
Orimliga krav på språkkunskaper och bostadsproblem försvårar integreringen av invandrare i Finland 

Enligt Europeiska migrationsnätverkets (EMN) rapport försvåras invandrarnas möjligheter att komma in på 

arbetsmarknaden av att utbildningsutbudet är begränsat, kunskapskraven i finska språket är orimliga och 

att invandrarna saknar nätverk. Den växande bostadslösheten bland invandrare skapar också 

integrationsproblem.  

Utbudet av integrationsutbildning som genomförs i form av arbetskraftsutbildning har under de senaste 

åren inte motsvarat ökningen i antalet invandrare. Det här har orsakat fördröjningar och avbrott i 

invandrarnas övergång från tjänster i den första fasen till integrationsutbildning som omfattar språkstudier. 

Enligt en färsk rapport från Europeiska migrationsnätverket (EMN) fördröjer långa köer till 

integrationsutbildning språkinlärningen, och därmed fördröjs även inträdet på arbetsmarknaden. I 

rapporten om integrering av personer som fått internationellt skydd (på finska Kansainvälistä suojelua 

saaneiden integrointi työmarkkinoille) kartlades hinder för att få jobb och god praxis hos kvotflyktingar 

samt personer som fått asyl, subsidiärt skydd eller humanitärt skydd.   

Otillräcklig integrationsutbildning har ökat trycket på invandrarna att söka sig till frivilliga utbildningar, 

särskilt till yrkesinriktad vuxenutbildning. Med tanke på detta är kraven på språkkunskaper hos invandrare 

enligt rapporten orimliga.  

Den yrkesinriktade vuxenutbildningen i Finland grundar sig på fristående examina och det finländska 

examenssystemet är så krävande att det behövs mycket goda språkkunskaper för att klara examen. Särskilt 

på andra stadiet ordnas de flesta utbildningarna på finska eller svenska, och om finländare söker till samma 

utbildningsplatser har invandrare inte möjlighet att konkurrera om platserna. I rapporten föreslår man att 

man borde införa stöd (S2) i finska som andra språk för att korrigera situationen inom yrkesinriktade 

utbildningar.  

Språkkunskaperna har stor betydelse för sysselsättningen, eftersom bristfälliga språkkunskaper kan utgöra 

ett hinder även när man lyckas identifiera en persons tidigare utbildning.  

Avsaknad av dokument och nätverk en utmaning 

Avsaknad av dokument och oklarheter gällande identitet försvårar för sin del invandrarnas möjligheter att 

få jobb. Personer som fått internationellt skydd kan sällan uppvisa tillförlitliga dokument över genomförda 

examina och arbetserfarenheter. Att personalen på TE-byråerna inte nödvändigtvis kan tolka de dokument 

som klienterna visar upp utgör också ett problem när kompetensen ska definieras. Enligt rapporten 

försvåras definiering av invandrares kompetens också av en reserverad inställning hos arbetsgivare och 

handledningspersonal. 

Möjligheterna för invandrare att få jobb försämras av att de inte kan bevisa sin identitet. Då kan de till 

exempel inte öppna ett bankkonto på vilket lönen kan utbetalas. Allt fler tjänster är elektroniska och 

avsaknad av bankkonto och nätbankskoder förhindrar användningen av tjänster där man ska logga in med 

nätbankskoder.  

Ett centralt hinder för invandrares möjligheter att få jobb verkar enligt rapporten vara att de saknar 

nätverk. Invandrare har inte kontakter och referenser från tidigare arbetsplatser. Sysselsättningen bland 

invandrare främjas av att utbildningarna är starkt kopplade till arbetslivet, vilket förutsätter samarbete med 

arbetsgivare. Till exempel läroavtalsutbildningar för invandrare har gett goda erfarenheter.  

Risken för bostadslöshet ökar 

En annan utmaning vid integrering av invandrare i samhället är att hitta bostäder. De avtalsenliga 

förläggningsplatserna i kommunerna räcker inte till alla som fått asyl. Eftersom antalet asylsökande ökat 



explosionsartat har mottagningscentralernas knappa resurser för att hjälpa dem som erhållit asyl att 

ansöka om bostad och att flytta.  

Bostadslöshet bland invandrare är ett växande problem framför allt i storstäder och huvudstadsområdet. 

Stora familjer har förtur i köerna till städernas hyresbostäder och därför är situationen sårbar för 

ensamstående unga män, som för närvarande utgör den största gruppen asylsökande. De blir ofta tvungna 

att bo hos vänner och släktingar, och det finns risk för att de hamnar på gatan. Det är viktigt att ta tag i 

problemen, eftersom bostadslöshet och bristfälliga boendeförhållanden har en negativ effekt på 

integreringen. 
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