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Invandrare är ingen homogen grupp.
Mänskor med utländsk bakgrund kommer
till Finland av olika orsaker. Allra vanligaste
orsaken är arbete och familj
(Migrationsverket, 2021 & Statsrådet, 2021). 

År 2020 tog Finland emot 850
kvotflyktingar (Statsrådet, 2019).
Kvotflyktingar utgör alltså endast en liten
del av den totala invandringen till Finland.
Kvotflyktingar och asylsökande som
beviljats uppehållstillstånd utgör däremot
integrationsenhetens största klientgrupper.
För dessa två grupper får kommunerna
också ersättningar. År 2021 tar Finland
emot 1050 kvotflyktingar (Statsrådet,
2020). 65 av dem förväntas komma till
Jakobstadsregionen.

Finland behöver invandring och arbetskraft.
Vår egen befolkning blir äldre, nativiteten
sjunker och den arbetsföra befolkningen
minskar med flera tiotusental varje år
(Statsrådets publikationer, 2021). Det är
ändå skäl att komma ihåg vad
kvotflyktingars och asylsökandes
uppehållstillstånd grundar sig på. Grunden
för humanitär invandring är att erbjuda
skydd åt personer som på grund av
våldsamma konflikter eller förföljelse
tvingats på flykt (Integration.fi, 2021). 
 

Enligt inrikesministeriet är 
 kvotflyktingmottagning ett effektivt sätt att
hjälpa de allra mest utsatta eftersom
flyktingarnas situation kartläggs redan innan
de kommer till Finland (Inrikesministeriet,
2021). 

Justitieminister Anna-Maja Henriksson
konstaterar att Finland har alla
förutsättningar som behövs för att kunna
hjälpa mänskor som söker skydd och att det
är viktigt att vi gör det. Genom att ta emot
kvotflyktingar bär Finland sin del av det
internationella ansvaret (Statsrådet, 2020).  
I Finlands flyktingpolitik prioriteras de allra
mest utsatta grupperna som barnfamiljer
och kvinnor i utsatt ställning
(Inrikesministeriet, 2021). 

Integrationsprocessen 

Kvotflyktingars integrationsprocess börjar
genast vid ankomst. Deras utgångspunkt är
olika: en del har gått i skola, kan engelska
och har bra grundhälsa. Andra saknar
skolgång eller har låg utbildningsnivå,
vacklande hälsa och är ovana vid att
använda digitala verktyg. Gemensamt för
dem alla är att de ska lära sig mycket under
sin treåriga integrationstid. Så var börjar
man? 

Integrationsarbetet är under ständig
utveckling och förändras i takt med att ny
kunskap fås. Ager och Strang (2008) har i sin
forskning identifierat integrationens
kärnområden: sysselsättning, boende,
utbildning, välmående, sociala kontakter,
rättigheter, språk och kulturkompetens och
säkerhet och stabilitet. Dessa kärnområden
utgör grunden för hur integrationsenheten i
Jakobstadsregionen arbetar. 

Introduktion1.



På grund av dataskydd och för att
enskilda personer inte ska kunna
identifieras är fem personer en
minimigräns i statistikuppgifter. Däremot
kan tillförlitliga uppgifter inte fås på
basen av ett så litet urval. För detta
behövs ett större urval, ofta kring 30
personer, för att konfidensintervallet för
det statistiska resonemanget inte ska bli
alltför stort.

På grund landets fria rörlighet har
kommunen inte kännedom om
kommuninvånarnas
uppehållstillståndsstatus. Att information
saknas beror också på att olika
statistikprogram inte är sammanlänkade.
I statistiken går det inte direkt att skilja
ur hur många invånare som har
flyktingbakgrund och hur många av dem
som är utkomststödstagare
(grundläggande, förebyggande och
kompletterande utkomststöd).

Integrationsenheten har information om
de flyktingar som bor i kommunerna,
förutsatt att de har integrationstid.
Antalet personer är däremot så pass litet
att uppgifterna med tanke på
sekretessen inte kan delas offentligt. 

För att utvärdera hur regionens
kvotflyktingar placerat sig på
arbetsmarknaden över tid behövs
vetenskaplig forskning som tar hänsyn till
ovannämnda krav på sekretess och
dataskydd. 

Det står klart att personer med
flyktingbakgrund har ett svårare
utgångsläge på arbetsmarknaden än
övriga invandrare. Flyktingar saknar
kontakter, nätverk, språkkunskaper och
kompetens lämplig för finländskt
arbetsliv när de anländer. 

Häger (2021) har översatt modellen till
svenska. 

I den här rapporten fokuseras på
sysselsättning och arbete, men till
integrationsarbetet hör också flyktingars
boendesituation, välmående, utbildning,
sociala kontakter, språk och
kulturkompetens, säkerhet och stabilitet och
deras rättigheter. Handledning av flyktingar
innefattar samtliga områden. 

Sysselsättning och arbete
Målsättningen med integration är att
flyktingar ska etableras, få en förståelse för
vad livet i Finland innebär, få tillräckliga
språkkunskaper, kunna leva självständigt,
hitta arbete och på så vis bli en del av en
större cirkulär ekonomi. Därför registreras
de flesta vuxna kvotflyktingar som
arbetssökande vid Arbets- och näringsbyrån
(AN-byrån). Där görs en integrationsplan
med åtgärder som stöder deras möjlighet
till arbete. Vanligen består den första
åtgärden av språkstudier. 

Så hur stor del av personer med utländsk
bakgrund är arbetslösa i Finland? Frågan
besvaras kommunvis i statistikdelen av
denna rapport. Statistikcentralens siffror har
använts som underlag. 

Flyktingar behandlas inte som en skild
grupp i allmän statistik. Detta betyder att
också i sådan statistik som baserar sig på
modersmål eller medborgarskap kan man
inte urskilja flyktingar från andra
invandrare. Orsaken till detta är att olika
statistikprogram inte i nuläget kan urskilja
flyktingar från andra kommuninvånare. 



Hitta och utveckla välfungerande strukturer och modeller som stöder flyktingars väg
till arbete (se tex. effektutvärdering från ÖppnaDörrens verksamhet) 
Utveckla samarbetet med tredje sektorn och föreningar 
Tvåvägsintegration – skapa förståelse hos lokalbefolkningen gällande integration,

etablering och invandring
 Systematisk insamling av feedback från expertgrupper och lokalinvånare kring
integration

Eventuella trauman och hälsoproblem inverkar på arbetsförmågan och som försvårande
faktorer finns tex. diskriminering på arbetsmarknaden, oro för närstående som finns kvar i
hemländerna och obehandlade sjukdomar (Asikainen, 2020 refererad i Statsrådets
publikation, 2021). 

15.3.2021 publicerar Helsingin Sanomat en artikel där invandringens kostnader granskas
för Helsingfors stad. I artikeln framkommer beräkningar från Arbets- och
näringsministeriet enligt vilka invandringen bidrar positivt till den ekonomiska
försörjningskvoten om mer än 60 % av personer med utländsk bakgrund arbetar (Helsingin
Sanomat, 2021). Med ekonomisk försörjningskvot avses antalet sysselsatta i förhållande till
arbetslösa och personer utanför arbetskraften (Findikator, 2021). Invandring både kostar
och ger tillbaka. 

Hur stöds flyktingar väg till arbete?

Integrationsenheten stöder flyktingars väg till arbete bland annat genom att på ett
systematiskt sätt stöda flyktingar att söka sommarjobb och platser för arbetsprövning
samt nätverkande via vänfamiljs- och fritidsverksamhet.

Utvecklingsförslag - hur ska vi arbeta för att på bästa sätt stöda flyktingars väg till
arbete?

Olika modeller och system som stöder kvotflyktingarnas väg till arbete behöver utvecklas
och stärkas. Utvecklingsprojekt av olika slag är avgörande. Hållbarhet och cirkulär
ekonomi är ledord i den regionala utvecklingen i Österbotten och är i hög grad också
intressanta då det gäller integration.  Integrationsarbetet behöver vara långsiktigt och
hållbart. 

1.

2.
3.

4.

Detta arbete förutsätter tillräckliga resurser. 

Slutsats
Kvotflyktingmottagning kan inte i första hand ses som en åtgärd för att lösa brist på
arbetskraft i Finland. Vi behöver acceptera att flyktingmottagning grundar sig på en vilja
att bära internationellt ansvar. 

Invandring och flyktingmottagning kan stöda befolkningstillväxt och en levande
landsbygd. I Finlands flyktingkvot ingår ofta barnfamiljer. Den s.k. andra generationens
möjlighet att hitta arbete kan förväntas vara högre. Den andra generationens etablering
ska enligt Saukkonen (2020) användas som mätare för hur väl integrationen lyckats. Om
den andra generationen i hög grad får arbete balanseras kostnaderna för
kvotflyktingmottagningen och regionen får arbetskraft. 



2. Flyktingmottagning i

Jakobstadsregionen

Jakobstadsregionen tog emot de första
vietnamesiska kvotflyktingarna år 1989. En
kontinuerlig mottagning av flyktingar började år
2010, då en gemensam integrationsenhet
grundades och man tog emot 36 burmesiska
kvotflyktingar. 

Under de följande åren togs kvotflyktingar också
emot: år 2011 anlände 79 afghaner, år 2012 50
afghaner och under åren 2014, 2015 och 2016 50
syrier till regionen. Åren 2017–2019 togs ett
gemensamt beslut att fördubbla kvoten och år
2017 togs således emot 100 kvotflyktingar från
Syrien. Sedan 2018 har det kommit totalt ca 50
kvotflyktingar till regionen årligen. Förutom detta
togs tidigare ytterligare ca 30–50 asylsökande
som fått uppehållstillstånd emot. Under de
senaste åren är det ca 10-20 asylsökande som
har fått uppehållstillstånd och som stannat i
regionen. 

Enligt Statistikcentralen var andelen personer
med utländsk bakgrund (annat modersmål än
finska, svenska, samiska):
10% i Jakobstad, 3,8 % i Kronoby, 2,8 % i Larsmo,
7,8 % i Nykarleby och 3 % i Pedersöre i slutet av
år 2020. 

I hela landet var andelen med utländsk bakgrund
(annat modersmål än finska, svenska eller
samiska) 8 % av befolkningen år 2020. 

Största delen av invandrarna är inte flyktingar.
De har flyttat till regionen på grund av jobb,
studier eller av familjeskäl. Andelen med
flyktingbakgrund är uppskattningsvis ca 15 %.

Integrationen är en

tvåvägsprocess, vars

förutsättning också är

ett engagerat och

kunnigt

mottagande samhälle.

Jakobstadsregionens jämförelsevis stora andel
invandrare och långa erfarenhet av
flyktingmottagning har skapat ett starkt
kompetens om integration i regionen. 

Som grund för integrationen finns lagen om
främjande av integration och ett mångsidigt,
yrkesövergripande samarbete.

Betydelsen av en god integration är störst för
invandraren själv. Med tanke på invandrarens
livskvalitet är det avgörande på vilket sätt och
hur snabbt invandraren kan etablera sig i
samhället och vilken ställning de får. 

Att komma in på en utbildning eller i arbetslivet
spelar ofta en avgörande roll. Invandrarens egen
aktivitet i integrationsprocessen är viktig och
främjar integrationen.

Integration är en tvåvägsprocess som förutsätter
engagemang såväl från lokalsamhället som den
nyanlända!



Kommunerna är berättigade till ersättningar
av staten för ordnande av
integrationstjänster.

Ersättningarna är avsedda för handledning och
rådgivning av flyktingar samt annan verksamhet
som stöder deras integration. En förutsättning för
ersättningen är kommunens integrationsprogram
som är utarbetad enligt integrationslagen och
ett avtal med NTM-centralen om anvisning till
kommunerna och främjande av integration.

KEHA-centralen betalar ersättningarna för de
kalkylerade kostnaderna till kommunerna
automatiskt utan särskilt ansökningsförfarande.
Kalkylerade ersättningen betalas ut i fyra år för
kvotflyktingar och i tre år för asylsökande.

För varje person som tas emot får man en
kalkylerad ersättning på
• 2 300 €/år för personer som är sju år eller
äldre
• 6 845 €/år för personer som är yngre än sju år

Tolknings- och översättningstjänster ersätts
enligt realiserade kostnader.

Kommunen också ersätts för de kostnader som
uppkommit för utbetalandet av kompletterande
utkomststöd till en person som hör till
målgruppen på basis av de verkliga
kostnaderna. Ersättningstiden är högst tre år.

Kommunerna kan ersättas för
specialkostnader för social- och hälsovård i
enlighet med de verkliga kostnaderna.
Kostnaderna ska då vara högre än 4600€ /
år.  Ersättningsperioden är högst tio år. 

När ersättningar söks för särskilda kostnader
ska det först inlämnas till NTM-centralen en
ansökan, som utgör grunden till NTM-
centralens och kommunens avtal om särskilda
kostnader. 

Ersättningar som kan sökas på basis av
avtalet om särskilda kostnader och enligt
verkliga kostnader ska sökas hos NTM-
centralernas och arbets- och
näringsbyråernas utvecklings- och
förvaltningscentral (KEHA-centralen).

Kommunerna har under de senaste åren
understötts också med finansiering från
Europeiska kommissionen. Från Sylvia-
projekten har det betalats ut en tilläggsdel
på den kalkylerade ersättningen samt en
bonuspeng för att stöda kommuner som
inleder mottagandet eller som betydligt ökat
antalet personer de tar emot per år. Sylvia-
projektet stöder även kommuner som tar
emot personer i behov av brådskande
vidarebosättning med ett separat
tilläggsunderstöd.

3. Statliga ersättningar till

kommuner 



Statistiken är hämtad från Statistikcentralens
databaser. Där kan man få information om
antal utländska arbetslösa. Statistiken är inte
uppdelad enligt invandringsorsak, så det finns
inte skild statistik för t.ex. kvotflyktingar,
asylsökande  och arbetsinvandrare. Endast
genom forskning kan man få fram
skillnaderna i arbetslöshetsgraden i olika
invandringsgrupper.  

I antal utländska arbetslösa ingår alla
arbetslösa arbetssökande inkl. flyktingar men
inte hemmamammor eller studerande.

Separat statistik över flyktingar i arbetslivet
samlas inte in. 

Coronaläget har påverkat
arbetslöshetsgraden regionalt men också i
hela landet. Sysselsättningen har minskat år
2020 och sysselsättningsgraden sjunkit.
Antalet arbetslösa har ökat samtidigt kraftigt
och arbetslöshetsgraden stigit. 

Det förväntas att under åren 2021-2022
kommer ekonomin att återgå till samma
tillväxtbana som före krisen. I denna rapport
framgår arbetslöshetsgraden från 31.12.2020
samt maj 2021.

4. Statistik över arbetslöshet

bland invandrare

- minskning av skillnad i sysselsättningsgrad
mellan invandrare och infödda finländare
- främjande av sysselsättning bland
invandrarkvinnor
- identifiering och stödjande av
invandrarnas företagarfärdigheter
- identifiering av invandrarnas tidigare 
 kunnande är en del av 
 integrationsprocessen

Enligt Jakobstadsregionens
integrationsprogram 2018-2021 är
målsättningarna i anslutning till invandrares
sysselsättning:



Tabellen visar läget årligen 31 december. Totalt antal 
 personer med annat modersmål visar antal personer som har
annat modersmål än svenska, finska eller samiska (0- år). 
 Utländsk arbetskraft visar antal personer som står till
arbetsmarknadens förfogande.

INVANDRARARBETSKRAFT  SAMT
ARBETS LÖSA  2015 -2020  

Syrien 0,85%
Bulgarien 0,77%
Sverige 0,52%
Vietnam 0,46%
Afghanistan 0,45%
Ukraina 0,39%
Bangladesh 0,35%
Nepal 0,35%

arabiska 1,55%
vietnamesiska 1,07%
bulgariska 0,78%

persiska, farsi 0,64%
albanska 0,59%
engelska 0,58%
ukrainska 0,50%
ryska 0,49%

bengali 0,45%
nepali 0,44%

 Arbetslösa bland utländsk
arbetskraft 31.12.2020. 

 (alla arbetslösa i Jakobstad
11,4%)

 

05/2021: 19,1% 

 Personer med annat

modersmål i Jakobstad % andel

av befolkningen

21%

Hela Jakobstads befolkning 31.12.2020 var totalt 19 066 invånare. Av dem var personer med annat modersmål
1907 st, som är 10,0 % av hela befolkningen. Om man tittar lite bakåt i tiden, år 1990 bodde 100 personer med
annat modersmål än finska, svenska och samiska i Jakobstad. 

Statistiken i tabellen nedan gäller alla invandrare, oberoende av invandringsorsak. Separat statistik över
flyktingar i arbetslivet samlas inte in. 

JAKOBSTAD

Invandrare i Jakobstad 31.12.2020 enligt nationalitet, % av hela befolkningen:

Irak 0,31%
Estland 0,25%
Somalia 0,22%
Fd Serbia & Montenegro 0,22%
Nigeria 0,21%
Thailand 0,20%



Tabellen visar läget årligen 31 december. Totalt antal
personer med annat modersmål visar antal personer som har
annat modersmål än svenska, finska eller samiska (0- år).
Utländsk arbetskraft visar antal personer som står till
arbetsmarknadens förfogande.

INVANDRARARBETSKRAFT  SAMT
ARBETS LÖSA  2015 -2020  

Hela Kronobys befolkning 31.12.2020 var totalt 6416 invånare. Av dem var personer med annat
modersmål 244 st, som är  3,8 % av hela befolkningen. Om man tittar lite bakåt i tiden, år 1990 bodde 11
personer med annat modersmål än finska, svenska och samiska i Kronoby. 

Statistiken i tabellen nedan gäller alla invandrare, oberoende av invandringsorsak. Separat statistik
över flyktingar i arbetslivet samlas inte in. 

Invandrare i Kronoby 31.12.2020 enligt nationalitet, % av hela befolkningen:

Personer med annat modersmål i

Kronoby % andel av befolkningen

12,8%

KRONOBY

 Arbetslösa bland utländsk
arbetskraft 31.12.2020. 

 (alla arbetslösa i Kronoby 5,9%)
 

05/2021: 13,3%

Syrien 0,50%
 Estland 0,34%
 Ukraina 0,31%
Sverige 0,30%

arabiska 0,61%
 ryska0,55%

 estniska 0,36%
ukrainska 0,28%
bulgariska 0,22%
engelska 0,17%
italienska 0,17%
ungerska 0,17%

 

Bulgarien 0,22%
Ungern 0,17%
Kongo 0,17%
Italien 0,16%



Tabellen visar läget årligen 31 december. Totalt antal
personer med annat modersmål visar antal personer som har
annat modersmål än svenska, finska eller samiska (0- år).
Utländsk arbetskraft visar antal personer som står till
arbetsmarknadens förfogande.

INVANDRARARBETSKRAFT  SAMT
ARBETS LÖSA  2015 -2020  

Hela Larsmos befolkning 31.12.2020 var totalt 5534 invånare. Av dem var personer med annat modersmål 157
st, som är 2,8 % av hela befolkningen. Om man tittar lite bakåt i tiden, år 1990 bodde 22 personer med annat
modersmål än finska, svenska och samiska i Larsmo. 

Statistiken i tabellen nedan gäller alla invandrare, oberoende av invandringsorsak. Separat statistik över
flyktingar i arbetslivet samlas inte in. 

Invandrare i Larsmo 31.12.2020 enligt nationalitet, % av hela befolkningen:

Personer med annat modersmål i

Larsmo % andel av befolkningen

29,7%

LARSMO

 Arbetslösa bland utländsk
arbetskraft 31.12.2020.

(alla arbetslösa i Larsmo 4,3%)
 

05/2021: 20,0%

Syrien 0,96%
 Sverige 0,68%

kurdiska 0,58%
arabiska 0,38%
engelska 0,29%
bosniska 0,20%

burmesiska 0,20%
 



Tabellen visar läget årligen 31 december. Totalt antal
personer med annat modersmål visar antal personer som har
annat modersmål än svenska, finska eller samiska (0- år).
Utländsk arbetskraft visar antal personer som står till
arbetsmarknadens förfogande.

INVANDRARARBETSKRAFT  SAMT
ARBETS LÖSA  2015 -2020  

Hela Nykarlebys befolkning 31.12.2020 var totalt 7479 invånare. Av dem var personer med annat
modersmål 587 st, som är 7,8 % av hela befolkningen. Om man tittar lite bakåt i tiden, år 1990 bodde 34
personer med annat modersmål än finska, svenska och samiska i Nykarleby. 

Statistiken i tabellen nedan gäller alla invandrare, oberoende av invandringsorsak. Separat statistik
över flyktingar i arbetslivet samlas inte in. 

Invandrare i Nykarleby 31.12.2020 enligt nationalitet, % av hela befolkningen:

Personer med annat modersmål i

Nykarleby % andel av

befolkningen

19%

NYKARLEBY

 Arbetslösa bland utländsk
arbetskraft 31.12.2020. 

(alla arbetslösa i Nykarleby 6,0%)
 
 

05/2021: 21,3%

Ukraina 1,74%
 Estland 0,90%
Vietnam 0,83%
Syrien 0,52%
Sverige 0,51%
Albanien 0,31% 

ukrainska 1,85%
vietnamesiska 1,19%

 estniska 0,90%
ryska 0,83%

arabiska 0,56%
albanska 0,48%
engelska 0,31%

thai 0,20%
kurdiska 0,17%
spanska 0,15%

 
 
 
 

Ryssland 0,25%
Filippinerna 0,16%

Irak 0,15%
Thailand 0,15% 



Tabellen visar läget årligen 31 december. Totalt antal
personer med annat modersmål visar antal personer som har
annat modersmål än svenska, finska eller samiska (0- år).
Utländsk arbetskraft visar antal personer som står till
arbetsmarknadens förfogande.

INVANDRARARBETSKRAFT  SAMT
ARBETS LÖSA  2015 -2020  

Hela Pedersöres befolkning 31.12.2020 var totalt 11 174 invånare. Av dem var personer med annat modersmål 341
st, som är 3,05 % av hela befolkningen. Om man tittar lite bakåt i tiden, år 1990 bodde 27 personer med annat
modersmål än finska, svenska och samiska i Pedersöre. 

Statistiken i tabellen nedan gäller alla invandrare, oberoende av invandringsorsak. Separat statistik över
flyktingar i arbetslivet samlas inte in. 

Invandrare i Pedersöre 31.12.2020 enligt nationalitet, % av hela befolkningen:

Personer med annat modersmål i

Pedersöre % andel av befolkningen

16,6%

PEDERSÖRE

 Arbetslösa bland utländsk
arbetskraft 31.12.2020.  

(alla arbetslösa i Pedersöre 6,1%)
 
 

05/2021: 10,6%

Sverige 0,65%
Syrien 0,44%
Kongo 0,27%
Ukraina 0,21%
 Estland 0,19%

 

arabiska 0,38%
ukrainska 0,33%

vietnamesiska 0,22%
 estniska 0,21%
ryska 0,17%

engelska 0,17%
swahili 0,15%

albanska 0,13%
tjeckiska 0,13%

thai 0,12%

Tjeckien 0,12%
Vietnam 0,11%
Thailand 0,10%
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5. Källförteckning



"Jag är utbildad lärare och tyckte
mycket om mitt arbete som
matematiklärare i Syrien. När jag var
tvungen att fly till vårt grannland kunde
jag inte längre jobba. Jag satt bara
varje dag. 

Det är viktigt att arbeta och få använda
sin utbildning. När jag kom till Finland
fick jag en praktikplats vid en skola. 

Första gången jag kom in i klassrummet
började jag gråta. Jag tänkte: Nu är
jag äntligen hemma. "

-Syrisk kvotflykting kvinna

Pia Fraktman , Integrations- och
sysselsättningskoordinator 

Eva Gädda , Integrationshandledare

Johanna Järvikivi , Servicehandledare
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