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Regional servicepunkt för integration, Alipi 
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Alipi var ett ESF-projekt 1.4.2008 – 31.12.2013 
och etablerades som kommunernas normal verksamhet 1.1.2014
• organisation: Lahtis stad, Inklusion och Välfärdsservice: med i verksamheten: alla 

kommuner i Päijänne-Tavastland (9) samt Iitti, Mörskom och Pukkila (alla kommuner betalar 
en andel av kostnaderna)

• personal: två servicerådgivare och -sekreterare (personalens språkkunskaper: bl.a. 
engelska, ryska, spanska), dessutom erbjuds invandrare vid Alipi t.ex. sommarjobb och 
arbetsprövning 

• servicen grundar sig på Lagen om främjande av integration, och servicen är gratis
• det behövs inte boka tid, längre ärenden via tidsbeställning eller när det behövs en tolk  
• servicen är alltid konfidentiell (tystnadsplikt) och man kan också vara anonym
• klienterna kan vara nykomna invandrare eller ha bott i landet en längre tid, typ av 

uppehållstillstånd har ingen betydelse, klienten kan också vara utan uppehållstillstånd
• service ges också t. ex. till företag och samarbetspartners 
• utbildningskrav för de anställda: högskoleexamen, det krävs inte exam inom socialvård



Alipis serviceområde och antalet utländska medborgare åren 
2015 - 2017

maanantai, 17. syyskuuta 2018 3

6121

6667

6925

6000

6150

6300

6450

6600

6750

6900

7050

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

antalet utländska medborgare inom
serviceområdet



Antalet utländska medborgare i Päijänne-Tavastland, Iitti, 
Mörskom och Pukkila 31.12.2017
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Antalet totalt
6 925

Antalet personer med olika slags flyktingbakgrund, som hade bott i Lahtis under 3-4 år var 1.9.18 1010



Alipis uppgifter (servicerådgivare och servicesekreterare)
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Klient

boende, fritidsaktiviteter, social- och 
hälsovårdsservice, dagvård, 

grundskola, ansökan om 
familjeåterförening, krissituationer etc.

språkundervisning

Flerspråkiga informations- och 

tolk)

Flerspråkiga informations- och 
rådgivningstjänster för alla 
invandrare utgående från 

klientens behov (också med 
tolk)

• ökning i antalet klienter, också från andra 
kommuner (nya kommuner tar emot 
flyktingar och det finns fortfarande 2 
flyktingförläggningar  (Tetu) och ett 
familjegrupphem)

• klienter 2014: 1 045-> 2017: 2 509
(kvinnor 826 och män 1 683) 

• samarbetspartners 2017: 743 
• antalet klienter från Ryssland      

från Mellanöstern och Östafrika  
• behov till tolkning har ökat -> mest tolkade 

språk: arabiska, persiska, tigrina, somaliska
• klienterna är yngre, antalet analfabeter ökar 
• ny uppgift: hjälp med familjeåterföränings-

ansökan -> tidskrävande
• ett ökat antal klienter med mentala problem

Målsättning: invandrarnas jämlika delaktighet i samhället



Alipis samarbete och andra uppgifter
• nätverkande med t ex. myndigheter, 

utbildningsanstalter, församlingar, 3. ja 4. sektorn, 
Vi läser tillsammans, Lahtis frivilligarbetare 
(Finlands Flyktinghjälp rf.)

• att upprätthålla aktuell kunskap och data samt 
sprida kunskap, (lokal meddelandefunktion, OSSI-
portal – t. ex. språkkurser och olika evanemang)

• att ordna skolning och seminarier, olika möten 
och förevisningar, också för invandrare

• egna projekt: Finnish in your pocket –projekt 
(AMIF, Lahti och Finska i fickan AB), AMAL – HOPE 
–projekt (ESF, Lahtis yrkeshögskola, Salpaus 
utbildningscentrum, Alipi)

• samarbete med andra projekt: t. ex. OSSI II, LIIRA
• att utarbeta och uppdatera Päijänne-Tavastlands 

invandringsprogram
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Målsättning: invandrarnas jämlika delaktighet i samhället

Lahtifringe

Lahtis stadshus

Bilder, källa: Lahtis stads bildbank



EVENTUELL FRAMTIDSPLAN, PLAN A
(planering i ett tidigt skede)
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PALVELUTORI
Servicetorg

Lahtis stads modell  
• en modell, där all Lahtis stads informations – och

rådgivningsservice kan fås ”under ett tak” –
PALVELUTORI – SERVICETORG (ink. Alipi och 
Lahtispunkt)

• ett ställe, dit man kan komma, att få personlig
service eller via Internet

• elektronisk reservationssystem för t.ex. att boka 
tider till idrottsanläggningar, köpa teaterbiljetter, 
informations- och rådgivningstjänster för invandrare
etc.

• möjliga samarbetspartners FPA, Päijänne-
Tavastland välfärdssamkommun, Te-tjänster, 3. och
4. sektorn etc.

• ökat samarbete mellan olika sektorer

• ökad delaktighet för invandrare



EVENTUELL FRAMTIDSPLAN, PLAN B
(planering i ett tidigt skede)
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Pilot för ett nytt slags samarbete inom 
främjande av integration i Päijänne-
Tavastland 
• planering för nya sätt att organisera 

integrationsfrämjande tjänster via 
samarbetsnätverk (ex. NTM, Te-
tjänster, kommuner, socialtjänst, 
hälsovård, 3. sektorn, 
tjänsteleverantör)

• kartlägga resursbehov och 
arbetsfördelning mellan aktörer som 
anordnar integrationsfrämjande 
åtgärder

• skapa nya integrationsfrämjande 
åtgärder, som saknas inom regionen

• engagera invandrare
• ökad delaktighet för invandrare

”Integration Centre i
Päijänne-Tavastland”



TACK!

www.alipi.fi/ossi
www.suomitaskussa.eu

www.alipi.fi www.facebook.com.groups/alipi

www.facebook.com/suomitaskussa


