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1 Inledning
Lovisa stad och Lappträsk kommun utgör ett samarbetsområde för social- och hälsovårdstjänster, där servicen med undantag för seniorservicen i Lappträsk produceras av Lovisa
stad. Enligt lagen om främjande av integration kan tjänster som främjar integration även
ordnas som regionalt samarbete.
På grund av det redan existerande samarbetet är det naturligt att också integrationsprogrammet har gjorts tillsammans.
Programmet för integrationsfrämjande för Lovisa stad och Lappträsk kommun har bearbetats av en arbetsgrupp där det ingått representanter för myndigheter och lokala samarbetspartner från båda kommunerna.
Stadsfullmäktige i Lovisa stad och kommunfullmäktige i Lappträsk kommun beslöt hösten
2015 att ta emot flyktingar. De första kvotflyktingarna anlände till kommunerna 2016. Det
tidigare integrationsprogrammet uppgjordes 2013 och det nya integrationsprogrammet för
åren 2017–2020 har uppdaterats för att motsvara dagens läge.
Detta integrationsprogram har uppgjorts för att användas av personal, organisationer och andra aktörer i Lovisa stad och Lappträsk kommun.
Med integration avses att invandraren och samhället utvecklas i samverkan. Målet för
utvecklingen är att invandraren ska få den information och de färdigheter som behövs i
samhället och arbetslivet, samtidigt som man stöder invandrarens möjlighet att bevara det
egna språket och kulturen.
Utmanande för integreringen av invandrare är ankomsten till landet, vardagslivet,
språkkunskaper, utkomst, utbildning, arbete samt att bli en del av samhället och
gemenskapen. Tjänsterna ordnas som en del av de kommunala bastjänsterna, arbets- och
näringsförvaltningens tjänster samt som särskilda integrationsåtgärder. Integrationsåtgärderna ska grunda sig på invandrarens enskilda behov.
Antalet i Finland bosatta utlänningar har nästan fördubblats på 2000-talet. I slutet av 2016
var antalet utländska medborgare ca 244 000, det vill säga 4,4 procent av hela
befolkningen. Enligt prognoser kommer antalet utlänningar att fördubblas före 2030 och att
starkt koncentrera sig till huvudstadsregionen.
De huvudsakliga orsakerna till att man flyttar till Finland är familj, studier och arbete.
Dessutom anländer det varje år asylsökande som söker asyl eller uppehållstillstånd av de
finska myndigheterna och kvotflyktingar med flyktingstatus som beviljats av FN.
Kvotflyktingarna kommer direkt till kommuner och får kommunplats. 2015 var antalet
asylsökande på topp. Då kom det över 32 000 asylsökande till Finland. De som fått ett
positivt beslut flyttar så småningom till kommunerna. Finland tog 2016 emot totalt 750
kvotflyktingar.
I juni 2014 behandlade Lovisa stadsfullmäktige en fullmäktigemotion gällande mottagande
av flyktingar. Motionen godkändes inte på grund av det dåliga ekonomiska läget och
bristen på bostäder. På grund av den snabba ändringen i läget för flyktingar i Europa togs
ärendet på nytt upp till behandling.
I november 2015 beslöt stadsfullmäktige att Lovisa skulle ta emot 25 flyktingar 2016 och 10
flyktingar årligen från 2018 och framåt. Stadsfullmäktige beslöt 13.4.2016 att höja kvoten
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för 2016 till 36 kommunplatser. Dessutom har asylsökande, som fått uppehållstillstånd,
flyttat till staden självständigt.
Lappträsk kommunfullmäktige beslöt i december 2015 att Lappträsk förbereder sig på att ta
emot 10 kvotflyktingar under 2017. På mötet 27.4.2016 beslöt kommunfullmäktige att ändå
tidigarelägga mottagandet av flyktingar som fått internationell asyl till 2016. Under hösten
2016 flyttade sammanlagt 12 kvotflyktingar till Lappträsk.

1.1.

Utgångspunkterna
Lagen om främjande av integration (1386/2010) trädde i kraft 1.9.2011. Lagen omfattar alla
invandrare som har giltigt uppehållstillstånd i Finland oberoende av orsak till invandringen.
Syftet med lagen är att stöda och främja integration och invandrarens möjligheter att delta i
samhället i Finland. Syftet är också att främja jämlikhet och likabehandling och en positiv
växelverkan mellan olika befolkningsgrupper. (Lagen om främjande av integration 1 och 2
§)
Enligt 30 och 31 § i lagen om främjande av integration är kommunen allmänt ansvarig och
samordningsansvarig för utvecklandet av invandrarnas integration samt för planeringen
och uppföljningen av integrationen på lokal nivå.
Kommunen ska se till att tjänsterna lämpar sig för invandrare och att de är sådana som
behovet förutsätter. Kommunen ska också upprätthålla personalens kompetens och
utbildning. Kommunerna kan samarbeta med andra kommuner. Integrationen ska
genomföras som ett sektorsövergripande samarbete.
Integrationsprogrammet erbjuder viktiga redskap för integrationsarbetet i kommunen. Syftet är att främja integration och sektorsövergripande samarbete.
Det centrala innehållet i programmet är en plan för hur allmänna tjänster förverkligas så att
de lämpar sig för invandrare och för särskilda åtgärder som främjar integrering.
Kommunen ska själv eller tillsammans med andra kommuner göra upp ett integrationsprogram. Programmet ska godkännas av kommunfullmäktige och det bör ses över minst
vart fjärde år. Programmet beaktas när budgetar och ekonomiplaner görs upp (Lagen om
främjande av integration 32 och 33 §.
Viktiga handlingar är också statens integreringsprogram och diskrimineringslagen. Målet
med statens program för integrationsfrämjande för åren 2016–2019 är att främja
likabehandling och att göra invandrarnas kunnande till en tillgång för det finska samhället.
Samarbetet mellan staten och kommunerna ska ökas så att invandrarna snabbare
hänvisas till kommunala tjänster samt närings- och arbetskraftsbyråernas tjänster.
Enligt Diskrimineringslagen (1325/2014) ska myndigheten främja likabehandling. Lagen
förbjuder diskriminering på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion,
övertygelse, åsikt, politisk eller facklig verksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd,
handikapp, sexuell läggning eller andra orsaker. Dessutom styrs invandringsärenden av
Utlänningslagen (301/2004).
Lovisa stads stadsstrategi och Lappträsk kommuns kommunstrategi utgör grunden för det
här integrationsprogrammet.
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Lovisa stads värden är öppenhet och samverkan samt kreativitet, mod och flexibilitet. Till
de strategiska målen för åren 2017–2022 hör ett människonära och flexibelt
beslutsfattande, att främja välfärd genom att betona gemenskap i utbudet av kultur- och
fritidverksamheten samt att stöda företagande.
Enligt kommunstrategin för 2020 är Lappträsk känd som en människoorienterad kommun.
Beslutsfattandet och verksamheten utgår från människornas behov och önskemål. I
kommunen bygger man upp nätverk för nuvarande och kommande kommuninvånare samt
fritidsinvånare. Invånarna erbjuds även möjlighet att på ett enkelt sätt delta och påverka
gemensamma ärenden. I Lappträsk agerar man snabbt, ansvarsfullt och utan onödig
byråkrati.

1.2.

Organisering och uppföljning av integrationsarbetet
Enligt integrationslagen ska de lokala myndigheterna utveckla integrationen som
sektorsövergripande samarbete. I samarbetet deltar kommunen, arbets- och näringsbyråerna, polisen samt föreningar och samfund som ordnar tjänster och åtgärder som
främjar integration. Invandrarservicen, som verkar under grundtrygghetscentralen i Lovisa,
samordnar samarbetet mellan stadens olika sektorer med hjälp av integrationsarbetsgruppen.
Ett starkt samarbete mellan myndigheter och tredje sektorn främjar invandrarnas
integrering i Lovisa och Lappträsk.
Enligt lagen ska integrationstjänsterna i kommunen ordnas behovsenligt, men staten
beviljar ersättning för kvotflyktingar, personer som fått asyl eller som fått ett positivt
uppehållstillståndsbeslut på grund av alternativt skydd eller humanitärt skydd, då
kommunerna har ett ikraftvarande kontrakt om mottagande av flyktingar samt ett
integrationsprogram som fullmäktige godkänt.
Integrationsprogrammet för Lovisa stad och Lappträsk kommun 2017–2020 har bearbetats
av integrationsarbetsgruppen. I gruppen har deltagit olika förvaltningsområden inom Lovisa
stad och Lappträsk kommun, medborgarinstitutet, församlingen samt representanter för
tredje sektorn och invandrare. Även arbets- och näringsbyrån och Folkpensionsanstalten
deltog i uppgörandet av integrationsprogrammet. Deltagarnas namn finns i bilagan.
Integrationsprogrammet godkänns i båda kommunernas fullmäktige.
Uppföljning och utveckling av integrationsprogrammets resultat och kvaliteten på tjänsterna
görs kontinuerligt. Programmet och tjänsterna utvecklas hela tiden. Verkställandet av
integrationsprogrammet följs en gång per år av integrationsgruppen för Lovisa stad och
Lappträsk kommun. Integrationsprogrammet granskas av stadsfullmäktige och
kommunfullmäktige minst vart fjärde år.
Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen), arbets- och näringsbyrån,
Folkpensionsanstalten och övriga myndigheter som verkar på kommunens område samt
vid behov även representanter för tredje sektorn deltar på initiativ av kommunen i
uppgörandet, förverkligandet och verkställandet av integrationsprogrammet.
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1.3.

Integrationsprogrammets inverkan på företagen
För att få tillräckligt med kunnig arbetskraft till Lovisa stad och Lappträsk kommun ska de
integrationsfrämjande åtgärderna vara trovärdiga och arbetet för goda invånarrelationer
vara lyckat. Väl skötta tjänster gör det lättare för internationella proffs och experter att flytta
till kommunen, att förbinda sig till kommunen och företagen eller att bli företagare i
kommunen.
För att stöda sysselsättningen av invandrare finns det utöver kommunens integrationstjänster behov för mera samverkande samarbete med regionens företagare. Språkkunniga
och yrkesutbildade sakkunniga borde beaktas i företagens internationaliseringssträvan.
Samarbetet och kontakterna med lokala arbetsgivare borde utvecklas, så att man skulle få
fler möjligheter för invandrare att prova på jobb inom olika yrken med hjälp av
lönesubvention eller arbetsprövning.

1.4.

Målsättningar
Enligt lagen är målet för kommunens och de andra lokala myndigheternas integrationsfrämjande att lokalt eller regionalt stödja internationalism, jämlikhet och likabehandling
samt främja en positiv växelverkan mellan olika befolkningsgrupper. Målet är dessutom att
främja goda etniska relationer och en dialog mellan olika kulturer och delaktighet för
invandrargrupper samt stödja deras möjligheter att bevara sitt eget språk och sin egen
kultur.
Invandrarbefolkningens behov och främjandet av integrationen ska beaktas i kommunens
och de andra lokala myndigheternas allmänna planering, verksamhet och uppföljning.
(Lagen om främjande av integration 29 §)
Organisationens ringa storlek och det fungerande samarbetet mellan olika branscher är en
styrka för integreringsarbetet i Lovisa, vilket möjliggör en individuell integration samt att
tjänster kan erbjudas snabbt och flexibelt. En övergripande integration främjas i Lovisa
tillsammans med den aktiva frivillig- och föreningssektorn genom att ordna mångkulturella
tillställningar, språkstudier och vänverksamhet.
Frivilligverksamheten aktiverar även invandrare som inte är i arbetslivet och främjar delaktigheten i samhället. Genom att ta del av mångsidiga fritidstjänster upprätthålls
välbefinnandet och det bidrar till att man snabbt blir bekant med andra kommuninvånare.
I Lappträsk främjas de nya invånarnas integration genom att uppmuntra dem att delta i
fritidsverksamhet, att bekanta sig med grannskapet och med vardagen i grundskolan samt
att skapa nätverk med andra kommuninvånare. I den människonära kommunen är det lätt
att uttrycka sin åsikt och framföra idéer om hur invånarnas samvaro och trivsel kan
förbättras.
Under 2017 kan man ansöka om bidrag, som lätt beviljas, genom att presentera för
kommunen en projektplan. Bidrag kan beviljas till projekt som på ett allmänt plan är nyttiga
för kommuninvånarna. Lokala organisationer och frivilliga är en del av tjänsteproduktionen i
Lappträsk och de utgör en viktig del i mottagandet av invandrare. Att invandrare deltar i
frivilligverksamheten främjar bildandet av nätverk i hemkommunen, ger meningsfull
sysselsättning och skapar en känsla av att vara med och att göra gott för sin boningsort.
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Lovisa stads och Lappträsk kommuns gemensamma styrkor för i integrationsarbetet
är ett snabbt beslutfattande, ett fungerande samarbete mellan olika branscher, bra
inledande vägledning samt en aktiv frivillig- och föreningssektor.
Som utmaningar upplevs koordineringen och kontinuiteten av frivilligarbetet, långa avstånd
till tjänsterna, hittande av arbete för de kommande, fördomar mot det annorlunda samt att
det invandrarna flyttar bort. För arbetets kontinuitet är det viktigt att man i kommunen ser till
att det finns tillräckliga personalresurser för integrationen av flyktingarna.
Bristen på kollektiv transport från Lappträsk till Lovisa och andra närliggande kommuners
tjänster begränsar tillgången till tjänsterna. Som resultat av ett lyckat integrationsarbete kan
vi i framtiden se fräscha verksamhetsmodeller, positiv mångkulturalitet, nya människor
inom frivilligsektorn och i företagen samt en positiv inverkan på befolkningsutvecklingen.
Målen för integrationsprogrammet för 2017–2020 är att inarbeta god praxis, att skapa
ett tätare samarbete, att intensifiera kommunikationen samt att bättre koordinera
samarbetet.
Noggrannare branschvisa målsättningar beskrivs i matrisen som finns som bilaga.
Integrationsgruppen följer regelbundet upp hur målen förverkligas.

1.5.

Olika begrepp inom integrationsarbetet
Begreppen inom integrationsarbetet enligt lagen om främjande av integration (1386/2010)
samt enligt arbets- och näringsministeriets definition lyder på följande sätt:

Integration
Invandrarens och samhällets interaktiva utveckling med målet att ge invandraren de
kunskaper och färdigheter som behövs i samhället och arbetslivet samtidigt som
invandrarens möjligheter att upprätthålla sitt eget språk och sin egen kultur stöds.
Integrationsfrämjande
Sektorsövergripande främjande och stödande av integration med hjälp av myndigheternas
och andra aktörers åtgärder och tjänster.
Invandrare
En person som flyttat till Finland och som vistas i landet med ett tillstånd som beviljats för
annat än turism eller därmed jämförbar kortvarig vistelse eller vars uppehållstillstånd har
registrerats eller som har beviljats uppehållskort.
Flykting
En utlänning som har välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin härkomst, religiösa
uppfattning, nationalitet eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av sin
politiska uppfattning. Flyktingstatus får en person som någon stat beviljar asyl eller som
UNHCR (Förenta nationernas flyktingkommissariat) anser vara flykting.
Kvotflykting
En person som UNHCR anser vara flykting och som har beviljats inresetillstånd inom
ramen för en flyktingkvot som fastställts i budgeten.
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Asylsökande
En person som söker skydd eller uppehållsrätt i en främmande stat. Personen har inte
ännu fått uppehållstillstånd i Finland.
Personer i behov av särskilda åtgärder
Invandrare som behöver intensifierade integrationsfrämjande åtgärder i synnerhet på grund
av nedsatt funktionsförmåga till följd av sjukdom eller skada eller av någon annan orsak
eller på grund av ålder, familjesituation eller analfabetism eller av någon annan
motsvarande orsak.

1.6.

Verksamhetsmiljön i Lovisa stad och Lappträsk kommun
I slutet av 2016 bodde 15 208 personer i Lovisa. Av dessa invånare hade 584 personer
(3,8 %) ett annat modersmål än finska, svenska eller samiska. De största språkgrupperna
utgjordes 2016 av personer med ryska (167), estniska (148), thaispråk (45) och arabiska
(37) som modersmål.
Invånarantalet i Lappträsk uppgick till 2 739, varav 136 (5,0 %) hade främmande språk som
modersmål. De största språkgrupperna i Lappträsk var estniska (51) och ryska (20).

Antalet invånare med främmande språk som
modersmål (Finlands statistikcentral)
År
1990

Lovisa

Lappträsk

63

3

2000

182

28

2010

266

73

2012

478

94

2013

509

106

2014

542

114

2015

533

122

2016

584

136

Även om andelen personer med främmande språk som modersmål är liten i jämförelse
med riksnivån har andelen i båda kommunerna ökat kraftigt under de senaste åren. I
nedanstående tabell kan man se att andelen personer med främmande språk som
modersmål mer än tredubblats i Lovisa och nästan femdubblats i Lappträsk under 2000talet. Samtidigt har invånarantalet i övrigt sjunkit i båda kommunerna.
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Andelen invånare med utländsk
bakgrund 2015
(Finlands statistikcentral)

Lovisa

Lappträsk

Födda utomlands

500

121

Födda i Finland

56

11

Personer med utländsk bakgrund
sammanlagt

556

132

Till Lovisa stads och Lappträsk kommuns samarbetsområde flyttade det 2015 sammanlagt
50 invandrare. Största delen av dem som talar främmande språk har flyttat på grund av
familjen, arbetet eller studier. En del av dem bor i kommunen med flyktingstatus.
I början av 1990-talet tog Lovisa stad emot en grupp vietnamesiska flyktingar. I Lappträsk
fanns det i början av 1990-talet en flyktingförläggning där det placerades en grupp
somaliska asylsökande och senare en grupp kosovoalbaner.
På senare år har andelen personer som behöver internationellt skydd ökat. I Strömfors,
som är en del av Lovisa, har det under 2015-2017 funnits en boendeenhet som lytt under
Pyttis flyktingförläggning. I enheten har det i genomsnitt bott 50 asylsökande i synnerhet
från Irak och Afghanistan.
Dessutom beslöt både Lovisa stad och Lappträsk kommun att ta emot kvotflyktingar 2016.
Under 2016 har det främst flyttat flyktingar från Sudan och Afghanistan till Lovisa. Samma
år tog Lappträsk emot en grupp afghanska kvotflyktingar.
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2 Integrationsfrämjande arbete i Lovisa stad och
Lappträsk kommun
Enligt integrationslagen har kommunen ansvar för integrationen på lokal nivå samt för att
ordna integrationsåtgärder och integrationstjänster i kommunen enligt behov.
Målet för integrationen är att ge invandraren den information och de färdigheter som
behövs för att kunna verka i samhället. En lyckad integrering stöder invandraren så att
invandraren aktivt kan delta i samhället och kan flyttas över till normala tjänster.
I integrationstjänsterna ingår information, vägledning och rådgivning. Kommunen och
arbets- och näringsbyrån står tillsammans för ordnandet av och hänvisning till sådana
tjänster som främjar integration.

2.1.

Invandrarservice
Målet för invandrarservicen är att främja integrationen genom individuella integreringsåtgärder och bra vägledning i det första stadiet i samarbete med olika verksamhetsområden och med tredje sektorn.
Under den pågående perioden effektiveras informationsgången och koordineringen
av frivilligarbetet utvecklas.
De huvudsakliga uppgifterna för invandrarservicen i Lovisa och Lappträsk är att ta emot
flyktingar som placeras i kommunerna och asylsökande som fått uppehållstillstånd och
självmant flyttar till kommunen samt att främja integrationen.
I arbetet ingår att ge information och handledning, att lära dem hur samhället fungerar, att
utföra en inledande kartläggning, att utarbeta en integrationsplan samt att främja en
övergripande integration i samarbete med andra myndigheter och frivilliga aktörer samt i
samarbete med klienten. För flyktingar som har en kommunplats gäller det även att i
samarbete med tredje sektorn ordna en första bostad och att skaffa nödvändig
basmöblemang.
Invandrarservicen utvecklar och koordinerar kommunernas integrationsarbete samt leder
uppdateringen av integrationsprogrammet. Integrationsservicen bereder ärenden som
gäller integration för de beslutande organen i kommunerna. Kommunens integrationsarbete
utvecklas och följs regelbundet upp av den branschöverskridande integrationsgruppen.
Flyktingarna är i regel klienter vid invandrarservicen i tre år från att de beviljats uppehållstillstånd eller invandrat. Invandrarservicen erbjuder information och rådgivning även till
andra invandrare, myndigheter och kommuninvånare angående invandringsärenden.
Personalen vid invandrarservicen i Lovisa stad består av en flyktingkoordinator och en
flyktinghandledare. Med hjälp av sysselsättningstjänsterna kan man även anställa en
biträdande handledare med invandrarbakgrund. Invandrarärenden i Lappträsk kommun
sköts av flyktingkoordinatorn.
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2.2.

Kommunikation och information
Information i ett tidigt skede främjar integreringen och påverkar invandrarens anpassning.
Enligt 7 § i lagen om främjande av integration ska invandraren få information om sina
rättigheter och skyldigheter, om de tjänster som finns att få och om integrationsåtgärderna.
Varje invandrare får guiden Grundläggande information om Finland i samband med
beviljandet av uppehållstillstånd eller registreringen i magistratens befolkningsdatasystem.
Materialet finns på olika språk och kan laddas ner på adressen www.lifeinfinland.fi. I
kommunerna erbjuder invandrarservicen information och rådgivning i frågor rörande
invandring.
I samband med den inledande handledningen får flyktingarna information om servicesystemet och integrationsåtgärderna. Invandrarservicen ordnar i samarbete med kommunens övriga verksamhetsområden också informationsmöten för grupper om till exempel
hälsa eller rättigheter och skyldigheter. Invandrarservicen i Lovisa stad har utarbetat en
guide om de viktigaste tjänsterna och den har översatts till arabiska.
Utmaningen för den kommande perioden är att se till att även andra invandrare har tillgång
till information om tjänsterna.
I Lovisa ska den del av webbplatsen som handar om invandring utvidgas så att den
bättre betjänar olika invandrargrupper. I kommunen finns det även behov för att
utarbeta och att översätta en ”Välkommen till Lovisa”-guide för invandrare.
Kommunen ska främja integrationen genom en dubbelriktad process där invandraren och
samhället interaktivt utvecklas. Ett bra sätt att främja goda etniska förhållanden är att
informera på ett sätt som riktar sig till kommuninvånarna och genom attitydpåverkan i
invandringsärendet. Invandringsservicen meddelar om centrala ärenden om invandring i
lokaltidningar och på stadens hemsidor samt genom att ordna offentliga tillfällen för
invånarna.
Invandrarservicen i Lovisa stad har också ordnat workshoppar som riktar sig till skolelever.
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2.3.

Vägledning och rådgivning i det första skedet
Kommunen och andra myndigheter ska ge invandraren lämplig information och rådgivning
om integrationsåtgärderna och arbetslivet (Lagen om främjande av integration 8 §).
Under den pågående perioden stärks samarbetet mellan stadens olika verksamhetsområden och myndigheter så att det ska bli lättare för klienten att gradvis övergå till
vanliga tjänster.
Det centrala arbetet för invandrarservicen i Lovisa stad och Lappträsk kommun är
vägledning och rådgivning. Till det hör att bekanta sig med hur maskinerna i hemmet
fungerar, med vilka regler som gäller boendet och med omgivningen, samt att göra hemoch kontorsbesök, med att uträtta myndighetsärenden samt att hänvisa invandrarna till
kommunens och arbets- och näringsbyråns tjänster.
I handledningen används material på olika språk som uppgjorts av kommunen eller
organisationer, materialet finns på olika språk. Hänvisning till skolor, daghem och hälsovård görs i branschövergripande samarbete. Integrationen främjas också genom att stöda
hobbyverksamhet.
Den inledande vägledningen stöder klienten i klientens vardag, i att bygga upp stödnätverk
och att lära sig språket. I samarbete med tredje sektorn har det ordnats frivilliga
stödpersoner, som stöder klienten i att integrera sig och lära sig språket. Den frivilliga
språkklubbsverksamheten, som invandrarservicen i Lovisa stad koordinerar, stöder
språkinlärningen speciellt för dem som står utanför arbetslivet och för dem som väntar på
arbetskraftspolitisk språkutbildning.
För dem som behöver särskilt stöd kan man ordna personlig handledning för att stärka
deras vardagliga färdigheter. Målet med vägledningen och rådgivningen är att långsiktigt
stöda klientens styrkor samt främja klientens förmåga att sköta ärenden självständigt.
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2.4.

Kommunens inledande kartläggning och integrationsplan
Behovet av integrationsfrämjande tjänster bedöms i första hand tillsammans med
invandraren i samband med den inledande kartläggningen, som kommunen eller arbetsoch näringsbyrån ansvarar för beroende på vilken klientgrupp invandraren hör till. Enligt 10
§ i lagen om främjande av integration ska kommunen inleda en inledande kartläggning för
de invandrare som annat än tillfälligt får utkomststöd.
Kommunen kan på begäran inleda en inledande kartläggning för annan invandrare om man
anser att det behövs. Kartläggningen ska inledas inom två månader från att klientrelationen
inletts eller begäran inlämnats. I kartläggningen utreds i nödvändig utsträckning
utbildnings- och arbetshistoria, språkkunskaper och övriga integrationsfärdigheter samt
behovet av integrationsåtgärder.
I integrationsplanen, som hör till den inledande kartläggningen, kommer kommunen
överens med invandraren om de kommunala tjänster som främjar integration och sysselsättning ifall invandraren på grund av ålder, hälsoskäl eller familjeskäl inte kan delta i
arbetskraftspolitiska åtgärder. De överenskomna åtgärderna är förpliktigande för
invandrarna och innehåller åtminstone språkstudier i finska eller svenska.
Den första integreringsplanen ska i regel göras upp senast tre år från att det första
uppehållstillståndet beviljats eller hemorten registrerats och den granskas minst en gång
per år. Den tid som berättigar till integrationsplanen är högst tre år, men tiden kan förlängas
av särskilda skäl.
Invandrarservicen i Lovisa stad och Lappträsk kommun intervjuar inledningsvis alla vuxna
flyktingar som beviljats kommunplats eller som beviljats uppehållstillstånd och själv flyttat
till orten. Intervjun fungerar som stöd för integrationsarbetet. I samband med den inledande
intervjun kartläggs klientens helhetssituation och behov av psykosocialt stöd. I intervjun
kartläggs klientens utbildnings- och arbetshistoria samt andra styrkor, språkkunskaper,
sociala nätverk och förmågan att klara vardagssysslor samt annat som kan påverka
integrationen.
Målet med intervjun är att identifiera klientens personliga integreringsbehov. För de
flyktingar som blir klienter vid arbets- och näringsbyrån används den inledande intervjun
som hjälp då flyktingarna anmäler sig som arbetssökande.
Under den pågående perioden ska de olika invandrargrupperna effektivare informeras om deras rätt till den inledande kartläggningen och integrationsplanen.

2.5.

Sektorsövergripande integrationssamarbete
Integrationsarbetet i Lovisa stad och Lappträsk kommun utvecklas i samarbete med
myndigheterna och tredje sektorn. I samarbetet deltar Lovisa stads och Lappträsk
kommuns olika förvaltningsenheter, arbets- och näringsbyrån, polisen samt tjänsteleverantörer, organisationer, religiösa samfund och frivilliga som främjar invandrarnas
integration. Invandrarservicen samarbetar med kommunens olika verksamhetsområden när
det gäller gemensamma klienter.
Även åtgärder som främjar integrationen kan förverkligas som ett sektorsövergripande
samarbete. I samarbete med tredje sektorn har man koordinerat bland annat frivillig
språkundervisning i finska samt stödpersonsverksamhet. Den sektorsövergripande
integrationsgruppen uppdaterar integrationsplanen och följer upp hur den verkställs.
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I ärenden som gäller mottagande och integrering av flyktingar samarbetar invandrarservicen också med Närings-, trafik och miljöcentralen, Migrationsverket och andra
kommuners personal som jobbar med invandrare.

2.6.

Uppföljning av integrationen
Det integrationsfrämjande arbetet strävar efter att klienten steg för steg ska handledas till
att sköta ärenden självständigt, till att få arbete och till aktiv delaktighet i samhället. För
asylsökande klienters del fortsätter bedömningen av helhetssituationen och behovet av
tjänster vid behov i tre år från att klienten kommit till landet, och klienterna hänvisas vidare
till de tjänster som behövs. Integrationen följs upp i en intervju som invandrarservicen gör
minst en gång per år.
Vid intervjun kartläggs inverkan av klientens livsskede och eventuella traumatiska
upplevelser. Klienten får hjälp i livets olika krissituationer och man ser till att klienten får
psykosocial hjälp.
I Lovisa uppskattas behovet av hjälp tillsammans med en psykiatrisk sjukskötare.
Socialtjänsterna i Lappträsk kan ta emot klienter på Lappträsk hälsostation eller
göra hembesök.
Även hälsovårdaren eller läkaren kan uppskatta behovet av stöd och vid behov skicka
klienten vidare till en specialistläkare.
Under integrationstiden fortsätter samarbetet med skolor och daghem samt med arbetsoch näringsbyrån och utbildningsanordnarna. Det långsiktiga målet är att stöda invandrarsamfundens verksamhet i samarbete med tredje sektorn och att uppmuntra till delaktighet i
samhället på olika sätt.
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2.7.

Tolkning och översättning
Målsättningen för integrationen är att invandraren så småningom lär sig finska eller
svenska, men i praktiken behövs tolk- och översättningstjänster speciellt i början då
invandraren anlänt till landet för att klienten ska kunna sköta ärenden på ett lyckat sätt och
för att klientens rättskydd ska kunna tryggas. Invandraren kan speciellt i början behöva mer
tid än klienter som tillhör urbefolkningen för att kunna förstå tjänster och tillvägagångssätt.
Om tolk används krävs det ofta dubbelt så lång tid med klienten.
Enligt 5 § i lagen om främjande av integration ska myndigheten ordna tolkning eller
översättning av ett ärende om invandraren inte kan finska eller svenska, eller om
invandraren på grund av handikapp eller sjukdom inte kan bli förstådd i ett ärende som
inleds på myndighetens initiativ. Myndigheten ska så vitt möjligt ordna tolkning och
översättning även i andra ärenden som gäller invandrarens rättigheter och skyldigheter.
Ärendet ska översättas eller tolkas till ett sådant språk som invandraren förstår tillräckligt.
Bestämmelser om tolkning och översättning finns också i språklagen (423/2003),
socialvårdslagen (8812/2000), förvaltningslagen (434/2003) lagen om grundläggande
utbildning (628/1998) och lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992).
Enligt integrationslagen ersätter staten kommunerna för fullt belopp och utan tidsbegränsning tolkningskostnader för flyktingar som beviljats uppehållstillstånd i ärenden
som berör social- och hälsovårdstjänster, uppgörande av integrationsplan, användande av
första skedets integrationstjänster, introduktion i kommunen (att handla i butiken, att
besöka posten och myndigheter, att använda kollektivtrafik osv.) och samarbete mellan
skola eller daghem och hem.
Ersättning kan ansökas då kommunen har ett ikraftvarande integrationsprogram med
Närings, trafik- och miljöcentralen samt ett avtal om placering av flyktingar i kommunen.
Efter att invandraren fått finländskt medborgarskap betalas ingen ersättning
Invandrarservicen i Lovisa stad har levererat anvisningar gällande tolkning till alla
sektorer i Lovisa stad. Anvisningarna uppdateras vid behov.
I frågor gällande tolkning kan kommunens anställda vända sig till de anställda vid invandrarservicen.

2.8.

Utvecklande av personalens kompetens
Enligt 30 § i lagen om främjande av integration ska kommunen se till att den egna
personalens kompetens i fråga om integrationen utvecklas. Ändringar i klientgrupperna
inverkar på hela personalens kompetens. Ändringarna förutsätter kontinuerlig uppdatering
och utveckling av verksamhetsmodeller samt uppföljning och upprätthållande av
färdigheterna inom kundservicen i båda kommunerna. Personalen inom varje
verksamhetsområde utbildas enligt behov.
Invandrarservicen i Lovisa stad och Lappträsk kommun gör upp anvisningar och
ordnar vid behov utbildning i integrationsärenden och mångkulturalism för
kommunernas anställda.
Kommunerna kan även utnyttja utbildning som organisationer producerar eller annan
utbildning som finns att tillgå.
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3 Basservicens roll i främjandet av integrationen
3.1.

Småbarnspedagogik
Arbetstagarens positiva inställning till mångkulturalism syns i vardagen som en lyckad fostringsgemenskap med invandrarfamiljer.
Utmaningen för utvecklandet är att personalen får sin utbildning vid rätt tidpunkt så att de
kan stöda invandrarbarnets integration.
Inom småbarnspedagogiken i Lappträsk och Lovisa beaktas mångkulturalism och
stödjandet av barnets helhetsmässiga utveckling, vilket stöder en positiv självbild
och stärker barnets egen språkliga identitet och kulturidentitet.
Integreringen av barn under skolåldern grundar sig på långsiktigt arbete inom
småbarnspedagogiken. För att fostringsgemenskapen ska lyckas ska en tolk i mån av
möjlighet reserveras för viktiga möten (startdiskussion och vasu-samtal).
Barnets individuella behov samt språk- och kulturbakgrund beaktas i de pedagogiska
lösningarna, samt i planeringen och genomförandet av verksamheten. Barnet kan också
behöva stöd för att uppnå likvärdiga inlärningsfärdigheter. För barn med invandrarbakgrund
antecknas i planen för småbarnspedagogik att barnet får stöd för att lära sig finska eller
svenska. Inlärningen följs regelbundet upp och man försöker sätta så realistiska mål för
inlärningen som möjligt.
Inom småbarnspedagogiken i både Lappträsk och Lovisa följer man ett etablerat sätt
gällande barn med invandrarbakgrund. Vid behov ger man barn över 3 år med
främmande språk i 12 månaders tid två platser inom småbarnspedagogiken.
I praktiken länkas språkundervisningen av barn med främmande språk till stor del ihop med
den planerade vardagen inom småbarnspedagogiken och med användandet av funktionella undervisningsmetoder i smågrupper och i situationer med naturlig växelverkan
såsom lek.

Småbarnsfostraren ska ha en respekterande och positiv inställning till andra kulturer för att
barnet ska uppleva att uppväxtmiljön uppskattar mångkulturalism. Daghemmens
föreståndare ska se till att de anställda erbjuds den utbildning som behövs.
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Då en familj flyttar till orten hänvisas de att söka plats inom småbarnspedagogiken och
man ser till att de fyller i ansökan. Medan föräldrarna väntar på att studier eller arbete
inleds och att barnet får en plats inom småbarnspedagogiken kan man hänvisa familjerna
till klubbar som tredje sektorn ordnar och till öppna daghemmet Treffis, som är avsett för
barn under skolåldern som är hemma och för deras föräldrar i både Lappträsk kommun och
Lovisa stad. I Treffis kan föräldrarna bekanta sig med andra föräldrar och barnen kan
bekanta sig med nya lekkamrater.

3.2.

Undervisning

Förberedande undervisning i Lovisa
Målet för den förberedande undervisningen är att uppnå tillräckliga kunskaper i finska eller
svenska, att stöda en harmonisk utveckling och av integration samt att ge färdigheter för
förflyttning till den grundläggande undervisningen.
Inom den grundläggande undervisningen i Lovisa kan man för läropliktiga och för sexåriga
invandrare ordna grupputbildning som förbereder för den grundläggande utbildningen.
Undervisningen är frivillig och avsedd för elever med invandrarbakgrund som just kommit
till landet eller för elever som fötts i Finland men som inte har tillräckliga språkkunskaper i
finska eller svenska och/eller vars övriga färdigheter inte räcker för att delta i
undervisningen i en grupp i förskoleundervisningen eller den grundläggande utbildningen.
I den förberedande undervisningen kan man delta högst i ett år. Under året får
6–10-åringarna undervisning i minst 900 timmar och de äldre eleverna i minst
1000 timmar. Den som deltar i undervisningen har rätt att flytta till förskoleundervisningen
eller den grundläggande utbildningen redan innan nämnda timantal uppfyllts om han eller
hon kan följa förskoleundervisningen eller den grundläggande utbildningen.
I Lovisa placeras elever som behöver förberedande undervisning i de förberedande
grupper som finns vid Harjunrinteen koulu.
Bildningsnämnden fattar beslut om bildandet av undervisningsgrupper för den
förberedande undervisningen. Den förberedande undervisningen kan ordnas också för en
elev. Målet är att bilda utbildningsgrupperna utgående från ålder och förutsättningar så att
gruppindelningen främjar elevernas sunda tillväxt och utveckling samt säkerställer att
målen i läroplanen och elevernas egna studieprogram uppnås.
Vid intagningen av eleven strävar man efter att anvisa en lämplig undervisningsgrupp för
eleven, i vilken eleven i första hand integreras enligt en samplanering gjord av läraren inom
den förberedande undervisningen och lärarna inom den grundläggande utbildningen. Målet
är att integrera eleverna i sin närskola när de har uppnått tillräckliga språkkunskaper.
Målet för den förberedande undervisningen är att i första hand uppnå tillräckliga språkkunskaper i finska eller svenska så att eleverna kan övergå till den allmänna undervisningen. Målet är en grundläggande språkkunskap som utvecklas.
Till den förberedande undervisningen hör förutom språkstudier i finska eller svenska också
innehåll ur olika läroämnen. Undervisningen stöder även en balanserad utveckling och
integration i det finska samhället samt ger de färdigheter som behövs för att flytta över till
den grundläggande utbildningen. Undervisningen sker på finska eller svenska.
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Undervisningen följer grunderna för läroplanen för den förberedande undervisningen och
den lokala planen. Elevernas mångsidiga kunnande stöds och i undervisningen av de olika
ämnena följs grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen till den del de
lämpar sig på ett sätt som bestämts i elevens studieprogram.
Målen i elevens egna studieprogram sätts så att eleverna får undervisning som lämpar sig
för deras ålder och kunskapsnivå. Innehållet väljs så att det stöder eleven att klara sig i
vardagliga situationer och elevens integration och hjälper eleven att utveckla en
studerandeidentitet.
I Lovisa används ett kommunvist formulär för att göra upp ett personligt studieprogram.
Det personliga studieprogrammet görs upp i samarbete med eleven och hans eller hennes
vårdnadshavare.
Förberedande undervisning i Lappträsk
I Lappträsk kan den förberedande undervisningen och integration ordnas på det
språk familjen väljer – finska eller svenska.
Från januari 2017 finns det en finsk förberedande klass i Kirkonkylän koulu.
Förberedande undervisning ges till elever med invandrarbakgrund som inte har tillräckliga
kunskaper i finska eller svenska för att kunna delta i grupperna inom förskoleundervisningen eller grundläggande utbildning. Förberedande undervisning är inte
specialundervisning.
Målet för den förberedande undervisningen är att ge eleverna färdigheter att flytta till den
grundläggande utbildningen och samtidigt främja elevens integration i det finländska
samhället. Eleverna inom den förberedande undervisningen är i olika ålder, har olika
modersmål och olika inlärningsbakgrund. Undervisningen kräver differentiering enligt
ålders- och utvecklingsfaser. I början av den förberedande undervisningen kartläggs
elevens utgångsläge och utgående från den planeras undervisningen.
Målet för undervisningen av barn med invandrarbakgrund är att möjliggöra en flytande
tvåspråkighet och mångkulturalism. Barn som tillhör olika språk- och kulturgrupper ska ha
en möjlighet att växa i ett mångkulturellt samhälle och bli medlem av sin egen kulturkrets
och av det finska samhället.
I den förberedande undervisningen betonas studier i finska eller svenska som andra språk.
I mån av möjlighet handleds eleverna också i studier i andra ämnen. Målet är att stöda
förutom inlärningen av finska eller svenska även inlärningen av elevens eget modersmål
redan under den förberedande undervisningen. Genom att erbjuda studier i det egna
modersmålet vill man stöda att eleverna utvecklar en fungerande tvåspråkighet och stärka
elevens mångkulturella identitet.
Under den förberedande undervisningen integreras eleven i de finska eller de svenska
undervisningsgrupperna inom den grundläggande utbildningen. Integreringen främjar utvecklingen av elevens språkkunskaper, förmågan att ingå sociala relationer och förmågan
att tillägna sig innehållet i läroämnen.
Ett personligt studieprogram upprättas tillsammans med elevens vårdnadshavare. I
studieprogrammet fastställs målen för utbildningen, hur undervisningen ordnas, vilka
ämnen och lärokurser som studeras samt vilket stöd som eventuellt behövs. Den
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förberedande undervisningen verkar som en likvärdig del av skolan tillsammans med den
grundläggande utbildningen och deltar i de evenemang, fester och utfärder som ordnas i
skolan.

I början av den förberedande undervisningen lär man sig i huvudsak finska eller svenska
som andra språk för att kunna tillägna sig innehållet i andra läroämnen. I Lappträsk delas
den förberedande undervisningen under ett läsår in i tre moduler.
I den första modulen läser man enbart finska eller svenska och matematik. Eleverna
integreras enligt behov i lektioner i konst och färdighetsämnen. I andra och tredje modulen
kan eleven integreras även i lektioner i real- och övriga ämnen enligt planen.
Om eleven under den förberedande undervisningen uppnår språkkunskaper på nivå A 2.1
kan eleven delvis integreras i alla läroämnen. Om eleven kan finska eller svenska på nivå
A 1.1 före den förberedande undervisningen börjar, kan eleven integreras tidigare i den
allmänna undervisningen.
I den förberedande undervisningen följer de äldre eleverna i Lappträsk kommun (13–
16-åringarna) antingen den läroplan för förberedande undervisning som fastställts i
Lovisa eller den som fastställts i Kouvola.
Förskoleundervisning i Lovisa
Kommunen ordnar förskoleundervisning för barn. Förskoleundervisningen varar i ett läsår.
Barnet börjar i förskolan det år då det fyller sex år. I Lovisa ges förskoleundervisningen,
som är avgiftsfri, fem dagar i veckan under minst 700 timmar.
Den förberedande undervisningen för invandrarbarn i förskoleålder ordnas i förskolegruppen i Harjunrinteen koulu.
Då invandrarbarnen nått tillräckliga språkkunskaper börjar de i sin närförskola. I förskoleundervisningen uppmärksammas barn med olika språkliga och kulturella bakgrunder.
Syftet med förskoleundervisningen är att främja barnets integration i det finländska
samhället och att stöda barnet i att lära sig finska eller svenska som andra språk i naturliga
situationer tillsammans med andra barn och fostrarna. För barnen inom förskoleundervisningen görs en läroplan för finska eller svenska som andra språk (S2/R2).
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Förskoleundervisning i Lappträsk
I Lappträsk undervisas finska som andra språk (S2) i förskoleundervisningen antingen i
förskolegruppen eller i samband med undervisningen som förbereder för den grundläggande utbildningen. Den förberedande undervisningen följer läroplanen för den förberedande undervisningen.
I förskoleundervisningen ska man lära sig ett grundordförråd som behövs i vardagslivet och
öva finska eller svenska i naturliga situationer. När språkkunskapen blir bättre är målet att
barnet förstår språket och använder det aktivt. I förskoleundervisningen upprättas tillsammans med föräldrarna en plan för finska eller svenska som andra språk.
Då barn med invandrarbakgrund börjar förskoleundervisningen är den inledande
diskussionen med föräldrarna speciellt viktig. Den utgör grunden för en gemensam
fostringsgemenskap mellan föräldrarna och fostrarna där man respekterar varandra och
stöder barnets kultur.
Förverkligandet och utvärderingen av S2/R2-undervisningen är en del av förskolepersonalens grunduppgifter, vilka enhetens chef ansvarar för. Förskolläraren och eventuellt
en lärare som är insatt i S2/R2-undervisning undervisar i S2/R2. Om man misstänker
inlärningssvårigheter eller särskilda språkliga svårigheter måste man bedöma även hur
barnet behärskar sitt modersmål och i vilken utsträckning barnet kan använda det. Vid
behov konsulteras en speciallärare.
Inom förskoleundervisningen utvärderas S2/R2-ämnet. Läraren i finska eller svenska som
andra språk testar barnets språkkunskap.
Språket används till att tänka och uttrycka sig. Språkets olika delområden är att lyssna, att
förstå, att producera tal, samt kommunikationsförmågan och läs- och skrivfärdigheterna. En
väsentlig del av språket utgörs av ordförråd och begrepp, språkets uppbyggnad och
språklig medvetenhet. Med hjälp av de begrepp barnet lärt sig strukturerar det sin
omgivning och bygger upp sin världsbild.
Förskoleundervisningen ska speciellt med hjälp av språket stöda utvecklingen av barnets
tänkande, socialitet, känslor och kommunikationsförmåga samt barnets inlärningsprocess. I
förskoleundervisningen betonas att barnet lär sig begreppen i finska eller svenska.
Barnet deltar minst en gång per vecka i en stund där det lär sig finska eller svenska
som andra språk.
Grundläggande utbildning och gymnasium
När en tillräcklig språkkunskap nåtts efter en eventuell förberedande undervisningsperiod
fortsätter invandrarbarnen i Lovisa i sina egna närskolor liksom övriga finländska barn. För
att trygga inlärningen uppgörs också en plan för lärandet för invandrarbarn. I lärandet är
det viktigt att respektera och utnyttja invandrarelevens och elevens vårdnadshavares
kunnande och kunskaper vad gäller såväl språk, kultur som levnadssätt.
I Lappträsk ges förskoleundervisningen och grundläggande utbildning fram till årskurs 6 på finska och svenska. Undervisning för årskurs 7–9 finns i Lovisa och Elimä.
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Finska som andra språk/svenska som andra språk
Lärokursen finska eller svenska som andra språk (S2/R2) är avsedd för sådana elever med
invandrarbakgrund vars finska eller svenska inte på språkets alla delområden är på
modersmålsnivå.
I Lovisa används varierande metoder och material enligt elevernas ålder och färdighetsnivå. I den undervisningen som förbereder för den grundläggande utbildningen följs, till den
del den lämpar sig, lärokursen finska eller svenska som andra språk i enlighet med
grunderna för den grundläggande utbildningen, och elevernas enskilda behov beaktas.
Målet med studierna är att ge eleven de färdigheter som krävs för en övergång till den
grundläggande utbildningen. Därefter följer studierna läroplanen för den grundläggande
utbildningen.
I Lappträsk ges undervisning i finska som andra språk i Hilda Käkikosken koulu och
Kirkonkylän koulu. Undervisning i svenska som andra språk ges i Kapellby skola.
Undervisning i invandrarens eget modersmål
Målet med undervisningen i elevens eget modersmål är att stöda och främja kunnandet av
det egna modersmålet, kännedomen om den egna kulturen och utvecklandet av en
kulturidentitet. Det att eleven behärskar sitt modersmål bra skapar förutsättningarna för att
lära sig finska eller svenska och det främjar även annan inlärning på det här språket.
Elevernas modersmålskunskaper stöds på olika sätt i samarbete med familjen.
Undervisningen följer grunderna för invandrarnas modersmål enligt läroplanen för den
grundläggande utbildningen.
I Lovisa ordnas undervisning i mån av möjlighet. I Lappträsk ordnas undervisning i
det egna modersmålet om minst fyra elever har samma modersmål.
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Undervisning av religioner för smågrupper
Religionsundervisning i invandrarelevernas egen religion ordnas i Lovisa om det finns
minst tre barn som tillhör samma trossamfund och om föräldrarna ber om det. Både i
Lovisa och i Lappträsk genomförs undervisning av religioner i smågrupper i enlighet med
den lagstiftning (13 § lagen om grundläggande utbildning 628/1998) och de anvisningar
som förpliktigar utbildningsanordnaren.
Stödundervisning i Lovisa
Enligt 16 § i lagen om grundläggande utbildning har elever som tillfälligt blivit efter i
studierna eller annars behöver särskilt stöd rätt att få stödundervisning. Detta gäller också
invandrarelever. Stödundervisning kan ges på finska eller svenska, men också på elevens
eget modersmål. Undervisningen i ämnet ges antingen före ämnet lärs ut på finska eller
svenska, som kompanjonundervisning eller därefter.
Stödundervisning i Lappträsk
Eleverna har tillgång till alla elevvårdstjänster. Det är viktigt att man i ett tidigt skede fäster
uppmärksamhet vid att upptäcka elever som är i behov av intensifierat eller särskilt stöd
och elevvårdens tjänster. Stödåtgärderna ska inledas i tid och på ett effektivt sätt. Man kan
samarbeta med dem som gjort integrationsplanen.
Efter den förberedande undervisningen har eleven möjlighet att få intensifierat stöd i
klassen inom den grundläggande utbildningen. Skolan bedömer behovet av stöd
tillsammans med vårdnadshavaren. Undervisningen följer den förberedande
undervisningens allmänna lärokurs och i ämnet modersmål och litteratur studeras finska
eller svenska som andra språk. En egen plan för lärandet uppgörs för eleven.

3.3.

Stöd för lärandet och välmåendet

Samarbetet mellan hem och skola i Lovisa
Utbildningsanordnaren skapar förutsättningen för samarbetet mellan hem och skola.
Utgångspunkten för samarbetet är en likvärdig och jämlik respekt och bemötande av
parterna. Målet är att skapa en dialog för att stöda elevens uppväxt och inlärning.
Vårdnadshavarna är den främsta tillgången då man utreder elevens tidigare skeden och
skolhistoria. Vid behov ska tolkning ordnas.
Samarbetet mellan hem och skola i Lappträsk
Utbildningsanordnaren ska skapa förutsättningar för samarbetet mellan hem och skola.
Utgångspunkten för samarbetet är respekt, jämlikhet och likvärdighet för alla parter.
Vårdnadshavarna får information om uppväxt och pedagogik i det finländska samhället, hur
det finländska skolsystemet fungerar, läroplanen, elevbedömningen, undervisningsmetoder
och elevens personliga studieprogram.
Differentiering och integration
I Lovisa strävar man efter att ordna den förberedande undervisningen så att skillnaden
mellan de olika eleverna tas i beaktande genom att differentiera undervisningen.
Differentieringen betyder i praktiken framför allt val av innehåll och ändamålsenliga
undervisningsarrangemang.
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Under den förberedande undervisningen integreras eleverna i den allmänna undervisningen när språkkunskaperna är tillräckliga. Eleven integreras då i lämpliga
ämnen, till exempel i konst- och färdighetsämnen.
I Lappträsk strävar man efter att eleverna i den förberedande utbildningen redan under de
första skolveckorna integreras i grupperna inom den grundläggande utbildningen i konst
och färdighetsämnen (handarbete, bildkonst, musik och gymnastik). På detta sätt hör
eleverna förutom till sin egen lilla grupp även till en större gemenskap.
Genom att integrera eleverna främjas utvecklingen av språkkunskaperna, knytandet av
sociala band och tillägnandet av innehållet i dessa läroämnen.
Morgon- och eftermiddagsverksamhet
Lovisa stad ordnar eftermiddagsverksamhet för elever i årskurs 1 och 2 samt för elever inom specialundervisningen. Invandrarna deltar i eftermiddagsverksamheten på
samma sätt som finländska barn.
Verksamheten ordnas under skoldagar i huvudsak i skolornas lokaler. Lovisa stad samarbetar också med Lovisanejdens kyrkliga samfällighet och understöder församlingarna i
samfälligheten i att ordna eftermiddagsverksamhet.
Eftermiddagsverksamheten är frivillig verksamhet vars mål är att minska den tid barnet
tillbringar ensamt och att tillhandahålla barnet en trygg plats efter skoldagen.
I det inledande mötet för eftermiddagsverksamheten deltar barnets föräldrar, läraren,
ledaren för eftermiddagsverksamheten och en tolk. Under det inledande mötet går man
igenom principerna för verksamheten, reglerna och de praktiska arrangemangen. I
problemsituationer står verksamhetens ledare i direkt kontakt till barnens föräldrar.
I Lappträsk är barn inom förskoleundervisningen fram till andra årskursen välkomna
till eftermiddagsverksamheten.
Om det finns lediga platser kan också äldre elever delta.

3.4.

Elevvården
Med elevvård avses främjande och upprätthållande av samt verksamhet som ökar
förutsättningarna för inlärningen, en god fysisk och psykisk hälsa samt socialt välmående.
Även elever inom den utbildning som förbereder för den grundläggande utbildningen har
rätt till kostnadsfri elevvård.
Inom den förberedande undervisningen fästs särskilt vikt vid att upptäcka elevernas behov
av stöd i ett tidigt skede och att genast då behov uppstår inleda stödåtgärderna i
samarbete med elevvårdspersonal och vårdnadshavare.

3.5.

Elevhandledning
Handledningen genomförs enligt de mål för handledningen som bestämts i grunderna för
läroplanen för den grundläggande utbildningen. Läroplanen fastslår hur handledningen ska
förverkligas också i den förberedande undervisningen. Elevhandledningens syfte är att
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utveckla elevernas inlärningsfärdigheter, och att stärka elevens sociala tillväxt och att förebygga inlärningssvårigheter.
Elevhandledningen stöder elevens studier inom den förberedande undervisningen så att
nödvändiga kunskaper och färdigheter om inlärningsfärdigheter och livsplanering utvecklas.

3.6.

Skolornas och kommunernas samarbetsnätverk
Skolor som tar emot invandrarelever kan vid behov skapa ett samarbetsnätverk som
sammankallas av elevvårdsgruppen eller kuratorn.
I samarbetsnätverket ingår i allmänhet elevens egna lärare eller klassföreståndare, läraren
i finska eller svenska som andra språk, specialläraren, skolpsykologen och – om kriterierna
för ordnandet av undervisningen uppfylls – läraren i elevens eget modersmål och övriga
behövliga experter.

3.7.

Fri bildning
Medborgarinstitutens kursverksamhet erbjuder naturliga möjligheter att bekanta sig med
Finland och finländare, att få kunskap och lära sig färdigheter samt att bli en i mängden och
integreras.
En aktuell utmaning är att precisera och rikta informationen rätt och att utveckla den uppsökande och handledande verksamheten. De medborgarinstitut som verkar i Lovisa är
Valkon kansalaisopisto och Lovisa svenska medborgarinstitut.

Allmänna studier öppna för alla
Kursutbudet är brett och mångsidigt. Man kan anse att den utbildning som dessa institut
erbjuder till alla delar främjar färdigheter som anknyter till samhälle, kultur och livskompetens.
Invandrarnas deltagande i institutets kurser främjar integrationen på många plan. För
integrationen är utöver kunskaper och färdigheter även kontakterna som knyts med
finländare viktiga, eftersom kurser i finska eller svenska inte i sig garanterar att invandraren
lär sig språket. I naturligt umgänge med finländare lär invandraren sig finska eller svenska
upplevelsebaserat.
En betydande orsak till invandrarnas bristfälliga språkkunskaper är att de umgås så lite
med finländarna, och medborgarinstituten erbjuder ett naturligt och tryggt forum för
umgänge.
Medborgarinstitutet Valkon kansalaisopisto erbjuder kurser i finska för vuxna och
unga invandrare. Ämnesområdena anknyter till studerandenas vardag.
Institutet ordnar också allmänna språkexamina som grundar sig på lagen (964/2004) och
en språkfärdighetsskala som utvecklats efter europeisk modell.
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Både det finska och det svenska medborgarinstitutet ordnar Studia Generalia-föreläsningar
och studier inom öppna universitetet.
Förutom ämneshelheter som riktas till allmänheten är det också möjligt att välja
ämnen och bjuda in föreläsare utgående från speciella frågor i anknytning till
främjandet av integration. Då kan representanter för särskilda yrkesgrupper vara en
målgrupp.
Studier som är avsedda för avgränsade målgrupper kan också ordnas som uppdragsutbildning.

3.8.

Kultur- och fritidstjänster
Målet är att stöda invandrarnas likvärdiga deltagande i idrott och motion samt andra
fritidsaktiviteter, vid behov med målinriktad verksamhet. Aktivt deltagande i fritidsaktiviteter
stöder välbefinnandet, delaktigheten och bildandet av sociala nätverk.

Idrottstjänster
Idrottsväsendet uppgift är att i enlighet med idrottslagen och idrottsförordningen sköta
planeringen och utvecklandet av idrottsväsendet samt att stöda idrottsväsendet i staden
med beaktande av specialgrupper.
I Lovisa är föreningsverksamheten mångsidig och idrotts- och motionsplatserna bra.
Idrottsväsendet samarbetar med föreningar och olika aktörer, även tväradministrativt.
Idrottsväsendet erbjuder förmånliga idrottstjänster för dem som inte är med i föreningsverksamheten. Idrottstjänsterna erbjuder också simundervisning för barn och unga,
rådgivning om idrott och motion samt specialidrott. Idrottsväsendets grupper är öppna för
alla.
Inom idrottsväsendet integreras invandrarna och andra etniska minoriteter i den
normala motions- och idrottsverksamheten enligt efterfrågan och möjligheter.
Idrottsväsendet ordnar simskolor för invandrare och flyktingar samt vid behov även andra
motionsklubbar. Idrottsväsendet är berett att bevilja motionsplatser förmånligare för
invandrare.
Idrottsväsendet deltar i ett projekt som möjliggör idrott och motion för invandrare i
Lovisa.
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Målet med projektet är att främja integration, hälsa, jämställdhet och sociala kontakter.
Under projektet stöds invandrarna i att få en livsstil där motion ingår. De får en möjlighet att
idka samma motionsformer som de övriga invånarna oberoende av religion och inkomster.
Genom att anskaffa kläder möjliggörs invandrarnas likställda deltagande i till exempel
simning.
Många flyktingbarn och unga har från första början aktivt varit med i idrottsföreningarna i
Lovisa. Speciellt bollsporterna har varit populära. Föreningsverksamheten främjar
inlärningen av språket och integrationen samt ökar delaktigheten i den lokala gemenskapen.
I Lappträsk kommun ordnar Lappträsk Idrottare rf (LuLi) idrottsverksamhet.
På sommaren ordnar LuLi fotbollsträningar för unga och volleyboll för vuxna. På vintern
motionerar man inne i form av aerobics och skidåkning. Unga och vuxna har också
möjlighet att delta i kickboxning. I civiltjänstgöringscentralen i Sjökulla finns ett gym.
Folkhälsan ordnar simskolor och vandringsutfärder på sommaren. Unga invandrare och
deras föräldrar är välkomna att delta.
Ungdomstjänster
Alla barn och unga som genomgår integreringsprocessen erbjuds särskild individuell
uppmärksamhet, positiv särbehandling och stöd i alla ungdomslokaler. I flickornas klubb
deltar unga med olika språklig bakgrund och kulturbakgrund.
Ungdomstjänsterna i Lovisa stad är beredda att ordna kurs- och klubbverksamhet
som riktar sig till för invandrare och flyktingar. Ungdomstjänsterna har tätt samarbete med skolorna, vilket gör integreringen effektivare.
Den uppsökande ungdomsverksamheten i Lovisa når unga som är i behov av stöd, och
hjälper dem att få sådana tjänster och stöd som främjar deras utveckling. Den uppsökande
ungdomsverksamheten ordnar olika kurser för unga, till exempel klubbar för unga mammor
och klubbar för livskontroll.
Det uppsökande ungdomsarbetet är berett att främja integreringen av unga flyktingar
eller andra unga invandrare på alla sätt de kan.
Ungdomsgården i Lappträsk är öppen onsdags- och torsdagskvällar. Där kan man till
exempel spela biljard och tv-spel.
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Ungdomsväsendet i Lappträsk har förberett sig på att unga invandrare kommer med
i verksamheten, bland annat i klubbar, på ungdomskvällar, på spelturneringar och i
motionsverksamhet.
Målet är att invandrarbarnen genast blir en del av de övriga unga.
Kulturtjänster
I Lovisa stad svarar kulturtjänsterna för de kommunala kulturtjänsterna. Enligt de värden –
tillgänglighet, jämlikhet och närhet – som bestämts i det kulturpolitiska programmet är
kulturtjänsternas mål att erbjuda kulturupplevelser till alla i alla skeden av livet.
Kulturtjänsterna ordnar olika kulturevenemang för alla åldersgrupper samt stöder kulturlivet
med ekonomiska bidrag och tillgång till lokaler. Samarbetet med lokala kulturaktörer, skolor
och föreningar är mångsidigt.
I stadens kulturpolitiska program anses kultur vara viktigt, eftersom kultur ökar välbefinnande, förebygger illabefinnande samt främjar social samhörighet.
Målet är att ordna kulturverksamhet och evenemang med låg tröskel där alla kan delta
oberoende av tillgångar, bakgrund, bostadsort eller andra personliga egenskaper.

I de evenemang som kulturtjänsterna ordnar och i samarbetet med olika kulturaktörer strävar man efter att i mån av möjlighet beakta mångkulturalismen och
förutom de båda inhemska språken också övriga språk.
För att invandrarna ska integreras är det viktigt att de är delaktiga i kulturtjänsterna och att
man strävar efter att erbjuda dem möjligheter att delta både som mottagare och utövare av
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kultur till exempel i samarbete med de föreningar som ordnar verksamhet för invandrarna.
En del av invandrarna deltar i evenemang som ordnas av kulturväsendet som en del av
grundundervisningen. Dessutom försöker man informera invandrarna om kulturevenemang.
I Lappträsk kommun verkar till exempel Wallmokören. Intresserade invandrare kan delta i
verksamheten.
Biblioteket
Biblioteket är en mötesplats för alla människor och servicen som biblioteket erbjuder är i
huvudsak avgiftsfri.
Biblioteket strävar alltid efter att bemöta sina kunders behov och tillhandahåller
litteratur och tidningar även på andra språk än de inhemska.
Utöver att göra egna anskaffningar samarbetar biblioteket med andra bibliotek och erbjuder
olika språkgrupper depositioner (ett särskilt slag av inlån från andra bibliotek). I biblioteket
kan alla beställa litteratur på sitt eget språk. Användningen av dator och internet är gratis.
Personalen på biblioteket ger också råd om hur man använder datorerna. Biblioteket i
Lovisa ordnar en ryskspråkig litteraturcirkel som samlas regelbundet i huvudbiblioteket.

Också i centrum av Lappträsk kyrkby finns ett bibliotek. Via biblioteket har man möjlighet
att beställa böcker på olika språk. I bibliotekets utrymmen finns också en utställningsavdelning, där aktuella konst- och fotoutställningar ordnas. Hela Byns Arbetsrum finns i
bibliotekshuset. Alla är välkomna dit – man kan pyssla, sy, läsa eller delta i kurser.

3.9.

Socialservice
Socialservicen omfattar barn- och ungdomstjänster, tjänster för personer i arbetsför ålder,
tjänster för seniorer, familjerättsliga tjänster och barnskydd, missbrukar- och mentalvård
samt handikappservice.
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Socialarbetets uppgift är att hjälpa klienterna att klara av sina dagliga liv, att förebygga
social marginalisering och främja delaktigheten att stöda stabil utveckling och välmående
hos barn, och stöda anhöriga och närstående samt att hjälpa i situationer där det behövs
stöd för boende och ekonomi, i fall av våld i nära relationer och i hemmet, i akuta
krissituationer, i situationer med missbruks- och mentalvårdsproblem och i situationer där
det behövs stöd i anknytning till begränsningar i funktionsförmågan.
Socialväsendets arbetsredskap är till exempel möten med klienten, hembesök, myndighetssamarbete samt kompletterande och förebyggande utkomststöd.
Enligt socialvårdslagen omfattar de allmänna socialtjänsterna socialt arbete och social
handledning, social rehabilitering, familjearbete, hemservice och hemvård, stöd för
närståendevård, boendeservice, service på en institution, service som stöder rörlighet,
alkohol- och drogarbete, mentalvårdsarbete, rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor,
övervakning av umgänge mellan barn och förälder.
De tjänster som erbjuds av den kommunala socialservicen på grundval av speciallagstiftning är bland annat tjänster för handikappade, specialomsorger om utvecklingsstörda,
utkomststöd, barnskyddsarbete, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, medling gällande
barns vårdnad och umgängesrätt, familjevård, stöd för närståendevård och
integrationsuppgifter.
Under de tre första åren efter att de flyttat till Finland får flyktingklienter vid behov den
socialservice de behöver i första hand via invandrarservicen. Efter den så kallade
integreringstiden övergår de till vanliga tjänster. Övriga invandrare, bland annat de makar
eller makor som på grund av äktenskap fått uppehållstillstånd och deras familjer,
studerande och personer som flyttat på grund av arbetet är nödvändigtvis inte alls klienter
vid socialservicen.
De här invandrarklienterna hänvisas vid behov till invandrarservicen för att få information
och handledning, men ett klientförhållande som kräver långsiktigare arbete inleds oftast
direkt med socialarbete. Då klienten för första gången uträttar ett ärende vid
invandrarservicen ska en tolk beställs om det finns behov för det och man berättar om
socialskydd, rättigheter och skyldigheter.
Grundtrygghetscentralen i Lovisa stad erbjuder olika socialtjänster för invandrarfamiljer precis som för resten av befolkningen.
Invandrarfamiljerna behöver ofta särskilt stöd till exempel för att klara av traumatiska
upplevelser samt de problem i familjeförhållandena som ett annat land och en annan kultur
orsakar. När det gäller invandrarklienter samarbetar man tätt inom socialarbetet med
invandrarservicen.

3.10. Hälso- och sjukvård
Hälsovården är en viktig del av integreringen. I Lovisa stad ordnas den kommunala
hälsovårdsen av Lovisa hälsovårdscentral. Den betjänar även invånarna i Lappträsk
kommun.
Till servicen hör vårdar- och läkarmottagning vid jouren eller med tidsbeställning,
fysioterapi, mödra- och barnrådgivning, skol- och studerandehälsovård, familjerådgivning,
A-klinik, psykolog och munhälsovård samt bäddavdelnings- och hemsjukvård.
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Specialsjukvården ordnas av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Kymmenedalen, Carea.

samt

Social- och hälsovårdsministeriet har gett riksomfattande instruktioner om undersökning av
flyktingars och asylsökandes hälsa i anvisningen Förebyggandet av infektionsproblem hos
flyktingar och asylsökanden (social- och hälsovårdsministeriets 2009: 21). Social- och
hälsovårdsministeriet anvisar om frivillig screeningundersökning av tuberkulos även för
andra invandrare om de kommer från länder där det förekommer mycket tuberkulos (socialoch hälsovårdsministeriet 2014: 8).
Målet för den pågående perioden är att i tid upptäcka flyktingklienternas behov av
psykiskt stöd och att hänvisa dem till rätt vård. Man eftersträvar att i informeringen
om tjänsterna bättre beakta de olika invandrargrupperna.

Tjänster för olika invandrargrupper
Flyktingar som har beviljats uppehållstillstånd har rätt att få samma hälso- och
sjukvårdstjänster som övriga kommuninvånare. Enligt social- och hälsovårdsministeriets
anvisning (2009: 21) ska kommunen ordna en omfattande inresekontroll för
kvotflyktingarna inom 2 veckor från inresan. Den inledande hälsogranskningen är en del av
integrationsåtgärderna. Man kan inte börja i daghem, skolor eller språkkurser innan
hälsogranskningen är gjord.
I en omfattande intervju som görs av hälsovårdaren går man igenom centrala ärenden som
gäller hälsa och välfärd och gör upp en vaccinationsplan. Intervjun tar cirka 1,5 timme.
Klienten skickas till infektionsscreening och vid behov till läkargranskning. Läkargranskning
görs av alla som har symtom, alla barn under 7 år samt gravida och handikappade.
Hälsovårdaren bedömer även behovet av psykiskt stöd och gör en preliminär bedömning
av personer som behöver särskilt stöd. Inom tre månader från att flyktingen har kommit in i
landet ska en tandkontroll göras.
Kommunen får ersättning i 10 år för betydande kostnader för vård av skada eller sjukdom
om skadan eller sjukdomen funnits redan innan personen kom till Finland och om man har
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ingått ett kontrakt om ärendet med Närings- trafik- och miljöcentralen. Hälsovårdaren och
läkaren gör yrkesövergripande samarbete med invandrarservicen och vid behov med en
psykiatrisk sjukskötare.
För de asylsökande som har fått uppehållstillstånd och som flyttar från flyktingförläggning
till kommunen begärs uppgifterna om deras hälsa med klienternas samtycke från
flyktingförläggningarna och klienterna övergår till vanliga tjänster.
För asylsökandes social- och hälsovårdstjänster ansvarar flyktingförläggningen. Kommunen måste ordna brådskande och nödvändig sjukvård för personen oberoende av var
han eller hon är bosatt (50 § i hälso- och sjukvårdslagen 1326/2010) men
flyktingförläggningen står för vårdkostnaderna. Sjukvårdspersonalen bedömer för varje
patient hur nödvändigt vårdbehovet är.
Gravida och minderåriga asylsökande har rätt till hälsovård och förebyggande
hälsovårdstjänster på samma grunder som kommuninvånarna. Arbetsuppdelning och
praxis avtalas med flyktingförläggningen och förläggningen faktureras för tjänsterna.
Dessutom ska kommunen ordna skolhälsovård för alla barn som går i skola i kommunen.
Även de som olagligt vistas i landet har enligt 50 § i hälso- och sjukvårdslagen rätt till
brådskande vård. Behovet av vård bedöms av hälsovårdens jour.
Barn som har adopterats från utlandet omfattas av det vanliga rådgivningssystemet. En
systematisk läkargranskning i början är nödvändig och man ska se till att barnet har de
vacciner som behövs.
För utlänningar som kommer för att jobba fastställer Folkpensionsanstalten rätten till
socialskydd utgående från ursprungsregionen, hur länge man arbetar, hur länge man tänkt
arbeta och om villkoret för arbetande uppfylls. Enligt lagstiftningen om smittsamma
sjukdomar ska företagshälsovården göra behövliga undersökningar av de personer som
arbetar inom hälsovården och med barn under skolåldern samt inom äldrevården för att
utesluta smittsam tuberkulos.
Utländska studerandes och forskares vistelse i landet anses vara tillfällig och de är inte
berättigade till finskt socialskydd. De är förpliktigade att ta en privat sjukförsäkring innan de
kommer till Finland. Försäkringen täcker i allmänhet inte kostnaderna för förebyggande
vård, till exempel screening av infektionssjukdomar.
Återflyttare och de som vistats länge utomlands: Återflyttare är till exempel ingermanländare och personer som har finsk härkomst. Återflyttare är personer som har varit länge
utomlands, till exempel på arbetskommendering, eller som studerat utomlands. De anses
flytta permanent till Finland och de får rätt till finländskt socialskydd om de fått
uppehållstillstånd för minst ett år.
Utvecklingsbehov
Bara en del av invandrarna står i fokus för invandrarservicen.
Det finländska hälsovårdssystemet är ett nytt fenomen för invandrarna, och de olika
grupperna av inflyttare behöver mer information om servicesystemet. I informationen borde det tas bättre hänsyn till de olika grupperna.
Man måste fästa särskild vikt vid att utveckla mentalvårdstjänsterna. Särskilt vissa
invandrargrupper, såsom flyktingar och asylsökande, har traumatiska upplevelser som
försvagar funktionsförmågan och som de behöver få hjälp med. Behovet av hjälp bör
upptäckas i tid och personen ska hänvisas till rätt vård.
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För närvarande arbetar en psykiatrisk sjukskötare på hälsovårdscentralen. Till
mottagningen kommer man till exempel via sjukskötarens eller läkarens mottagning. Enligt
vårdens nivåstrukturering skickas de mest krävande fallen till specialsjukvården. Dessutom
erbjuder Rehabiliteringscentret för torterade psykiatriska specialtjänster.

3.11. Tjänster för barn, unga och familjer
Lovisa och Lappträsk utvecklar tjänster med låg tröskel för invandrarbarn och deras
familjer som en del av programmet för utveckling av barn- och familjetjänster
(LAPE).
Invandrarfamiljer som har en hemort i Finland har tillgång till samma tjänster som övriga
kommuninvånare. Man ska dock reservera mer tid för invandrarfamiljer och träffa dem
oftare. Den anställda ska ta reda på invandrarens ställning och på basis av det vet man
vilken rätt till tjänster han eller hon har.
Vid det första mötet är det bra att tillsammans klarlägga klientens rättigheter och skyldigheter. De asylsökande får övriga tjänster de behöver i flyktingförläggningen, men
kommunen ordnar skolhälsovården och vid behov barnskyddstjänster.
Lovisa stad och Lappträsk kommun deltar i det riksomfattande LAPE-utvecklingsprojektet,
vars syfte är att samordna olika barn-, ungdoms- och familjetjänster till en tjänstehelhet
som utgår från barnen och familjen. Lovisa ansvarar för det nyländska delprojektets del för
utvecklandet av lågtröskeltjänster för invandrarbarn, -ungdomar och deras familjer.
Rådgivningsbyrå för mödravård
Till rådgivningsbyrån söker man sig då man planerar att skaffa eller väntar barn. Rådgivningsbyråns mest centrala uppgift är att följa upp graviditetens gång. Om det uppstår
problem skickas modern vidare för vård. Målet är en frisk mor och ett friskt barn, men
rådgivningsbyrån följer också upp hela familjens hälsa och välfärd och bedömer eventuellt
behov av stöd.
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Rådgivningsbyrå för barnavård
På rådgivningsbyrån för barnavård följer och främjar man den fysiska, psykiska och sociala
tillväxten samt utveckling hos barn under skolåldern. Rådgivningsbyrån stöder föräldrarna i
fostringsarbetet, i god omvårdnad av barnet och i vårdandet av parförhållandet.
Den mest centrala uppgiften är att främja barnets och familjens hälsa och välfärd. På
rådgivningsbyrån strävar man efter att upptäcka barnfamiljers behov av särskilt stöd i ett så
tidigt skede som möjligt och ordna lämpligt stöd och ändamålsenlig hjälp. På
rådgivningsbyrån får barnet de vaccinationer som hör till det nationella vaccinationsprogrammet.
Skolhälsovård
Skolhälsovården är avsedd för elever inom den grundläggande utbildningen och deras
familjer. Skolhälsovården följer elevens uppväxt och utveckling samt främjar elevens hälsa
och välfärd. Syftet är att upptäcka eventuella sjukdomar och faktorer som hotar hälsan och
välfärden. I skolhälsovården ingår också att i ett tidigt skede identifiera och stöda elevens
behov av särskilt stöd och undersökningar samt att stöda elevernas föräldrar och
vårdnadshavare i fostringsarbetet.
Skolhälsovården utgör en del av skolans multiprofessionella elevvård och den verkar i nära
samarbete med lärarna, skolkuratorerna och skolpsykologerna.
Familjerådgivningen
Familjerådgivningens tjänster är till för 0–18-åriga barn, unga och deras familjer. Familjerådgivningens tjänster är konfidentiella, frivilliga och avgiftsfria.
Familjerådgivningen kan kontaktas när
• du vill diskutera barnuppfostran och föräldraskap
• du är orolig för ditt barns utveckling, beteende eller känsloliv
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• ditt barn har problem i dagvården, skolan eller med sina kamrater
• det ofta blir konflikter hemma eller det är svårt att komma överens
• familjen har varit med om svåra förluster, svåra livssituationer eller plötsliga förändringar
• föräldrarna funderar på att skilja sig eller familjen behöver stöd efter en skilsmässa.
Familjerna erbjuds handledning, rådgivning, stödbesök och olika undersökningar. Arbetet i
familjerådgivningen kan omfatta individuella besök, par- och gruppbesök samt nätverksmöten. Vid behov samarbetar man med bland annat dagvården, skolan, rådgivningen,
missbrukarvården och övriga tjänster för barnfamiljer. Föräldrarna kan själva kontakta
familjerådgivningen.
Rådgivningens familjearbete
Rådgivningens familjearbete är riktat till alla barnfamiljer. Familjearbetaren vid rådgivningen
hjälper och stöder föräldrarna att hitta sina kraftresurser och utmaningar i vardagen.
Familjearbetaren kartlägger familjens situation genom att lyssna, observera och diskutera.
Rådgivningens familjearbetare samarbetar med hälsovårdaren vid mödra- och
barnrådgivningen samt vid behov med enheten för socialarbete för barnfamiljer och
barnskyddet. Rådgivningens familjearbete är avgiftsfritt för familjerna.
Hemvård för barnfamiljer
Hemvården för barnfamiljer innebär kortvarig och tillfällig hjälp som ges i hemmet. Syftet är
att stöda klienten i föräldraskapet och i att klara av vardagen. Det är möjligt att få hemvård
på grund av tillfälligt nedsatt funktionsförmåga, familjesituationen, överansträngning,
sjukdom, förlossning, skada eller andra orsaker. Tjänsten är avgiftsbelagd.
Familjerättsliga tjänster
Till Östra Nylands familjerättsliga enhet kan man vända sig i frågor som gäller fastställande
av faderskap och ärenden som gäller underhållsbidrag eller vårdnaden om barnet. Om
föräldrarna skiljer sig ska de komma överens om vårdnaden av barnet. Enligt den
finländska lagstiftningen är båda föräldrarna skyldiga att ta del av barnets försörjning.
Borgå stad ordnar östra Nylands familjerättsliga tjänster, men enligt avtal kan mottagning
också ordnas i Lovisa och Lappträsk när det finns behov för det.
Socialarbete för barnfamiljer
Socialvården för barnfamiljer kan kontaktas om man behöver hjälp med eller rådgivning om
• att klara vardagen och det dagliga livet
• barnets utveckling och välfärd
• situationer där det förekommer familje- eller närståendevåld.
Varje kommuninvånare har enligt socialvårdslagen rätt att få sitt stödbehov utvärderat.
Inom enheten för socialarbete för barnfamiljer görs utvärderingen av socialarbetarna och
socialhandledarna i samarbete med klienten, anhöriga och vid behov andra instanser.
Kontakt till socialvården tas huvudsakligen i samråd med barnets vårdnadshavare.
Genom socialarbetet för barnfamiljer kan man för familjer ordna hjälp i vardagen, till
exempel i form av socialhandledning, familjearbete, eller med en stödfamilj eller stödperson.
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Barnskydd
Barnskyddets uppgift är att hjälpa föräldrarna att ta hand om och skydda sina barn i fall där
föräldrarna inte klarar av det eller barnet eller den unga gör sådant som kan skada henne
eller honom själv. Många myndigheter har enligt barnskyddslagen skyldighet att anmäla fall
där de ser att barn sköts dåligt eller där förhållandena är dåliga.
Barnskyddsmyndighetens verksamhet och beslut grundar sig alltid på lagen. Barnskyddslagen gäller alla barn som vistas i Finland oberoende av ursprung eller uppehållstillståndsstatus.
Om uppväxtförhållandena är sådana att de eller barnet självt utsätter barnet för fara eller
utgör hot för barnets utveckling ska stödåtgärder inom öppna vården inledas omedelbart.
Som stöd inom öppna vården kan ordnas till exempel familjerehabilitering, en stödperson,
familjearbete eller gruppverksamhet för personer som är i samma situation.
Om öppna vårdens stödfunktioner inte är en möjlighet eller de inte är tillräckliga och man
bedömer att det är bäst för barnet att det vårdas utom hemmet ska barnet omhändertas.
Om barnet är i omedelbar fara eller annars i behov av brådskande vård utom hemmet, kan
man brådskande placera barnet. Innan barnet placeras utanför hemmet måste man
undersöka om barnets anhöriga kan ta barnet att bo hos sig eller delta i stödandet av
barnet.
Efter vård utom hemmet eller en placering som varat i ett halvt år och som gjorts som
stödåtgärd för öppenvården har barnet eller den unga rätt till eftervård tills han eller hon
fyller 21 år. Eftervård kan också ordnas för andra barn som varit klienter vid barnskyddet.
Stödåtgärderna omfattar till exempel att ordna boende för studier eller stöd från en
socialhandledare.
Övriga tjänster för barnfamiljer
De övriga tjänsterna för barnfamiljer omfattar bland annat mottagning hos en psykiatrisk
sjukskötare för barn och unga, en hälsocentralpsykolog samt tal- och ergoterapi, till vilka
man söker sig via rådgivningen för barn.

3.12. Tjänster för vuxna
Målet för tjänsterna för vuxna är att stöda invandrarnas integration med socialarbete som
är individuellt och som beaktar klientens helhetssituation, med effektiverad rådgivning och
vid behov med ekonomiskt stöd.
Under den pågående perioden strävar man efter tätare samarbete samt att utveckla
verksamhetsmodeller med invandrartjänsterna.
Socialarbete för vuxna
Socialarbetet för vuxna fokuserar på klienternas grundtrygghet och sociala rehabilitering.
Klienterna styrs att klara sig självständigt och att bättre klara sina liv. Arbetet görs i
samarbete med till exempel Folkpensionsanstalten, hälsovården, sysselsättningstjänsterna
samt missbrukar- och mentalvårdstjänsterna.
Behovet av tjänster utreds med hjälp av en utvärdering av tjänstebehovet.

37

Integrationsprogram

Klienten har rätt att få sitt behov av tjänster bedömt, om det inte är helt uppenbart att det är
onödigt att göra en utvärdering. Bedömningen ska inledas utan dröjsmål och slutföras utan
onödig fördröjning. Brådskande tjänster ska ordnas omedelbart.
En klient vid socialarbetet har också rätt att få en egen kontaktperson som har som uppgift
att ordna tjänster som klienten har behov av och som enligt behovskartläggningen främjar
ordnandet av de här tjänsterna.
Invandrarna stöds i användandet av kommunala och offentliga tjänster genom att ge råd
och vägledning till de tjänster som främjar integrationen. Inom socialservicen strävar man
aktivt efter att styra de invandrare som ännu har integrationstid kvar till inledande
kartläggning.
De invandrare som får långvarigt utkomststöd har enligt lagen rätt till kommunal inledande
kartläggning, om det från att han eller hon beviljats uppehållstillstånd gått högst tre år. Om
en invandrare ber om en inledande kartläggning kan man inleda en kartläggning om man
anser att det finns behov för det. Kommunens inledande kartläggning görs i första hand av
invandrarservicen.
Missbrukarvård
Missbrukarvård ges i Lovisa hälsovårdscentral. Missbrukarvården arbetar utgående från
klienten i samarbete med olika sektorer. Till uppgifterna hör öppen vård för missbrukare,
handledning och rådgivning, rehabiliteringsgrupper för missbrukare, stöd för anhöriga samt
konsultation på arbetsplatser och med samarbetspartner. Via missbrukarvården kan man
söka sig även till avgiftning och rehabilitering. Missbrukarvården verkar från början av 2017
delvis under socialservicen och delvis under hälsovårdstjänsterna.
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Mentalvårdstjänster
Psykologen och den psykiatriska sjukskötaren vid Lovisa hälsovårdscentral står för
mentalvårdstjänster för vuxna på basnivå. De deltar i samarbete med invandrarservicen i
kartläggningen av flyktingarnas psykosociala situation och inleder vid behov vården.
Speciellt under integreringen av invandrarna är det viktigt att erbjuda dem psykiskt stöd. Till
hälsovårdscentralpsykologens uppgifter hör stöddiskussioner med invånare som har
livskriser och koordinering av krisarbetet. Den psykiatriska sjukskötarens uppgifter är
handledning för deprimerade, och för dem som har ångest eller paniksyndrom samt att ge
tidsbundet hjälpande samtalsstöd. Dessutom förverkligar den psykiatriska sjukskötaren
grupper som stöder vården.
Samarbete med specialsjukvården och andra multiprofessionella arbetsgrupper ingår som
en del av tjänsterna.
Handikappservice
Målet med handikappservicen är att främja handikappade personers förutsättningar till ett
med övriga medborgare likvärdigt liv samt undanröja olägenheter och hinder som
handikappet förorsakar. En gravt handikappad person har rätt till färdtjänst, tolkservice,
serviceboende, personlig assistans, ändringsarbeten i bostaden samt hjälpmedel och
utrustning som hör till bostaden. Handikappade kan inom ramen för de anslag som har
reserverats i budgeten beviljas ekonomiska stöd, stödåtgärder och övrig service för
handikappade såsom rehabiliteringshandledning och anpassningsträning, hjälpmedel,
maskiner och apparatur samt ersättning för extra kostnader för kläder och specialdiet.
Socialjour
Socialjouren i Östra Nyland svarar för akut socialarbete utom tjänstetid i Borgå, Askola,
Sibbo, Lovisa och Lappträsk.
Skyddshemmet
Skyddshemmet är avsett som en tillflykt för personer som upplevt våld i nära relationer, då
det är omöjligt eller rentav farligt att stanna hemma på grund av våld, hot eller rädsla.
Skyddshemmets utbildade personal hjälper klienterna i krissituationer och ger också
diskussionshjälp per telefon (även anonymt). Till skyddshemmet kan man gå vilken tid på
dygnet som helst.
Invandrarnas utkomst
Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd som beviljas i sista hand. Grundläggande utkomststöd beviljas från och med början av 2017 av Folkpensionsanstalten. Kompletterande och
förebyggande utkomststöd beviljas av vuxensocialarbetet. Kompletterande utkomststöd
kan beviljas för utgifter som inte täcks av det grundläggande utkomststödet. Förebyggande
utkomststöd kan beviljas bland annat till åtgärder som stöder aktivering och för att trygga
boendet.
Invandrarservicen beviljar kompletterande och förebyggande utkomststöd till flyktingklienterna. Kommunerna ska också erbjuda de personer som vistas olagligt i landet
nödvändig, brådskande omvårdnad under en begränsad tid.
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3.13. Tjänster för seniorer
Samarbetet med hälsovårdsservicen görs tätare för att säkerställa att informationen
om tjänsterna når de olika invandrargrupperna. Personalen erbjuds vid behov
utbildning i hur man bemöter invandrarklienter.
I Lovisa stad handhas tjänsterna för seniorer av seniorservicecentralen. Seniorservicecentralen erbjuder information om de tjänster som riktar sig till seniorer samt individuell
handledning och rådgivning. Målet är att skapa jämlika möjligheter för de äldre att delta i
verksamhet som främjar välfärd och hälsa och att bli delaktiga av tjänsterna.
Beaktande av särskilda behov i tjänsterna
De äldres ställning förbättras då man snabbt reagerar på att funktionsförmågan försvagas,
att personen har svårt att klara sig hemma och på andra eventuella sociala problem.
Bedömningen av vårdbehov och servicestyrningen verkställs inom utsatt tid.
Situationen för invandrare som är i pensionsåldern är mer sårbar än för andra invandrare
bland annat på grund av svårigheter med att lära sig språk.
Den frivilligverksamhet som håller på att utvecklas kan hjälpa invandrare i pensionsåldern att knyta sociala band och stärka språkkunskaperna.
Samarbete med invandrarservicen görs när det gäller att hjälpa invandrarna hitta tjänsterna. I tjänsterna för invandrare i pensionsåldern ska man beakta behovet av användandet
av tolk.
Välfärdsfrämjande hembesök och hälsoträffar
Syftet med välfärdsfrämjande hälsobesök är att främja de äldres välfärd och
funktionsförmåga så att deras möjligheter att bo hemma och klara sig på egen hand
förbättras och består så länge som möjligt. Hälsoträffen är en hälsoundersökning där man
klarlägger klientens hälsotillstånd och ger stöd i val som gäller hälsan i vardagen.
Handledning för närståendevårdare, minnesrådgivning och andra stödtjänster
I handledningen för närståendevårdare ingår rådgivning och ordnande av tjänster som
stöder närståendevården. Med minnesrådgivningen ger man stöd till personer med
minnessymtom, och minnessjukdomar samt till deras anhöriga. Som stödtjänster ordnas
också mat-, trygghets-, dagvårds- och dagverksamhetstjänster. Dessutom kan skjutsar
med servicelinjen komma på fråga.
Hemvård eller vård på vårdenhet
Hemvården (hemservice eller sjukvård) hjälper och stöder klienten att klara av sina dagliga
funktioner när klientens funktionsförmåga på grund av ålder, sjukdom eller handikapp är
tillfälligt eller permanent nedsatt.
Korttidsvården tillhandahåller i omsorgsenheter tillfälligt eller i återkommande perioder
äldre personer som behöver omsorg sådana heldygnstjänster som stöder klientens
kraftresurser och vården i hemmet. Det effektiverade serviceboendet och den långvariga
institutionsvården erbjuder heldygnstjänster.
Lappträsk kommun svarar självständigt för äldreomsorgen i kommunen. Äldreomsorgen i
kommunen utgår från principen att de kommuninvånare som är i behov av tjänster ska få
bo hemma så länge som det är möjligt. När det inte längre är ändamålsenligt erbjuder
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kommunen heldygnsvård antingen på effektiverat serviceboende eller på ålderdomshem.
Lappträsk kommun erbjuder hemvårds- och hemsjukvårdtjänster.
Lappträsk kommun har startat forskningsprojektet Hilla i samarbete med Med Group
Oy där man utvecklar tjänsterna man för hem.
Rådgivning ges av chefen inom äldreomsorgen på Lappträsk kommun.

3.14. Boende
Målet är att inom tre månader hitta en första bostad till flyktingar som flyttar till kommunen. Utmaningen är att hitta tillräckligt stora bostäder till ett rimligt pris för
invandrarfamiljer. Bostäderna bör finnas i närheten av tjänsterna.
När en invandrare kommer till Lappträsk kommun eller Lovisa stad ansöker invandraren
om en bostad av kommunen eller via privata aktörer precis som vem som helst som flyttar
till kommunen. De som flyttar till Lovisa kan vända sig till bostadssekreteraren för att få råd
i bostadsärenden. Bostadsansökan kan lämnas till bostadssekreteraren eller direkt till
hyresvärden. Information om hyresgränserna för Folkpensionsanstaltens bostadsbidrag
och utkomststöd finns på Folkpensionsanstaltens sidor.
De som kommer till kommunen med flyktingstatus får handledning i bostadsfrågor av
invandrarservicen. Information om boendet finns på olika språk också på Lovisa stads
webbplats.
Målet med invandrarnas boende är att placera invandrare i stadens olika områden.
Med tanke på integrationen och tillgången till tjänster är det för de flesta invandrare ändå
viktigt att bostäderna är på gångavstånd från tjänsterna.
Även med tanke på ordnandet av speciella integrationstjänster, till exempel för
undervisning av språk och religion i smågrupper, är det bäst att bostäderna finns nära
tjänsterna och att barn i skolåldern kan placeras i samma skola och daghem.
Det är bra att söka lösningar för invandrarnas boende både i hyreshus som staden äger
och på andra ställen. Att ordna invandrarnas boende så mångsidigt som möjligt även på
den privata och allmännyttiga bostadsmarknaden möjliggör en strävan efter socialt
balanserade bostadsområden och mångsidig boendestruktur i husen. Som anvisning för
sammanjämkning av bostadens storlek, hyrans storlek och antalet boende kan man
använda Folkpensionsanstaltens och finansierings- och utvecklingscentralen för boendets
(ARAs) anvisningar.
De hyresbostäder som staten har understött ska ges till dem som mest behöver dem. Valet
av boende grundar sig på social ändamålsenlighet och ekonomiska behov. De sökande
hushållen jämförs utifrån behov av bostad, förmögenhet och inkomster. Aktörerna och
myndigheterna ska i samarbete säkerställa att likställighetsprincipen följs när det gäller
utbudet av bostäder som allmänt hyrs ut och i valet av boende. Genom val av boende
strävar man efter en mångsidig boendestruktur i hyreshuset och socialt balanserade
bostadsområden.
Till boende i ARA-bostäder kan väljas finsk medborgare eller en person som jämställs med
honom eller henne jämte hushåll (11 § 3 mom. gamla räntestödslagen, 4 § 3 mom.
aravabegränsningslagen och 10 § 2 mom den nya räntestödslagen). Personer som
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jämställs med finsk medborgare är EU-medborgare och personer som jämställs med dem
samt personer som beviljats ett uppehållstillstånd som är i kraft i minst ett år.
I kvotflyktingarnas fall känner man inte alltid till inresedagen till Finland och därför måste
kommunen ofta göra till en början hyres- och elavtal i sitt namn. De här kontrakten flyttas
senare över i de riktiga innehavarnas namn.
Enligt arbets- och näringsministeriets anvisning om kommunersättningarna enligt
integrationslagen betalar staten till kommunen de nödvändiga utgifterna för väntetiden för
de bostäder som reserveras för de som får internationellt skydd, till exempel hyror och
elräkningar, när bostaden reserveras innan personen/familjen kommer till Finland eller då
man inte kunnat undvika en flytt till kommunen. I praktiken kan hyran vid behov ersättas i 1
– 2 månaders tid före den mottagningstidpunkt som kommunen uppgett.

I Lovisa finns hyresbostäder främst i centrumområdet. Bostäder i radhus finns i stadsdelarna Liljendal, Pernå och Strömfors. Den största efterfrågan är det på bostäder i
centrum Lediga bostäder finns i stadsdelar utanför centrum.
I Lappträsk kommun finns hyresbostäder både i kyrkbyn och i några andra byar. Kiinteistö
Oy Labyrintti sköter om uthyrningen av hyresbostäder och bestämmer självständigt vem
som får de bostäder som blir lediga.
Situationen för kvotflyktingarna i Lappträsk kommun är den samma som i Lovisa stad. Den
exakta ankomstdagen vet man inte alltid och kommunen hyr en tom lägenhet för att se till
att det säkert finns en lämplig bostad när flyktingarna anländer. Man kan även inreda
bostaden med det nödvändiga, så att flyktingarna kan koncentrera sig på de nödvändiga
myndighetsbesöken när de anländer.
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4 Utbildning och stöd för sysselsättning
4.1.

Arbets- och näringsbyråernas tjänster för invandrare
Syftet med arbets- och näringsbyråns åtgärder är att ge invandrarna färdigheter att verka i
arbetslivet i Finland.
Målet för den pågående perioden är att snabbare hänvisa invandraren till den inledande kartläggningen och integrationsutbildningen samt en mer individuell studiestig i integrationsutbildningen.
Arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) och kommunen ansvarar tillsammans för ordnandet
av integrationstjänsterna, för att hänvisa invandrarna till tjänsterna och uppföljningen av
dem. Enligt lagen om främjande av integration ansvarar arbets- och näringsbyråerna
särskilt för de arbetskraftstjänster som främjar sysselsättningen av invandrarna och övriga
tjänster som riktar sig till de arbetssökande.
Nylands arbets- och näringsbyrå förbättrar invandrarnas sysselsättningsmöjligheter genom
att öka deras arbetsmarknadsberedskap via olika tjänster: integrationsutbildning,
yrkesutbildning, arbetsprövning, sysselsättning med lönesubventioner och med rehabiliterande arbetsverksamhet. Målet är att invandraren ska ha färdigheter att verka i arbetslivet i
Finland.
I Lovisa stad fanns det i februari 2017 sammanlagt 59 och i Lappträsk kommun 17
utländska arbetslösa arbetssökande. 2016 har över 30 invånare i Lovisa eller Lappträsk
inlett integrationsutbildning eller skriv- och läsutbildning.

4.2.

Hänvisning till service
De 17–65-åriga invandrare som har ikraftvarande uppehållstillstånd kan anmäla sig som
arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. Personerna ska kunna ta emot ett heltidsjobb
och vara arbetsföra. Övriga blir klienter vid kommunernas social- och hälsovårdsservice
och också deras inledande kartläggning och integrationsplan görs i kommunen.
Om klienten inte kan anmäla sig som klient vid arbets- och näringsbyrån på webbtjänsten,
kan han eller hon besöka arbets- och näringsbyrån och där fylla i en anmälningsblankett.
Invånarna i Lovisa stad och Lappträsk kommun anmäler sig som arbetssökande i Borgå.
Information om arbets- och näringsbyråns tjänster, den arbetssökande integrationsklientens rättigheter och skyldigheter och hur man anmäler sig som arbetssökande finns på
olika språk på adressen www.te-info.fi.
Material på olika språk om Nylands arbets- och näringsbyrås tjänster, klientprocesserna
samt
klientens
rättigheter
och
skyldigheter
finns
på
http://toimistot.tepalvelut.fi/sv/maahanmuuttajien-asiakkaaksi-ilmoittautuminen-seka-ilmanverkkopankkitunnuksia-ilmoittautumien-ohje-1
Invandrarservicen i Lovisa stad och Lappträsk kommun hjälper flyktingklienterna att anmäla
sig till arbets- och näringsbyrån.

43

Integrationsprogram

På grund av att antalet asylsökande på Nylands arbets- och näringsbyrås område har ökat
används en modell där alla kunder som hör under internationellt skydd anmäler sig som
arbetslösa arbetssökande vid kontoret i Böle i Helsingfors.
Vid ett gruppinformationstillfälle i Böle som hålls på det egna språket får klienten samlad
information om arbets- och näringsbyråns tjänster och det görs en inledande kartläggning
samt integrationsplan. Klientförhållandet börjar med en webropol-anmälning från endera
kommunens invandrarservice eller flyktingförläggning.

4.3.

Inledande kartläggning
Behovet av sysselsättningsfrämjande tjänster bedöms i den inledande kartläggningen som
görs tillsammans med invandraren. Arbets- och näringsbyrån ansvarar för den inledande
kartläggningen för de invandrare som är arbetslösa arbetssökande.
Den inledande kartläggningen ska påbörjas inom två månader från det att klientrelationen
inleddes eller begäran om inledande kartläggning lämnades. (10–13 § Lagen om främjande
av integration) Enligt statens integrationsprogram 2016–2019 ska man i fortsättningen
sträva efter att genomföra den inledande kartläggningen så fort som möjligt efter att
invandraren fått sitt uppehållstillstånd.
I den inledande kartläggningen bedöms invandrarens sysselsättnings-, studie- och andra
integrationsfärdigheter samt behov av att lära sig språk och av integrationsfrämjande
tjänster. I kartläggningen utreds personens tidigare utbildning, arbetserfarenhet, språkkunskaper och andra faktorer som inverkar på sysselsättningen.
Den inledande kartläggningen för invandrare kan innehålla ett språktest där utgångsnivån
testas och kartläggning av kunskaperna. Utgående från kartläggningen hänvisar arbetsoch näringsbyrån klienten till lämplig integrationsutbildning och övriga tjänster.

4.4.

Integrationsplan
Om det bedöms att invandraren behöver en integrationsplan uppgörs den i enlighet med 11
§ i lagen om främjande av integration. Arbets- och näringsbyrån uppgör integrationsplanen
i samarbete med invandraren.
Integrationsplanen är en personlig plan om de åtgärder och tjänster som invandraren
behöver för att inhämta språkkunskaper och andra färdigheter som behövs i arbetslivet. I
integrationsplanen kommer man överens till exempel om integrationsutbildning, arbetssökande och tjänster som främjar sysselsättningen. Integrationsplanen förpliktigar arbetsoch näringsbyrån att ordna de åtgärder och tjänster som överenskommits inom ramen för
det anslag som riksdagen beviljat.
Den första integrationsplanen ska göras senast inom tre år från att uppehållstillstånd
beviljats eller registrerats och den görs för högst ett år åt gången. Den tid som berättigar till
integrationsplan är dock högst tre år från det att den första planen uppgjorts. Rätten till
integrationsplan kan förlängas till exempel på grund av föräldra- eller sjukledighet eller om
invandraren behöver särskilda åtgärder för integreringen.
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Den som uppgör integrationsplanen måste klargöra för invandraren de skyldigheter och
rättigheter som integrationsplanen medför. För tiden för tjänsterna som ingår i integrationsplanen kan arbetsmarknadsstöd betalas. Invandraren är också skyldig att följa planen.
Om invandraren vägrar att uppgöra en plan, justering av planen eller att delta i sådant som
avtalats i planen, till exempel integrationsutbildning, kan invandrarens rätt till utkomstskydd
för arbetslösa eller utkomststöd begränsas i enlighet med lagen om utkomstskydd för
arbetslösa (1290/2002) eller lagen om utkomststöd (1412/1997).

4.5.

Integrationsutbildning
Som integrationsutbildning för invandrare som passerat läropliktsåldern ordnas
integrationsutbildning i finska eller svenska och vid behov läs- och skrivundervisning.
Integrationsutbildning kan också vara utbildning som främjar tillträde till arbetslivet och
vidareutbildning samt att identifiera tidigare inhämtad kompetens, erkännande av examen
och yrkesvägledning.
Syftet med utbildningen är att öka invandrarens samhälleliga färdigheter och kunskaper för
att kunna anpassa sig till det finska samhället. Utbildningsstyrelsen gör upp grunderna för
läroplanen för integrationsutbildningen samt för läs- och skrivundervisningen. Det språkliga
målet i integrationsutbildningen är att invandraren ska få fungerande elementära
språkfärdigheter i finska eller svenska.
Närings-, trafik- och miljöcentralen anskaffar den integrationsutbildning som förverkligas
som arbetskraftsutbildning. Sådan utbildning är utbildning i finska eller svenska samt
utbildning i läs- och skrivkunskaper. Arbets- och näringsbyrån ansvarar för hänvisandet av
klienten till utbildningen.
I integrationsutbildningen ingår förutom språkstudier också en period på minst sex veckor i
arbetslivet. I början av utbildningen görs en personlig läroplan för den studerande, i planen
beaktas bland annat den studerandes läs- och skrivkunskaper, tidigare utbildning,
yrkeserfarenhet, språkkunskaper och allmänna kunskaper. Integrationsutbildningen ordnas
i moduler enligt vilket behov av tjänster klienten har.
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I Östra Nyland ordnas finsk utbildning av Affärsverket Edupoli. Integrationsutbildningen på
svenska ordnas av Borgå Folkakademi.
Utbildningen för invandrarna i Lovisa och Lappträsk ordnas i första hand i Borgå,
men vid behov kan grupper för integrationsutbildning startas också i Lovisa.
En förutsättning för att gruppen ska bildas är att minst 20 personer samtidigt köar till
utbildning på en viss nivå. Ansvaret för att ordna utbildning i läs- och skrivkunskaper
övergår till utbildnings- och kulturministeriet från början av 2018.
Invandrarnas integration främjas av att man snabbt kommer in på integrationsutbildningen.
Enligt statens integrationsprogram är målet att man ska komma in på integrationsutbildningen inom högst två månader efter språktesterna. På Nylands arbets- och näringsbyrås område kommer man i nuläget in på utbildningen snabbare speciellt om klienten är
villig att röra sig inom pendlingsregionen.
I fortsättningen strävar man efter att förverkliga integrationsutbildningen mer
individuellt än tidigare och att differentiera utbildningen genom att beakta olika
studerandeprofiler.
Utbildningen utvecklas även så den mer än tidigare är arbetslivsbaserad. Målet är att få de
som integreras tidigare ut i arbetslivet och till fortsatta studier.
Integrationsutbildningen ordnas i regel som arbetskraftspolitisk utbildning som Närings-,
trafik- och miljöcentralen anskaffar, men det kan också vara frivilliga studier som ändå
stöder samma mål. Utbildningen kan vara till exempel språkstudier, läs- och
skrivundervisning, eller annan utbildning som stöder sysselsättningen eller fortsatta studier.
En invandrare som deltar i frivilliga studier har rätt till arbetsmarknadsstöd för studietiden
under vissa förutsättningar. Närings- och arbetsbyrån ska ha konstaterat att invandraren
har behov av utbildning och de frivilliga studierna ska stöda integrationen och
sysselsättningen. Undervisning ska ges i minst 20 timmar per vecka och den ska ingå i
integrationsplanen och man ska komma överens med arbets- och näringsbyrån om det
innan undervisningen börjar.
Nylands arbets- och näringsbyrå deltar i den nya SIB-modellen (Social Impact Bond) som
producerar integrationstjänster. Arbets- och näringsministeriet har konkurrensutsatt den.
Målet med KOTO-SIB-tjänsten är att prova nya sysselsättnings- och utbildningsmodeller,
med vilka man snabbare får invandrarna sysselsatta och möjliggör att utbildning och arbete
kan kombineras på ett flexibelt sätt. Hänvisningen till tjänsten sker slumpmässigt. Även
klienter som varit en längre tid i landet hänvisas till SIB-tjänsterna under 2017.

4.6.

Från integrationsutbildning till yrkesutbildning och arbete

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Amisto, verksamhetsenhet i Lovisa: Porvoon ammattiopisto, Amisto erbjuder olika
yrkesinriktade grundexamina för ungdomar. I Amistos verksamhetsenhet i Lovisa kan man
studera till bilmontör, närvårdare och säkerhetsövervakare. Vid enheten kan invandraren
delta i utbildning som förbereder invandraren för yrkesutbildning (Valma). Amisto hör till ItäUudenmaan koulutuskuntayhtymä. Till den hör också Edupoli och Östra Nylands
Läroavtalscenter.
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Edupoli utvecklar stigen till yrkesutbildning och avläggande av examen och ett sätt att lära
sig genom att arbeta, där man lär sig finska och yrkesskicklighet på arbetsplatsen. Edupoli
är en stig direkt till arbetslivet i mångprofessionellt samarbete med olika aktörer i Lovisa
och Lappträsk.
Edupoli är en i Nyland verksam mångsidig central för vuxenutbildning där man kan studera
över 20 yrkesbranscher och avlägga över 80 arbetslivsexamina. Edupoli har ordnat
invandrarutbildning sedan 1988. I Edupoli kan man delta i olika utbildningar och avlägga
examina i bland annat affärsverksamhet, betjäning och teknik.
Invandrarna får under integrationsutbildningen information om olika yrken och olika
yrkesutbildningsalternativ samt om systemet med fristående examen. Den studerande
visas in på en lämplig studieväg genom integrationsutbildning och förberedande utbildning
vidare till yrkesutbildning och arbetsliv. Under yrkesutbildningen är det möjligt att få stöd
och handledning i finska.
I Edupoli stöds inlärningen av de diskussioner som förs med utbildaren, av studiehandledningen och av stödtjänsterna. Handledningen kan ske i grupp eller individuellt och den ges
av proffs i handledning under olika skeden av utbildningen.
I Edupoli förverkligar man yrkesutbildning som hör till kompetensprogrammet för
invandrare. Utbildningen finansieras av Utbildnings- och kulturministeriet, och dess mål är
att främja det att invandrarna fort kommer ut på arbetsmarknaden. Utbildning ordnas bland
annat i följande branscher: turism, fastighetsservice, företagsekonomi, logistik,
rengöringsservice, hemtjänster, byggande samt social- och hälsovårdsbranschen.
Social- och hälsovårdsbranschen har många studerande med invandrarbakgrund. För
invandrare har det ordnats många utbildningar för vårdbiträden och som ny utbildning
börjar förberedande utbildning för social- och hälsovårdsbranschens grundläggande
examen. Utbildningen finansieras av kompetensprogrammet för invandrare. Utbildningen
för vårdbiträden ordnas även som arbetsintensiv utbildning där hela utbildningen sker på
arbetsplatsen.
Arbetsintensiv utbildning lämpar sig bra för invandrare för att naturliga interaktionssituationer i arbetslivet främjar inlärningen av finska. I yrkesutbildningen för invandrarna
tillämpas språkmedveten utbildning och man säkerställer att studerandena får tillräckligt
språkstöd av läraren i finska (S2) och handledning av inlärningscoachen. Invandrarna har
blivit väl sysselsatta inom hälso- och socialbranschen och idag arbetar invandrare på
nästan alla arbetsplatser inom vården.
Edupoli har rätt att fungera som examensplats för allmänna språkexamina. Studerandena
kan avlägga examen i finska eller svenska på mellannivå för till exempel yrkesinriktade
studier, arbetslivet eller för en ansökan om finskt medborgarskap.
Edupoli har ett fruktbart samarbete med olika intressenter för att främja invandrarnas
integration i samhället. Viktiga samarbetspartner är bland annat invandrarservicen i Lovisa
stad och Lappträsk kommun, arbets- och näringsbyrån, arbetsgivare i området, övriga
läroanstalter och aktörer inom tredje sektorn. Edupoli har utarbetat en jämställdhetsplan
och en plan för likabehandling samt ett program för kulturell mångfald och dessa följs och
iakttas.
Edupolis integrationsutbildning
Edupoli ordnar arbetskraftspolitisk integrationsutbildning för vuxna invandrare. Utbildningen
är anskaffad av närings-, trafik- och miljöministeriet. Integrationsutbildningen förverkligas
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enligt grunderna för Utbildningsstyrelsens läroplan för integrationsutbildningen
(utbildningsstyrelsen 1/011/2012). I förverkligandet av utbildningen har beaktats de nya
modeller (3/2016) som Utbildningsstyrelsen och Arbets- och näringsministeriet uppgjort.
Målet för modellerna är att få invandrarna snabbare till utbildning samt arbetslivet och
fortsatta studier, att stöda kompletteringen av tidigare färdigheter, att diversifiera och
effektivera genomföringssätt och på så sätt öka effekten av utbildningen.
Innan den studerande kan börja inom integrationsutbildningen hänvisar arbets- och
näringsbyrån honom eller henne till en bedömning av startnivån. I den klarläggs lämplig
nivå för undervisningen i finska. Nivån bedöms av Testipiste i Borgå. När arbets- och
näringsbyrån fått testresultatet bildas lämpliga grupper utgående från startnivån:


Utbildning i läs- och skrivkunskaper: längd 200 dagar



Integrationsutbildning, långsamt framskridande: längd 90 + 60 + 60 + 60
dagar



Integrationsutbildning, grund och snabbt framskridande: längd 60 + 60 + 60
+ 60 dagar

Integrationsutbildningens längd kan variera (1–4 moduler) enligt den studerandes
personliga plan.
2017 hålls utbildningen för invånarna i Lovisa och Lappträsk i Edupolis verksamhetsenhet i Borgå.
Målet för undervisningen i läs- och skrivkunskap för vuxna invandrare är att den
studerande lär sig de muntliga och skriftiga grunderna i finska. Efter utbildningen kan den
studerande flytta till exempel till integreringsutbildningen eller grundutbildningen för vuxna.
Målet för integrationsutbildningen för vuxna invandrare är att nå fungerande elementära
språkkunskaper i finska (nivå B1.1) och att främja att de kommer in i arbetslivet och fortsatt
utbildning.
Under utbildningen gör den studerande tillsammans med utbildaren en yrkesinriktad
fortsättningsplan. Målet kan till exempel vara arbete eller arbetsprövning, yrkesutbildning,
yrkeshögskola eller genom erkännande av examina studier vid universitet, övrig utbildning
(till exempel Valma eller övrig undervisning i finska) eller enligt behov till exempel
rehabiliterande arbetsverksamhet.
Utbildning som förbereder för yrkesutbildning, Valma
För invandrare som siktar på yrkesinriktad grundutbildning ordnar Edupoli en utbildning
som förbereder för yrkesutbildning (Valma). Undervisningen ges på finska. I början av
utbildningen görs en personlig studieplan (Hops). Utbildningen innehåller förutom språkliga
färdigheter även yrkesutbildning och arbetslivsorientering. Under utbildningens gång kan
den studerande avlägga till exempel hygienkompetenskort, arbetssäkerhetskort eller
utskänkningspass.
Östra Nylands läroavtalscenter
För närvarande är det möjligt att avlägga med läroavtalsutbildning cirka 370 olika examina.
Inlärningen sker i huvudsak på arbetsplatsen. I läroavtalsstudierna ingår också kunskaps-
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studier vid läroanstalten. Planeringen av studierna och examen utgår från elevens och
arbetsgivarens behov.
Läroavtalsstudier passar för alla över 15-åringar och studierna kan inledas vilken tid på året
som helst. Den studerande ska ha en arbetsplats som lämpar sig för läroavtalsstudier.
Läroavtalsstudierna är avgiftsfria för arbetstagaren och arbetsgivaren förutom
examensavgift (58 euro). Läroavtalsstudierna tar minst fyra månader och högst två år
beroende på startnivån och vilken examen avläggs. Studierna planeras individuellt och
beroende på utbildningen ordnas undervisningen på läroanstalten dag- eller kvällstid.
Arbetsgivaren kan få lönesubvention då den anställer en arbetslös arbetssökande på
läroavtal. Arbetsgivaren får också utbildningsersättning för handledningen av den studerande på arbetsplatsen. Under 2017 har det genom kompetensprogrammet för invandrare
varit möjligt att avlägga en del av en examen eller en hel examen genom läroavtalsstudier.

4.7.

Sysselsättningstjänster
Invandrarklienterna i Lovisa och Lappträsk erbjuds träningstjänster av bra kvalitet
och som motsvarar deras behov.
Personalen utbildas i att integrera invandrarklienterna naturligt i arbetsverkstadsverksamheten. Lovisa stads sysselsättningstjänster stöder sysselsättningen av invandrarklienter som bor i Lovisa och Lappträsk.

Sysselsättningstjänsten erbjuder invandrarklienterna träningstjänster, arbetsprövning,
arbete med lönesubvention och rehabiliterande arbetsverksamhet. Vilka tjänster och
behovet av dem avgörs enligt personligt behov i samarbete med olika sektorer.
Arbetsverkstadsgemenskapen i Lovisa består av fem arbetsverkstäder i Lovisa stad (Lilla
Petters gård, Akseli, Startverkstaden, Vägglösa verkstaden och Kondisverkstaden) och av
Taitopaikka i Lappträsk kommun.
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Lilla Petters gård, Akseli, Startverkstaden och Kondisverkstaden är både en fysisk plats
och en mångprofessionell metod, med vilken man försöker förbättra individens situation på
arbetsmarknaden och utbildningsfronten. Den vägglösa verkstaden är framförallt en
multiprofessionell metod.
Samtliga verkstäder utgör en del av social sysselsättning, och arbetsverksamheten är en
mångformig helhet av olika tjänster. Arbetsverkstadsperioden är alltid en del av en
tjänstehelhet där bland annat arbetskraftsförvaltningen och socialväsendet samarbetar.
Servicen skräddarsys utgående från deltagarnas behov. Den genomsnittliga tiden för
deltagandet i arbetsverkstaden är 3–6 månader.
Verkstäderna har inga skilda ansökningstider, du kan ansöka om en plats när som helst.
Du får börja på verkstaden genast när en plats blir ledig.
För företagstjänsternas del stöder sig Lovisa sysselsättningstjänster på Posintra Oy.
Uppgifterna i arbetslivet varierar och därför beror kravet på språkkunskaperna helt på
uppgiften. I en del av arbetslivet räcker det att kunna grunderna i språket och i många
arbetsuppgifter klarar man sig på engelska.
För att kunna delta i verksamheten i arbetsverkstaden är det redan för arbetssäkerhetens
skull nödvändigt att kunna tillräckligt bra finska eller svenska.
I budgeten för sysselsättningstjänsterna i Lovisa stad har reserverats medel för att
utbilda personalen i integreringen av invandrare i arbetsverkstadsverksamheten.
Lilla Petters gård har hjälpt invandrarservicen i mottagandet av invandrare genom att
inreda bostäder och koordinera insamlingen av möbler och kläder.
I Lappträsk finns Taitopaikka, som är en kunskaps- och rekryteringspool samt en träningscentral. Taitopaikka erbjuder tillsammans med företag träning och utbildning för
arbetssökande för att stöda deras sysselsättning. Företagen är som mentorer i Taitopaikka
och på så sätt blir tröskeln att anställa lägre.
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5 Folkpensionsanstaltens tjänster
Folkpensionsanstaltens mål är att vara ett stöd i livets alla skeden. Folkpensionsanstalten
(FPA) svarar för den ekonomiska grundtryggheten i olika livssituationer för dem som är
bosatta i Finland. Alla som bor i Finland är Folkpensionsanstaltens kunder, likaså personer
bosatta utomlands som omfattas av den finska sociala tryggheten.
I den sociala tryggheten som Folkpensionsanstalten sköter ingår bland annat stöd för
barnfamiljer, sjukförsäkringen, rehabilitering, grundtryggheten för arbetslösa, bostadsbidrag, studiestöd och minimipension samt från den 1.1.2017 grundläggande utkomststöd.
Dessutom sköter Folkpensionsanstalten handikappförmåner och militärunderstöd.

5.1.

Invandring
Den sociala tryggheten i Finland omfattar personer som är bosatta i landet. Förutom några
undantag har alla stadigvarande bosatta personer i Finland rätt till Folkpensionsanstaltens
socialskyddsförmåner.
När en person flyttar från utlandet till Finland avgör Folkpensionsanstalten om personen
ifråga ska omfattas av den sociala tryggheten i Finland, det vill säga om han eller hon har
rätt till Folkpensionsanstaltens socialskyddsförmåner.
Som stadigvarande bosättning betraktas till exempel minst två års arbete i Finland, återflyttning eller flyttning på grund av familjeskäl. Besluten grundar sig på lagen om tillämpning
av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet, som också brukar kallas
tillämpningslagen (1573/1993).
En person som har beviljats asyl i Finland eller uppehållstillstånd på grund av alternativt
skydd eller humanitärt skydd omfattas av den finska sociala tryggheten om han eller hon
har för avsikt att bosätta sig permanent i Finland. Beslutet om rätt till
Folkpensionsanstaltens sociala trygghet kan fattas när asyl eller uppehållstillstånd beviljats.
Folkpensionsanstalten ansvarar inte för den mottagningspeng som betalas till invandrare.
Asylsökande och andra som flyttar till Finland hittar mycket information på webbtjänsten
Infopankki.fi. I tjänsten finns till exempel en sammanfattning om finskt socialskydd på 12
olika språk.
Tilläggsinformation hittas i broschyren Flytta till Finland eller utomlands, som finns på finska, engelska, svenska, ryska och estniska.

5.2.

Grundläggande utkomststöd
Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd som beviljas i sista hand och syftet med det är att
trygga att klienten får minst den oundgängliga utkomst som behövs för ett människovärdigt
liv och att främja möjligheten att klara sig på egen hand.
Grundläggande utkomststöd kan ansökas om inkomsterna och tillgångarna inte räcker till
vardagliga utgifter till exempel boende, mat, hälsovård och kläder. Folkpensionsanstalten
har sedan 1.1.2017 ansvarat för utbetalningen av grundläggande utkomststöd från.
Kompletterande och förebyggande utkomststöd kan ansökas hos kommunens socialbyrå.
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När en person som kommit till Finland som asylsökande har beviljats asyl eller
uppehållstillstånd kan han eller hon ansöka om utkomststöd. Grundläggande understöd
kan betalas när flyktingförläggningens tjänster upphört. Kvotflyktingarna jämställs med
person som permanent är bosatta i Finland och de kan beviljas grundläggande
utkomststöd genast när de flyttat till landet.
Som grundläggande utkomstsstöd kan också till exempel beviljas en betalningsförbindelse
för garantihyran, men utgifterna för möblering av bostaden hör till det kompletterande
utkomststödet och om det ansöks fortfarande hos kommunen. I ärenden som gäller
kvotflyktingarnas utkomststöd samarbetar Folkpensionsanstalten och kommunen intensivt.
Folkpensionsanstalten betalar in förmånerna på sökandes bankkonto. Om invandraren inte
har ett bankkonto kan det grundläggande utkomststödet betalas som betalningsanvisning
till Andelsbanken så länge tills ett konto öppnas.

5.3.

Vuxna invandrare
17–64-åriga arbetslösa invandrare omfattas i regel av Folkpensionsanstaltens
arbetslöshetsskydd. För att främja integreringen görs för invandraren en integreringsplan
och arbets- och näringsbyrån kan hänvisa invandraren till olika tjänster som främjar
integrationen. Integrationstiden för invandrarna är i allmänhet tre år från att han eller hon
beviljats uppehållstillstånd. För att säkra utkomsten under integrationstiden kan
invandraren få arbetsmarknadsstöd.
När klienten sköter ärenden i Folkpensionsanstalten kartläggs hans eller hennes livssituation för att få reda på vilka förmåner klienten har rätt till. Om klienten inte kan sköta sitt
ärende på finska, svenska eller engelska kan man reservera en tolk. Folkpensionsanstalten
sköter om att en tolk beställs.
Klienten eller personen som hjälper klienten ska innan det första egentliga besöket ta
kontakt med Folkpensionsanstaltens telefontjänst eller kontor. I de största Folkpensionsanstaltens kontor erbjuds tidsbeställningstjänst. För klienten reserveras då en tid med
tolkningstjänst. I mindre kontor kan man komma överens om en tid för klienten så att det är
möjligt att reservera tolkningstjänst.
När klienten besöker Folkpensionsanstalten tillsammans med tolken får hon eller han
handledning och information om Folkpensionsanstaltens förmåner och man ansöker om
Folkpensionsanstaltens förmåner. Om Folkpensionsanstalten anser att det för att trygga
fortsättningen behövs ännu ett besök med tolk kommer man överens med klienten om hur
man går tillväga i fortsättningen. Folkpensionsanstalten använder huvudsakligen telefonoch distanstolkning.
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6 Förstärkande av delaktighet och främjande av
goda etniska relationer
Integrationen är en dubbelriktad process och för att den ska lyckas krävs delaktighet av
invandraren och att goda förhållanden mellan olika invånargrupper utvecklas.
Myndigheterna och andra lokala aktörer i Lovisa stad och Lappträsk kommun har
ansvar för att på lokal nivå främja goda etniska förhållanden samt jämlikhet och
likvärdighet.
En positiv växelverkan mellan olika invånargrupper kan uppstå bara om man också stöder
invandrarnas likvärdiga möjlighet att delta och påverka i samhället. För att främja goda
invånarförhållanden erbjuder invandrarservicen aktuell information om flyktingskap. Det att
goda relationer säkerställs har även en positiv inverkan på främjandet av säkerheten i
kommunerna.
Invandrarnas delaktighet i det finska samhället kan stödas och förverkligas på alla delområden i livet. Kommunens invandrarservice verkställs kundinriktat utgående från klienternas personliga behov. Invandrarna stöds att omfattas av de tjänster som finns att tillgå.
Naturliga möten i vardagen i grannskapet och i hobbyer främjar positiv växelverkan. Utöver
den verksamhet som myndigheterna ordnar är verksamhet ordnad av organisationer,
församlingen och frivilliga av väsentlig betydelse i att främja delaktigheten.

6.1.

Tredje sektorns roll som stöd för integrationen
Under pågående period främjas frivilligarbetets kontinuitet och bättre koordinering
genom att ordna regelbundna möten mellan kommunen och tredje sektorn. Man
effektiverar också det ömsesidiga informationsflödet.
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Den aktiva förenings- och frivilligsektorn i Lovisa stad och Lappträsk kommun har en viktig
roll i integreringen av invandrarna. Mångkulturella evenemang, språkstudier och
vänverksamheten stöder invandrarnas delaktighet och hjälper dem att lära känna andra
kommuninvånare. Många frivilliga som inte har anknytning till föreningar har deltagit i
verksamheten.
Frivilliga personer arbetar som lärare i finskaklubben som samlas en gång i veckan i
Lovisa. Klubben hjälper flyktingar att lära sig språket. Många frivilliga Lovisabor arbetar
också som stödpersoner för flyktingarna. Mångkulturella evenemang har ordnats med
frivilliga krafter. Kommuninvånarna har också skänkt möbler, kläder och saker till hemmet.
Frivilligverksamhet riktad till kvotflyktingarna har till stor del koordinerats av Lovisa
invandrarservice.
Under 2015–2017 har många frivilliga också verkat för att hjälpa asylsökande som flyttat till
Lovisaområdet. Verksamheten har haft många olika former och den har varit självstyrd. För
de asylsökande har ordnats till exempel frivillig språkundervisning och handarbetsklubbar
till vilka materialet donerats. Dessutom har det ordnats möjlighet att delta i lagsporter och
hjälpts till med olika vardagsärenden, till exempel att skaffa skattekort. På popuprestaurangdagen har de lokala invånarna haft möjlighet att bekanta sig med en annan
matkultur och andra smaker.
Hösten 2015 ordnades en konsert till förmån för flyktingarbetet. De medel som man fick
användes bland annat till språkundervisning och rekreationsverksamhet. Även lokala
företag har stött flyktingarna och asylsökarna med donationer.
För att säkerställa att frivilligverksamheten fortsätter inom Lovisaområdet är det skäl
att utveckla koordineringen av frivilligarbetet.
Kommunikationen mellan kommunen och de frivilliga bör även förbättras. Till de strategiska
målen för Lovisa stad hör också att stöda kommuninvånarnas aktivitet i utvecklandet av
gemenskapen och samarbete med tredje sektorn.
För att förbättra koordineringen av frivilligarbetet ordnar Lovisa stads invandrarservice
under den pågående perioden regelbundet möten till vilka representanter för frivilliga samt
representanter för organisationer och församlingarna inbjuds. Man strävar efter att
effektivera informationsutbytet bland annat genom att använda elektroniska
kommunikationsmedel och adresslistor. Även invandrarnas egen organisationsverksamhet
kan vid behov understödas.
Kompanjonskapshuset Hörnan i Lovisa är avsett som en samlingsplats för föreningar och
grupper och Lovisa Föreningar rf ansvarar för verksamheten. I kompanjonskapshuset kan
man ordna olika verksamheter för invandrarna, till exempel samkväm, kurser och
hobbyverksamhet.
Lokalavdelningen för Finlands Röda Kors (FRK) i Lovisa och Lappträsk ordnar i samarbete
med FRK:s Nylands distrikt enligt behov olika kurser för frivilliga i att stöda invandrare.
Exempel på sådana kurser är vänverksamhetskursen, stöd för nyanlända och
klubbledarutbildning. FRK arbetar också med att påverka attityderna. Lokalavdelningen i
Lovisa har tillsammans med invandrarservicen till exempel ordnat workshopar om
flyktingskap för skoleleverna.
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Mannerheims
Barnskyddsförbunds
(MLL)
Nylands
distrikt
erbjuder
familjefadderverksamhet och Vän till invandrarmammor-verksamhet för familjer med
invandrarbakgrund. Invandrarfamiljerna är också välkomna till familjekaféverksamheten
som ordnas en gång per vecka av MLLs förening i Lovisa. Familjekaféet ordnas i
samarbete med Treffis.
Föreningen för arbetssökande invandrare i Lovisaregionen, Loviisan Seudun Maahanmuuttajat työnhakijat ry, har som syfte att främja förutsättningarna för att invandrarna ska
få arbete, förbättra deras arbetsförmåga och att sporra till att utveckla nya tjänster i
Lovisaregionen. Föreningen hjälper invandrare med olika problem som gäller vardagen
genom att erbjuda vägledning och rådgivning i inledningsfasen, översättningshjälp till
exempel till företagare och genom att stöda sysselsättningen.
Den för samman speciellt ryskspråkiga invandrare och fungerar som en brobyggare till
myndigheterna. Föreningen deltar i att främja turismen och samarbetar med andra
föreningar till exempel då mångkulturella evenemang ordnas.
Till Marthaföreningarnas teman hör är internationalitet och matkultur som bland annat
främjas av kampanjen Syömme yhdessä. Pernajan Martat har lärt invandrarna att laga
finsk vardagsmat i samband med en mångkulturell fest.
Lions Club Loviisa/Queen Lovisa ry har som en del av sitt välgörenhetsarbete donerat
cyklar till flyktingflickor och -kvinnor i Lovisa. Invandrarkvinnorna har också fått lära sig att
baka finska bullar.
Lovisa Fredsforum är en träffpunkt för människor, kulturer och religioner. Fredsforumet ordnas varje år av Finlands kristliga fredsrörelse.
I Lappträsk har vänfamiljerna och unga i samma ålder besökt invandrarna i deras hem och
erbjudit socialt stöd. De har hjälpt invandrarna med läxor och gjort saker tillsammans till
exempel bakat och stickat. Invandrarservicen i Lappträsk har hänvisat invandrare till väntjänsten.
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I Lappträsk har både finska och svenska Marthaföreningen samt Lions Ladies donerat
städredskap och hygienprodukter till invandrarnas hem. Lokala avdelningar inom Röda
Korsets föreningar har aktivt hjälpt till med att möblera flyktingarnas hem och till exempel
med att sy gardiner. Rotaryföreningen har donerat televisioner. Många Lappträskbor har
dessutom deltagit i insamlingen av kläder och idrottsredskap.

6.2.

Evangelisk-lutherska kyrkan och övriga kyrkliga samfund
Mångkulturellt arbete är församlingsarbetets framtid. På många orter har församlingarna
aktivt utvecklat sitt invandrararbete. Även i Lovisaregionen finns behov av mer systematisk
utveckling av invandrararbetet.
Den evangelisk-lutherska kyrkan deltar i invandrarnas integrationsprogram i enlighet med
de kristna värderingarna. Invandrare och övriga etniska minoriteter är välkomna att delta i
tillställningar och evenemang som församlingen arrangerar. Representanter för olika
trossamfund stöds och bemöts enligt samma principer som församlingsmedlemmar i övrigt.
I församlingsarbetet gör man ingen skillnad på om personen hör till den evangelisklutherska kyrkan vad gäller bemötandet av och diskussioner med klienter samt i fråga om
eventuellt ekonomiskt stöd av diakoniarbetet. Alla personer bemöts som jämlika.
Församlingen kan vandra vid invandrarens sida i olika livssituationer och hjälpa att skapa
sociala nätverk på den nya orten. Församlingens arbete i Lovisa och Lappträsk kompletterar kommunens och andra myndigheters arbete. På webben finns broschyrer om den
evangelisk-lutherska kyrkans verksamhet på många olika språk som till exempel arabiska,
engelska, franska, svenska, kinesiska, ryska och estniska.
Olika tillställningar ordnade av församlingarna i Lovisa, såsom grupper, utflykter, läger samt
evenemang inom ungdoms- och barnarbetet är öppna för alla. I praktiken har invandrarna i
Lovisa deltagit i tillställningar som ordnats gemensamt, spelkvällar, musikverksamhet och
kockskolor.
På torsdagskvällar har det ordnats mångkulturell caféverksamhet i Rantapappila. Man
strävar efter att det i En Euros Caféet – som är en mattjänst riktad till mindre bemedlade –
ska finnas ett vegetariskt alternativ eller ett annat alternativ utan svinkött.
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I Lappträsk finns den finskspråkiga Lapinjärven suomalainen seurakunta och Lappträsks
svenska församling. Församlingarnas tillställningar är öppna för alla. I familjeklubben kan
barn under skolåldern och föräldrarna bli bekanta med varandra. Morgoncaféet på
onsdagar och torsdagar sammankallar människor i alla åldrar. Församlingens anställda gör
hembesök och förmedlar sakinformation och kan fungera som brobyggare mellan olika
invånargrupper.
Med hjälp av Lappträsk diakoniarbete är det även möjligt att ansöka om ekonomiskt
understöd i krissituationer, EU-mathjälp och stiftelsen Tukikummits understöd till barnens
behov till exempel för utgifter för barnens hobbyer. Lappträsk församlingars
verksamhetskalender och de anställdas kontaktuppgifter finns i det informationsblad som
delas ut tre gånger om året och på församlingarnas webbplatser.
I Lovisa ortodoxa kyrka hålls varje månad en liturgi på slaviska, efter den ordnas en klubb
för hela familjen. Församlingen är en samlingsplats speciellt för de ryskspråkiga
invandrarna. Information om tillställningarna finns på församlingens webbplats.
Det Kristliga caféet Alfa & Omega har tillsammans med Lovisa finska församling varje
vecka ordnat innebandy och fotboll för flyktingarna. Efter att man spelat har det erbjudits
kvällsmål och samvaro i Alfa & Omegas lokal.
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7 Integration av grupper utanför arbetsmarknaden
De grupper som står utanför arbetsmarknaden är huvudsakligen hemmamammor,
personer som på grund av sjukdom eller skada är hindrad eller invandrare som är över 65
år som på grund av sin ålder eller annat hinder inte kan delta i integreringsutbildning som
ordnas som arbetskraftsutbildning.
Social- och hälsovårdsservicen har en stor roll speciellt i integreringen av invandrare som
står utanför arbetsmarknaden. En person i arbetsför ålder hänvisas till arbetslivet eller
utbildning om inte livssituationen utgör ett hinder.
Invandrarservicen i Lovisa stad strävar efter aktivitet kring uppgörandet av den
grundläggande kartläggningen och integrationsplanen för invandrare som står utanför arbetsmarknaden.
En utmaning är det att de personer som står utanför arbetsmarknaden inte nödvändigtvis
hittar socialtjänsterna utan blir utanför dem. För integrationsplanens del är det viktigt att de
som gör planen gemensamt binder sig vid de mål som överenskommits och att man aktivt
följer upp och granskar hur de förverkligas.

7.1.

Funktionshindrade invandrare
Om en sjukdom eller skada utgör en utmaning för integrationen planeras integrationstidens
tjänster personligt i samarbete med olika aktörer. Sjukdom eller skada är inte ett hinder för
att lära sig språket eller för annan integrationsfrämjande verksamhet. Då planeras
tjänsterna som främjar integrationen individuellt i samarbete med olika aktörer.
I Lappträsk kommun skräddarsys språkutbildningen i samarbete med den grundläggande
utbildningen om det inte är möjligt att resa till språkkurs utanför orten.

7.2.

Invandrare i pensionsåldern
Invandrare i pensionsåldern hänvisas att gå med i organisationers verksamhet. Enligt
personligt behov kan de använda även övriga tjänster som ordnas av staden och organisationer.
För att de inte ska bli utanför de aktiva integreringstjänsterna finns det skäl att beakta deras
behov av att lära sig språket och deras integreringsbehov. De kan även erbjudas annan
vägledning och rådgivning för att de ska bekanta sig med hemstadens tjänster och på så
sätt få dem att delta i en aktiv vardag.
Seniorservicecentralen i Lovisa stad erbjuder information om tjänster för seniorer
samt personlig vägledning och rådgivning. I Lappträsk ges rådgivningen av servicechefen inom äldreomsorgen.
I båda kommunerna finns ett äldreråd som har i uppgift att främja samarbetet mellan
myndigheter, de äldre och pensionärsorganisationer samt att främja seniorernas delaktighet och påverkan i kommunalt beslutsfattande.
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7.3.

Hemmamammor
Mammor som är föräldra- eller vårdlediga och sköter sina barn hemma kan bli utanför
integrations- och språkundervisningstjänsterna. Även enkla vardaliga saker, som till
exempel att handla i butiken kan vara utmanande. Invandrarnas stödnätverk i det nya
landet kan vara begränsat. Då blir samhällets stöd ännu viktigare.
Det finns en risk att hemmamammor med invandrarbakgrund som länge skött barn hemma
marginaliseras om man inte kan erbjuda dem verksamhet som främjar integrationen.
Av den orsaken hänvisar man aktivt familjer till olika gruppverksamhet för föräldrar
till exempel det öppna daghemmets verksamhet, mamma-barn grupper som ordnas
av olika organisationer, familjecaféer, språkklubbar och medborgarinstitutets språkgrupper i finska.
I grupperna kan mammorna träffa andra finländska mammor i samma familjesituation samt
eventuellt också andra föräldrar med invandrarbakgrund.

7.4.

Invandrare i behov av särskilda tjänster
Invandrare i behov av särskilda tjänster kan ha upplevt våld, blivit utnyttjade eller upplevt
annat som förminskar människovärdet, som till exempel människohandel, hedersvåld eller
andra incidenter på grund av problem med missbruk, våld eller mental hälsa. För dem som
är i behov av särskilda åtgärder strävar vi efter att erbjuda tjänster och stödåtgärder enligt
behov.
Särskilda åtgärder för integreringen av personerna kräver oftast sektorsövergripande
samarbete och nätverksbildande. Samarbetet mellan kommunernas fritidstjänster, social-
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och hälsovårdstjänsterna, medborgarinstitutet samt organisationer och föreningar och de
personliga tjänster de erbjuder har en central roll.
Samarbetet mellan de här grupperna ska utvecklas speciellt då det gäller att främja
integrationsservicen för de ovan nämnda grupperna så att de kan bli kunniga och
delaktiga kommuninvånare.
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Bilagor
Utvecklingsåtgärder för integrationsarbetet i Lovisa och Lappträsk för 2018–2020
I den här tabellen beskrivs Lovisa stads och Lappträsk kommuns utvecklingsåtgärder för 2018–2020.
Indikatorerna uppföljs skilt för Lovisa och Lappträsk per kalenderår. För utbildningstjänsterna och
medborgarinstituten görs uppföljningen per läsår.
Utvecklingsobjekt

Åtgärd

Indikator

Ansvarig

Anvisning av
flyktingar till
en kommun
och att främja
integrationen

Vi tar emot flyktingar i
enlighet med den
flyktingkvot som fullmäktige
beslutat om

Antalet flyktingar som
kommit på kommunplats

Kommunernas
fullmäktige

Utvecklande
och
uppföljning av
integrationsarbetet

Integrationsarbetsgruppen
följer en gång per år upp
utfallet av
integrationsprogrammet

Kommunernas
invandrarservice
Antalet flyktingar som
själv flyttat till kommunen

Kommunernas
invandrarservice

Antalet flyktingklienter
som flyttat bort från
kommunen
Indikatorer som har
fastställts i
integrationsprogrammet

Kommunernas
invandrarservice
Lovisa stads och
Lappträsk kommuns
gemensamma
integrationsarbetsgrupp
Kommunens sektorer
och andra parter som
deltar i integrationsarbetet

Vi svarar på de aktuella
behoven i
integrationsarbetet i
multiprofessionellt
samarbete

Kommunikatio
n och
information

Integrationsarbetsgruppens möten minst
två gånger per år

Vi delar ut information om
det finska samhället till
flyktingarna

Antalet
gruppinformationsmöten
som ordnats för
flyktingarna

Effektivare information till
olika invandrargrupper

Webbplatsen för
invandrarservicen
utvidgas
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Kommunernas
invandrarservice
Lovisa stads och
Lappträsk kommuns
gemensamma
integrationsarbetsgrupp
Lappträsk kommuns
integrationsarbetsgrupp
Kommunernas
invandrarservice

Kommunernas
invandrarservice
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Vägledning
och rådgivning

Kommunens
inledande
kartläggning
och
integrationspla
nen

Tolkning och
översättning
Utbildning och
sysselsättning

Effektiv vägledning och
rådgivning i det inledande
skedet för de flyktingar som
flyttar till kommunen

Vi kartlägger invandrarens
individuella servicebehov
och svarar på invandrarens
behov.

Kommunernas
invandrarservice

Antalet väglednings- och
rådgivningsbesök för
flyktingarna

Kommunernas
invandrarservice

Antalet grundläggande
kartläggningar och
integrationsplaner som
gjorts i kommunen

Kommunernas
invandrarservice

Klienter vid arbets- och
näringsbyrån

Vi säkerställer trygga
kundservicen löper smidigt
med hjälp av tolktjänster
Vi hänvisar invandraren till
tjänster som främjar
utbildning och
sysselsättning

Vi stöder integrationen av
särskilt de grupper som står
utanför arbetslivet genom
finskundervisning som
staden ordnar.

Att öka
invandrarnas
delaktighet

Antalet hemmets
infomappar som delats ut
till flyktingarna

Övriga invandrare
(till exempel hemmamammor och seniorer)
Antalet tolkningstimmar
som beställts för
invandrarklienter
Antalet
integrationsplaner som
arbets- och näringsbyrån
gjort

Kommunernas
invandrarservice
Nylands arbets- och
näringsbyrå

Antalet inledda
integrations- samt läsoch skrivutbildningar

Nylands arbets- och
näringsbyrå

Antalet gånger det
ordnats klubbar i finska

Kommunernas
invandrarservice
Tredje sektorn

Deltagarantalet i
medborgarinstitutens
kurser i finska under ett
läsår

Medborgarinstituten i
Lovisa

Vi främjar invandrarnas
sysselsättning med hjälp av
kommunens
sysselsättningstjänster

Antalet klienter med
invandrarbakgrund inom
sysselsättningstjänsterna

Lovisa stads
sysselsättningstjänster

Vi förbättrar
sysselsättningsgraden
bland invandrarna
Invandrarna deltar i att
ordna gemensamma
evenemang och vi skapar
ett naturligt forum där man

Arbetslöshetsgraden
bland utlänningar 31.12 i
Lovisa och Lappträsk.
Antalet mångkulturella
evenemang i kommunen

Nylands arbets- och
näringsbyrå
Kommunernas
invandrartjänster
Tredje sektorn
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kan bli bekant
De integrationstjänster som
vi erbjuder är kundinriktade

Tredje sektorn
deltar i
integrationsarbetet

Småbarnspedagogik

Undervisning

Om det är möjligt ska en
handledare som talar
invandrarens språk
rekryteras via
sysselsättningstjänsterna
Möten med kommunens
invandrarservice och
tredje sektorn två gånger
per år

Lovisa stads
sysselsättningstjänster

Vi stöder flyktingklienterna i
att skapa sociala nätverk

Antalet frivilliga
stödpersoner

Kommunernas
invandrarservice

Vi förbättrar
invandrarbarnens språkliga
förutsättningar

Antalet barn för vilka
stöd för finska eller
svenska språket ingår i
planen för
småbarnspedagogik

Vi utvecklar koordineringen
av frivilligarbetet och ökar
samarbetet

Vi främjar invandrarelevens
kunskaper i finska eller
svenska, ger stöd för
studier inom den
grundläggande utbildningen
och förstärker
förutsättningarna för
fortsatta studier

Antalet elever i
förberedande
undervisning i Lovisa
20.9.

Kommunernas
invandrarservice
Tredje sektorn

Tredje sektorn
Tjänsterna för
småbarnspedagogik i
Lovisa stad
Tjänsterna för
småbarnspedagogik i
Lappträsk kommun
Lovisa stads
utbildningstjänster

Antalet elever i S2undervisning i Lovisa
20.9

Lovisa stads
utbildningstjänster

Antalet elever som under
läsåret kommit till
förberedande
undervisning i Lovisa

Lovisa stads
utbildningstjänster

Antalet elever som
flyttats från S2undervisningen under
läsåret i Lovisa

Lovisa stads
utbildningstjänster

Antalet elever som flyttat
från förberedande
undervisning under
läsåret i Lovisa

Lovisa stads
utbildningstjänster

Antalet elever i
undervisning av
religioner för smågrupper
under läsåret i Lovisa

Lovisa stads
utbildningstjänster

Antalet elever i
förberedande

Lappträsk kommuns
utbildningstjänster
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undervisningen 20.9 i
Lappträsk

Kultur och
fritid

Vi främjar flyktingarnas
motionsintresse bland annat
med ett motionsprojekt

Vi hänvisar invandrare till
hobbyverksamhet
Hälsa

Vi kartlägger flyktingarnas
hälsotillstånd och hänvisar
flyktingarna till de
hälsotjänster som behövs

Barn, unga
och familjer

Vi utvecklar
lågtröskeltjänster för
invandrarbarn och deras
föräldrar

Vuxna

Vi utvecklar det
multiprofessionella
samarbetet mellan
tjänsterna för vuxna och
invandrartjänsterna för att
svara på klienternas
servicebehov
Vid behov utbildar vi
personalen vid
seniortjänsterna i hur
invandrarklienter bemöts

Seniorer

Antalet elever i S2undervisningen 20.9 i
Lappträsk

Lappträsk kommuns
utbildningstjänster

Hur eleverna i Lappträsk
förberedande klass gått
vidare till högstadieskolor
och därifrån till andra
stadiet

Lappträsk kommuns
utbildningstjänster

Antalet elever som flyttat
från förberedande
undervisning under
läsåret i Lappträsk

Lappträsk kommuns
utbildningstjänster

Antalet elever i
undervisningen av
religioner för smågrupper
under läsåret i Lappträsk
Antalet flyktingklienter i
Lovisa som varje vecka
deltar i föreningsverksamhet och idrottar
och motionerar på egen
hand.

Lappträsk kommuns
utbildningstjänster

Antalet invandrarklienter
i Lappträsk som deltar i
olika hobbyer
Antalet
inresegranskningar för
flyktingar som gjorts

Invandrarservicen i
Lappträsk kommun

Antalet
integreringsplaner för
familjer och bedömningar
av tjänstebehovet som
sammanfogats inom
ramen för LAPEprojektet
Antalet nätverksmöten
som gäller gemensamma
klienter

Tjänsterna för barn,
unga och familjer i
Lovisa stad

Antalet
invandrarrelaterade
utbildningar för
personalen vid

Lovisa stads
seniortjänster
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Lovisa stads hälso- och
sjukvård

Tjänsterna för vuxna i
Lovisa stad
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seniorservicen i Lovisa
stad.

Boende

Vi erbjuder sådana tjänster
för seniorer som det finns
behov av.
Vi ordnar så många
bostäder som behövs för
flyktingar som flyttar med
kommunplats

Antalet invandrare som
använt seniortjänster i
Lappträsk
I Lovisa en första bostad
inom tre månader från att
uppdraget fåtts för
flyktingar som flyttar med
kommunplats.
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Medlemmarna i arbetsgruppen för programmet för integrationsfrämjande 2017

Lovisa stads grundtrygghetscentral
Agneta Alm, serviceansvarig, socialarbetet för vuxna
Mareena Forsström, hälsovårdare, serviceansvarig, grundtjänster för barn och unga
Päivi Heikkilä, välfärdskoordinator
Jaana Iivonen, servicechef, tjänster för barn och unga
Sirpa Pajunen, hälsovårdscentralläkare
Erna Piirola, flyktinghandledare
Pamela Stenberg, ansvarig för socialarbetet
Monica Sund, serviceansvarig, seniortjänster
Ulla Taipale, flyktingkoordinator

Lovisa stads bildningscentral
Leif Eriksson, tf chef för kultur- och fritidsväsendet
Pia Nyström, tf chef för småbarnspedagogik
Eija Temmes-Silvonen, rektor, medborgarinstituten
Timo Tenhunen, utbildningschef
Näringar och utveckling i Lovisa stad
Gisela Forsström, bostadssekreterare
Petri Hirvonen, sysselsättningskoordinator
Lappträsk kommun
Martina Lindroos, koordinator för flyktingarbetet
Jouni Piippo, direktör för bildningsväsendet
Heidi Räihä, välfärdsdirektör
Övriga
Mohammad Al-Dawdi, representant för invandrarna
Seppo Apajalahti, Loviisan suomalainen seurakunta
Suvi af Hällström, Loviisan suomalainen seurakunta
Stina Lindgård, Lappträsk församling och Liljendal församling
Mari Lotila, Lappträsk föreningar och frivilliga
Camilla Stjernvall-Malmberg, Lovisa Föreningar rf
I upprättandet av integreringsprogrammet har också deltagit:
Chris-Marie Hydén-Sorsa, Folkpensionsanstaltens södra försäkringsdistrikt
Tuija Soininen, Nylands arbets- och näringsbyrå
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Kontaktuppgifter

Tidsbeställning vardagar: 019 505 15 60
Jour 24h (Borgå): 019 548 25 51

Lovisa

Lappträsk kommuns invandrarservice
Lappträskvägen 20 A, vån. 2
07800 Lappträsk

Lovisa stad
www.lovisa.fi
Växel: 019 555 1

Övriga

Stadens kundservicekontor
Lovinfo
– kultur- och fritid
– medborgarinstituten
Mariegatan 12 A
07900 Lovisa
019 555 555

Östra Nylands socialjour 24 h
Nordenskiöldsgatan 20 A
06100 Borgå
sosiaalipaivystys@porvoo.fi
040 517 41 94

Lovisa hälsovårdscentral
Öhmansgatan 4
07900 Lovisa
Tidsbeställning vardagar: 019 505 13 00
Jour 24h (Borgå): 019 548 25 51

Borgå skyddshem 24 h
Nordenskiöldsgatan 18
06100 Borgå
0400 664 932

Invandrarservice
Tjänster för vuxna
Öhmansgatan 4, vån. 2
07900 Lovisa

Arbets- och näringsbyrån i Nyland, Borgå
Mannerheimgatan 20 D
06100 Borgå
www.te-palvelut.fi

Socialarbete för barnfamiljer och barnskydd
Östra Tullgatan 17
07900 Lovisa

Folkpensionsanstalten
FPA Lovisa
Chiewitzgatan 1
07900 Lovisa
www.kela.fi

Lappträsk
Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
www.amisto.fi
www.edupoli.fi
www.opso.fi

Lappträsk kommun
www.lappträsk.fi
Växel: 019 510 860

Kompanjonskapshuset Hörnan
Sibeliusgatan 3
07900 Lovisa
www.kumppanuustalokulma.fi
044 739 63 01

Lappträsk kommuns infoplats
Samservicepunkten
– en del av folkpensionsanstaltens, arbets- och
näringsbyråns, skattebyråns och magistratens
tjänster
Lappträskvägen 20 A
07800 Lappträsk
019 510 860

Församlingar
www.lovisanejdensforsamlingar.fi
www.lapinjarvenseurakunta.fi
www.ort.fi

Lappträsk hälsogård
Lappträskvägen 25
07800 Lappträsk
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