 

erja.rainikainen@punainenristi.fi 2015

2 2

KEPELI - Kotoutumista kehollisilla ja 

pelillisillä menetelmillä Integrering 

genom kroppsliga och spelinspirerade 

metoder

Metropolia Yrkeshögskola
01.02.2016 - 

31.10.2018
298986,67 224240

Projektet Kepeli utvecklar integrationsfrämjande kroppsliga och spelbaserade 

metoder för invandrargrupper. Målet är att skapa inspirerande och verkningsfulla 

metoder som förstärker invandrarnas kunskaper i finska språket och om det 

finska samhället samt ökar deras livskompetens och självkännedom. En del av 

metoderna lämpar sig också för situationer där invandrare möter 

majoritetsbefolkningen till exempel i läroanstalter. Projektet ordnar 

samarbetsforum för representanter för huvudstadsregionens kommuner och 

invandrarorganisationer. På dessa forum ges information om behoven i 

integrationens inledande skede. Projektet utarbetar också en bedömningsram 

som används för att samla in systematisk information om Kepeli-metodernas 

effektivitet. Information som inhämtats på forumen och med bedömningsramen 

utnyttjas för att utveckla metoderna. Om metoderna utarbetas materialpaket, 

metodinstruktioner och videohandledningar samt ordnas utbildning. 

Huvudstadsregionen. 

African Care ry, Pro-

tukipiste ry, 

Urheiluopisto 

Kisakeskus

Handikappforum rf/ Stödcentret för 

funktionshindrade invandrare, Kalliolan 

Setlementti/Invånarhuset i Böle, Finlands 

Flyktinghjälp rf, Esbo, Helsingfors och 

Vanda städer, Axxell Utbildning Ab, 

Lyömätön Linja Espoossa ry/Miehen Linja, 

Moniheli ry 

kirjaamo@metropolia.fi 2015

2 2

Sata omenapuuta - moninuorinen 

Suomi

Hundra äppelträd – ett Finland med 

många unga

Åbo Yrkeshögskola
01.01.2016 - 

31.03.2018
452997,2 339747,9

Projektets huvudmål är att stödja integrationen av unga från tredjeländer, 

särskilt utsatta unga, i Åbo, Nystad och Reso. Med hjälp av aktivitetsorienterade 

verkstäder och evenemang ges stöd till de ungas identitet och deras färdigheter 

att påverka samhället. Projektets största evenemang är jubileumsevenemanget 

”Hundra äppelträd”, som ordnas för att fira Finlands hundraårsjubileum. Inom 

projektet bedrivs forskning som dokumenterar det utvecklingsarbete som görs. I 

undersökningen utreds erfarenheterna hos de unga i målgruppen samt 

invandrarnas och majoritetsbefolkningens beredskap att möta varandra. 

Undersökningsresultaten används i projektets utvecklingsarbete samt som en 

del av utbildningarna. Utbildningen förstärker det kulturmedvetna kunnandet hos 

kommunernas och organisationernas anställda. Projektet ökar den 

dubbelriktade integrationen av unga från tredjeländer och majoritetsbefolkningen 

och bidrar till att minska den lokala radikaliseringsutvecklingen.

Migrationsinstitutet, 

Brahea-centret vid Åbo 

universitet, 

Humanistinen 

ammattikorkeakoulu Oy, 

Turun Kanava Nuoriso 

ry, Åbo stad, 

fritidssektorn, Nystad, 

Uudenkaupungin 

Urheilijat/Korihait

 - 

Turun ensi- ja turvakoti ry 

Reso stad

Turun Kristillinen opisto

FRK/Egentliga Finlands distrikt 

LSSRY – Länsi-Suomen Somaliseura ry  

KNOLS Suomi, Kurdistanin Nuorten ja 

Opiskelijoiden Liitto – Suomi ry  

Ashti Yhdistys ry 

Liikkukaa ry 

Åbo Utlänningsbyrå 

ammattikorkeakoulu@turkuamk.fi 2015

2 2

Siltoja rakentamassa Joensuun 

seudun maahanmuuttajapalvelujen 

kehittämis- ja käynnistämishanke  

Bygga broar Projekt för utveckling 

och etablering av invandrartjänster i 

Joensuuregionen

Joensuun kaupunki / Joensuu 

stad, konsernihallinto

01.01.2016 - 

30.06.2018
464520,54 348390,4

I projektet utvecklas stödtjänster för det inledande skedet av integrationen av 

personer som kommit som flyktingar till Joensuuregionen, t.ex. lättillgänglig 

rådgivning på invandrarnas eget språk samt helheter för utbildning i språket, 

kulturen och samhällskunskap. Målet är att främja invandrarnas delaktighet och 

anpassning till samhället samt på längre sikt även deras förutsättningar att få 

sysselsättning. Projektet kartlägger och upprätthåller kompetensen hos 

anställda i kommunerna i regionen samt erbjuder samarbetsparter och 

kommuninvånare kunnande i integrations- och invandringsärenden. Projektet 

bidrar till att främja uppkomsten av goda etniska relationer mellan 

befolkningsgrupperna i regionen. Verksamheten i projektet siktar på att utveckla 

och etablera en verksamhetsmodell för integrationsarbetet i kommunerna i 

Joensuuregionen. Genom verksamhetsmodellen blir det möjligt att tillhandahålla 

jämlika och klientorienterade tjänster för flyktingar och andra invandrare i 

regionen. 

Joensuuregionen 

(Joensuu, Kontiolax, 

Libelits, Outokumpu, 

Juga och Polvijärvi). 

Samarbete med andra 

kommuners 

samarbetsområden, till 

exempel 

Järvenpääregionen och 

kommunerna i Övre 

Savolax. 

 - 

Libelits kommun 

Kontiolax kommun 

Outokumpu stad 

Östra Finlands universitet, Utbildnings- och 

utvecklingstjänsterna Aducate 

FRK, Savolax-Karelens distrikt 

Joensuun Setlementti ry 

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry  

kirjaamo@jns.fi 2015



2 2
MIELI - Modell för preventiv 

mentalvård för invandrare
Pudasjärvi stad

1.2.2017 –  

31.03.2019
289 808,12 217 356,09

I projektet utarbetas för Pudasjärvi en ny modell för upprätthållande av 

invandrarnas psykiska hälsa. Verksamhetsmodellen förebygger psykiska 

problem och främjar möjligheterna att få vård vid rätt tidpunkt. Servicesystemet 

utvecklas genom att skapa en verksamhetsmodell för multiprofessionellt 

nätverkssamarbete, erbjuda anställda som möter invandrare i sitt arbete 

inskolning och påbyggnadsutbildning, utveckla samarbetet med den tredje 

sektorn, effektivisera det uppsökande arbetet och avlägsna hinder för att få 

vård. Invandrarnas kunskaper om psykisk hälsa och psykiska problem samt om 

mentalvårdstjänster och andra stödtjänster utökas. Dessutom inleds 

gruppverksamhet och former av kamratstöd som upprätthåller psykisk hälsa.

Pudasjärvi och Norra 

Österbotten
 - FRK Pudasjärvi krets, Monikulttuuriyhdistys 

Kameleontti

marja-liisa.hiironen@pudasjarvi.fi; 

tarja.hemmila@pudasjarvi.fi
2016B

2 2

Nationella kulturellt sensitiva metoder 

för utvärdering av funktionsförmåga 

och mobil applikation för inledande 

kartläggning.

Institutet för hälsa och välfärd 

THL

28.2.2017 - 

31.05.2019
347 263,90 260 447,92

Projektet utvecklar kulturellt sensitiva metoder för utvärdering av 

funktionsförmågan som används i hela landet i det inledande skedet av 

integreringen av kvotflyktingar och invandrare från förläggningar. Projektet 

främjar också kulturen för e-tjänster genom att utveckla en mobil applikation 

som gör det möjligt att använda utvärderingsmetoderna. Projektet stödjer i 

synnerhet identifieringen av servicebehoven hos och integreringen av utsatta 

tredjelandsmedborgare och invandrare som behöver särskilt stöd av andra 

orsaker. Projektet ökar kunskaperna hos personal som medverkar i det 

inledande skedet av integreringen om vilken betydelse hälsa, välbefinnande och 

funktionsförmåga har i integrationsprocessen.

Projektet siktar på att få 

genomslag på riksplanet 

och bygga en metod 

som tillämpas enhetligt i 

hela landet.

 - Arffman Consulting Oy hannamaria.kuusio@thl.fi 2016B

2 3

ERSUS - Lätt att läsa - uttala - förstå - 

tjänsten
Migrationsverket

01.03.2018–31.10.

2019
 228 553,93  171 415,45   

Inom projektet utvecklas innehållet i de begäranden om komplettering och 

skriftliga/muntliga anvisningarna som används i uppehållstillståndsförfarandet till 

klartext och görs kundorienterat i samarbete med övriga aktörer. Projektets mål 

är att öka självständig ärendehantering bland Migris asylsökande/klienter genom 

anvisningar och handledning på klarspråk och med rätt kvalitet. Migri vill 

underlätta bland annat ärendehantering för familjemedlemmar till personer som 

erhållit internationellt skydd, så att klientens behov av att anlita biträden eller 

intressentmyndigheter minskar, när en större del av klienterna får den service 

de behöver och uppmuntras använda elektronisk ärendehantering. Personal 

som har utbildats med hjälp av projektet lär sig kundorienterat tänkande och att 

förutom kundrådgivning på de inhemska språken producera tydlig 

kundrådgivning på främmande språk både skriftligt och muntligt i olika 

rådgivningssituationer. Tjänsten når allt bättre flera kundgrupper och 

processerna blir öppnare och mer transparenta och rättssäkerheten ökar.

Projektet är 

riksomfattande och 

dessutom producerar 

det även mervärde för 

Finlands beskickningar 

som tar emot 

asylansökningar 

utomlands.

 -  - tutta.tuomainen@migri.fi 2017 B

2 3
RIO – Omkringresande expert på 

migration 

Migrationsverket 30.9.2016 - 

29.9.2019
406 516,25 304 887,18

I samarbete med beskickningarna utvecklar RIO funktioner relaterade till 

sökande av uppehållstillstånd i länder med utmaningar. Målet är att utveckla 

tydliga processer för kontrollen av förutsättningarna för uppehållstillstånd, 

snabbt särskiljande av krävande ansökningar som kräver intervjuer med hjälp 

av profiler för sökande. Projektet ser också till att UMA utnyttjas till fullo för att 

effektivisera processerna och förbättra statistiken samt främja resultatet för 

projektet Luvalla-Hetu, ansökan om personbeteckning. Projektet utreder vilka 

ansökningar som kräver Migris expertis angående intervjuer samt utreder och 

testar frågor relaterade till IT, lokaler och informationssäkerhet så att RIO kan 

distansintervjua valda sökande. UM och beskickningarna är för utnyttjandet av 

Migris expertis vid utvecklingen av de operativa modellerna genom vilka den 

lagliga migrationen främjas.

Projektet har 

verksamhet i Asien, 

Afrika och Mellanöstern. 

 - Utrikesministeriet migri@migri.fi 2016a

mailto:tutta.tuomainen@migri.fi#


2 3 Work it! Migrationsverket
01.01.2016 - 

31.06.2017
325494,66 244120,99

Migri lanserade den nya elektroniska och mobila tjänsten Enter Finland för 

sökande klienter i juni 2015. Syftet med projektet är att utvidga tjänsten så att 

den också innehåller tjänster för arbetsgivare. Tjänsten Enter Finland utvecklas 

på så sätt att arbetsgivare kan logga in i tjänsten med stark identifiering, lämna 

uppgifter och handlingar som gäller anställning, betala expeditionsavgifterna för 

anställdas ansökningar, komplettera ansökningar, följa upp handläggningen av 

ansökningarna samt få del av beslutet. I tjänsten Enter Finland införs även 

förfarandet för arbetsgivaranmälan, dvs. genomförandet av arbetsgivarens 

anmälningsskyldighet.

Riksomfattande  -  - migri@migri.fi 2015

2 3

Teematietosivusto kotoutumisen 

seurantaan

Webbplats med temainformation för 

uppföljning av integrationen

Institutet för hälsa och välfärd 

(THL), Kansantautien ehkäisyn 

yksikkö

01.01.2016 - 

30.06.2018
173589,97 130192,47

Projektet samlar in information om hälsa och välbefinnande som är central i 

invandrarnas perspektiv under beaktande av de nationella rekommendationerna 

om uppföljningsindikatorer. Informationen samlas in från nationella 

informationskällor. Projektet tillgodoser begäran om information och producerar 

indikatorer ur materialet med landskaps-, kön- och generationsindelning. 

Projektet analyserar möjligheterna till rapportering om olika informationskällor 

enligt härkomst och bakgrundsland samt rapporterar dessa uppgifter i mån av 

möjlighet. Projektet konsulterar olika städers myndighetsaktörer till vilka 

projektgenomförarna har kontakter via tidigare projekt och undersökningar om 

informationsbehov och om de olika sätten att presentera informationen. 

Projektet ordnar 1–2 interaktiva seminarier/arbetsmöten. Till evenemangen 

kallas intresserade som får kommentera informationsinnehållen och behoven till 

vidareutveckling. I projektet utarbetas en webbplats med temabaserad 

information.

Riksomfattande/Konsult

ering av 

myndighetsaktörer bl.a. i 

Helsingfors, Esbo, 

Vanda, Åbo, Vasa och 

Joensuu städer. 

Avsikten är att i mån av 

möjlighet också utvidga 

åtgärderna till andra 

kommuner. Alla som är 

intresserade av ämnet 

får delta i 

seminarierna/arbetsmöte

na. 

 - 

Kompetenscentret för integration (ANM)

Myndighetsaktörer som arbetar med 

invandrarfrågor (bl.a. social- och 

hälsovårdsväsendet, 

undervisningsväsendet, 

arbetskraftsmyndigheter)

tiina.laatikainen@thl.fi 2015

3 1
VAPA 2 – Effektivisering av styrningen 

för frivilligt återvändande
Migrationsverket

01.04.2018–  

30.04.2019  1 008 545,20  756 408,90   

 Projektets mål är att få så många som möjligt av dem som fått ett negativt 

asylbeslut att frivilligt återvända till sitt hemland. Inom projektet effektiveras 

klientrådgivningen som ges vid förläggningarna om frivilligt återvändande 

genom individuella klientmöten. Syftet med projektet är att förankra information 

om god praxis som ackumulerats här och under tidigare projekt för frivilligt 

återvändande hos hela mottagningsfältet. Inom projektet sprids dessutom 

information om frivilligt återvändande till intressentmyndigheter, och kommuner 

samt sådana aktörer inom den tredje sektorn som arbetar med personer som 

uppehåller sig olagligt i landet. Inom projektet görs det dessutom pilotförsök att 

ge individuell rådgivning om negativa asylbeslut till asylsökande, med syfte att 

testa huruvida denna rådgivning har effekt när det gäller asylsökandens beslut 

att frivilligt återvända till sitt hemland.   

Riksomfattande  -  - sanna.toykkala@migri.fi 2017 B

3 1 Etablering av frivilligt återvändande Migrationsverket
01.01.2015 - 

31.03.2017
358609,23 268956,92

Ansvaret för frivilligt återvändande överfördes till förläggningarna och 

Migrationsverket 1.7.2015. Projektet stödjer ett framgångsrikt genomförande av 

denna reform. Projektet tar fram informationsmaterial om frivilligt återvändande, 

ordnar utbildningar och informationsmöten för förläggningar, myndigheter och 

intressenter samt utarbetar instruktioner till myndigheter. Vid de förläggningar 

som medverkar som projektpartner utvecklas metoder för klientarbete i fråga 

om frivilligt återvändande, och de kunskaper som inhämtas under projektet 

delas ut till alla förläggningar. Projektet stödjer också genomförandet av de 

ändringar i datasystem som behövs för att verkställa frivilligt återvändande.

Riksomfattande

Förläggningen i Oulu,  

SPR Egentliga Finland/ 

Förläggningen i Åbo  

SPR/Lapland/ j 

Förläggningen i 

Rovaniemi och Kemi

 - migri@migri.fi 2015

mailto:sanna.toykkala@migri.fi#


3 1
VAPA – effektivisering av styrningen 

för frivilligt återvändande
Migrationsverket

1.6.2017 - 

30.4.2018
696994,8 522746,1

I projektet utvecklas och effektiviseras den styrning och rådgivning som ges i 

förläggningarna om frivilligt återvändande samt styrningen till omfattning av 

frivilligt återvändande. Projektet eftersträvar att förhindra olaglig vistelse i landet. 

Projektets mål är att klienter som fått ett negativt beslut har en realistisk 

uppfattning om möjligheterna att återvända och om nackdelarna med en olovlig 

vistelse i landet. I förläggningarna utvecklas nya metoder för att handlägga och 

diskutera saken. Samtidigt beaktas i processen bättre behovet av styrning och 

stöd för återvändande personer som är i utsatt ställning. Dessutom utvecklas i 

projektet den information som ges i förläggningarna till målgruppen om frivilligt 

återvändande och gör de regionala myndigheterna, kommunerna och 

organisationerna mer medvetna om frivilligt återvändande.

Det är fråga om ett 

riksomfattande projekt, 

som genomförs på 15 

förläggningar och 

förläggningarnas 

områden. 

 -  - tiina.jarvinen@migri.fi 2017A

3 2

AUDA - Frivilligt återvändande till Irak, 

Afghanistan och Somalien
Migrationsverket

01.01.2018–           

31.01.2020
1 259 405,68 944 544,26

Projektets mål är att utveckla en nationell struktur för Finland i fråga om frivilligt 

återvändande och att göra samarbete, som stärker förutsättningarna för 

återvändande, med det land som tar emot dem till en del av strukturen. 

Samarbetet i ärenden som rör återvändande görs även med andra EU-länder. 

Till en del av systemet ansluts även uppföljning, varmed information fås om den 

skyddsmässiga situationen för dem som återvänt, men även om hur effektiva de 

åtgärder som är inriktade på återintegrering har varit. Länderna som är test-

/målländer inom projektet är Irak, Somalien och Afghanistan där det även testas 

hur de finländska krishanteringsexperterna förmedlar information om 

förutsättningarna för återvändande. Inom projekten genomförs även en 

kommunikationskampanj, vars mål är att klargöra hur det frivilliga återvändandet 

fungerar och en dialogprocess tillsammans med diaspora. Syftet där är att 

diskutera om möjligheterna för diaspora i stabiliseringen och återvändandet. 

Riksomfattande. Minst 

lika viktiga målområden 

för Finland är projektets 

tre returländer, dit 

återvändandet och de 

stödåtgärder som 

främjar det inriktas.

Utrikesministeriet, 

Krishanteringscentralen

Internationella organisationen för migration 

IOM 
tarja.rantala@migri.fi 2017 B

3 2

Utveckling och förenhetligande av 

åtgärderna för avlägsnande ur landet - 

MAPPI

Polisstyrelsen
01.02.2019–31.01.

2020
244 474,91 183 356,18

Syftet med projektet är att säkerställa en nationellt enhetlig verksamhetsmodell 

för de olika skedena i processen för avlägsnande ur landet. Enhetliga 

verksamhetsmodeller och processer säkerställer att personer som utfärdats 

beslut om återsändande får ett jämlikt bemötande, särskilt personer som är i 

utsatt ställning. Den utbildning som ges i projektet gör det möjligt att säkerställa 

en tillräcklig mängd kompetenta anställda. För att göra 

återsändningsverksamheten smidigare bedrivs myndighetssamarbete med 

tredjeländer.
Riksomfattande euprojects.poliisihallitus@poliisi.fi 2018 B

3 2
AMAL – 

Ett yrke ger hopp
Tammerfors yrkeshögskola

1.6.2017 - 

15.11.2017
47525 35643,75

I projektet intervjuas asylsökanden och experter som arbetar med dem, för att 

klarlägga målgruppens utbildnings- och yrkesmässiga behov. Situationen i Irak 

kartläggs med en utredningsresa och gemensamma Skype-möten och andra 

möten under gemensamma arbetsseminarier som ordnas i Finland. Finländska 

läroanstalters förutsättningar att verka för utvecklingen av utbildningen i 

bräckliga områden utreds med intervjuer och en enkät. I projektet skapas ett 

nationellt tematiskt samarbetsnät, som deltar i utarbetandet av en 

fortsättningsplan.

Riksomfattande  - 

Ammatilliset oppilaitokset,  

vastaanottokeskukset, ammattikorkeakoulut, 

Kolmannen sektorin toimijat 

(mm.WorldVision, Kirkon ulkomaanapu, 

SPR, Suomen Pakolaisapu), 

Irakin yliopistot ja muut ammatillisen 

koulutuksen toimijat

hanna.ilola@tuni.fi 2017A

3 2
Projektet för utveckling av åtgärder för 

återvändande
Polisstyrelsen

1.7.2016 - 

31.12.2018
1032646,677 774485,0078

Med hjälp av projektet skapas och utvecklas metoder med vars hjälp man 

effektiviserar identifieringen av personer och anskaffningen av resedokument 

för personer som återvänder till tredjeländer och som ska avlägsnas. Med hjälp 

av tillräckliga resurser strävar man efter samarbete med beskickningar i 

tredjeländer samt myndigheter som svarar för inresa i destinationsländer. 

Verksamheten fokuserar i synnerhet på krävande destinationsländer. Genom 

anskaffning och utnyttjande av teknisk utrustning når man effektivare personer 

som undviker verkställandet av avlägsnande ur landet och samtidigt även 

personer som gjort sig skyldiga till brott. Utbildning ordnas för personer som 

deltar i avlägsnande ur landet och bevakning av utlänningar.

Riksomfattande Migrationsverket  - euprojects.poliisihallitus@poliisi.fi 2016a

mailto:hanna.ilola@tamk.fi#


3 2
Turvattomat

De skyddslösa

Stiftelsen för Helsingfors 

diakonissanstalt

1.7.2017 - 

30.6.2018
196852,5 147639,37

Projektet kompletterar myndighetsarbetet genom att 1) erbjuda asylsökande 

som fått ett negativt beslut psykosocialt stöd individuellt och i grupper, 2) 

erbjuda korrekt, ändamålsenlig och rättidig rådgivning och vid behov 

servicerådgivning 3) med samhällsaktivitet skapa situationer med växelverkan, 

vilka minskar på stress, oro och rädsla samt ger mer resurser och motivation för 

följande livsskede. 

Det frivilliga återvändande som följer efter det att asylprocessen avslutats ska 

vara hedersamt och detta kräver rätt information samt ett stärkande av 

asylsökandens känsla av livskontroll och verkande. Projektet kräver också 

realistisk kunskap om vad det innebär att stanna kvar i Finland utan 

uppehållstillstånd, att leva utan släktingar och familj, och vilka konsekvenser det 

kan ha. Projektet säkerställer för sin del att det inte i Finland uppstår en grupp 

människor som vistas i landet utan uppehållsrätt.

Projektet inleds i 

Helsingfors, där det finns 

gott om asylsökanden 

som hör till målgruppen, 

men det har beredskap 

att bli riksomfattande, i 

första hand på de orter 

Helsingfors 

Diakonissanstalt har 

verksamhet (Esbo, 

Lahtis, Åbo, 

Tammerfors, Kuopio, 

Uleåborg).

 - Maahanmuuttovirasto, Kansainvälinen 

siirtolaisuusjärjestö IOM 

kristiina.elenius@hdl.fi 2017A

3 3

      

Utveckling av övervakningen 

av återsändandet

Diskrimineringsombudsmannen
01.07.2015 - 

30.06.2018
581943,4 436457,55

Projektet utvecklar övervakningen av verksamheten för återsändande, som 

inleddes år 2014. Genom utvecklingsarbetet etableras i Finland ett sådant 

externt och oberoende system för avlägsnande ur landet som EU-direktivet och 

vår nationella lagstiftning förutsätter och som förstärker tredjelandsmedborgares 

rättsskydd i återsändningssituationer. I utvecklingsarbetet tas särskild hänsyn till 

utsatta personers ställning. Övervakningen ökar återsändandets transparens 

och främjar utvecklandet av återsändningsprocessen i linje med de 

grundläggande rättigheterna och människorättskonventionerna.

Riksomfattande  -  - yvv@oikeus.fi 2015

5 1 LAKO-AUTO 2015–2016 Arbets- och näringsministeriet
1.6.2015 - 

31.03.2017
167 000,00 167 000,00

Byggande av anslutningar mellan datasystemet BDS, UMA och Rondo. 

Automatiseringen baseras på nya anslutningar mellan BDS 

(befolkningsdatasystemet), UMA (det elektroniska ärendehanteringssystemet 

för utlänningsärenden) och Rondo (systemet för cirkulering och arkivering av 

fakturor och handlingar).

Riksomfattande Migrationsverket

Befolkningsregistercentralen

Statskontoret/Palkeet 

Migrationsverket 
kirjaamo@tem.fi 2015

5 1 Projekt för kvotflyktingar och 

placering i kommuner

Migrationsverket
01.01.2016 - 

31.12.2018
368 298,51 368 298,51

Migrationsverkets projekt gör den tväradministrativa processen för placering av 

kvotflyktingar i kommuner smidigare genom att utreda datatekniska möjligheter 

att effektivisera informationsutbytet. Projektet preciserar myndigheternas 

samarbete vid placering i kommunerna och erbjuder olika aktörer information 

om kvotflyktinggrupper som flyttar till Finland och om deras bakgrund för att 

stödja placeringen. Projektet fördjupar dessutom det internationella samarbetet 

som anknyter till kvotflyktingar.

Riksomfattande  - 

Arbets- och näringsministeriet                   

NTM-centralerna                                  

kommunerna

migri@migri.fi 2015

5 2 Projekt för kulturorientering 

för kvotflyktingar 

Migrationsverket
01.01.2016 - 

31.08.2017
454 675,46 454 675,46

Projektets syfte är att stödja och underlätta integrationen av flyktingar i Finland. 

Kvotflyktingar som godkänts till Finland ges en realistisk bild om flytten till 

Finland, om den ändring i livsföringen som detta innebär och om flyktingarnas 

framtida liv i Finland redan innan de kommer till Finland. För att flyktingarnas 

integrering och integration ska börja effektivt och i ett så tidigt skede som 

möjligt, ordnas med projektets stöd fyra dagar långa intensiva 

närundervisningsutbildningar för kvotflyktingar som valts till Finland. 

Utbildningarna hålls på flyktingarnas vistelseorter innan de kommer till Finland. 

För dem produceras också självstudiematerial som delas ut både elektroniskt 

och på papper. På webbplatser som utarbetas som en del av projektet får både 

flyktingar och andra invandrare självständigt studera utbildningsmaterial på sina 

egna modersmål.

Riksomfattande, 

internationellt
 -  - migri@migri.fi 2015

5 2

Utbildning i kulturell orientering för 

kvotflyktingar som Finland valt 

2017–2018

Migrationsverket
1.2.2017 – 

31.8.2018
367 585,39 367 585,39

I projektet coachas kvotflyktingar som Finland valt med tanke på ankomsten till 

och bosättningen i Finland genom att ordna utbildningar i kulturorientering före 

inresan och genom att vidareutveckla webbmaterial och annat material som 

stöd. Det allmänna målet för utbildningen är att hjälpa kvotflyktingar som flyttar 

till Finland med att få en så realistisk uppfattning om det nya hemlandet som 

möjligt och att stödja en bra integration genom att stärka flyktingarnas 

initiativförmåga och kompetens som främjar anpassningen till det nya 

hemlandet, inklusive möjligheten att bekanta sig med nationalspråken i Finland. 

Utbildningen ger metoder för att bemöta livet i ett nytt land, behandla nya frågor 

och lära sig nya saker. I utbildningen, utbildningsarrangemangen och 

produktionen av materialet beaktas olika målgrupper, de varierande 

förhållandena, människornas fysiska och psykiska skillnader, varierande 

bakgrund när det gäller utbildning, kultur och religion samt personer i en särskilt 

utsatt ställning.

Riksomfattande  - Internationella organisationen för migration, IOM migri@migri.fi 2016 us



6 1

SYLVIA II - 

Effektivisering av placeringen av 

flyktingar i kommunerna

Arbets- och näringsministeriet
01.01.2015 - 

31.12.2017
3752217 3752217

Med ANM:s projekt SYLVIAII utförs intensifierad sökning av kommunplatser för 

personer som fått uppehållstillstånd i Finland utifrån internationellt skydd. Målet 

är att trygga tillgången på kommunplatser genom att ge kommuner ekonomiskt 

stöd och öka kunnandet hos kommunalt anställda. Projektet betalar 

bonusanslag till en kommun som för första gången eller efter ett uppehåll på fyra 

år tar emot en flyktinggrupp på minst 20 personer. Mottagandet ges stöd också 

genom att man betalar en tilläggsdel av engångskaraktär till ersättningen för alla 

som kommit till kommunen under 2015 samt genom att stödja beredskapen för 

mottagning av flyktingar i nödsituationer. 

Riksomfattande  - NTM-centralerna kotouttaminen@tem.fi 2015

6 1

Sylvia3 – Effektivisering av 

placeringen av flyktingar i 

kommunerna

Arbets- och näringsministeriet
1.1.2017–                 

31.12.2018
5882040 5882040

Målet för projektet Sylvia3 är att främja tillgången till kommunala platser för 

kvotflyktingar och personer som beviljats uppehållstillstånd på basis av behovet 

av internationellt skydd genom att bevilja kommuner extra ekonomiskt stöd, 

förbättra de kommunala arbetstagarnas, beslutsfattarnas och förtroendevaldas 

kompetens i frågor om internationellt skydd och mottagning av flyktingar och 

genom att påverka attityderna. 

Extra stöd betalas till kommunerna ur projektfinansieringen på vissa grunder. 

Kommunerna kan ansöka om stöd hos KEHA-centralen enligt projektets 

anvisningar, och centralen betalar dem enligt realiserade kostnader och 

fakturerar projektet. För att öka kunskapen och kompetensen ordnar projektet 

evenemang och utbildningar relaterade till mottagning och integration.

Riksomfattande  - 
NTM-centralerna och KEHA-centralen, 

Migrationsverket
kotouttaminen@tem.fi 2016us

6 1

Sylvia3b – Effektivisering av 

placeringen av flyktingar i 

kommunerna

Arbets- och näringsministeriet
1.1.2017 - 

31.12.2018
2000000 2000000

Målet för projektet är att främja tillgången till kommunala platser för 

kvotflyktingar och personer som beviljats uppehållstillstånd på basis av behovet 

av internationellt skydd genom att bevilja kommuner extra ekonomiskt stöd. 

Projektet kompletterar Sylvia3-projektet, som beviljades stöd enligt 

finansieringsbeslut 31.8.2016 (SMDno-2016-1146).

Extra stöd betalas till kommunerna ur projektfinansieringen på vissa grunder. 

Kommunerna kan ansöka om stöd hos KEHA-centralen enligt projektets 

anvisningar, och centralen betalar dem enligt realiserade kostnader och 

fakturerar projektet.

Riksomfattande  - 
NTM-centralerna och KEHA-centralen, 

Migrationsverket
kotouttaminen@tem.fi 2016u2

6 2
Kompetens avseende boende vid 

integration av kvotflyktingar
Sininauhasäätiö

1.1.2017–31.12.20

19
412 100,44 412 100,44

Projektet stöder kvotflyktingars boende genom att sprida bra operativa modeller 

på ett nationellt plan, ordna kurser i boendekompetens i kommunerna och 

tillhandahålla stöd för boendet. På nationell nivå sammanställs ett 

utbildningspaket och material avseende särskilda frågor relaterade till 

invandrares boende och bra operativa modeller som främjar integrationen. 

Dessutom ordnas ca 4 riksomfattande utbildningar för aktörer inom migration 

och boende i kommuner som tar emot kvotflyktingar för första gången. 

Start i Tusby och 

Mäntsälä, fortsättning på 

ett nationellt plan i 

synnerhet i större 

bosättningscentrum.

ARA: Finansierings- 

och 

utvecklingscentralen för 

boendet (ARA) 

ansvarar för statens 

bostadspolitik. 

Tusby kommun, Mäntsälä kommun, 

Helsingfors stad, Finlands Flyktinghjälp 
keskustoimisto@sininauha.fi 2016us

6 2
ASIM -  Utredning om flyktingarnas 

boende
Miljöministeriet

2.11.2015 - 

31.12.2017
92000 92000

I projektet som administreras av miljöministeriet görs en utredning av efterfrågan 

och utbudet av hyresbostäder med perspektiv på styrningen av flyktingar till 

kommunerna. Den som utarbetar utredningen samlar in uppgifterna om både 

det offentliga och privata boendet på hyra i hela landet, sammanställer de olika 

förfarandena och utarbetar rekommendationer för framtiden. Till styrgruppen 

kallas en bred representation för de relevanta instanserna i området. Detta 

främjar också nätverksbygget mellan dessa instanser.

Riksomfattande  -

Finansierings- och utvecklingscentralen för 

boendet (ARA) 

Arbets- och näringsministeriet

Y-stiftelsen 

kirjaamo@ym.fi 2015

mailto:kotouttaminen@tem.fi#
mailto:kirjaamo@ym.fi#


6 2
Kitu lapset ja nuoret 

Kitu barn och unga

Stiftelsen för Helsingfors 

Diakonissanstalt

01.01.2016 - 

31.12.2018
875693,44 875693,44

Projektet tillhandahåller bedömning av vårdbehov, vård, rehabilitering och 

servicerådgivning för svårt traumatiserade barn och unga under 24 år som 

utsatts för tortyr och som kommit till Finland som kvotflyktingar. I praktiken är det 

inte alltid möjligt eller meningsfullt att fastställa statusen av en patient som 

undergår en psykisk kris, och den remitterande instansen har ofta inte 

kompetens att fastställa patientens status. Därför vårdar projektet även andra 

än kvotflyktingar, när resurserna tillåter det. Projektet utbildar kommunalt 

anställda som möter målgruppen i sitt arbete. Med hjälp av utbildning visar 

projektet att det genom systematisk screening är möjligt att identifiera särskilda 

behov hos svårt traumatiserade unga och barn som utsatts för tortyr, att det 

finns specialiserade tjänster för dem och att det är möjligt att förkovra det 

kunnande som behövs när man möter denna krävande målgrupp. Utvecklandet 

av de nationella kompetensresurserna bidrar till möjligheterna att hitta 

kommunplatser för kvotflyktingar.

Riksomfattande  -  - www.hdl.fi 2015

6 2

Hemkommunen – stöd till 

integrationsarbetet i 

kommuner som tar emot 

kvotflyktingar 

Finlands Flyktinghjälp 
01.01.2016 - 

31.12.2018
449313,57 449313,57

Målet med projektet Hemkommunen är att integrationen av kvotflyktingar inleds 

snabbt och att de integreras i invånargemenskaperna i de mottagande 

kommunerna. Projektet stödjer kommunerna så att de kan utnyttja det 

multiprofessionella lokala nätverket av aktörer, utvecklar förfaranden för 

invånararbete och organiserar utbildnings- och kamratverksamhet för flyktingar 

på deras egna språk. Projektet gynnar i första hand kvotflyktingar som är i en 

utsatt ställning, men även kommuner som tar emot flyktingar och kommunernas 

invånare drar nytta av projektets verksamhet, samlade erfarenheter och 

produkter. Dessutom kan förfaranden som utvecklats i projektet i fortsättningen 

utnyttjas i större omfattning som stöd för integrationen av invandrare exempelvis 

på multikulturella bostadsområden.

Riksomfattande  - 

NTM-centralen i Österbotten

Lojo stad

Finansierings- och utvecklingscentralen för 

boendet ARA  

toimisto@pakolaisapu.fi 2015

6 2

Kotoutujan mielenterveyden tueksi 

"KOTU”

Stöd för den psykiska hälsan hos 

personer som integreras

Föreningen för Mental Hälsa i 

Finland

01.01.2016 - 

30.06.2018
288499,37 288499,37

Föreningen för Mental Hälsa i Finland utbildar handledare för psykisk första 

hjälpen, som leder utbildningar i Psykisk första hjälpen I och II. För handledarna 

planeras en fördjupande endagskurs. På kursen behandlas särskilt riskfaktorer 

för den psykiska hälsan hos personer med flyktingbakgrund. Efter att 

handledarna gått den fördjupande kursen erbjuder de professionella och 

organisationer på sina orter en två dagar lång utbildning, ”Kotoutujan 

mielenterveyden tueksi, KOTU” (Stöd för den psykiska hälsan hos personer 

som integreras), som i huvudsak baseras på Psykisk första hjälpen II och på 

den fördjupande kursens innehåll. Målet är att öka personalens färdigheter att 

identifiera och förstå psykiska problem samt att stöda invandrare och 

asylsökande så att de klarar sig med sina traumasymtom och andra symtom 

och vid behov kan söka hjälp. 

Helsingfors/KOTU-

utbildningar för 

målgruppen på olika 

orter.

 -  - www.mielenterveysseura.fi 2015

6 2

Det riksomfattande projektet för 

utveckling av åtgärder för psykisk 

hälsa hos flyktingar PALOMA 

 Institutet för hälsa och 

välfärd

01.01.2016 - 

31.12.2018
1032907,3 1032907,3

Projektet skapar en riksomfattande verksamhetsmodell för olika skeden på 

vårdstigen inom mentalvårdstjänster för flyktingar och andra personer som 

kommer från tredjeländer. Syftet är att förebygga, identifiera och behandla 

psykiska problem. Projektet utreder olika aktörers verksamhetsmodeller och 

kartlägger problematiska moment i vårdstigens olika skeden. Efter 

utredningsarbetet utarbetas en rekommendation om genomförandet av 

mentalvårdstjänster för flyktingar och för invandrare med liknande 

utgångspunkter. Verksamhetsmodellen implementeras hos aktörer på olika 

nivåer i hela landet. Projektets partner samlar in information av aktörer i sina 

områden, deltar i utarbetandet av verksamhetsmodellen och utför 

implementeringsarbete i sina egna områden. Stora städer osv. deltar i projektet 

som samarbetspartner och deltar bland annat i konsulteringsevenemang och 

utbildningar samt i implementeringen av rekommendationerna.

Projektet är 

riksomfattande och 

tväradministrativt.  

Föreningen för Mental 

Hälsa i Finland,

HYKS/HUCS 

Kulttuuripsykiatrian 

poliklinikka,

KYS,

Hämeenlinna stad.

 - anu.castaneda@thl.fi 2015



6 2

OSKU – Precisionsstyrning som stöd 

för överföring av flyktingar till 

kommuner

Närings-, trafik- och 

miljöcentralen i Egentliga 

Finland

1.5.2017 - 

31.3.2018
518364 518364

Syftet med projektet Precisionsstyrning som stöd för överföring av flyktingar till 

kommuner (OSKU) är att försnabba och förenhetliga överföring av flyktingar 

som fått uppehållstillstånd på basis av behovet av internationellt skydd till 

kommuner genom att säkerställa att en bostad hittas och att de utan dröjsmål 

bosätter sig samt genom att skapa förutsättningar för att de bestående bosätter 

sig i området/kommunen. Målet nås genom regionala myndigheters och 

förläggningars närmare samarbete inom styrning till kommuner, genom att 

informera flyktingar om bostads-, arbets- och studiemöjligheter i de olika 

områdena samt genom att skapa regionala samarbetsnät med de parter som är 

involverade i boendefrågor (hyresvärdar, boenderådgivare, personer som 

ordnar stödboende). Projektet koordineras och administreras av NTM-centralen 

i Egentliga Finland och i projektet deltar NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen 

i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Birkaland, 

NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten och NTM-

centralen i Lappland.

Projektet är verksamt 

inom områdena för 

följande NTM-centraler: 

Egentliga Finland (med 

utvidgning också 

Satakunta), Nyland (med 

utvidgning också 

Tavastland och Sydöstra 

Finland), Lappland, 

Norra Österbotten (med 

utvidgning också 

Kajanaland), Birkaland 

(med utvidgning också 

Mellersta Finland)

 -  Arbets-näringsministeriet, Miljöministeriet kalle.myllymaki@ely-keskus.fi 2017A

7 1 Interna förflyttningar Migrationsverket
1.7.2016 – 

30.6.2016
1943637,38 1943637,38

Inom ramen för EU:s överenskommelse om bördefördelning har Finland 

förbundit sig att ta emot 2 078 internt förflyttade asylsökande från Grekland och 

Italien. Med hjälp av AMIF-finansiering erhålls tilläggsresurser för undersökning 

av asylsökandes ansökningar och relaterade kostnader, såsom tolkning och 

delvis mottagningskostnader. I syfte att utveckla processen involverar projektet 

sektoröverskridande samarbete, samarbete med tredje sektorn och 

informationsutbyte med Europeiska unionens medlemsländer.

Riksomfattande  - FRK, IOM migri@migri.fi 2016us

7 1 Interna förflyttningar 2 Migrationsverket
01.01.2017 – 

31.7.2017
913 593,00 913 593,00

Inom ramen för EU:s överenskommelse om bördefördelning har Finland 

förbundit sig att ta emot 2 078 internt förflyttade asylsökande från Grekland och 

Italien. 

Enligt rådets beslut används de medel som allokerats Finland till fullt belopp för 

att kompensera kostnader som uppkommer genom mottagning av asylsökande 

som förflyttas internt. De extra resurserna används för att betala kostnader för 

mottagning av internt förflyttade asylsökande. I dessa kostnader ingår 

inkvartering, sociala tjänster, hälsovårdstjänster, tolk- och översättningstjänster, 

arbets- och studieverksamhet samt måltider.

Riksomfattande  - FRK, IOM migri@migri.fi 2016B


