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Workshop 3 - Arbetskraftsinvandring - möjligheter och
utmaningar.
De �nlandssvenska integrationsdagarna 2021
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Hur når ni arbetsinvandrare i er
kommun?

På Folkhälsans forskningscentrum når vi utländska forskare via
samarbete med utländska institutioner. 

Kommunernas socialtjänst Åland når invandrare som behöver
socialtjänster 

Arbis samarbetar med Luckan och TE. Endel hittar själv. Enel har
integrationsplan.

Arbetsgivarna borde motivera sig att erbjuda arbetsinvandrarna
möjligheten att lära språk. En fördel för arbetsgivaren själv
också. 

vi talade om huvudstadsregionen och
kontrasterade det till Närpes. I
huvudstadsregionen är tex estniska
arbetstagare väldigt osynliga, vad finns det
för service för dem? vill de själv bli del av
det finländska samhället eller ok att "bara"
jobba här och pendla hem? klarar man sig
på estniska eller lära man sig finska? ingen
symbios som i Närpes

Hur stöder ni deras
integrationsprocess?

På Folkhälsans arbetskraftsinvandring. I viss mån
språkundervisning. 

Åland: Arbetslösa uppmuntras att gå språkkurser. 

Arbis: Hjälper med praktik och arbetssökning

Hur motiverar ni dem att bli
delaktiga i ert samhälle?

Språkkurser 
Arbetsplatser 
Svenska ger större möjligheter att få nytt jobb 
Fritiidsaktiviteter uppmuntrs 
Arbis: Alla vägar uppmuntras

Behövs inre motivation för att lära sig
språket. Ofta aktuellt när man får en relation
eller vill avancera i arbetet.

Finskt medborgarskap motiverar att studera språket. 
Om man har barn, motiverar det att man vill kunna sköta deras
ärenden gällande skola och hobbyn. 
Om man vill byta arbetsplats eller vill studera, det motiverar.

Hur relaterar/kopplar man det
här till den svenska
integrationen?

Åland: all integration på svenska. 1-2 ggr i året språkkurser som
syftar till B1 nivå. Proven i Mariehamn 

På fastlandet �nns kurser tillgängliga. men HU har
minskat/slopat på kurserna. 

Om man känner att man behöver språket/språken, då har man
motivation och ofta också lär man sig också det. Det ska �nnas
möjligheter för invandrare att lära sig två språk.
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※※※※※※

vi pratade lite om Folkhälsan som rekryterar
personer från Ryssland till vårdbranchen-
hur blir de (om de vill) delaktiga i det
finländska samhället? finska/svenska i
huvudstadsregionen?


