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1 Källa: Migrationsverket.
2 Källa: Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen (e-publikation). December 2018. Helsingfors: 
Statistikcentralen. http://www.stat.fi/til/vamuu/2018/12/vamuu_2018_12_2019-01-29_tie_001_fi.html. Hänvisat 27.3.2019.
3 Omfattar uppehållstillstånd som beviljats asylsökande (2 740 st.) och kvotflyktingar (750 st.) på grund av internationellt skydd.  

Sammanfattning

År 2018 skedde inga oväntade vändningar i invand-
ringssituationen i Finland. Antalet asylsökande fort-
satte att minska och var år 2018 mindre än någon-
sin tidigare under 2010-talet. Dessutom var näs-
tan hälften av alla registrerade asylansökningar un-
der 2018 nya ansökningar, vilket innebär att anta-
let asylsökande som kom till Finland under året de 
facto var betydligt mindre än det totala antalet re-
gistrerade asylansökningar. När det gäller annan in-
vandring ökade siffrorna däremot något. En analys 
av invandringen som helhet visar att sammanlagt 34 
407 utlänningar beviljades första uppehållstillstånd i 
Finland eller registrerad uppehållsrätt som EU-med-
borgare i Finland. Antalet är något högre än under 
tidigare år: år 2017 var motsvarande siffra 33 674. 
Den största ökningen förekom i antalet registrering-
ar av EU-medborgare. Cirka tusen fler EU-medborg-
are registrerades år 2018 jämfört med året innan. 
Även antalet personer som fått uppehållstillstånd för 
arbete ökade med ungefär tusen personer jämfört 
med 2017. Antalet personer som kommit till Finland 
med familjeband och studier som grund bibehölls på 
ungefär samma nivå som året innan1.  Statistikcen-
tralens statistik visar att befolkningsökningen i Fin-
land upprätthölls tack vare ett inflyttningsöverskott 
från utlandet: antalet invandringar översteg anta-
let utvandringar med 15 631. Den naturliga befolk-
ningsökningen har varit negativ redan tidigare, men 
utvecklingen tog fart på allvar år 2018. Antalet föd-

Källa: Migrationsverket

Registreringarna av EU-medborgare och 
första uppehållstillstånd som beviljats 
medborgare i tredje länder enligt 
ansökningsgrund 2018

■ Registrering av  
EU-medborgare 8 749

■ Familj 9 009

■ Arbete 7 687

■ Studier 5 202

■ Internationellt  
skydd 3 4903

■ Övrigt 270

25 %

26 %22 %

15 %

10 %

1 %

da var igen lägre än antalet avlidna i Finland, och 
jämfört med föregående år minskade antalet födda 
medan antalet avlidna ökade. Befolkningsökningen 
i Finland grundade sig således igen helt och hållet 
på invandring2. 

Regeringen strävade efter att öka den arbetsrelate-
rade invandringen genom att i januari 2018 public-
era det migrationspolitiska programmet Arbeta i Fin-
land – Regeringens migrationspolitiska program för 
att stärka arbetsrelaterad invandring. Syftet med 
programmet är att underlätta inflyttningen av in-
ternationell arbetskraft till Finland genom att säker-
ställa ett smidigt uppehållstillståndssystem och ef-
fektiva tjänster som stöder bosättning och integra-
tion i Finland. Konkreta åtgärder som vidtagits för 
att nå dessa mål är t.ex. det nya uppehållstillstån-
det för tillväxtföretagare, som infördes i april 2018, 
och flera åtgärder som genomförts inom ramen för 
programmet Talent Boost. 

Man fäste även vikt vid asylbeslutens kvalitet, och 
asylbeslutsprocessen utvecklades på många sätt år 
2018. Under året publicerades flera utredningar och 
översikter som behandlade asylprocessen samt dess 
kvalitet och rättssäkerhet. Ett särskilt laglighetsöver-
vakningsteam tillsattes vid Migrationsverkets asylen-
het. Ett annat utvecklingsförlopp när det gäller inter-
nationellt skydd var att antalet nya ansökningar öka-
de och utgjorde en betydande del av det totala an-
talet asylansökningar som lämnades in under årets 
lopp, vilket redan konstaterats ovan. Som ett väx-
ande fenomen noterades att en del av de sökande 
lämnade in en ny ansökan för att fördröja processen 
med avlägsnande ur landet. En lagändring bereddes 
för att förhindra att systemet med ny ansökan miss-
brukas. Ändringsförslaget överlämnades till riksda-
gen i december 2018.
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Viktiga utvecklingsriktningar med avseende på in-
tegrationsprocessen var de lagändringar i fråga om 
grundläggande utbildning, yrkesutbildning och fritt 
bildningsarbete som trädde i kraft i början av år 
2018. Lagändringarna i fråga påverkade också in-
vandrarnas möjligheter att utbilda sig och utbildning-
ens innehåll. Därtill strävade man efter att främja in-
tegrationsprocessen genom att stöda sysselsättning-
en bland invandrarna. Under året pågick olika pro-
gram och försök med målet att hjälpa invandrarna 
att få arbete. Dessutom publicerades en hel del in-
tegrationsrelaterad forskning, t.ex. OECD:s rapport 
om invandring, integration och integrationsfrämjan-
de i Finland, där det bl.a. konstaterades att Finland 
måste fokusera särskilt på invandrarkvinnornas och 
deras barns integration. 

Antalet personer som fick finskt medborgarskap låg 
på ungefär samma nivå som året innan. År 2018 be-
reddes en lagändring som gör det möjligt att frånta 
en person hans eller hennes medborgarskap i vis-
sa situationer. Enligt det lagförslag som i december 
överlämnades till riksdagen kan en person som gjort 
sig skyldig till vissa allvarliga brott i framtiden förlo-
ra sitt finska medborgarskap.

Medvetenheten om människohandel ökade, och fe-
nomenet identifierades bättre än tidigare i Finland. 
År 2018 var antalet misstänkta offer för människo-
handel som identifierades och hänvisades till hjälp i 
Finland rekordstort. 

Den offentliga diskussionen om invandring var även 
detta år livlig. Asylsökande utgjorde liksom under 
tidigare år ett betydande tema i nyhetssändningar-
na. I medierna behandlades frågor såsom de asylsö-
kandes rättsskydd och det stora antalet nya ansök-
ningar som inlämnas av asylsökande. Arbetsrelate-
rad invandring var ett annat tema som diskuterades 
i medierna. I nyhetssändningarna tog man ofta ock-
så upp det växande behovet av arbetskraft. Även de 
nyheter som gällde integration var ofta förknippade 
med sysselsättning. 
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1. Inledning
Rapporten om migrations- och asylpolitik för 2018 
från kontaktpunkten i Finland för Europeiska mig-
rationsnätverket (EMN) presenterar de viktigas-
te utvecklingsriktningarna inom invandring under 
2018. Referensperioden för rapporten är 1.1.2018–
31.12.2018.

Europeiska migrationsnätverkets nationella kontakt-
punkter producerar årligen en migrations- och asyl-
politisk rapport där man beskriver migrations- och 
asylpolitikens utveckling och presenterar statistik 
från det aktuella året4.  Rapporteringen sker i två fa-
ser. I den första fasen av rapporteringen samlar kon-
taktpunkterna in uppföljningsinformation om invand-
rings- och asylfrågor för Europeiska kommissionen. 
Kommissionen använder uppföljningsinformationen i 
sammanställningen av den årliga rapporten om mig-
rations- och asylpolitik som omfattar hela Europeiska 
unionen och Norge. Kontaktpunkten i Finland sam-
lade in uppföljningsinformationen från myndighets-
källor samt genom att fördela rapporteringsansvaret 
för vart och ett tema mellan de ansvariga myndig-
heterna. I rapporteringen deltog Migrationsverket, 
inrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, 
undervisnings- och kulturministeriet, utrikesminis-
teriet, social- och hälsovårdsministeriet, justitiemi-
nisteriet, Polisstyrelsen, Utbildningsstyrelsen, Cen-
tralkriminalpolisen, Gränsbevakningsväsendet, dis-
krimineringsombudsmannens byrå och Kommunför-
bundet. Europeiska migrationsnätverkets nationella 
kontaktpunkt i Finland svarade för att samla in de 
statistiska uppgifterna. 

Denna årliga rapport om migrations- och asylpoli-
tik är den andra delen av rapporten. Den är avsedd 
framför allt för allmänheten. Detta är det enda do-
kumentet i Finland som varje år presenterar samlad 
information om hur migrationsfrågorna utvecklas. De 
viktigaste fynden som dök upp i den första delen av 
rapporteringen har inkluderats i denna rapport. Rap-
porten följer dessutom upp den offentliga diskussio-
nen om migration 2018 och presenterar de viktigas-
te trenderna i invandrings- och asylstatistiken. Euro-
peiska migrationsnätverket publicerar även en sepa-
rat statistiköversikt, Nyckeltal om immigration 2018.5 

I rapporten har man som källa använt flera myndig-
hetsrapporter om invandring som publicerats på in-
ternet, undersökningar, utlåtanden och pressmedde-
landen. Pågående lagstiftningsprojekt har följts upp 
med hjälp av statsrådets projektregister och riks-
dagshandlingar. År 2018 deltog kontaktpunkten även 
i många seminarier om migration i Finland och andra 
EU-länder i syfte att bilda nätverk med parter som 
producerar forskning om migration och samla in in-
formation om pågående nationella projekt och inter-
nationella trender. 

Europeiska migrationsnätverkets kontaktpunkt i Fin-
land har sammanställt rapporten i enlighet med nät-
verkets allmänna anvisning om undersökningar. Den 
terminologi som används i rapporten grundar sig på 
den migrationsordlista som publiceras och upprätt-
hålls av Europeiska migrationsnätverket. En ny finsk-
språkig upplaga av ordlistan utarbetades i februari 
2019.6  Rapportens struktur och rubricering grundar 
sig på en modell som har fastslagits i samråd med 
Europeiska migrationsnätverket. I rapporten används 
samma indelning i temaområden som tillämpas av 
Europeiska kommissionen och som även Europeiska 
migrationsnätverket iakttar.

 

4 Genom Rådets förordning 2008/381/EG grundades EMN, och förordningen innehåller bestämmelser om 
rapporteringsuppgiften.
5 Europeiska migrationsnätverket (2019), Nyckeltal om immigration 2018. Helsingfors: Europeiska migrationsnätverket (EMN).
6 Europeiska migrationsnätverket (2019), Invandrings- och asylordlista version 6.0: Finskspråkig upplaga.  
Helsingfors: Europeiska migrationsnätverket (EMN).
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1.1. Asyl- och migrations för-
valtningens struktur i Finland

Statsrådet, dvs. regeringen, styr migrationspoliti-
ken och migrationsförvaltningen med hjälp av mål-
sättningar och av statsrådet godkända principbeslut 
som ingår i regeringsprogrammet. Statsrådets kansli 
svarar för den allmänna samordningen av EU-frågor. 

Ministerarbetsgruppen för migration samman-
ställer och upprätthåller en lägesbild över situatio-
nen med asylsökande och följer upp hur integratio-
nen framskrider. Gruppens ordförande är inrikesmi-
nister Kai Mykkänen. I gruppen ingår även statsmi-
nister Juha Sipilä, kommun- och reformminister Anu 
Vehviläinen, kommunikationsminister Anne Berner, 
näringsminister Mika Lintilä, arbetsminister Jari Lind-
ström, social- och hälsovårdsminister Pirkko Matti-
la, Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Ter-
ho och justitieminister Antti Häkkänen.7 

Inrikesministeriet svarar genom invandringsav-
delningen för invandringsfrågor. I dess uppgifter in-
går beredningen av lagstiftningen om migrationspo-
litik samt migration och finskt medborgarskap. Inri-
kesministeriet svarar för Migrationsverkets resultat-
styrning. Migrationsförvaltningens anslag ingår i inri-
kesministeriets budgetförslag. Därutöver samordnar 
inrikesministeriet invandringsrelaterad verksamhet 
mellan olika förvaltningsområden och representerar 
Finland i invandringsfrågor i Europeiska unionen och 
andra internationella forum. 

Migrationsverket (Migri) behandlar ansökning-
ar om uppehållstillstånd, asyl och medborgarskap. 
Migrationsverket styr förläggningarnas verksamhet, 
beslutar om avvisning och utvisning och svarar för 
beviljande av främlingspass. Migrationsverket lyder 
under inrikesministeriet.

Polisen övervakar att utlänningslagen iakttas, tar 
emot asylansökningar och delger beslut. Polisen 
verkställer också utvisnings- och avvisningsbeslut. 
Inrikesministeriets polisavdelning ansvarar för 
den strategiska styrningen och övervakningen inom 
verksamhetsområdet. Polisstyrelsen planerar, le-
der, utvecklar och övervakar den praktiska polisverk-
samheten vid polisinrättningarna.

Gränsbevakningsväsendet övervakar in- och ut-
resor samt genomför passkontroller. Gränsbevak-
ningsväsendet fattar efter behov visumbeslut vid 
gränsen och tar emot asylansökningar. Under che-
fen för Gränsbevakningsväsendet verkar staben för 
Gränsbevakningsväsendet, som också fungerar 
som gränsbevakningsavdelning vid inrikesmi-
nisteriet.

Utrikesministeriet svarar för visumpolitiken. Fin-
lands utlandsbeskickningar beviljar visa och tar emot 
anmälningar om medborgarskap och ansökningar om 
uppehållstillstånd.

Arbets- och näringsministeriet svarar för styr-
ningen av integrationsfrågorna. Tillsammans med 
inrikesministeriet följer arbets- och näringsministe-
riet upp arbetskraftsinvandringens volym och struk-
tur och utvecklar uppföljningsverktyg. Vid arbets- 
och näringsministeriet finns Kompetenscentret 
för integration av invandrare, som har till uppgift 
att bygga samarbetsnätverk över områdesgränser-
na mellan olika yrkesgrupper som arbetar med inte-
gration. Som grund för planeringen och genomför-
andet av integrationsarbetet sammanställer kompe-
tenscentret forsknings-, statistik- och uppföljnings-
information i syfte att utveckla bedömningen av in-
tegrationsverksamhetens effektivitet.

Inom arbets- och näringsministeriets förvaltnings-
område verkar förutom närings-, trafik- och mil-
jöcentralerna (NTM-central), som på regional ni-
vå svarar för uppgifter i anslutning till invandring, 
integration och goda etniska relationer, även ar-
bets- och näringsbyråerna (TE-byrå) med sär-
skilda arbetstillståndsenheter som fattar delbeslut i 
ansökningar om uppehållstillstånd för arbetstaga-
re innan Migrationsverket behandlar och fattar be-
slut om dem. 

Kommunerna ansvarar för integrationen på lokal 
nivå. De sammanställer med de övriga aktörerna 
i sitt område till exempel ett integrationsprogram 
för att främja integrationen och stärka samarbetet. 
Kommunerna tillhandahåller kommunal basservi-
ce för invandrare som är permanent bosatta i kom-
munen liksom för andra kommuninvånare. Kommu-
nerna beslutar också självständigt om mottagande 
av kvotflyktingar och asylsökande som erhållit up-
pehållstillstånd. 

7 Statsrådet/Ministerarbetsgrupper och spetsprojektansvar, uppdaterat 12.2.2018.  
http://valtioneuvosto.fi/sv/sipila/ministerarbetsgrupperna. Hänvisat 26.3.2019.    

http://valtioneuvosto.fi/sv/sipila/ministerarbetsgrupperna
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Regionförvaltningsverket (RFV) ansvarar för pla-
neringen, styrningen och övervakningen av tjänster 
som främjar invandrarnas integration i frågor som 
hör till regionförvaltningsverkets verksamhetsom-
råde. Regionalförvaltningsverket styr kommunernas 
verksamhet bland annat inom social- och hälsovår-
den, utbildningsväsendet och det övriga bildningsvä-
sendet. Regionförvaltningsverket arbetar under åtta 
olika ministeriers styrning. Administrativt sett styrs 
verksamheten av finansministeriet. 

Undervisnings- och kulturministeriet ska utveck-
la utbildningen för invandrare på olika utbildnings-
stadier. Ministeriets verksamhetsområde omfattar 
också ärenden gällande invandrarnas kultur, idrott 
och ungdomsarbete samt religion. Under ministe-
riet sorterar Utbildningsstyrelsen, som svarar för 
invandrarnas utbildningsfrågor och erkännande av 
utländska examina.

Social- och hälsovårdsministeriet har till upp-
gift att främja invandrarnas hälsa och välfärd. Soci-
al- och hälsovårdsministeriet svarar för frågor i an-
slutning till invandrarnas uppehälle. Social- och häl-
sovårdsministeriet stöder invandrarnas integration i 
det finska samhället bland annat genom att utveck-
la social- och hälsovårdstjänster så att invandrarnas 
behov beaktas i dessa.

Vid justitieministeriet ansvarar enheten för de-
mokrati, språk och grundläggande rättigheter bland 
annat för uppgifter som hänför sig till att främja li-
kabehandling och motarbeta diskriminering. Dele-
gationen för etniska relationer ETNO är förlagd 
till enheten. ETNO är ett av statsrådet tillsatt sak-
kunnigorgan med bred bas. Dess syfte är att främja 
växelverkan mellan olika grupper och hjälpa minis-
terierna att utveckla ett etniskt jämställt och mång-
faldigt samhälle. 

Diskrimineringsombudsmannen lyder under jus-
titieministeriet och ska främja likabehandling och in-
gripa i diskriminering. Till diskrimineringsombuds-
mannens uppgifter hör även att främja utlänningar-
nas rättigheter och ställning. Därtill har diskrimine-
ringsombudsmannen en specialuppgift, nämligen att 
övervaka verkställigheten av avlägsnandet av utlän-
ningar från landet och verka som nationell männis-
kohandelsrapportör. 

Till justititieministeriets förvaltningsområde hör även 
förvaltningsdomstolarna, som ansvarar för hand-
läggningen av besvär som anförts över Migrations-
verkets beslut. Handläggningen av besvär i asylären-
den har koncentrerats till Helsingfors, Östra Finlands, 
Norra Finlands och Åbo förvaltningsdomstolar. Vilken 
förvaltningsdomstol som är behörig i ett asylärende 
bestäms utgående från Migrationsverkets ansvars-
område (södra, norra, västra eller östra ansvarsom-
rådet). I andra besvär över Migrationsverkets beslut 
är den förvaltningsdomstol behörig inom vars dom-
krets den berörda parten bor. Förvaltningsdomsto-
lens beslut får överklagas hos högsta förvaltnings-
domstolen, om högsta förvaltningsdomstolen bevil-
jar besvärstillstånd.

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden 
är ett självständigt och oberoende rättsskyddsor-
gan som tillsatts av statsrådet. Nämnden övervakar 
iakttagandet av diskrimineringslagen och jämställd-
hetslagen i privat verksamhet och i offentlig förvalt-
ning och affärsverksamhet. 

Medborgarorganisationer producerar olika tjäns-
ter, tillhandahåller hjälp och rådgivning för asylsö-
kande samt arbetar med integration. Medborgaror-
ganisationernas sakkunskap i invandringsfrågor be-
hövs i lagberedningen och utvecklingen av invand-
ringspolitiken.
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CENTRAL INTERNATIONELL LAGSTIFTNING OCH INTERNATIONELLA AVTAL

• Barnkonventionen
• FN:s flyktingkonvention
• Konventionen mot tortyr

CENTRALA LAGAR OCH FÖRORDNINGAR OM MIGRATION I FINLAND:

• Lagen om villkor för inresa och vistelse 
för tredjelandsmedborgare inom ramen 
för företagsintern förflyttning av personal 
(908/2017)

• Diskrimineringslagen (1325/2014)
• Lagen om diskrimineringsombudsmannen 

(1326/2014)
• Lagen om diskriminerings- och 

jämställdhetsnämnden (1327/2014)
• Lagen om fonderna inom området för inrikes 

frågor (903/2014)
• Statsrådets förordning om medborgarskap 

(293/2013)
• Statsrådets förordning om Migrationsverket 

(193/2002)
• Statsrådets förordning om ändring av 

statsrådets förordning om arvode och 
kostnadsersättning till företrädare för barn utan 
vårdnadshavare (1394/2014)

• Inrikesministeriets förordning om 
Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer 
(1256/2018)

LÄNKAR TILL CENTRALA MYNDIGHETER INOM MIGRATIONSFÖRVALTNINGEN

• Utlänningslagen (301/2004)
• Medborgarskapslagen (359/2003)
• Lagen om mottagande av personer som söker 

internationellt skydd och om identifiering 
av och hjälp till offer för människohandel 
(746/2011)

• Lagen om bemötande av utlänningar 
som tagits i förvar och om förvarsenheter 
(116/2002) 

• Lagen om utlänningsregistret (1270/1997)
• Förvaltningslagen (434/2003)
• Lagen om främjande av integration 

(1386/2010)
• Lagen om Migrationsverket (156/1995)
• Lagen om säkerhetsskydd i Migrationsverket 

(717/2018)
• Lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares 

inresa och vistelse på grund av forskning, 
studier, praktik och volontärarbete (719/2018)

• Lagen om villkor för tredjelandsmedborgares 
inresa och vistelse för säsongsanställning 
(907/2017)

• Dublin III-förordningen (EU nr 604/2013) 
• Schengenavtalet och -konventionen (23/2001)
• Europeiska konventionen för mänskliga 

rättigheter

• Utbildningsstyrelsen 
www.oph.fi

• Social- och hälsovårdsministeriet  
www.stm.fi

• Justitieministeriet 
www.om.fi

• Delegationen för etniska relationer 
https://oikeusministerio.fi/etno

• Diskrimineringsombudsmannen 
www.syrjinta.fi

• Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden 
www.yvtltk.fi 

• Högsta förvaltningsdomstolen 
www.kho.fi

• Förvaltningsdomstolarna 
www.oikeus.fi/tuomioistuimet/hallintooikeudet  

• Statsrådet  
www.vnk.fi

• Inrikesministeriet 
www.intermin.fi

• Migrationsverket 
www.migri.fi

• Polisen 
www.poliisi.fi

• Gränsbevakningsväsendet 
www.raja.fi

• Arbets- och näringsministeriet 
www.tem.fi

• Kompetenscentret för integration av invandrare 
www.kotouttaminen.fi 

• Utrikesministeriet 
www.formin.fi

• Undervisnings- och kulturministeriet 
www.okm.fi
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2.1. Migrationspolitik

Regeringen publicerade i januari 2018 ett migra-
tionspolitiskt program för att stärka arbetsre-
laterad invandring.8 I programmet fastställs rikt-
linjer som främjar arbetskraftsinvandringen, inte-
gration som stöder denna och goda relationer mel-
lan olika befolkningsgrupper. Syftet med programmet 
är att erbjuda tydliga långsiktiga mål när det gäller 
att attrahera internationella experter så att Finland 
klarar sig i den globala konkurrensen om kompetent 
arbetskraft. Programmet bygger på idén att kompe-
tent arbetskraft stöder Finlands tillväxt. Finland be-
höver invandrare för att möta den brist på arbets-
kraft som råder inom olika branscher och förbättra 
försörjningskvoten, som blir allt svagare i takt med 
att befolkningen blir äldre. Syftet med programmet 
är att underlätta inflyttningen av internationell ar-
betskraft till Finland genom att säkerställa ett smi-
digt uppehållstillståndssystem. Det är också viktigt 
att det finns effektiva tjänster som stöder invandrar-
nas bosättning och integration. Målet är att erbjuda 
många myndighetstjänster på ett och samma ställe 
enligt samma modell som pilotprojektet Internatio-
nal House i huvudstadsregionen. International Hou-
se Helsinki (IHH) har samlat integrations- och sys-
selsättningsfrämjande myndigheter, arbetsgivare, 
yrkesnätverk och serviceproducenter under ett och 
samma tak. Integrationsfrämjande tjänster som tar 
hela familjens behov i beaktande ökar sannolikhe-
ten för att invandrarna trivs i Finland och vill stan-

8 Inrikesministeriet (2018), Arbeta i Finland – Regeringens migrationspolitiska program för att stärka arbetsrelaterad invandring. 
Inrikesministeriets publikation 1/2018. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-176-3. Hänvisat 7.3.2019.
9 Statsrådets meddelande 4.1.2018: Stärkandet av arbetskraftsinvandring som mål för regeringens migrationspolitiska program. 
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallituksen-maahanmuuttopoliittinen-ohjelma-tahtaa-tyovoiman-maahanmuuton-
vahvistamiseen?_101_INSTANCE_3wyslLo1Z0ni_groupId=10616. Hänvisat 20.2.2019. 
10 I rapporten om migrations- och asylpolitik för 2016 behandlas den sittande regeringens invandringspolitiska riktlinjer 
som framkommer av regeringsprogrammet (maj 2015), regeringsprogrammets handlingsplan (april 2016), regeringens 
invandringspolitiska åtgärder (september 2015), det asylpolitiska åtgärdsprogrammet (december 2015) samt redogörelsen för den 
inre säkerheten (maj 2016). . 

2. Allmän utveckling som gäller migration  
och asyl år 2018 

Arbeta i Finland – Regeringens 
migrationspolitiska program för att 
stärka arbetsrelaterad invandring

1. Kompetent arbetskraft stöder Finlands till-
växt.

2. Effektiva tjänster som stöder etablering och 
integration hjälper till att attrahera kompe-
tenta arbetstagare och får dem att trivas 
bättre.

3. Goda relationer mellan olika befolknings-
grupper bidrar till arbetskraftsinvandrarnas 
etablering i Finland. 

År 2018 togs inga nya initiativ i planeringen av mig-
rationspolitiken, utan man fortsatte att genomföra 
de åtgärder som anges i regeringsprogrammet och 
i regeringens övriga riktlinjer.10

na kvar här. Även ett positivt attitydklimat och goda 
relationer mellan olika befolkningsgrupper är vikti-
ga faktorer i detta avseende.9 Det migrationspolitis-
ka programmet har beretts parallellt med åtgärds-
programmet Talent Boost, som regeringen inledde år 
2017 med målet att göra Finland mer lockande för 
internationella talanger och att kanalisera expertisen 
hos dem som redan finns i Finland till stöd för före-
tagens tillväxt och internationalisering. 
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2.2. Invandringen i den offent liga 
diskussionen och i medierna

Nyhetsförmedlingen om invandringsfrågor var alltjämt 
livlig år 2018. I medieuppföljningen har man fokuserat 
på hur invandringsfrågor har behandlats i följande me-
dier, som hör till de största i Finland: Helsingin Sano-
mat, Yle (inklusive Yles nyhetssändningar på svens-
ka och engelska), Hufvudstadsbladet, Turun Sanomat, 
Kaleva och Aamulehti.11  

Asylsökande utgjorde liksom under tidigare år ett be-
tydande tema i nyhetssändningarna. I medierna be-
handlades frågor såsom de asylsökandes rätts-
skydd. En utredning som juridiska fakulteten vid Åbo 
universitet, institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo 
Akademi och Diskrimineringsombudsmannen gav ut i 
mars visar att Migrationsverket började tillämpa en 
stramare linje i sina asylbeslut som gäller irakier ef-
ter att antalet asylsökande ökade år 2015.12 Förutom 
utredningen i sig blev även Migrationsverkets svar på 
kritiken nyhetsstoff: Migrationsverket motiverade sin 
åtstramade linje med att landsinformationen om Irak 
måste uppdateras och att man ville harmonisera prax-
is i Finland framför allt med praxis i Sverige, efter att 
regeringen konstaterat att irakier beviljas internatio-
nellt skydd på lösare grunder i Finland än i Sverige.13 
I april kritiserade presidenten för Högsta förvaltnings-
domstolen i en intervju med Helsingin Sanomat de 
ändringar i utlänningslagen som trädde i kraft år 2016 
och som försvagar de asylsökandes rättsskydd.14 Ef-
ter att tvivel kring tillgodoseendet av de asylsökandes 
rättsskydd lyftes fram i offentligheten bad inrikesmi-
nister Kai Mykkänen Migrationsverket göra en intern 
utredning av asylförfarandet. I juni förklarades det i 
nyhetssändningarna att utredningen färdigställts.15 

Utredningen visade att de långa behandlingsköerna i 
fråga om asylansökningar inte ledde till felaktiga be-
slut och att en överlägsen majoritet av Migrationsver-
kets beslut är lagenliga. Utredningen kritiserades för 

att inte vara oberoende, eftersom Migrationsverket 
sammanställde den själv. I september kom nyheten 
att en ny, extern utredning ska göras om Migrations-
verkets verksamhet.16 I december väckte ytterligare 
en utredning om tillgodoseendet av de asylsökandes 
rättsskydd uppmärksamhet i medierna. I denna utred-
ning, som justitieministeriet lät utföra, konstaterades 
att de förkortade besvärstiderna i fråga om asylbeslut 
har gjort det svårare att överklaga besluten och för-
svagat de sökandes rättsskydd.17 

Följderna av den drastiska ökningen i antalet asyl-
sökande år 2015 behandlades alltjämt i nyheter om 
överklagade asylbeslut och nya ansökningar från 
asylsökande. I nyheterna konstaterades bland annat 
att i praktiken överklagas Migrationsverkets samtliga 
negativa beslut hos förvaltningsdomstolen. Dessutom 
blir det allt vanligare att en ny ansökan lämnas in ef-
ter att ett beslut vunnit laga kraft, vilket innebär att 
ett och samma fall behandlas flera gånger av olika in-
stanser.18 I september rapporterade nyheterna att det 
fortfarande fanns fler än tvåtusen asylsökande i Fin-
land som kom hit år 2015 och som alltjämt väntade 
på ett slutligt avgörande om sitt behov av internatio-
nellt skydd.19 Andra frågor som behandlades i medi-
erna var grunderna för besvär och nya ansökningar, 
och en mycket vanlig grund år 2018 var konvertering 
till kristendom. Det att hundratals asylsökande kon-
verterade till kristendom efter att ha fått ett negativt 
asylbeslut medförde utmaningar för Migrationsverket, 
som måste bedöma konverteringens genuina karak-
tär.20 Beträffande nya ansökningar rapporterade nyhe-
terna även om ett lagändringsförslag som ska begrän-
sa möjligheten att lämna in en ny ansökan. Syftet är 
att förhindra missbruk.21  

En annan fråga som behandlades i medierna var åter-
sändandet av asylsökande som fått ett negativt 
beslut. En del av nyheterna gällde enskilda personer 
eller familjer som fått ett beslut om återsändande.22 

11 Sökningarna har gjorts i tjänsten Lianamonitor. Som sökord har man använt ’maahanm*’, vilket inbegriper orden 
”maahanmuutto” och ”maahanmuuttaja” samt alla finska böjningsformer av orden i fråga. Även den svenskspråkiga termen 
’migratio*’ och den engelskspråkiga termen ’immigratio*’ inkluderades i sökningen.
12 HS 22.3.2018: Turvapaikanhakijoiden oikeusturva Suomessa on heikentynyt merkittävästi, osoittaa tutkimus - Väkivallan pelko 
ei kelpaa enää perusteeksi kuin ennen.
13 Kaleva 22.3.2018: Maahanmuuttovirasto tyrmää kritiikin irakilaisten oikeusturvan heikkenemisestä.
14 HS 4.4.2018: Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti arvostelee ulkomaalaislain muutoksia HS:n haastattelussa – ”On 
ongelmallista, jos poliittiset päättäjät piiloutuvat tuomioistuimien selän taakse”.
15 HBL 14.6.2018: Migri utredde sig självt: Problem med tolkning och bedömningar.
16 HS 1.9.2018: Inrikesminister  Mykkänen: Maahanmuuttoviraston toiminnasta tehdään riippumaton selvitys.
17 Yle 12.12.2018: Selvitys: Valitusajat turvapaikkapäätöksissä palautettava normaaliksi, lyhentäminen on vaarantanut 
turvapaikanhakijoiden oikeusturvan.
18 HS 25.1.2018: Turvapaikkahakemusten valituskierre on kiihtynyt – Hiwa Aljaf syö nukahtamislääkkeitä ja odottaa neljättä 
päätöstä viranomaisilta; Yle 9.3.2018: Osa turvapaikanhakijoista on tehnyt jo neljä hakemusta, laki ei rajoita hakemusten määrää.
19 Yle 13.9.2018: Yli kaksituhatta turvapaikanhakijaa vuodelta 2015 odottaa yhä hakemuksensa ratkaisua – moni viettänyt vuosia 
vastaanottokeskuksessa.
20 HS 4.3.2018: Milloin turvapaikanhakijan kristinuskoon kääntymisen aitoutta on syytä epäillä ja kuinka tarkkaan Raamattu täytyy 
tuntea puhuttelussa? Nämä ja kahdeksan muuta kysymystä Maahanmuuttovirastolle; HS 4.3.2018: Villeissä pienseurakunnissa 
tapahtuu kummia, kun turvapaikanhakijat kääntyvät joukoittain kristinuskoon – HS selvitti, kenen aloitteesta kasteita annetaan ja 
millaisia motiiveja kääntyneillä on.
21 Yle 11.9.2018: Turvapaikkahakemuksen voi uusia loputtomasti - ministeriö selvittää mahdollisuutta muuttaa käytäntöä
22 Svenska Yle 26.2.2018: Trots utvisningshotet fortsätter Desirée Kantola att virka vantar åt flyktingflickorna i Lovisa: ”Jag hoppas 
på ett mirakel”; Yle 3.6.2018: Siivoojan työ ja perheenjäsenillä Suomen kansalaisuus, silti Mojtaba Hassani 21 aiotaan karkottaa 
Afganistaniin. 
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I februari rapporterade Yle om ett fall där en man som 
fått ett negativt asylbeslut sköts till döds efter att ha 
återvänt till Irak.23 Under de följande dagarna behand-
lades frågan grundligt i olika medier.24 Mot slutet av 
sommaren rapporterade nyheterna om en protest på 
ett flygplan utförd av Aino Pennanen, lagstiftnings-
sekreterare för De grönas riksdagsgrupp. Pennanen 
motsatte sig en pågående tvångsavvisning genom att 
vägra sätta sig ned och hindrade därmed planet från 
att avgå. Pennanen avlägsnades från planet och fick 
en anmärkning om luftfartsförseelse.25 De grönas par-
tiordförande Touko Aalto uttryckte sitt stöd för Pen-
nanen genom att kräva att tvångsavvisningarna av-
bryts tills problemen i asylprocessen har avhjälpts.26 
Inrikesminister Mykkänen konstaterade att kravet är 
oskäligt och påpekade att hela asylsystemet förlorar 
sin betydelse utan avvisningar.27 I september kunde 
man i nyhetsrubrikerna läsa om UNHCR:s bedömning 
av läget i Afghanistan, och på basis av denna bedöm-
ning avbröts beslutsprocessen tillfälligt i fråga om 
asylsökande från Afghanistan.28 Även Migrationsver-
kets nya riktlinjer gällande Afghanistan nådde över 
nyhetströskeln.29  

Arbetsrelaterad invandring var ett annat tema som 
diskuterades i medierna. Bristen på experter inom 
vissa branscher och det växande arbetskrafts-
behovet behandlades upprepade gånger i medier-
na under årets lopp.30 I nyhetsrubrikerna efterlystes 
i synnerhet välavlönade specialister från utlandet.31 

Medierna lyfte också fram den lagändring om ett nytt 
uppehållstillstånd för tillväxtföretagare som trädde i 
kraft i april.32 Parallellt med arbetskraftsbehovet var 
även behovsprövningen i fråga om utländsk arbets-
kraft nyhetsstoff hela året. Detta ämne är ett traditio-
nellt stridsäpple, som olika partier och intresseorgani-
sationer har tvistat om redan en längre tid. I januari 

rapporterade nyheterna om riktlinjerna i regeringens 
nya migrationspolitiska program, enligt vilka behovs-
prövningen fortsätter.33 En annan nyhetsrubrik i janu-
ari var att av regeringspartierna vill De blå hålla fast 
vid behovsprövningen medan Samlingspartiet vill från-
gå systemet.34 I april konstaterade även statsminister 
Juha Sipilä från Centerpartiet att behovsprövningen i 
fråga om arbetsrelaterad invandring stegvis bör slo-
pas i takt med att befolkningen åldras och bristen på 
arbetskraft blir allt större.35 Förutom politiker och in-
tresseorganisationer nådde också vissa ekonomiska 
experters synpunkter över nyhetströskeln.36 Mot slutet 
av året diskuterades redan riksdagsvalet våren 2019 
och den kommande regeringsperioden, och det antogs 
att tillgångsprövningen gällande arbetskraft kommer 
att tillämpas även under följande regeringsperiod, om 
SDP sitter i regeringen. Partiet, som vill bevara till-
gångsprövningen, toppade galluparna.37  

De nyheter som gällde integration var ofta för-
knippade med invandrarnas sysselsättning. Det 
svåraste för invandrarna i integrationsprocessen kon-
staterades i flera artiklar vara att komma in i arbets-
livet.38 I september behandlade medierna en under-
sökning av Näringslivets forskningsinstitut, som vi-
sade att allt fler invandrare väljer att bli företagare i 
Finland i och med att det är svårt för dem att hitta en 
arbetsplats.39 I september rapporterades också om en 
OECD-undersökning, där man kommit fram till att in-
vandrarnas språkutbildningsresultat i Finland är sva-
ga.40 Vidare kritiserade OECD i sin rapport det finländ-
ska hemvårdsstödet, och ansåg att stödet försvagar 
sysselsättningsläget bland invandrarkvinnorna. Man 
ansåg t.o.m. att hemvårdsstödet leder till att invand-
rarbarnen klarar sig sämre i skolan, eftersom det upp-
muntrar invandrarkvinnorna att inte söka arbete och 
deras barn på så sätt hamnar utanför småbarnspeda-

23 Yle 12.2.2018: Suomi ei antanut Alille turvapaikkaa, tapettiin heti Irakissa – tytär odottaa omaa käännytystään.
24 Kaleva 12.2.2018: Tuore sisäministeri Mykkänen ei ota kantaa, oliko irakilaisen käännytyspäätös virhe; HS 20.2.2018: Kolumni: 
Onko Suomi viattomuutensa vanki? Viranomaiset välttelevät vastuunkantoa turvapaikkapäätöksissä. 
25 Yle 31.7.2018: Vihreiden lainsäädäntösihteeri vastusti pakkopalautuksia lentokoneessa: kieltäytyi istumasta ja kuvasi tilanteen 
livenä somessa – poliisi poisti koneesta.
26 Yle 1.8.2018: Vihreiden Aalto: Pakkopalautukset keskeytettävä, kunnes turvapaikkaprosessin ongelmat on korjattu.
27 Yle 1.8.2018: Sisäministeri Mykkänen pitää vihreiden Aallon vaatimusta suhteettomana: Ilman palautuksia koko 
turvapaikkajärjestelmä menettää merkityksensä.
28 HBL 4.9.2018: Migri stoppar temporärt asylbeslut om Afghanistan.
29 TS 12.9.2018: Maahanmuuttovirasto sai Afganistan-linjauksensa päivitettyä - palautuksia jatketaan, Kabuliin harvemmin.
30 Yle 17.5.2018: Suomi purkaa esteitä ulkomaalaisten työntekijöiden tieltä - syynä talouskasvu, joka huutaa työvoimaa; Kaleva 
20.11.2018: ”Suomeen pitää houkutella 20 000 – 35 000 ulkomaalaista töihin” – EK esittää myös 70 prosentin palkkatukea, jos 
yritys työllistää turvapaikan saaneen.
31 HS 3.1.2018: Ulkomailta saapui viime vuonna Suomeen yli 1 300 hyväpalkkaista erityisasiantuntijaa – se ei riitä, sanoo hallitus.
32 Yle News 23.4.2018: Finland hopes to attract foreign startups with new entrepreneurs’ residence permit.
33 HS 4.1.2018: Suomi jatkaa ulkomaisen työvoiman tarveharkintaa – Lupajärjestelmää varaudutaan kuitenkin tarvittaessa 
muuttamaan.
34 TS 22.1.2018: Ulkomaisen työvoiman tarveharkinta pysyy – kokoomus hölläisi pykäliä mutta siniset jarruttaa.
35 Yle 22.4.2018: Sipilä puolustaa nuorten työehtojen heikennyksiä: Määräaikaisuudet ovat etu.
36 TS 7.4.2018: Taloustieteilijöiden enemmistö: Ulkomaisen työvoiman tarveharkinnasta kannattaisi luopua.
37 Kaleva 3.11.2018: Myös tulevan hallituksen voi olla vaikea löytää yksimielisyyttä saatavuusharkinnasta – gallupkärki Sdp ei 
halua luopua siitä. 
38 HS 19.4.2018: Suomi pyrkii saamaan turvapaikanhakijat nykyistä nopeammin työmarkkinoille – Maahanmuuttojohtaja: ”Emme 
vielä näe uudistusten vaikutuksia”. 
39 Yle 13.9.2018: Etla: Maahanmuuttajien yrittäjyys lisääntynyt, työllistymisvaikeudet ajavat perustamaan oman firman.
40 Kaleva 5.9.2018: OECD-raportti: maahanmuuttajien kielikoulutuksen tulokset jääneet heikoiksi Suomessa - kotoutumisen 
ongelmana myös maahanmuuttajanaisten työttömyys.
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gogiken.41 I oktober väckte Sture Fjäder, ordförande 
för arbetsmarknadsorganisationen för högutbildade 
löntagare Akava, uppståndelse genom att i ett uttalan-
de föreslå att man kunde betala lägre lön till icke-ut-
bildade invandrare för att förbättra deras möjligheter 
att få arbete.42 Bakom detta uttalande låg en intervju 
med Bengt Holmström, nobelpristagare i ekonomi, där 
Holmström krävde att fackföreningarna ska visa mer 
flexibilitet på arbetsmarknaden bl.a. för att förbättra 
sysselsättningen bland invandrarna.43 Även andra ak-
törer har tidvis lyft fram denna fråga, och relaterade 
nyhetsrapporter förekom redan i början av år 2018.44 
I Finland fastställs minimilönenivån inom olika bran-
scher genom kollektivavtal, och inga försvagade ar-
betsvillkor accepteras av rädsla för att det kan leda till 
en arbetsmarknad på två plan. Fjäder bad om ursäkt 
för sitt uttalande och fick efter en förtroendeomröst-
ning fortsätta på sin ledande post vid Akava.45 

En bidragande faktor till den allmänna nyhetsrappor-
teringen kring temat invandring var riksdagsvalet 
våren 2019, eftersom partierna med valet i åtanke 
började uttrycka sina ståndpunkter i denna fråga.46  

Inget överraskande kom dock fram i partiernas utta-
landen, och ämnet väckte ingen större uppmärksam-
het i medierna. Ett annat invandringsrelaterat ämne 
som behandlades i medierna under hela året var av-
mattningen i befolkningsökningen i Finland. I ny-
heterna lyftes fram att befolkningsökningen i Finland 
grundar sig helt och hållet på invandring, i och med 
att antalet barn som föds i Finland fortsatte att mins-
ka för sjunde året i rad.47 

Vid årets slut avslöjades en serie brott där flera per-
soner som kommit till Finland som asylsökande eller 
flyktingar misstänktes ha gjort sig skyldiga till sexu-
ellt utnyttjande och våldtäkt av unga flickor i Uleå-
borg. Därmed blev de problem som invandringen är 
förknippad med igen nyhetsstoff, och i medierna upp-
skattade man att denna fråga kommer att bli aktuell 
även i samband med förberedelserna inför det kom-
mande riksdagsvalet.48  

Denna medieöversikt fokuserar på invandringsrelate-
rade nyheter som gäller Finland, men det bör noteras 
att en betydande del av invandringsnyheterna i 
de finländska medierna utgjordes av internatio-
nell nyhetsrapportering. De finländska medierna 
behandlade i synnerhet USA:s invandringspolitik, som 
var ett bestående nyhetstema under hela året. I bör-
jan av året rapporterades det t.ex. om det murprojekt 
som Trump förespråkade i syfte att stoppa migrationen 
från Syd- och Mellanamerika till USA.49 På sommaren 
kunde man i nyhetsrubrikerna läsa om hur invandr-
arbarn separerades från sina föräldrar vid den ameri-
kanska gränsen.50 Även Europeiska unionens invand-
ringspolitik behandlades ofta i nyhetssändningarna. På 
sommaren fokuserade nyhetsrapporterna på de fartyg 
som arbetade för att rädda flyktingar på Medelhavet.51 
I nyheterna diskuterades också de behandlingscentra-
ler för asylansökningar som man planerat att inrätta 
utanför EU.52  Många av de invandringsrelaterade ny-
hetsrapporterna gällde Tyskland, och de finländska 
medierna följde också noggrant invandringssituatio-
nen i Sverige.53 Nyhetsrapporteringen var särskilt livlig 

41 Yle 5.9.2018: OECD:ltä tylyä tekstiä kotihoidon tuesta: Haittaa maahanmuuttajanaisten työllistymistä, johtaa 
maahanmuuttajalasten heikompaan koulumenestykseen.
42 Yle 24.10.2018: Akava väläyttää: Kouluttamattomille maahanmuuttajille voisi maksaa pienempää palkkaa, jotta he 
pääsisivät töihin.
43 Yle 24.10.2018: Lakkoilu kertoo siitä, että Suomessa ei ymmärretä työn muutosta – talousnobelisti Bengt Holmström 
kehottaa ay-liikettä heräämään uuteen maailmaan.
44 HS 3.1.2018: Suomalaisten taloustieteilijöiden paneeli: Maahanmuuttajille voitaisiin maksaa alempaa palkkaa.
45 Kaleva 30.10.2018: Sture Fjäder sai Akavan hallituksen luottamuksen jatkaa puheenjohtajana möläytyksestään huolimatta.
46 Yle 22.8.2018: Siniset rajoittaisi maahanmuuttoa taloustilanteen mukaan - Eduskuntavaaleihin perussuomalaisia lievemmillä 
esityksillä; Kaleva 22.8.2018: Vihreiden Aalto maahanmuutosta: Lisää laillisia reittejä ja EU-maille sitova vastuunjako 
turvapaikanhakijoista; Yle 26.9.2018: Yle selvitti puolueiden maahanmuuttonäkemykset: Suurin osa lisäisi paperittomien 
palveluita - vain kaksi puoluetta kieltäisi naisilta burkat.
47 Yle 6.3.2018: Syntyneiden määrä historiallisen pieni: vauvoja syntyi viimeksi vähemmän vuonna 1868 – katso tästä 
kuntasi tilanne; Kaleva 25.9.2018: Muuttovoitto kasvatti hieman Suomen väkilukua - kuolleita enemmän kuin syntyneitä; HS 
17.11.2018: HS-analyysi: Väestöennuste on Suomen tärkein ennuste – Tällä kertaa se oli todella synkkä ja luo painetta lisätä 
maahanmuuttoa.
48 TS 5.12.2018: Kommentti: Raiskaussarja toi maahanmuuton ongelmat vaaleihin; Yle 7.12.2018: Oulussa asuva 
irakilaismies: “Aina kun turvapaikanhakija tekee jotain pahaa, tuntuu, etten voi katsoa muita ihmisiä silmiin”.
49 TS 7.1.2018: Trump: Ei sopimusta unelmoijien suojelusta ilman Meksikon muuria; HS 9.1.2018: Yhdysvalloissa ratkaistaan 
lähiviikkoina jopa miljoonien siirtolaisten kohtalo – Trump on valmis sopimukseen demokraattien kanssa, kunhan Meksikon 
rajamuuri rakennetaan.
50 HS 18.6.2018: Guardian: Satoja siirtolaislapsia pidetään häkeissä Texasissa – Myös Melania Trump kritisoi lasten erottamista 
vanhemmistaan; Kaleva 20.6.2018: Useat republikaanisenaattorit vaativat, että siirtolaislasten erottaminen vanhemmistaan 
lopetetaan; 
51 TS 13.6.2018: Yli 900:aa siirtolaista kuljettava rannikkovartioston laiva pääsi Italiaan; HS 13.8.2018: Siirtolaisia kuljettava 
Aquarius-alus jälleen pulassa Välimerellä – kyydissä 141 merestä pelastettua ihmistä, mutta vastassa suljettuja satamia.
52 Yle 15.6.2018: Ranska ja Italia päässeet sopuun siirtolaiskiistasssa – Esittävät lähtömaihin turvapaikkahakemusten 
käsittelykeskuksia; Yle 24.6.2018: Uudet turvapaikanhakijoiden käsittelykeskukset saivat tukea EU-johtajilta. 
53 Kaleva 1.7.2018: Merkelin hallituksen kohtalon päivänä väännetään siirtolaisista, CSU:n jatko hallituksessa vaakalaudalla; 
Yle 27.8.2018: Saksan Chemnitzissä useita loukkaantunut äärioikeiston ja vastamielenosoittajien yhteenotoissa – Miesjoukot 
ovat jahdanneet ulkomaalaisia puukotuksen jälkeen.
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2.3. Invandringsrelaterad 
forskning56 

Finlands årliga nationella migrationsrapport till 
OECD, International Migration 2017–2018 - 
Report for Finland, innehåller en kort presenta-
tion av de migrationsrelaterade politiska riktlinjerna 
och centrala lagändringarna, en omfattande medie-
översikt och aktuell statistik från 2017 och början 
av 2018. Temana i rapporten bygger huvudsakligen 
på OECD:s anvisningar. Ett särskilt tema i rappor-
ten, som publicerats hösten 2018, är antalet pen-
sionärer som flyttat till och från Finland. Rapporten 
har sammanställts vid inrikesministeriets migra-
tionsavdelning. Rapporten är skriven på engelska.57

I den årliga Lägesrapporten om migration be-
handlas aktuella migrationsrelaterade frågor ur den 
politiska beredningens och lagstiftningens synvin-
kel. Rapporten har sammanställts vid inrikesminis-
teriets migrationsavdelning. I rapporten konstate-
ras att regeringen vill satsa på att göra Finland att-
raktivt för internationella experter och arbetsta-
gare. Med tanke på att arbetskraftsinvandringen 
måste effektiviseras är det viktigt att det är lätt för 
utländska arbetstagare att komma till Finland. Un-
der de senaste fyra åren har antalet arbetstagare 
med uppehållstillstånd ökat, och denna siffra ver-
kar stiga allt snabbare i takt med den ekonomiska 
tillväxten. Arbetstillståndsprocesserna har ändrats 
på olika sätt för att göra det enklare att komma till 
Finland. Bland annat har ett nytt uppehållstillstånd 
för uppstartsföretagare införts.58 

I Finland har hatbrottslighet som polisen fått kän-
nedom om följts redan i 20 år. Av polisyrkeshög-
skolans årliga rapport, Poliisin tietoon tullut vi-

harikollisuus Suomessa 2017, framgår att an-
talet hatbrott som kom till polisens kännedom var 
åtta procent lägre år 2017 än året innan. Antalet 
nådde ändå inte upp till samma nivå som före år 
2016, och det verkar som om antalet hatbrott har 
stabiliserats efter rekordökningen år 2015. År 2017 
registrerades sammanlagt 1 165 polisanmälningar, 
som definierades som misstänkta hatbrott. Liksom 
under tidigare år innehöll största delen av alla hat-
brottsanmälningar drag som relaterar till offrets et-
niska eller nationella bakgrund, och den vanligaste 
brottsbeteckningen var misshandel.59 

Inrikesministeriet publicerar regelbundna lägesö-
versikter över våldsam extremism. Syftet med 
översikten är att ge en helhetsbild av våldsamma 
extremiströrelsers verksamhet och brott som rela-
terar till våldsam extremism samt utvecklingsrikt-
ningen i Finland under rapporteringsperioden. Den 
översikt som publicerades år 2018 redogör för våld-
samma extremiströrelsers verksamhet i Finland år 
2017 och analyserar kvinnornas och barnens situ-
ation och ställning i radikalislamistiska terroristor-
ganisationer. Daesh är den första radikalislamistis-
ka terroristorganisationen som har lyckats locka 
ett stort antal kvinnor att resa till det område som 
organisationen kontrollerar. Vissa kvinnor har tagit 
med sig sina barn, och inom familjer som kommit 
från Europa har det även fötts barn i området. I 
rapporten konstateras att alla barn är offer men att 
en del av dem också kan utgöra ett säkerhetshot.60 

Undersökningen Pysäytetyt: Etninen profilointi 
Suomessa fokuserar på etnisk profilering i Finland. 
I undersökningen analyseras hur allmänt fenome-
net är, i vilka former det förekommer och hur det 
tolkas av å ena sidan personer som blivit föremål 
för etnisk profilering, å andra sidan polisen. Under-
sökningen visar att etniska minoriteter övervakas i 
många stadsrum och av flera aktörer. I undersök-
ningen observerades att de polisförfaranden som 
innehåller en risk för etnisk profilering anknyter till 
1. övervakning av utlänningar, 2. brottsmisstan-
kar och inspektioner där man letar efter en okänd 
förövare med vaga signalement, 3. ordningspolis-

54 HS 7.7.2018: Ruotsidemokraatit voi nousta vaaleissa jopa Ruotsin suurimmaksi puolueeksi, mutta tie hallitukseen on tukossa; 
AL 2.9.2018: Kiersimme demariehdokkaan kanssa Ruotsin maahanmuuttaja-alueen asukkaiden ovilla – “Meidän pitää kertoa, että 
ihmiset saavat äänestää”.
55 Yle 23.3.2018: Brits seek Finnish citizenship at an unprecedented rate as Brexit looms; HS 21.6.2018: Näin EU-kansalaiset 
saavat jäädä Britanniaan brexitin jälkeen – Brittihallitus lupaa entistä helpompaa rekisteröintiä.
56  I detta avsnitt har man samlat s.k. allmän invandringsrelaterad forskning, som inte hör till något visst temaområde i rapporten. 
Invandringsrelaterad forskning behandlas också senare i rapporten under olika temaområden. 
57 Inrikesministeriet (2018), International Migration 2017–2018 - Report for Finland. Inrikesministeriets publikation 25/2018. 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-236-4. Hänvisat 5.2.2019. (Tillgänglig endast på engelska.)  
58 Inrikesministeriet (2018), Maahanmuuton tilannekatsaus 1/2018. Inrikesministeriets publikation 16/2018. 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-225-8. Hänvisat 5.2.2019.
59 Rauta, Jenita (2018), Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2017. Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksia 
131/2017. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 131. Tammerfors: Polisyrkeshögskolan. http://www.theseus.fi/bitstream/
handle/10024/154780/POLAMK_Rap131_web.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Hänvisat 18.3.2019.
60 Inrikesministeriet (2018), Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsaus 1/2018. Arvio väkivaltaisen ekstremismin tilanteesta 
Suomessa vuonna 2017 ja kehityksen suunta. Erikoistarkastelussa naiset ja lapset radikaali-islamistisissa terroristijärjestöissä. 
Inrikesministeriets publikation 13/2018. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-221-0. Hänvisat 5.2.2019.

under riksdagsvalet i Sverige i september, då invand-
ringen blev ett betydande valtema.54 En annan fråga 
som behandlades i nyhetsrapporterna var Storbritan-
niens eventuella utträde ur EU och hur detta kommer 
att påverka de EU-medborgare som bor i Storbritan-
nien och de britter som bor i Finland.55 
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61 Keskinen, Suvi; Alemanji, Aminkeng Atabong; Himanen, Markus, Kivijärvi, Antti; Osazee, Uyi; Pöyhölä, Nirosha & Rousku, 
Venla (2018), Pysäytetyt: Etninen profilointi Suomessa. SSKH Reports and discussion papers 1/2018. Helsingfors: Svenska 
social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. http://www.profiling.fi/wp-content/uploads/2018/04/Pysaytetyt_
SUOM.pdf. Hänvisat 18.3.2019.  
62 Ekholm, Elina; Tuokkola, Kati & Luhtasaari, Mia (2018), Yhteiselon avaimia: virikkeitä kunnille hyvien väestösuhteiden 
edistämiseksi. Helsingfors: : Justitieministeriet. Justitieministeriets publikation 29/2018. 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161023. Hänvisat 21.3.2019.
63 Gröndahl, Satu & Rantonen, Eila (toim.) (2018), Migrants and literature in Finland and Sweden. Studia Fennica Litteraria 11. 
Helsingfors: Finnish Literature Society. https://oa.finlit.fi/site/books/10.21435/sflit.11/download/2480/. Hänvisat 21.3.2019. 
(Tillgänglig endast på engelska.)
64 Maasilta, Mari & Nikunen, Kaarina (toim.) (2018), Pakolaisuus, tunteet ja media. Tammerfors: Vastapaino.

uppdrag och 4. trafikövervakning. Enligt undersök-
ningen innehåller utlänningslagen inte en tillräck-
ligt detaljerad definition av grunderna för tillräck-
ligt stark misstanke för inspektion, vilket innebär att 
polisen inte behöver specificera varför den stoppar 
en person. De omfattande befogenheterna leder till 
att polisen ofta agerar utifrån intuition eller känsla 
(s.k. tyst kunnande) när man väljer övervaknings-
objekt. Förutom undersökningen har projektet Py-
säytetyt – Etnisen profiloinnin tilat, merkitykset ja 
käytännöt gett upphov till journalistiskt och konst-
närligt innehåll.61 

I guiden Yhteiselon avaimia: virikkeitä kunnil-
le hyvien väestösuhteiden edistämiseksi, som 
publicerats av justitieministeriet, går man igenom 
vad goda relationer mellan befolkningsgrupper-
na innebär på kommunal nivå, hur dessa relatio-
ner kan följas upp och hur man kan öka samför-
ståendet mellan de lokala befolkningsgrupperna. 
Publikationen har tagits fram inom projektet Trust 
– Hyvät väestösuhteet Suomessa, som strävar ef-
ter att utveckla verksamhetsmodeller för att främja 
goda relationer mellan befolkningsgrupperna. En-
ligt guiden bygger goda relationer mellan befolk-
ningsgrupperna förutom på interaktion och delak-
tighet också på konstruktiv hantering av menings-
skiljaktigheter. Goda relationer mellan befolknings-
grupperna förutsätter mer interaktion mellan de oli-
ka grupperna: med hjälp av dialog och interaktion 
kan man hitta förenande faktorer vid sidan av så-
dana faktorer som skiljer grupperna åt. Genom att 
främja goda relationer mellan befolkningsgrupper-
na bidrar man till att minska fördomar och öka al-
la kommuninvånares säkerhet och välbefinnande. 
Kommunen har många olika roller i arbetet med att 
främja goda relationer mellan befolkningsgrupper-
na. Guiden erbjuder verktyg och praktiska exem-
pel och hjälper de olika kommunala sektorerna att 
beakta mer omfattande konsekvenser som enskil-
da funktioner kan få.62  

Finska Litteratursällskapets publikation Migrants 
and literature in Finland and Sweden skapar 
nya narrativ om nationen. Verket fokuserar på mo-
dern fiktion, som behandlar invandrares erfarenhet-

er. Migration förändrar nationerna, kulturerna och 
befolkinngsgrupperna. I publikationen undersöker 
man på vilka sätt transkulturella förbindelser har 
påverkat den nationella självförståelsen i svensk 
och finsk kontext.63  

Boken Pakolaisuus, tunteet ja media, redige-
rad av Mari Maasilta och Kaarina Nikunen, går på 
djupet med flyktingdebatten och mediebilderna. I 
boken analyseras hur nyheter, falska nyheter, ryk-
ten, böcker, filmer, tv-serier och föremål ger upp-
hov till olika former av sympati, kritik eller hat. Ver-
ket kopplar flyktingdebatten till den mer omfattan-
de samhälleliga och kulturella utvecklingen. Flyk-
tingläget i Europa utmanar oss att begrunda kärn-
frågor om mänskligheten i en situation där det har 
blivit ett kommersialiserat och teknologiserat feno-
men att känna sympati. Sympati kan också skapa 
ojämlikhet. Denna forskningsbaserade bok visar 
vilka fallgropar, återkommande problem och etiska 
utmaningar mediedebatten innehåller. Den erbjud-
er också exempel på nya, konstruktiva sätt att be-
handla flyktingskap i medierna.64 

Invandringstemat behandlades också i flera doktors-
avhandlingar år 2018:

Målet med Johanna Peltoniemis doktorsavhand-
ling i ämnet statslära, On the borderlines of vo-
ting: Finnish emigrants’ transnational identi-
ties and political participation, är att undersö-
ka utlandsfinländarnas multinationella identiteter, 
politiska delaktighet och valdeltagande. De statis-
tiska analyserna bygger på material som har sam-
lats in från finländare som bor i Sverige, Tyskland, 
Storbritannien, Spanien, Kanada och USA. I slut-
satserna konstateras att röstningsaktiviteten i val 
som förrättas i Finland minskar i takt med att röst-
ningsaktiviteten i val i det nya hemlandet ökar. Hur 
aktivt en person deltar i val i Finland beror på hur 
länge han eller hon har vistats utomlands. Statisti-
ken visar att utlandsfinländarnas röstningsaktivitet 
i finländska val är som högst 6–10 år efter att de 
flyttat från Finland, men röstningsaktiviteten bör-
jar minska efter att de bott 10 år i ett annat land. 
Röstningsaktiviteten i val i det nya hemlandet ökar 
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65 Peltoniemi, Johanna (2018), On the borderlines of voting: Finnish emigrants’ transnational identities and political 
participation. Tammerfors: Tammerfors universitet. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0810-0. Hänvisat 18.3.2019.  
(Tillgänglig endast på engelska.) 
66 Heino, Eveliina (2018), Yhteiskunnan jäsenyyden ehdot: Arjen kansalaisuuden rakentaminen ja peruspalvelukokemukset 
venäläistaustaisten perheiden kertomuksissa. Helsingfors: Helsingfors universitet. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3346-5. 
Hänvisat 18.3.2019.
67 Pakarinen, Eine (2018), Maahanmuuttajien ohjaus työvoimahallinnossa ja aikuiskoulutuksessa: kohti interkulttuurista 
ohjausta. Kuopio: Östra Finlands universitet. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2717-0. Hänvisat 18.3.2019.
68 Eklöf, Niina (2018), Somali asylum seekers and refugees in Finnish health care: focus on privacy and the use of 
interpreters (Somalialaiset turvapaikanhakijat ja pakolaiset suomalaisessa terveydenhuollossa ymmärrys yksityisyydestä 
ja tulkin käytöstä). Åbo: University of Turku, Faculty of Medicine, Nursing Science. http://www.utupub.fi/bitstream/
handle/10024/144923/AnnalesD1345Niina_Ekl%c3%b6f.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Hänvisat 18.3.2019.  (Tillgänglig 
endast på engelska.)
69 Rask, Shadia (2018), Diversity and health in the population: Findings on Russian, Somali and Kurdish origin populations in 
Finland, Helsinki: Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:ISBN%20978-951-51-4169-9. Hänvisat 18.3.2019. (Tillgänglig 
endast på engelska.) 

ju längre personen bott utomlands. Utlandsfinlända-
re som har bott 20 år eller längre utomlands röstar 
mer sannolikt i val i sitt nya hemland än i val som 
förrättas i Finland.65 

Eveliina Heino analyserar i sin doktorsavhandling 
i statsvetenskap Yhteiskunnan jäsenyyden eh-
dot: Arjen kansalaisuuden rakentaminen ja 
peruspalvelukokemukset venäläistaustaisten 
perheiden kertomuksissa med hjälp av begrep-
pet medborgarskap i vardagen delaktigheten i det 
finländska samhället bland familjer med rysk bak-
grund. Begreppet medborgarskap i vardagen fram-
häver medborgarskapets konstruktiva och lokala 
karaktär. Forskningen erbjuder information både 
om basservicens funktion och om sådana faktorer 
i dessa familjers livssituationer som bör beaktas i 
basservicen.66 

Eine Pakarinen analyserar i sin doktorsavhandling 
i socialarbete, Maahanmuuttajien ohjaus työv-
oimahallinnossa ja aikuiskoulutuksessa: kohti 
interkulttuurista ohjausta, handledning som in-
vandrarna fått inom arbetskraftsförvaltningen och 
vuxenutbildningen. Ett syfte med denna forskning 
är att identifiera och utveckla den vetenskapliga 
grunden för de yrkesutbildades arbete, i synnerhet i 
sådana fall där klienterna är i en socialt utsatt ställ-
ning. Följande specifika frågor ställs i forskningen: 
1) hurdana orienteringar kan man identifiera i hand-
ledningen av invandrarna, 2) hur tar dessa oriente-
ringar sig uttryck i medarbetarnas praktiska yrkes-
utövande inom arbetskraftsförvaltningen och vux-
enutbildningen när det gäller att handleda invandra-
re, och 3) hurdana utvecklingsbehov kan man iden-
tifiera i handledningen av invandrare?67  

Niina Eklöf undersöker i sin doktorsavhandling i 
medicin Somali asylum seekers and refugees in 
Finnish health care: focus on privacy and the 
use of interpreters olika faktorer i anslutning till 
somaliska asylsökandes och flyktingars integritet 
inom den finländska hälso- och sjukvården. För att 
de yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården ska 

kunna respektera dessa persons integritet måste de 
ha förståelse för vad integritet innebär i olika kultu-
rer. Inom den somaliska kulturen är integriteten ett 
kollektivt fenomen som är starkt kopplat till religion 
och samhället. För att integritetskravet ska tillgodo-
ses inom hälso- och sjukvården måste vårdperso-
nalen och patienten ha en gemensam förståelse för 
den somaliska kulturen och vården. Användningen 
av tolkar inom hälso- och sjukvården och vid under-
sökningar kräver god planering och ändamålsenligt 
genomförande.68   

I Shadia Rasks doktorsavhandling i medicin Diver-
sity and health in the population: Findings on 
Russian, Somali and Kurdish origin popula-
tions in Finland analyseras hur befolkningen med 
rysk, somalisk och kurdisk bakgrund mår i Finland. 
Forskningen fokuserar särskilt på rörelsesvårighe-
ter, psykiska symptom och upplevd diskriminering. 
Detta är den första doktorsavhandlingen som byg-
ger på befolkningsforskningsmaterial och som un-
dersöker hur den utlandsfödda befolkningen i Fin-
land mår. Forskningsresultaten ger vid handen att 
det finns vissa orsaker till oro beträffande hälsotill-
ståndet bland invånarna med rysk, somalisk och 
kurdisk bakgrund i Finland. Forskningen visar att 
rörelsesvårigheter förekommer i betydligt högre 
grad bland invånarna med somalisk och kurdisk 
bakgrund jämfört med hela befolkningen. Vidare 
påvisades att psykiska symptom var betydligt van-
ligare bland kvinnor med rysk bakgrund och bland 
män och kvinnor med kurdisk bakgrund jämfört 
med hela befolkningen. När resultaten standardise-
rades med sociodemografiska faktorer minskade i 
viss mån sannolikheterna för rörelsesvårigheter och 
psykiska symptom. I forskningen upptäcktes också 
ett samband mellan psykiska symptom och rörel-
sesvårigheter. Erfarenheter av indirekt diskrimine-
ring förekom i högre grad jämfört med erfarenheter 
av öppen diskriminering. Erfarenheter av diskrimi-
nering ökade sannolikheten för upplevd svag hälsa, 
långtidssjukdom eller skada samt psykiska symp-
tom även hos dem som rapporterade om endast in-
direkta erfarenheter av diskriminering.69 
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70 Kankaanpää, Saija (2018), Mental health among Somali origin migrants in Finland: Considerations for depressive symptom 
manifestation, causal attributions of mental health problems, and psychiatric assessment, Tammerfors: Tampere University 
Press. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0627-4. Hänvisat 18.3.2019. (Tillgänglig endast på engelska.)
71 Schubert, Carla (2018), Culture and trauma: Cultural factors in mental health, psychotherapy and help-seeking. Tammerfors: 
Tammerfors universitet. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0765-3. Hänvisat 18.3.2019. (Tillgänglig endast på engelska.)
72 Niemi, Saija (2018), Theory of control tuning: The processing of control in migration-related place coping. Helsinki: Helsingin 
yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3986-3. Hänvisat 18.3.2019. (Tillgänglig endast på engelska.)
73 Lagen om säkerhetsskydd i Migrationsverket 717/2018; Inrikesministeriet, meddelande 89/2018, 9.8.2018: 
Säkerhetskontroller vid Migrationsverket ska komplettera det redan befintliga skyddet. https://intermin.fi/artikkeli/-/
asset_publisher/turvatarkastukset-maahanmuuttovirastossa-taydentavat-jo-olemassa-olevia-turvatoimia?_101_INSTANCE_
jyFHKc3on2XC_languageId=fi_FI. Hänvisat 6.2.2019. 
74 Källa: Migrationsverkets rättstjänst, e-post 17.12.2018.

I Saija Kankaanpääs doktorsavhandling i psyko-
logi, Mental health among Somali origin mig-
rants in Finland: Considerations for depressi-
ve symptom manifestation, causal attributions 
of mental health problems, and psychiatric as-
sessment, analyseras depressionssymptom hos in-
vandrare med somalisk bakgrund som bor i Finland 
och invandrarnas uppfattningar om orsakerna bak-
om de psykiska problemen. Målet med forskningen 
var dessutom att utreda sådana skillnader i före-
komsten av depressions- och somatiseringssymp-
tom mellan olika sociokulturella grupper som rap-
porterats i tidigare forskningar genom att analyse-
ra hur uppfattningar om den psykiska hälsan och 
svårigheter med att hantera känslor (alexitymi) 
står i samband med de rapporterade symptomen.70 

Carla Schubert undersöker i sin doktorsavhand-
ling i psykologi, Culture and trauma: Cultural 
factors in mental health, psychotherapy and 
help-seeking, hur kulturen inverkar på förekom-
sten av posttraumatiska symptom. Schubert forskar 
också i användningen av drömmars innehåll i psy-
koterapi för traumatiserade klienter som kommer 
från icke-västerländska kulturella kretsar. Dessut-
om undersöker hon hur kulturella faktorer inverkar 
på hur lätt dessa klienter anlitar mentalvårdstjäns-
ter. Det som gör vården av traumatiserade flykting-
ar utmanande är att det ibland kan vara svårt att 
förstå och identifiera klienternas psykiska problem 
och att vårdmetoderna, som bygger på den väster-
ländska kulturen, känns främmande för dem. Dessa 
skillnader kan påverka tjänsterna kvalitet, förhindra 
tillgången till eller anlitandet av tjänster eller bidra 
till att vården avbryts för tidigt. För att tjänsterna 
ska kunna utvecklas behöver man mer kunskap om 
kulturell mångfald, olika former som symptom på 
posttraumatisk stress kan anta, kultursensitiva te-
rapeutiska metoder samt faktorer som kan hindra 
sådana personer med flyktingbakgrund i Finland 
som behöver vård på grund av traumatiska upple-
velser från att de facto uppsöka vård.71 

Saija Niemi presenterar i sin doktorsavhandling i 
samhällsvetenskap, Theory of control tuning: 
The processing of control in migration-related 

2.4. Andra allmänna invand rings -
relaterade utvecklings rikt ningar

År 2018 stiftades en ny lag om säkerhetsskydd i 
Migrationsverket. Enligt lagen kan säkerhetskon-
troller ordnas i fråga om personer som kommer till 
eller uppehåller sig i Migrationsverkets lokaler. De 
som kommer till Migrationsverkets lokaler och deras 
medhavda egendom får kontrolleras för att det ska 
kunna utredas huruvida de har med sig sådana fö-
remål eller ämnen som kan orsaka fara för säkerhe-
ten eller ordningen eller som lämpar sig för att ska-
da egendom. Syftet med lagändringen är att skydda 
de personer som arbetar vid Migrationsverket från 
olika riskfaktorer, garantera trygga arbetsförhållan-
den och skydda Migrationsverkets egendom. Lagen 
antogs den 10 augusti 2018 och trädde i kraft den 
20 augusti 2018.73  

Migrationsverket och Polisstyrelsen inledde ett sam-
arbetsprojekt, MISEC, som strävar efter att utveckla 
samarbetet mellan migrations- och säkerhets-
myndigheterna. Projektet inleddes i april 2018 och 
det pågår fram till oktober 2020. Projektet får finan-
siering från EU:s asyl-, migrations- och integrations-
fond (AMIF). Målet med projektet är att: 
• stärka samarbetet och informationsutbytet mel-

lan migrations- och säkerhetsmyndigheterna
• utveckla processen för identitets- och bakgrund-

sutredning i fråga om personer som ansöker om 
asyl, uppehållstillstånd och medborgarskap 

• utveckla identifieringen av sökande som medför 
ett hot mot säkerheten.74  

place coping, en ny kontrollteori (Theory of Con-
trol Tuning). Teorin påvisar betydelsen av kontroll i 
migrationen. Enligt teorin utgör kontrollen en cen-
tral del av migrationsaktörernas vardagliga liv. Med 
migrationsaktörer avses både individer och grupper 
– interna flyktingar, internationella gränsöverskri-
dande asylsökande och flyktingar, migranter som 
kommit för att arbeta eller utbilda sig samt lokala 
invånare och auktoriteter som påverkas av migra-
tion och flyktingskap.72 
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3.1. Arbetsrelaterad invandring

År 2018 beviljades 7 687 personer ett första uppe-
hållstillstånd för arbete i Finland. Antalet bevilja-
de uppehållstillstånd för arbete ökade med cir-
ka tusen jämfört med året innan, då sammanlagt 
6 751 uppehållstillstånd beviljades på denna grund. 
Det innebär en tillväxt på 14 procent från året inn-
an. Antalet uppehållstillstånd som beviljats för arbe-
te har ökat redan i flera år. Migrationsverket fattade 
beslut om sammanlagt 9 447 uppehållstillstånd för 
arbete; 81 procent av de sökande fick ett positivt 
beslut och 19 procent ett negativt beslut. Det störs-
ta antalet första uppehållstillstånd för arbete bevil-
jades ukrainska medborgare (1 828 personer), in-
diska medborgare (1 054 personer) och medborga-
re i Ryska federationen (785 personer. 

Första beslut om uppehållstillstånd på grund 
av arbete 2015–2018

Källa: Migrationsverket

3. Laglig invandring och migration

■ Positivt beslut
■ Negativt beslut

75 Skillnaden mellan dessa två kategorier av uppehållstillstånd är att Migrationsverket självständigt kan bevilja 
uppehållstillstånd för säsongsarbete som varar 3–6 månader, medan ansökan om uppehållstillstånd för säsongsarbete som 
varar 6–9 månader avgörs i en process i två faser som innefattar ett delbeslut av arbets- och näringsbyrån (TE-byrån). 
76 Ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare avgörs i en process i två faser som innefattar ett delbeslut av TE-byrån. 
Av denna anledning går uppehållstillstånd för arbetstagare också under benämningen arbete som kräver delbeslut. TE-
byråns delbeslut är en helhetsprövning som omfattar en bedömning av tillgången på arbetskraft, anställningsvillkoren och 
arbetsgivarens och arbetstagarens förutsättningar. Efter TE-byråns delbeslut överförs det slutliga avgörandet av ansökan om 
uppehållstillstånd till Migrationsverket, som bedömer huruvida de allmänna förutsättningarna för att bevilja uppehållstillstånd 
uppfylls.
77 Op. cit. Inrikesministeriet (2018), Arbeta i Finland.  
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Uppehållstillstånd som beviljas för arbete de-
las in i tretton kategorier (se schemat nedan). År 
2018 infördes fem nya kategorier: tillväxtföreta-
gare, säsongsarbete, sådant säsongsarbete som fö-
rutsätter ett delbeslut75, företagsintern förflyttning 
och frivilligarbete. Dessutom ändrades uppehålls-
tillståndet för näringsidkare till uppehållstillstånd för 
företagare. Ändringarna beror på de ändringar i la-
gstiftningen som trädde i kraft år 2018 och som be-
handlas nedan. Av vidstående schema framgår att i 
de flesta fallen beviljades ett första uppehålls-
tillstånd för arbete uttryckligen för sådant ar-
bete som kräver ett delbeslut. Det är alltså frå-
ga om s.k. uppehållstillstånd för arbetstagare.76 
Uppehållstillstånd för arbetstagare söks i huvudsak 
av personer som utför arbetsprestationer t.ex. inom 
följande branscher: jordbruks-, restaurang-, matlag-
nings-, byggnads-, städ- och transportbranscherna.77 
År 2018 beviljades sammanlagt 3 424 uppehållstills-
tånd för arbetstagare. De flesta av dessa sökande 
kom från Ukraina. Närmare en tredjedel av alla up-
pehållstillstånd för arbetstagare, totalt 1 008 tillstå-
nd, beviljades ukrainska medborgare. Ett stor antal 
uppehållstillstånd, totalt 1 439 stycken, bevilja-
des också specialister. Antalet uppehållstillstånd 
som beviljades specialister hölls på ungefär samma 
nivå som året innan. Dessa specialister kom fram-
för allt från Indien: 829 personer, dvs. fler än hälf-
ten av alla som beviljades ett första uppehållstills-
tånd för specialister i Finland var indiska medborga-
re. Största delen av dem kom till Finland för uppgif-
ter i IT-branschen. Av de nya tillståndskategorierna 
var den största gruppen som kom till Finland säson-
gsarbetare: totalt 883 tillstånd beviljades, när man 
räknar med säsongsarbete som varar 3–6 månader 
och säsongsarbete som varar 6–9 månader och som 
kräver ett delbeslut. Totalt 20 uppehållstillstånd be-
viljades för företagsintern förflyttning och lika mån-
ga beviljades tillväxtföretagare. 
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Källa: Migrationsverket

Fortsatt tillstånd för arbete beviljades sammanlagt 
7 534 personer. Antalet fortsatta tillstånd som 
beviljats för arbete ökade något från året inn-
an, då motsvarande uppehållstillstånd beviljades 7 
231 personer. De flesta som beviljades fortsatt up-
pehållsrätt var liksom föregående år medborgare i 
Ryska federationen (1 160 personer), indiska med-
borgare (896 personer) och kinesiska medborgare 
(692 personer).

Av dem som fått uppehållstillstånd för arbete var 31 
procent kvinnor och 69 procent män.78  

År 2018 lämnades 10 792 ansökningar om ett 
första uppehållstillstånd för arbete. Det inne-
bär en ökning med 25 procent jämfört med 
året innan, då 8 651 ansökningar lämnades. An-
talet uppehållstillstånd som beviljas för arbete fort-
sätter således att öka på samma sätt som det gjort 
redan i flera år. 

Källa: Migrationsverket

78 Siffrorna omfattar såväl första uppehållstillstånd som fortsatta tillstånd. 

Antalet beviljade uppehållstillstånd för arbete ger in-
te en heltäckande bild av den utländska arbetskraf-
ten i Finland, eftersom alla som kommer till Finland 
för att arbeta inte behöver skaffa uppehållstillstånd. 
En del av den utländska arbetskraften kommer till 
Finland inom ramen för fri rörlighet inom EU- och 
EES-området. EU-medborgare får vistas och arbe-
ta fritt i Finland i tre månader utan att registrera sin 
uppehållsrätt. EU-medborgare som vistas över tre 
månader i Finland ska registrera sin uppehållsrätt. 

Beslut om första uppehållstillstånd för arbete 2018
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79 Källa: Migrationsverket.
80 Källa: Utrikesministeriet. Siffran inkluderar även bärplockare som inte ansöker om visum för säsongsarbete utan ett normalt 
Schengen-visum.   
81 Op. cit. Inrikesministeriet (2018), Arbeta i Finland.  
82 Op. cit. Statsrådets meddelande 4.1.2018: Stärkandet av arbetskraftsinvandring som mål för regeringens migrationspolitiska 
program. 

År 2018 registrerade 4 179 EU-medborgare sin 
uppehållsrätt i Finland på basis av arbete. Anta-
let EU-medborgare som registrerade sin uppehålls-
rätt på basis av arbete ökade något från året innan, 
men en mer långsiktig analys visar att antalet håller 
på att minska sakta men säkert. Omkring en tred-
jedel av alla EU-medborgare som registrerat sin up-
pehållsrätt på basis av arbete var estländare (1 227 
personer). Även ett antal rumäner och polacker kom 
till Finland för att arbeta. 

Källa: Migrationsverket

EU-medborgare som registrerat  
sin uppehållsrätt på basis av arbete

5 699
5 274

2015                2016      2017               2018

4 001 4 179

Utöver EU- och EES-medborgarna faller en del av 
de säsongsarbetare som kommit till Finland 
från tredjeländer utanför analysen, om den en-
dast omfattar de uppehållstillstånd som bevil-
jats. Enligt en lag som trädde i kraft år 2018 ska al-
la som kommer till Finland för säsongsarbete för en 
tid som överstiger tre månader ansöka om uppe-
hållstillstånd för säsongsarbetare, och de ingår så-
ledes för närvarande i statistiken över uppehållstill-
stånd. De som kommer till Finland för säsongsarbete 
för en kortare tid än tre månader upptas dock fort-
farande inte i statistiken för uppehållstillstånd. Per-
soner som kommer till Finland från visumfria länder 
för säsongsarbete för en kortare tid än tre månader 
ska ansöka om ett säsongsarbetsintyg. År 2018 
beviljades sammanlagt 6 839 säsongsarbetsintyg.79 
Personer som kommer från visumpliktiga länder för 
att arbeta kortare tid än 3 månader ska i sin tur an-
söka om visum, och cirka 7 800 personer beviljades 
visum för säsongsarbete.80  

Säsongsarbete år 2018

Säsongs- 
arbete för  
en kortare  
tid än 3 mån. 
med visum 

Säsongsarbete 
för en kortare 
tid än 3 mån. 
visumfritt 
(säsongs- 
arbetsintyg)

Uppehålls-
tillstånd för 
säsongs- 
arbete för 
3–6 mån.

Uppehålls-
tillstånd för 
säsongs- 
arbete för 
6–9 mån.

7 800 6 839 592 291

 Källa: Migrationsverket och utrikesministeriet

ÄNDRINGAR I LAGSTIFTNINGEN OM 
ARBETSRELATERAD INVANDRING OCH 
ANDRA UTVECKLINGSRIKTNINGAR

I det migrationspolitiska program för att stär-
ka arbetsrelaterad invandring81 som regeringen 
publicerade i januari fastställs riktlinjer som främ-
jar arbetskraftsinvandringen, integration som stöder 
denna och goda relationer mellan olika befolknings-
grupper. Programmet bygger på idén att kompetent 
arbetskraft stöder Finlands tillväxt. Finland behöver 
invandrare för att möta den brist på arbetskraft som 
råder inom olika branscher och förbättra försörjnings-
kvoten, som blir allt svagare i takt med att befolk-
ningen blir äldre. Syftet med programmet är att un-
derlätta inflyttningen av internationell arbetskraft till 
Finland genom att säkerställa ett smidigt uppehålls-
tillståndssystem. Det är också viktigt att det finns ef-
fektiva tjänster som stöder invandrarnas bosättning 
och integration. Målet är att erbjuda många myndig-
hetstjänster på ett och samma ställe enligt samma 
modell som pilotprojektet International House i hu-
vudstadsregionen. International House Helsinki har 
samlat integrations- och sysselsättningsfrämjande 
myndigheter, arbetsgivare, yrkesnätverk och service-
producenter under ett och samma tak. Integrations-
främjande tjänster som tar hela familjens behov i be-
aktande ökar sannolikheten för att invandrarna trivs i 
Finland och vill stanna kvar här. Även ett positivt at-
titydklimat och goda relationer mellan olika befolk-
ningsgrupper är viktiga faktorer i detta avseende.82
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I utlänningslagen intogs ett nytt uppehållstillstånd 
för tillväxtföretagare. En ny typ av tillstånd träd-
de i kraft den 1 april 2018. Samtidigt omvandlades 
uppehållstillståndet för näringsidkare till ett uppe-
hållstillstånd för företagare, som i fortsättningen 
kan beviljas också för affärsverksamhet som bedrivs 
i aktiebolagsform.83 Vidare fastställdes att specialis-
ter kan beviljas ett första uppehållstillstånd för 
två år i stället för ett år.84 Ändringarna är en del av 
en större helhet med vilken regeringen underlättar in-
vandringen och företagande för experter. Utgångslä-
get för regeringens migrationspolitiska program, som 
publicerades i januari 2018, är att Finland ska attra-
hera internationella experter och företagare. I pro-
grammet konstateras att högkvalificerade invandra-
re stödjer nya affärsverksamheter och öppnande av 
nya målmarknader, stärker företagens konkurrens-
kraft, kompenserar kompetensklyftor, lockar inves-
teringar till Finland och skapar nya arbetstillfällen.85 

Konkurrensen om internationella experter är så hård 
att även uppehållstillståndssystemet, vid sidan av an-
dra faktorer som påverkat bosättning i landet, måste 
fungera. Syftet med lagändringarna är att göra det 
enklare för företagare och toppexperter att flytta till 
Finland och på så sätt främja den ekonomiska tillväx-
ten och sysselsättningen.    

Den nya lagen om säsongsanställning86 trädde i 
kraft i början av året. Enligt den nya lagen ska an-
tingen visum för säsongsarbete eller säsongsarbets-
intyg sökas för säsongsarbete som räcker högst tre 
månader. Tredjelandsmedborgare som kommer till 
Finland för att säsongsarbeta ska ansöka om visum 
för säsongsarbete om de kommer från visumplikti-
ga länder och om säsongsarbetsintyg om de kommer 
från visumfria länder.87 Lagen om säsongsanställ-
ning gäller endast arbetstagare i anställningsförhål-
lande. I motsats till andra säsongsarbetare behöver 
således bärplockare fortfarande inte ansöka om till-
stånd. Om en bärplockare kommer från ett visumplik-
tigt land ska han eller hon dock ansöka om ett vanligt 
Schengen-visum.88 För säsongsarbete som överstiger 
tre månader ska uppehållstillstånd för säsongsarbe-
te sökas hos Migrationsverket. Det är fråga om en 

ny typ av uppehållstillstånd. Om säsongsarbetet va-
rar en kortare tid än sex månader krävs inget delbe-
slut från TE-byrån för att uppehållstillstånd ska kunna 
beviljas. För arbete som varar 6–9 månader beviljas 
säsongsarbetstillstånd utifrån en process i två faser 
som innefattar ett delbeslut av TE-byrån (säsongsar-
bete som förutsätter delbeslut).89 Genom den nya la-
gen trädde Europeiska unionens direktiv om säsongs-
anställning i kraft på nationell nivå. Som komplement 
till lagen som säsongsanställning trädde även en för-
ordning om säsongsanställning (966/2017) i kraft i 
början av året. Förordningen reglerar de bran-
scher inom jordbruk och turism på vilka lagen 
om säsongsanställning tillämpas. De jordbruks-
branscher som omfattas av förordningen är jordbruk 
och skogsvård. Sådana branscher inom turismen som 
innefattar säsongsbunden verksamhet är passage-
rartrafik i kustsjöfart och sjöfart på inre vattenvägar, 
hotell- och restaurangverksamhet, researrangemang, 
turist- och bokningsservice, stödtjänster till artistisk 
verksamhet, nöjes- och temaparksverksamhet samt 
skid- och slalomanläggningar.90 

Det intentionsavtal som gäller utländska skogs-
bärplockare uppdaterades 1.2.2018. Det ursprung-
liga intentionsavtalet trädde i kraft 18.12.2014, och 
intentionsavtalets innehåll ses över på nytt efter bär-
plockningssäsongen 2018. Såsom det konstaterats 
ovan tillämpas lagen om säsongsanställning inte på 
skogsbärplockare som kommer från tredjeländer. Må-
let med intentionsavtalet är att förbättra och fören-
hetliga verksamhetssätten i anslutning till skogsbär-
plockning. Följande ändringar gjordes i intentions-
avtalet: ingen avgift får tas ut för finansieringen av 
bärplockarens resa, bärplockaren får under inga om-
ständigheter fråntas sitt pass och alla inkomster för 
bärplockningen måste betalas till bärplockaren inn-
an han eller hon lämnar Finland. Ändringarna relate-
rar till ett fall där Mellersta Finlands tingsrätt i januari 
2018 dömde en bärföretagare för människohandel.91 

I början av året trädde också en ny ICT-lag i 
kraft.92  Lagen gäller situationer där anställda vid 
multinationella företag förflyttas från ett land utan-

83 Tidigare kom aktiebolagsföretagare till Finland med hjälp av ett uppehållstillstånd för arbetstagare, med företagare som 
bransch.
84 Lagen om ändring av utlänningslagen 121/2018 och lagen om ändring av 3 b § i lagen om utlänningsregistret 122/2018, 
stadfäst den 30 januari 2018; Inrikesministeriets meddelande 18.1.2018: Uppehållstillstånd för uppstartsföretagare 
underlättar invandringen av företagare och toppförmågor till Finland. https://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/startup-
oleskelulupa-helpottaa-yrittajien-ja-huippuosaajien-maahanmuuttoa-suomeen?_101_INSTANCE_jyFHKc3on2XC_languageId=sv_SE. 
Hänvisat 7.3.2019.
85 Op. cit. Inrikesministeriet (2018), Arbeta i Finland.  
86 Lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning 907/2017.
87 Migrationsverket/Säsongsarbete. https://migri.fi/sv/sasongsarbete. Hänvisat 7.3.2019.
88 Källa: Utrikesministeriet, e-post 6.3.2019.
89 Migrationsverkets webbplats: Säsongsarbete. https://migri.fi/sv/sasongsarbete. Hänvisat 7.3.2019. 
90 Statsrådets förordning om de branscher inom jordbruk och turism som innefattar säsongsbunden verksamhet 966/2017.
91 Arbets- och näringsministeriet, intervju 11.12.2018.
92 Lagen om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal 
908/2017. Förkortningen ICT kommer från de engelska orden Intra Corporate Transferees
.  

https://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/startup-oleskelulupa-helpottaa-yrittajien-ja-huippuosaajien-maahanmuuttoa-suomeen?_101_INSTANCE_jyFHKc3on2XC_languageId=sv_SE
https://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/startup-oleskelulupa-helpottaa-yrittajien-ja-huippuosaajien-maahanmuuttoa-suomeen?_101_INSTANCE_jyFHKc3on2XC_languageId=sv_SE
https://migri.fi/sv/sasongsarbete
https://migri.fi/sv/sasongsarbete
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för Europeiska unionen till EU-området och från ett 
EU-medlemsland till ett annat inom en och samma 
arbetsgivares anställning. I lagen föreskrivs om en 
ny typ av uppehållstillstånd för personal som är före-
mål för företagsintern förflyttning. Arbetstagare som 
avses i ICT-lagen är sådana chefer, specialister och 
vissa praktikanter hos företag i tredjeländer som är 
föremål för koncernintern förflyttning till ett dotter-
bolag som är beläget i Finland.93 Utstationerade ar-
betstagare i dotterbolag som är belägna i Finland 
står i nyckelposition, och det är därför viktigt att till-
ståndsförfarandet fungerar i fråga om dem. Genom 
lagen i fråga trädde Europeiska unionens ICT-direk-
tiv i kraft på nationell nivå (Intra Corporate Transfe-
rees Directive). 

År 2018 infördes bestämmelser om beviljande 
av uppehållstillstånd för au pairarbete.94 Finlands 
lagstiftning har tidigare inte innehållit någon uttryck-
lig bestämmelse om uppehållstillstånd som beviljas 
au pairer eller om kriterierna för beviljande. Tidigare 
baserade sig tillståndspraxisen på etablerad förvalt-
ningspraxis. Lagändringen om uppehållstillstånd för 
au pairarbete trädde i kraft den 1 september 2018. 

År 2018 bereddes ett förslag till att slopa tillgångs-
prövningen gällande arbetskraft när en arbets-
tagare ansöker om fortsatt uppehållstillstånd, 
också i sådana fall där arbetstagaren byter 
bransch. I Finland tillämpas i allmänhet en tillgångs-
prövning gällande arbetskraft för att säkerställa att 
arbetskraft söks i första hand från Finland, EU- el-
ler EES-området innan utländsk arbetskraft anställs. 
Enligt den gamla lagstiftningen är tillgångsprövning 
inte nödvändig om den nya ansökan gäller samma 
bransch som det gällande uppehållstillståndet för ar-
betstagare. Om personen däremot vill byta bransch 
ska tillgångsprövning tillämpas på nytt. I ändrings-
förslaget föreslås att tillgångsprövningen ska slopas 
även i fråga om personer som byter bransch. Målet 
är att främja arbetskraftens rörlighet i synnerhet in-
om städbranschen, industrin, byggnads- och metall-
branschen samt trädgårds- och jordbruksbranschen. 
Ändringsförslaget överlämnades till riksdagen i de-
cember 2018.95    

I de regionala riktlinjerna för arbetstillstånd 
gjordes under året vissa ändringar med må-
let att stöda tillgången på arbetskraft i vissa 
branscher där det råder brist på arbetstagare. 
Såsom det har konstaterats ovan tillämpas i Finland 
i allmänhet en tillgångsprövning gällande arbets-
kraft. Exempelvis i Nyland beslutade man emellertid 
år 2018 att i fråga om vissa branscher, där tillgång-
en på arbetskraft har blivit sämre, kan man vid be-
handlingen av ansökan om uppehållstillstånd för ar-
betstagare anta att det inte finns arbetskraft, varvid 
tillgångsprövning inte behöver göras.96 I Nyland be-
stod denna typ av undantagsbranscher av t.ex. häl-
so- och sjukvårds-, städ- och byggnadsbranschen.97 

I Norra Finland handlade det om t.ex. skogsvårds-, 
turism- och städbranschen.98 

År 2018 genomfördes och planerades olika reformer 
i syfte att förbättra informationsutbytet mellan 
skatteförvaltningen och migrationsförvaltning-
en. I riksdagen behandlades ett förslag till en ny lag 
om behandling av personuppgifter i migrationsför-
valtningen.99 Ett mål med lagförslaget är att möjlig-
göra den första fasen av införandet av Skatteförvalt-
ningens fullgöranderapport. Fullgöranderapporten 
är en tjänst inom skatteförvaltningen som innehåll-
er täckande information om fullgörandet av arbets-
givarnas skyldigheter. Informationen kan utnyttjas 
för att identifiera sådana arbetsgivare som inte full-
gör de skyldigheter som gäller för arbetsgivare och 
som t.ex. utnyttjar utländsk arbetskraft. Detta kan 
leda till att tillstånd inte beviljas sådana arbetsgiva-
res arbetstagare.100 En annan ändring när det gäller 
informationsutbyte var skatteförvaltningens beslut 
från oktober 2018, som gällde utbytet av informa-
tion mellan skatteförvaltningen och migrationsför-
valtningen. Med stöd av detta beslut har TE-byråer-
na redan nu tillgång till en del av arbetsgivarnas be-
skattningsuppgifter (innan ovannämnda fullgörande-
rapport tas i bruk).101   

Migrationsverket införde på våren en virtuell kund-
betjänare som bygger på artificiell intelligens. 
Chattroboten Kamu finns på alla sidor på webbplat-
sen migri.fi. Frågorna till chattroboten kan skrivas på 

93 Inrikesministeriets och arbets- och näringsministeriets meddelande 14.12.2017: Ny lag ska underlätta säsongsarbete som är 
viktigt inom turism och jordbruk. https://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-laki-helpottamaan-matkailulle-ja-maataloudelle-
tarkeaa-kausityota?_101_INSTANCE_jyFHKc3on2XC_languageId=sv_SE. Hänvisat 7.3.2019. 
94 Lagen om ändring av utlänningslagen 720/2018.  
95 Regeringens proposition 273/2018 rd. Lagen godkändes av riksdagen i mars 2019. Lagens ikraftträdande behandlas i 2019 
års rapport om migrations- och asylpolitik. 
96 Arbets- och näringsministeriet, intervju 11.12.2018.
97 NTM-centralen i Nyland slog 12.1.2018 fast riktlinjer för de allmänna villkoren för användning av utländsk arbetskraft.
98 NTM-centralen i Lappland slog 28.2.2018 fast regionala riktlinjer för användning av utländsk arbetskraft.
99 Regeringens proposition 224/2018 rd.
100 Inrikesministeriets migrationsavdelning, e-post 21.12.2018; Inrikesministeriets meddelande 8.11.2018: 
Migrationsförvaltningen får en ny modern personuppgiftslag. https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410869/
maahanmuuttohallinnolle-tulossa-uusi-nykyaikainen-henkilotietolaki?_101_INSTANCE_3wyslLo1Z0ni_languageId=sv_SE. Hänvisat 
7.3.2019. 
101 Arbets- och näringsministeriet, intervju 11.12.2018
.

ttps://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-laki-helpottamaan-matkailulle-ja-maataloudelle-tarkeaa-kausityota?_101_INSTANCE_jyFHKc3on2XC_languageId=sv_SE
ttps://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-laki-helpottamaan-matkailulle-ja-maataloudelle-tarkeaa-kausityota?_101_INSTANCE_jyFHKc3on2XC_languageId=sv_SE
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finska eller engelska. Hösten 2018 inleddes ett pilot-
projekt om ett samarbete mellan Migrationsverkets, 
Skatteförvaltningens och Patent- och registerstyrel-
sens chattrobotar. Chattrobotarna ger tillsammans 
råd till utländska företagare. Chattrobotarna kan ge 
allmänna råd t.ex. om hur man grundar ett företag 
i Finland, vilken typ av uppehållstillstånd företags-
grundaren behöver ansöka om för sig själv eller för 
sina anställda eller vilka skatter företagaren ska be-
tala i Finland. Den nya tjänsten kan testas på adres-
sen www.startingupsmoothly.fi.102 

Inom ramen för åtgärdsprogrammet Talent Boost - 
Tillväxt genom internationella talanger genom-
fördes år 2018 flera åtgärder för att locka utländska 
experter och främja deras möjligheter att bosätta sig 
i Finland. Som exempel kan nämnas de modeller för 
samordnad service, s.k. Talent Hubs, som inrättades 
i tillväxtcentrumen. Dessa modeller sammanför fö-
retag, internationella experter, universitet och andra 
innovationsplattformer. Som ett annat exempel kan 
nämnas International House of Helsinki (IHH), som 
inledde sin verksamhet i december 2017 och såle-
des hade sitt första verksamhetsår 2018. IHH er-
bjuder största delen av de tjänster som invandrare 
som flyttar till huvudstadsregionen behöver i början. 
IHH betjänar också företag och arbetsgivare i frå-
gor som gäller utländsk arbetskraft och rekrytering 
av utländsk arbetskraft. Motsvarande service plane-
ras också för de övriga större städerna. Som tredje 
exempel kan nämnas den Startup Kit-servicehelhet 
som Business Finland publicerade i december i syfte 
att göra det lättare för internationella toppexperter 
att komma in på företagsmarknaden i Finland. Det är 
fråga om ett servicepaket som hjälper företag som 
kommer till Finland att klara av de första faserna i 
processen med att starta ett företag.103 

UNDERSÖKNINGAR OM ARBETS-
RELATERAD INVANDRING

Arbets- och näringsministeriet har tillsammans med 
inrikesministeriet beställt den förutredning om 
flaskhalsar i behandlingen av uppehållstillstånd 
som beviljas för arbete. Syftet med förutredning-
en är att lokalisera flaskhalsar i behandlingen av up-
pehållstillstånd som beviljas för arbete och att lägga 

102 Migrationsverkets meddelande 29.11.2018: Känner du Kamu, PatRek och VeroBot? Chattrobotarna erbjuder gemensam 
rådgivning åt utländska företagare. https://migri.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tunnetko-kamun-patrekin-ja-verobotin-chatbotit-
neuvovat-yhdessa-ulkomaalaista-yrittajaa?_101_INSTANCE_FVTI5G2Z6RYg_languageId=sv_SE. Hänvisat 7.3.2019. 
103 Arbets- och näringsministeriet, e-post 3.1.2019; Business Finland / Nyhet 3.12.2018: Yritysmaailman ”äitiyspakkaus” 
eli Startup Kit kokoaa yhteen elintärkeät palvelut ja kontaktit. https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/2018/
yritysmaailman-aitiyspakkaus-eli-startup-kit-kokoaa-yhteen-elintarkeat-palvelut-ja-kontaktit/. Hänvisat 7.3.2019. 
104 Arbets- och näringsministeriet (2018), Työnteon perusteella myönnettävien oleskelulupien käsittelyn pullonkauloja koskeva 
esiselvitys. Arbets- och näringsministeriets publikationer; 28/2018. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-341-2. Hänvisat 
5.2.2019.
105 Vartiainen, Päivi; Koskela, Marja & Pitkänen, Pirkko (2018), Sairaanhoitajia Filippiineiltä: näkökulmia kestävään 
kansainväliseen rekrytointiin. Tammerfors: Tampere University.
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/103145/978-952-03-0699-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Hänvisat 21.3.2019.

fram motiverade utvecklingsförslag för att avhjälpa 
dessa. De rekommendationer som ges i förutredning-
en syftar till att snabba upp och förtydliga processer-
na, minska förekomsten av fel och förbättra servicens 
kvalitet. Förutredningen bygger på intervjuer med 
experter och kunder (tillståndssökande och arbets-
givare) samt skriftligt bakgrundsmaterial.104 

Päivi Vartiainen, Marja Koskela och Pirkko Pitkänen 
presenterar i sin rapport Sairaanhoitajia Filippii-
neiltä: näkökulmia kestävään kansainväliseen 
rekrytointiin undersökningen Trans-Space, där man 
kartlagt erfarenheter av direkt rekrytering av filip-
pinska sjukvårdare. Erfarenheterna kartlades ur per-
spektivet för tre centrala parter – de filippinska sjuk-
vårdarna, de finländska aktörerna och det finländska 
samhället. Genom att sammanföra olika synvinklar 
strävade man efter att bilda en så jämlik, forsknings-
baserad helhetsbild som möjligt av orsakerna till och 
följderna av internationell rekrytering.105  

Rapporten Immigrants in the innovation eco-
nomy: Lessons from Austria, Canada, Denmark 
and the Netherlands redogör för god praxis när 
det gäller att koppla internationella experter till inn-
ovationsekonomin i fyra jämförelseländer: Österrike, 
Kanada, Danmark och Holland. I rapporten jämförs 
denna praxis med situationen i Finland. Av rappor-
ten framgår att de åtgärder som i Finland vidtagits 
för att locka och integrera internationella experter är 
mycket jämförbara med de åtgärder som vidtagits i 
kontrolländerna i undersökningen. I rapporten kon-
stateras att förvaltningen av identifierad bästa prax-
is ofta har utvecklats utgående från intressentgrup-
perna och marknaden. God praxis utvecklas nerifrån 
uppåt och i samarbete med flera intressentgrupper. 
Pilotprojekt är ett bra sätt att snabbt testa olika förfa-
randen, men framgångsrika förfaranden kräver lång-
siktig finansiering för att man ska kunna koncentrera 
sig på att utveckla innehållet. I syfte att främja inte-
greringen av internationella experter i den finländska 
innovationsekonomin föreslår de som sammanställt 
rapporten att följande åtgärder vidtas inom statsför-
valtningen: 1) En hållbar gemensam vision för att att-
rahera internationella experter och en långsiktig ge-
nomförandeplan ska säkerställas; 2) Den gemensam-
ma strategiska visionen om internationella experter 
ska förtydligas och integreras; 3) Nya lösningar och 

http://www.startingupsmoothly.fi
https://migri.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tunnetko-kamun-patrekin-ja-verobotin-chatbotit-neuvovat-yhdessa-ulkomaalaista-yrittajaa?_101_INSTANCE_FVTI5G2Z6RYg_languageId=sv_SE
https://migri.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tunnetko-kamun-patrekin-ja-verobotin-chatbotit-neuvovat-yhdessa-ulkomaalaista-yrittajaa?_101_INSTANCE_FVTI5G2Z6RYg_languageId=sv_SE
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åtgärder ska tas fram för att integrera internationel-
la experter på ett systematiskt och hållbart sätt. Ge-
nom att samordna dessa tre steg med de tre utma-
ningar som identifierats tidigare erbjuder rapporten 
nio åtgärder, med hjälp av vilka man kan tackla de 
utmaningar som har identifierats i processen med att 
integrera internationella experter.106 

106 Rilla, Nina; Deschryvere, Matthias; Oksanen, Juha; Raunio, Mika & Van der Have, Robert (2018), Immigrants in the 
innovation economy: Lessons from Austria, Canada, Denmark and the Netherlands. Publications of the Government´s analysis, 
assessment and research activities 1/2018. Helsingfors: Prime Minister´s Office. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/
handle/10024/160466/Immigrants%20in%20the%20Innovation%20Economy%20-%20Lessons%20from%20Austria%20Canada%20
Denmark%20and%20the%20Netherlands.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Hänvisat 4.2.2019. (Tillgänglig endast på engelska.)
107 Med övrig utlänning avses till exempel utlänningar som beviljats uppehållstillstånd för arbete.

3.2. Familjeåterförening

Familjeband var alltjämt den vanligaste orsaken till 
att utlänningar flyttade till Finland år 2018. År 2018 
beviljades 9 009 utlänningar ett första uppe-
hållstillstånd på basis av familjeband. Antalet 
minskade något från året innan, då sammanlagt 9 
089 uppehållstillstånd beviljades på basis av famil-
jeband. Ryska federationen har traditionellt toppat 
statistiken över utländska medborgare som beviljats 
uppehållstillstånd på basis av familjeband, med un-
dantag av år 2017, då Ryska federationen kom på 
andra plats efter Irak. År 2018 kom de flesta som 
beviljades uppehållstillstånd på basis av famil-
jeband igen från Ryska federationen (1 052 per-
soner). På andra plats kom Irak (902 personer) och 
på tredje plats Indien (873 personer). 

 
Uppehållstillstånd som beviljades  
på basis av familjeband,  
de tre största nationaliteterna 2016–2018

 Lähde: Maahanmuuttovirasto

2016

2017

2018

Ryska federationen 
1 472

Irak 557Indien 565

Irak 1 107 Ryska federationen 
1 012

Indien 698

Ryska federationen 
1 052

Irak 902 Indien 873

Migrationsverket fattade sammanlagt 11 305 beslut 
om ansökningar om ett första uppehållstillstånd på 
basis av familjeband. Av besluten var 80 procent 
positiva och 20 procent negativa. Andelen posi-
tiva beslut minskade något från året innan (2017: 
83 procent). 

Totalt lämnades 11 036 ansökningar om ett för-
sta uppehållstillstånd på basis av familjeband. 
Motsvarande siffra föregående år var 11 619 ansök-
ningar, vilket innebär att antalet minskade med cir-
ka fem procent från året innan. Ryssarna utgjorde år 
2018 igen den största gruppen av sökande, medan 
de flesta som ansökte om uppehållstillstånd på basis 
av familjeband året innan undantagsvis var irakier. 
Avvikelsen i statistiken år 2017 verkar vara en följd 
av situationen år 2015, då cirka 32 000 asylsökande 
kom till Finland och 63 procent av dessa var irakier. 

Uppehållstillstånd som beviljades på basis av famil-
jeband kan delas in i grupper enligt anknytningsper-
son. Totalt 31 procent av dem som beviljades ett för-
sta uppehållstillstånd på basis av familjeband var fa-
miljemedlemmar till finska medborgare, och 19 pro-
cent var familjemedlemmar till personer som bevil-
jats internationellt skydd. Liksom året innan var de 
personer som kommit till Finland på basis av 
familjeband dock oftast familjemedlemmar till 
andra utlänningar, t.ex. till en person som be-
viljats uppehållstillstånd för arbete: detta gäll-
de 49 procent av alla fall.107 Indelningen kan ock-
så göras enligt vem uppehållstillstånd ansöktes för. 
Då visar statistiken att när det gäller personer som 
fått internationellt skydd var den familjemedlem 
som kommit till Finland klart oftast deras minder-
åriga barn. Även i fråga om övriga utlänningar ut-
gjorde minderåriga barn en majoritet bland familje-
medlemmar som kommit till Finland, men i ganska 
många fall var det också fråga om personens ma-
ke. När det gäller finska medborgare var den famil-
jemedlem som kommit till Finland klart oftast hans 
eller hennes make.
.

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160466/Immigrants%20in%20the%20Innovation%20Economy%20-%20Lessons%20from%20Austria%20Canada%20Denmark%20and%20the%20Netherlands.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160466/Immigrants%20in%20the%20Innovation%20Economy%20-%20Lessons%20from%20Austria%20Canada%20Denmark%20and%20the%20Netherlands.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160466/Immigrants%20in%20the%20Innovation%20Economy%20-%20Lessons%20from%20Austria%20Canada%20Denmark%20and%20the%20Netherlands.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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108  Siffrorna omfattar såväl första uppehållstillstånd som fortsatta tillstånd.
109 EU tuomioistuimen päätös asiassa C-550/16 A. and S., 12.4.2018. 
  

Beslut om ansökan om ett första uppehållstillstånd på basis av familjeband 2018

Källa: Migrationsverket

Make/maka till
en �nsk medborgare

Annan anhörig till
en �nsk medborgare

Barn till en �nsk medborgare

Vårdnadshavare 
till en �nsk medborgare

Make/maka till annan utlänning

Annan anhörig
till annan utlänning

Barn till annan utlänning

Vårdnadshavare
till annan utlänning

Make/maka till person som
har fått internationellt skydd

Annan anhörig till person som
har fått internationellt skydd

Barn till person som har
fått internationellt skydd

Vårdnadshavare till person som
har fått internationellt skydd

33
43

341
224

6
35

2
50

2 430
461

35
35

334
184

5
100

2 430
461

1 319
271

62 
219

2 625
380

| totalt 76

| totalt 565

| totalt 41

| totalt 52

| totalt 2 891

| totalt 70

| totalt 518

| totalt 105

| totalt 2 891

| totalt 1 590

| totalt 281

| totalt 3 005

Totalt beviljades 11 057 fortsatta uppehållstill-
stånd på basis av familjeband. Antalet minskade 
något från året innan, då sammanlagt 11 698 mot-
svarande tillstånd beviljades. De vanligaste nationa-
liteterna bland dem som beviljades fortsatt tillstånd 
var desamma som bland dem som beviljades ett för-
sta tillstånd: Ryska federationen (1 366 personer), 
Irak (1 309 personer) och Indien (760 personer). 

Av dem som fått uppehållstillstånd på basis av fa-
miljeband var 60 procent kvinnor och 40 procent 
män.108 

Utöver tredjelandsmedborgare kom även EU-med-
borgare till Finland på grund av familjeskäl. År 2018 
registrerade 1 895 EU-medborgare sin uppe-
hållsrätt i Finland på basis av familjeband. Det 
innebär en liten ökning från föregående år: 2017 
gjordes 1 706 motsvarande registreringar. Den klart 
största gruppen som registrerade sin uppehållsrätt 
med familjen som grund var estländare (654 perso-
ner). Därutöver beviljade Migrationsverket samman-

lagt 751 uppehållskort för familjemedlemmar. Uppe-
hållskort för EU-medborgares familjemedlemmar kan 
fås av EU-medborgares familjemedlemmar som inte 
är EU-medborgare. Flest uppehållskort för EU-med-
borgares familjemedlemmar beviljades medborgare 
i Ryska federationen (161 uppehållskort). 
 

ÄNDRINGAR I LAGSTIFTNINGEN OM 
FAMILJEÅTERFÖRENING OCH ANDRA 
UTVECKLINGSRIKTNINGAR

Möjligheten för minderåriga asylsökande som 
anlänt till Finland utan vårdnadshavare att få 
sin familj till Finland utvidgades år 2018. Euro-
peiska unionens domstol konstaterade i sitt avgöran-
de av den 12 april 2018 att rätten till familjeåterför-
ening i fråga om minderåriga asylsökande som an-
länt till EU-området utan vårdnadshavare hålls i kraft 
även om den asylsökande fyller 18 år under den tid 
som asylansökan behandlas. En förutsättning är att 
den minderåriga beviljas flyktingstatus.109 EU-dom-
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| totalt 3 005

stolens avgörande stred således mot 38 § i utlän-
ningslagen, enligt vilken anknytningspersonen ska 
vara minderårig den dag då familjemedlemmens an-
sökan om uppehållstillstånd avgörs.  Migrationsver-
ket ändrade omedelbart sin praxis så att den över-
ensstämde med EU-domstolens avgörande, och in-
rikesministeriet inledde en ändring av lagstiftningen 
för att säkerställa att utlänningslagen överensstäm-
mer med EU-domstolens avgörande. Lagändrings-
förslaget överlämnades till riksdagen i december 
2018.110 Det föreslås att en minderårig person som 
anlänt till Finland utan vårdnadshavare och som be-
viljats internationellt skydd ska betraktas som min-
derårig i sin egenskap av anknytningsperson, om 
han eller hon har varit minderårig vid tidpunkten för 
inlämnandet av ansökan om internationellt skydd, 
även om beslutet om ansökan på basis av famil-
jeband fattas efter att den minderåriga redan bli-
vit myndig. Den föreslagna ändringen gäller förut-
om anknytningspersoner som beviljats flyktingsta-
tus även anknytningspersoner som beviljats sekun-
där skyddsstatus.111

110 Hallituksen esitys 273/2018 vp.
111 Sisäministeriön maahanmuutto-osasto, sähköposti 21.12.2018; HS 16.4.2018: Maahanmuuttovirasto helpottaa 
perheenyhdistämistä: EU-tuomioistuimen päätös muuttaa tulkintaa turvapaikanhakijoiden alaikäisyydestä.

3.3. Studerande

År 2018 beviljades 5 202 utlänningar ett första up-
pehållstillstånd för studier. Antalet låg på ungefär 
samma nivå som året innan (2017: 5 194 beviljade 
uppehållstillstånd), och den minskning som notera-
des för första gången året innan fortsatt således inte. 
Även antalet ansökningar om uppehållstillstå-
nd för studier började öka på nytt: 6 281 ansök-
ningar om uppehållstillstånd för studerande jämfört 
med 5 646 ansökningar året innan, vilket innebär en 
ökning på 11 procent. Den minskning i antalet an-
sökningar om uppehållstillstånd för studerande som 
noterades år 2017 ansågs vara en följd av att ter-
minsavgifter infördes för högskolestuderande från 
länder utanför EU- och EES-området.  

Ansökningar om första uppehållstillstånd 
för studier 2015–2018 

20182015

6 2816 297

2016

7 161

2017

5 646

Källa: Migrationsverket

Liksom föregående år var de flesta studeran-
dena som kom till Finland kineser (883 bevilja-
de tillstånd). Även de följande utreseländerna för ut-
ländska studerande var desamma som året innan: 
Ryska federationen, Vietnam, Republiken Korea och 
USA. I 89 procent av fallen fattades ett positivt be-
slut om ansökan om uppehållstillstånd för studier. En 
indelning efter nationalitet visar att det fanns skillna-
der i förhållandet mellan positiva och negativa beslut 
beroende på utreseland: trots att den stora majori-
teten av besluten var positiva, var negativa beslut 
vanligare i fråga om vissa nationaliteter än i fråga 
om andra. På ett allmänt plan kan det konstateras 
att negativa beslut fattades oftare i fråga om per-
soner som kommer från sydasiatiska länder (Nepal, 
Bangladesh, Pakistan) och afrikanska länder (Nige-
ria, Ghana, Kamerun).
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112 Migrationsverkets immigrationsenhet, e-post 17.12.2018.
113 Undervisnings- och kulturministeriet, e-post 14.1.2019. 

Sammanlagt 6 154 nya tidsbegränsade uppehållstill-
stånd, dvs. så kallade fortsatta tillstånd, beviljades för 
studier. Antalet minskade något från året innan, då 7 
161 fortsatta tillstånd beviljades. De flesta som bevil-
jades fortsatt uppehållstillstånd för studier kom lik-
som föregående år från Vietnam (1 561 personer), 
Ryska federationen (1 091 personer) och Kina (549 
personer). 

Hälften av dem som fick uppehållstillstånd för stu-
dier var kvinnor och hälften var män. Statistiken vi-
sar emellertid att även år 2018 var merparten av dem 
som fick första uppehållstillstånd i Finland kvinnor (55 
procent), medan majoriteten av dem som fick fortsatt 
tillstånd var män (55 procent).  

LAGSTIFTNINGSÄNDRINGAR GÄLLANDE 
INVANDRING AV STUDERANDE OCH 
ANDRA UTVECKLINGSRIKTNINGAR

Genom en ny lag trädde EU:s student- och fors-
kardirektiv i kraft på nationell nivå (2016/801/
EU). Lagen om villkoren för tredjelandsmedborga-
res inresa och vistelse på grund av forskning, stu-
dier, praktik och volontärarbete (719/2018) trädde 
i kraft den 1 september 2018. Enligt den nya lagen 
beviljas första uppehållstillstånd för studerande och 
forskare i regel för två år, medan tillstånd tidigare 
beviljades för ett år. Asylsökande omfattas inte av 
lagens tillämpningsområde. Den nya lagen innehåller 

en bestämmelse om tidsfrist: ett beslut om ansökan 
om uppehållstillstånd för studier ska delges sökan-
den snarast möjligt och senast inom 90 dagar efter 
att sökanden har lämnat in ansökan.112 

Nätverket Team Finland Knowledge inrättades i 
syfte att främja den finländska utbildningens inter-
nationalisering. Målet med nätverket är att främja 
internationaliseringen av högskoleutbildningen och 
forskningen i allmänhet, attrahera experter till Fin-
land och främja exporten av kompetens och utbild-
ningsinnovationer. Nätverkets första stationerings-
orter är Buenos Aires (spanska Latinamerika), Pe-
king, Singapore (Sydostasien) och Washington. Där-
till grundades ett forum för främjande av inter-
nationalisering, som ska följa verkställandet av 
internationella riktlinjer om högskoleutbildning och 
forskning. Forumet sammanför olika högskoleutbild-
nings- och forskningsnätverk och aktörer inom oli-
ka förvaltningsområden för att diskutera bl.a. frågor 
kring invandring och integration. Undervisnings- och 
kulturministeriet samt Statistikcentralen kom också 
överens om att inleda ett utvecklingsprojekt för att 
förbättra examensregistrets omfattning när det 
gäller befolkningen med utländsk bakgrund. 
Med hjälp av projektet strävar man efter att förbätt-
ra statistikföringen, eftersom utbildningsstatistiken i 
fråga om befolkningen med utländsk bakgrund hit-
tills har varit bristfällig.113 

Beslut om första uppehållstillstånd för studier, de tio vanligaste nationaliteterna år 2018

2018 Positivt Negativt Totalt

Kina 883 7 890

Ryska federationet 783 23 806

Vietnam 418 7 425

Republiken Korea 301 2 303

USA 245 13 258

Bangladesh 182 67 249

Japan 240 3 243

Indien 177 65 242

Turkiet 175 6 181

Pakistan 102 64 166

Topp 10 totalt 3 506 257 3 763

Alla totalt 5 202 649 5 851

Källa: Migrationsverket
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114 Lagen om ändring av utlänningslagen 121/2018 och lagen om ändring av lagen om utlänningsregistret 122/2018.
115 Op. cit. inrikesministeriets meddelande 18.1.2018: Uppehållstillstånd för uppstartsföretagare underlättar invandringen av 
företagare och toppförmågor till Finland.
116 Utrikesministeriet, e-post 14.12.2018.
117 Migrationsverket / Chattrobot. https://migri.fi/chat. Hänvisat 12.3.2019.
118 Asyl-, migrations- och integrationsfondens projekt, uppdaterad 18.2.2019. https://eusa-rahastot.fi/
documents/3488306/4171114/amif_hankelista_150319.pdf/8e99f0f0-c852-b814-0ec4-d761af9eac61/amif_hankelista_150319.pdf.pdf. 
Hänvisat 26.3.2019
.

3.4. Annan utveckling i 
anslutning till laglig invandring

Ansökan om fortsatt tillstånd kräver inte läng-
re ett besök hos Migrationsverket. Genom de 
lagändringar som trädde i kraft den 1 april 2018 
blev uppehållstillståndsprocessen smidigare, i och 
med att nya fingeravtryck inte längre samlas in för 
ett fortsatt tillstånd.114 Det är nu möjligt att ansöka 
om fortsatt tillstånd helt och hållet på elektronisk 
väg utan något fysiskt besök hos Migrationsverket. 
Lagändringen trädde i kraft i samma sammanhang 
som det uppehållstillstånd för tillväxtföretagare som 
nämns ovan i punkt 3.1. Arbetsrelaterad invandring. 
Ändringen gäller alla uppehållstillstånd. I praktiken 
underlättar ändringen särskilt processen för arbets-
tagare i internationella företag som reser mycket. 
Ändringen är en del av en större helhet genom vil-
ken regeringen gör det lättare för experter att kom-
ma till Finland och bedriva företag här.115 

Finland gjorde det lättare att i USA och Ka-
nada lämna in ansökan om uppehållstillstånd 
för studier och arbete  genom att inrätta ansök-
ningscenter i Chicago, Houston, Los Angeles, New 
York, San Francisco och Washington D.C samt i 
de kanadensiska städerna Vancouver, Ottawa och 
Toronto.116 

Migrationsverket lanserade chattroboten Kamu, 
en virtuell kundbetjänare som bygger på artifi-
ciell intelligens. Kamu finns på alla sidor på webb-
platsen migri.fi. Chattroboten ger allmänna råd, men 
den kan inte svara på frågor som gäller en persons 
individuella situation. Den utvecklas kontinuerligt för 
att den ska kunna erbjuda korrekt och aktuell infor-
mation. Kamu utvecklas utifrån de diskussioner som 
förs med den och erhållen respons.117  

I Migrationsverkets ERSUS-projekt utvecklas 
kundbreven och andra anvisningar till uppe-
hållstillståndskunderna så att innehållet blir 
lättfattligt och kundorienterat. Projektets namn 
kommer från orden Easy to Read - Speak - Under-
stand – Service. Inom ramen för projektet ser man 
över modellerna för begäran om komplettering och 
producerar videoanvisningar och anvisningar med 
bilder för att göra det lättare att sköta ärenden vid 
Migrationsverkets serviceställen och i e-tjänsten på 
webbplatsen Enter Finland. Dessutom sammanstäl-
ler man lättfattliga anvisningar för muntlig kundråd-
givning och ordnar kurser för Migrationsverkets per-
sonal om klarspråk och kundorienterade arbetssätt. 
Projektet inleddes i mars 2019 och det pågår fram 
till oktober 2019. Projektet får finansiering från EU:s 
asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF).118   

https://migri.fi/chat
https://eusa-rahastot.fi/documents/3488306/4171114/amif_hankelista_150319.pdf/8e99f0f0-c852-b814-0ec4-d761af9eac61/amif_hankelista_150319.pdf.pdf
https://eusa-rahastot.fi/documents/3488306/4171114/amif_hankelista_150319.pdf/8e99f0f0-c852-b814-0ec4-d761af9eac61/amif_hankelista_150319.pdf.pdf
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4. Internationellt skydd

4.1. Asylsökande 

Antalet asylsökande som anlände till Finland 
fortsatte att minska år 2018. Sammanlagt 4 548 
asylansökningar lämnades in, vilket är 10 procent 
mindre än året innan. Av alla asylansökningar som 
lämnades in år 2018 var nästan hälften nya ansök-
ningar (2 139 nya ansökningar).119  

De vanligaste utreseländerna bland de asyl-
sökande var Irak (1 556), Ryska federationen 
(490) och Somalia (371). En stor del av irakier-
na hade kommit till Finland tidigare och lämnade in 
en ny ansökan år 2018. Största delen av de asylsö-
kande var i likhet med tidigare år unga vuxna: cirka 
hälften av de asylsökande var 18–34 år gamla. To-
talt 30 procent av de asylsökande var kvinnor och 
70 procent män.  

119 Med ny ansökan avses en ansökan om internationellt skydd som en utlänning lämnar in efter att ha meddelats ett 
lagakraftvunnet beslut på sin tidigare ansökan (102 § i utlänningslagen).       

Källa: Migrationsverket

Asylansökningar 2014-2018

32 476

5 651

2014        2015       2016         2017       2018

5 046
3 651

4 548

Migrationsverket fattade sammanlagt 6 379 be-
slut på asylansökningar. Totalt 43 procent av be-
sluten var positiva. Antalet positiva beslut var 2 740, 
och majoriteten av dessa gällde asyl (1 852). Sekun-
därt skydd beviljades 431 personer och uppehålls-
tillstånd på någon annan grund, t.ex. individuella 
mänskliga orsaker, beviljades 457 personer. Totalt 31 
procent av ansökningarna ledde till ett negativt be-
slut. I 20 procent av fallen avvisades ansökan och i 6 
procent av fallen förföll ansökan. En jämförelse med 
hur besluten fördelade sig året innan visar att ande-
len positiva beslut ökade något medan andelen ne-
gativa beslut minskade. Även besluten om avvisan-
de av ansökan ökade. En orsak till att antalet beslut 
om avvisande av ansökan ökade var de nya ansök-
ningarna: i vissa fall konstaterades att den sökande 
i sin nya ansökan inte hade lagt fram nya, relevanta 
grunder, och att det därför inte fanns något behov av 
att undersöka ansökan på nytt. Tidigare år har det 
i fråga om beslut om avvisande ofta handlat om en 
situation där personen återsänds genom Dublin-för-
farandet till den medlemsstat som ansvarar för be-
handlingen av asylansökan. 

Migrationsverkets beslut på asylansök-
ningar, beslutsfördelning 2017 och 2018

■ Positivt
■ Negativt
■ Avvisats
■ Förfallit

Källa: Migrationsverket

2017

40 %

43 %

6 %

11 %

2018

43 %

31 %

6 %

20 %
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120 Källor: Inrikesministeriets migrationsavdelning, e-post 21.12.2018; Gränsbevakningsväsendet, e-post 19.12.2018; 
Regeringens proposition 273/2018 rd.
121 Källa: Inrikesministeriets migrationsavdelning, e-post 21.12.2018.
122 Källa: Inrikesministeriets migrationsavdelning, e-post 21.12.2018.
123 Källa: Migrationsverkets asylenhet, e-post 18.12.2018.
124 Migrationsverket (2018), Migrationsverkets utredning till inrikesministern angående asylbeslutsprocessen och 
asylförfarandet, 13.6.2018. https://intermin.fi/documents/1410869/4024872/Maahanmuuttoviraston+turvapaikkaselvitys/91b15620-
7955-4876-9539-b2e23f9ee9f4. Hänvisat 5.2.2019.
125 Utredningen Kansainvälistä suojelua koskevat päätökset Maahanmuuttovirastossa 2015–2017: Pilottitutkimus 
18–34-vuotiaita Irakin kansalaisia koskevista myönteisestä ja kielteisistä päätöksistä behandlas nedan under rubriken 
Undersökningar om internationellt skydd
.

LAGSTIFTNINGSÄNDRINGAR OM 
INTERNATIONELLT SKYDD  

År 2018 föreslogs vissa ändringar i behand-
lingen av nya ansökningar från asylsökande.  
Ovan konstaterades att antalet nya ansökningar har 
ökat. Ett växande fenomen som har noterats är att 
en del av de sökande lämnar in en ny ansökan för 
att fördröja processen med avlägsnande ur landet. 
Målet med lagändringsförslaget är att minska möj-
ligheterna att missbruka förfarandet för ny ansö-
kan om internationellt skydd. Syftet är att styra de 
sökande till att lägga fram alla omständigheter och 
grunder som de känner till och som är av betydel-
se för asylansökan redan i samband med sin första 
ansökan eller i samband med att de söker ändring i 
beslutet om den första ansökan. Ändringarna byg-
ger på EU-direktivet om asylförfaranden. Finland har 
tidigare inte tagit in alla direktivets bestämmelser 
i utlänningslagen. Ändringsförslaget överlämnades 
till riksdagen i december 2018.120 

DELTAGANDE I VERKSAMHET  
PÅ EU-NIVÅ

År 2018 deltog Finland i ett EU-omplaceringspro-
gram som omspänner två år, genom vilket man 
strävar efter att kunna omplacera 50 000 personer 
som behöver internationellt skydd inom unionen före 
slutet av oktober 2019. Finland deltar i EU:s ompla-
ceringsprogram inom ramen för den nationella flyk-
tingkvoten (se kapitel 4.2 Kvotflyktingar). Finland 
har under det två år långa programmet förbundit sig 
att omplacera sammanlagt 1 670 personer från de 
prioritetsområden som kommissionen fastställt.121 

Under år 2018 genomförde Finland en för en-ar-
rangemanget enligt EU:s och Turkiets uppgö-
relse om omplacering av flyktingar, som går ut 
på att för varje syrier som återsänds från Grekland 
ska en syrier från Turkiet omplaceras i Europa. De 
flyktingar som omplaceras inom ramen för arrang-
emanget utgör en del av Finlands flyktingkvot, som 
år 2018 innehöll 530 syriska flyktingar som vis-
tas i Turkiet (se kapitel 4.2 Kvotflyktingar). Under 
år 2018 tog Finland inom ramen för detta arrange-
mang emot 361 syrier från Turkiet för omplacering. 
Sedan arrangemanget inleddes i april 2016 har Fin-

land tagit emot sammanlagt 1 358 flyktingar som 
behövt omplaceras.122 

UTVECKLINGSARBETE SOM GÄLLER 
INTERNATIONELLT SKYDD

År 2018 satsade man på att säkerställa och ut-
veckla asylprocessens kvalitet med hjälp av flera 
olika projekt och utredningar. 

Projektet LAAVA, som inleddes föregående år och 
som strävar efter att utveckla asylbeslutsprocessen, 
fortsatte vid Migrationsverket fram till 31.12.2018. 
Efter att projektet slutfördes tillsattes ett särskilt 
laglighetsövervakningsteam vid asylenhetens 
rätts- och stödtjänster. Teamet tillsattes för viss 
tid fram till utgången av 2018 men arbetar sedan 
början av 2019 som ett permanent team. Laglighets-
övervakningen av de beslut som fattas vid asylen-
heten överfördes under år 2018 huvudsakligen från 
chefernas ansvar till de överinspektörer med laglig-
hetsövervakning som specialitet som arbetade i LAA-
VA-projektet och som ingår i det nya teamet. I över-
vakningen används ett standardiserat formulär som 
gör det möjligt att upptäcka de mest centrala utma-
ningarna när det gäller beslutens kvalitet och att pla-
nera utbildning för utvecklingsområden.123  

Vid Migrationsverket genomfördes i maj–juni 2018 
på inrikesministeriets begäran med snabb tidtabell 
en intern utredning om asylbeslutsprocessen.124 

Bakom utredningen låg en oro som i olika källor fram-
förts över asylförfarandets och asylbeslutsprocessens 
kvalitet. Som exempel kan nämnas den pilotunder-
sökning som Åbo universitet, Åbo Akademi och Dis-
krimineringsombudsmannen gjort om de beslut om 
internationellt skydd som meddelats irakiska med-
borgare under åren 2015–2017.125 Migrationsverket 
utredde i anslutning till de olika faserna i asylförfa-
randet vilka observationer om kvaliteten som erhål-
lits genom ämbetsverkets egna inspektionsåtgärder, 
kvalitetsutveckling, laglighetsövervakning och änd-
ringssökande. Utredningen är inte någon vetenskap-
lig forskning, utan en administrativ beskrivning av 
asylförfarandet och utvecklingsobjekt som noterats ur 
myndigheternas synvinkel, även sådana utvecklings-
objekt som inte har tagits upp i den offentliga debat-
ten. För denna utredning utnyttjades delvis redan be-

https://intermin.fi/documents/1410869/4024872/Maahanmuuttoviraston+turvapaikkaselvitys/91b15620-7955-4876-9539-b2e23f9ee9f4
https://intermin.fi/documents/1410869/4024872/Maahanmuuttoviraston+turvapaikkaselvitys/91b15620-7955-4876-9539-b2e23f9ee9f4
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fintligt material och genomförda kvalitetskontroller, 
bl.a. resultaten av det ovannämnda LAAVA-projektet 
och en utredning som gjordes vid asylenheten våren 
2018 och som gällde avslag på ansökningar om in-
ternationellt skydd, vilka förvaltningsdomstolen ha-
de hävt på grund av olika bevisbedömningar. Ett av 
de utvecklingsobjekt som noterades i utredningen 
var den systematiska uppföljningen av tolkningar-
nas kvalitet och riktighet, om vilken man beslutade 
att göra en separat utredning (se följande punkt).126  

Vid Migrationsverket gjordes en utredning om tolk-
ningens kvalitet vid asylsamtal. Efter utredning-
en bestämdes att två kvalitetskontrolltolkar ska re-
kryteras till ämbetsverket när det gäller språken i de 
vanligaste avreseländerna (arabiska och dari). Till de-
ras uppgifter hör att kontrollera tolkningens kvalitet i 
samband med asylsamtal.127 

Justitieministeriet sammanställde i sin tur en utred-
ning om asylsökandenas tillgång till rättshjälp, 
som publicerades i december 2018.128 

Migrationsverket vidareutvecklade också an-
skaffningen av landinformation. Projektet ”Fakta”, 
som Landinformationen inledde år 2017, fortsatte. In-
om ramen för projektet genomfördes år 2018 utred-
ningsresor till Somalia, Afghanistan, Syrien och Rys-
ka federationen. Projektet får finansiering från EU:s 
asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF) och 
pågår fram till augusti 2020. Vid Landinformationen 
utarbetades dessutom anvisningar om källhänvisning 
i samband med landinformationsforskning samt an-
visningar om referentgranskning, som forskarna har 
nytta av vid referentgranskning av landinformations-
produkter (enkätsvar, rapporter, översikter m.m.).129 

RÄTTSPRAXIS OM INTERNATIONELLT 
SKYDD

I högsta förvaltningsdomstolens (HFD) årsboksbe-
slut behandlades bland annat bedömningen av 
den överklagandes personliga trovärdighet. Ett 
av dessa fall handlade om en ny ansökan, där det 
som ny asylgrund hade framförts att den överkla-
gande var under hot i sitt hemland på grund av sin 
homosexualitet.130 En annan fråga om bedömning 
av trovärdighet och som behandlades i flera HFD-be-
slut gällde utredningen av personlig trosövertygel-

se. Det handlade om situationer där en asylsökande 
som ursprungligen var islamisk hade konverterat 
till kristendomen.131 I dessa beslut av Högsta för-
valtningsdomstolen behandlades i synnerhet frågan 
när äktheten hos den överklagandes sexuella lägg-
ning eller konvertering hade utretts tillräckligt nog-
grant och huruvida en muntlig behandling behövdes 
i besvärsfasen för att saken skulle kunna utredas.       

I ett årsboksbeslut tog HFD ställning till möjlighe-
ten för intern flykt och detta alternativs rimlig-
het. Samtidigt gällde det att bedöma säkerhetsläget 
i Afghanistan, eftersom den överklagande hade bli-
vit utvisad till Afghanistan. Migrationsverket hade i 
sitt beslut konstaterat att trots att den sökande ha-
de en välgrundad anledning att frukta förföljelse på 
sin hemort kunde hen välja att fly internt och bosät-
ta sig i Afghanistans huvudstad Kabul. Högsta för-
valtningsdomstolen bedömde i sitt beslut under vil-
ka omständigheter personen rimligtvis kunde förut-
sättas vistas i Kabul.132

UNDERSÖKNINGAR OM 
INTERNATIONELLT SKYDD

Juridiska fakulteten vid Åbo universitet har gett ut en 
forskningsrapport, Kansainvälistä suojelua koske-
vat päätökset Maahanmuuttovirastossa 2015–
2017 - Pilottitutkimus 18–34-vuotiaita Irakin 
kansalaisia koskevista myönteisistä ja kielteisi-
stä päätöksistä, där man undersöker vilka föränd-
ringar som skett i besluten om internationellt skydd. 
Undersökningen bygger på Finlands invandrings- och 
asylpolitik, som stramats åt sedan hösten 2015, och 
ändringar i lagstiftningen som följt av dessa. Under-
sökningen har gjorts av juridiska fakulteten vid Åbo 
universitet, institutet för mänskliga rättigheter vid 
Åbo Akademi och Diskrimineringsombudsmannen. 
Undersökningsmaterialet består av positiva och nega-
tiva beslut om internationellt skydd som fattats gäl-
lande irakiska medborgare i åldern 18–34 år under 
två olika perioder åren 2015 och 2017. Genom att 
jämföra dessa två material i undersökningen strävar 
man efter att utreda om Migrationsverkets beslut-
spraxis har förändrats när det gäller internationellt 
skydd och på vilket sätt den har förändrats mellan 
undersökningsperioderna. I slutsatserna i undersök-
ningen konstateras att Migrationsverket har stramat 
åt sin linje avsevärt. Vidare konstateras att ändring-

127 Källa: Migrationsverkets asylenhet, e-post 18.12.2018.
128 Utredningen Turvapaikanhakijat oikeusavun asiakkaina: Kohti yhdenvertaisia ja laadukkaita oikeusapupalveluita behandlas 
nedan under rubriken Undersökningar om internationellt skydd.  
129 Källa: Migrationsverkets landinformation e-post 17.12.2018. 
130 KHO:2018:90.
131 KHO: 2018:118 och KHO:2018:130.
132 KHO:2018:94.  
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arna i beslutspraxisen inte kan förklaras med de änd-
ringar som gjorts i den tillämpliga lagstiftningen.133  

Justitieministeriet lät utföra en utredning om asylsö-
kande som rättshjälpsklienter. Bakom denna utred-
ning låg de begränsningar av rättshjälpen för asylsö-
kande som infördes år 2016. Målet med utredningen 
var att samla in och analysera information om hur 
begränsningarna av rätten till rättshjälp inverkar på 
de asylsökandes tillgång till rättshjälp och på rätts-
hjälpens kvalitet. Enligt utredningen Turvapaikan-
hakijat oikeusavun asiakkaina: Kohti yhdenver-
taisia ja laadukkaita oikeusapupalveluita, som 
gjorts av Outi Lepola, specialforskare vid Migrations-
institutet, har de asylsökandes tillgång till rättshjälp 
försvagats i och med lagändringarna. Som en slut-
sats i utredningen föreslås att möjligheten till rätts-
hjälp omedelbart efter att asylansökan har inlämnats 
ska säkerställas och att den asylsökandes tillgång till 
rättshjälp före och vid behov även under asylsam-
talet ska tryggas. Det ska även säkerställas att det 
finns tillräckligt många biträden som sköter asylä-
renden och att de är kompetenta och omsorgsfulla. 
Därtill föreslås det i utredningen att besvärstiderna 
hos förvaltningsdomstolen och högsta förvaltnings-
domstolen förlängs till sin tidigare normala längd.134 

Östen Wahlbeck analyserar i sin artikel To Share or 
Not to Share Responsibility? Finnish Refugee 
Policy and the Hesitant Support for a Common 
European Asylum System Finlands regerings at-
tityd till utvecklingen av ett gemensamt europeiskt 
asylsystem som en följd av det ökade antalet asyl-
sökande år 2015. I artikeln ställer Wahlbeck frågan 
varför detta lilla land, som av tradition har under-
stött förslaget att införa ett gemensamt europeiskt 
asylsystem, delvis förhöll sig motvilligt till EU:s om-
placeringsbeslut, och varför detta land som motsatte 
sig beslutet slutligen de facto var ett av de få länder 
som effektivt fullgjorde detta beslut.135  

I den nationella rapport som sammanställts av Fin-
lands nationella kontaktpunkt i Europeiska migra-

tionsnätverket, Turvapaikanhakijamäärien vaih-
telu vuosina 2014–2016, analyseras vilka åtgär-
der Finland vidtog för att kunna möta den kraftiga 
växlingen i antalet asylsökande under åren 2014-
2016. Antalet asylsökande ökade kraftigt inom Euro-
peiska unionen år 2014. Ändå anlände endast 3 651 
sökande till Finland det året. År 2015 ansökte däre-
mot 32 476 personer om asyl i Finland. Det innebär 
att antalet asylsökande var nästan 9 gånger större 
än år 2014. Regeringen reagerade på den förändra-
de situationen med asylsökande hösten 2015. I un-
dersökningen konstateras att myndigheternas åtgär-
der som helhet måste anses ha varit framgångsrika 
med tanke på att alla invandrare registrerades och 
fick inkvartering. Vidare tryggades deras tillgång till 
den basservice som krävs enligt mottagandelagen, 
liksom även en asylprocess enligt utlänningslagen.136 

I Europeiska migrationsnätverkets jämförelserapport 
på EU-nivå, Changing Influx of Asylum Seekers 
2014-2016, Synthesis Report for the EMN Stu-
dy, utreds vilka åtgärder som vidtogs i olika EU-med-
lemsstater och i Norge som svar på den kraftiga ök-
ningen i antalet asylsökande under åren 2014-2016. 
Europa upplevde en aldrig tidigare skådad ökning i 
antalet asylsökande under åren 2014-2016: år 2015 
anlände 1,32 miljoner asylsökande till Europa, och 
år 2016 var motsvarande siffra 1,26 miljoner. Detta 
ledde till flaskhalsar i registreringen och inkvartering-
en av asylsökande samt till andra utmaningar i olika 
medlemsländer. Medlemsländerna vidtog flera åtgär-
der för att möta dessa utmaningar.137  

Polisyrkeshögskolan publicerade en undersökning där 
man utredde brott som hade en koppling till asylsö-
kande och som kommit till polisens kännedom, Polii-
sin tietoon tullut turvapaikanhakijoihin liittyvä 
rikollisuus 2016. Undersökningsmaterialet bestod 
av sådana registrerade anmälningar i informations-
systemet för polisärenden där den brottsmisstänkta 
eller offret är en asylsökande. Materialet innefattade 
sammanlagt 1 565 anmälningar. Under det år då an-
mälningarna registrerades var antalet asylsökande i 

133  Saarikkomäki, Elsa; Oljakka, Nea; Vanto, Johanna; Pirjatanniemi, Elina; Lavapuro, Juha & Alvesalo-Kuusi, Anne 
(2018), Kansainvälistä suojelua koskevat päätökset Maahanmuuttovirastossa 2015–2017: Pilottitutkimus 18–34-vuotiaita 
Irakin kansalaisia koskevista myönteisestä ja kielteisistä päätöksistä. Turun yliopisto, oikeustieteellisen tiedekunnan 
tutkimusraportteja ja katsauksia 1/2018. Turun yliopisto, Åbo Akademi ja Yhdenvertaisuusvaltuutettu. https://www.utu.fi/
sites/default/files/public%3A//media/file/RPR_1_2018.pdf. Hänvisat 26.3.2019.
134 Lepola, Outi (2018), Turvapaikanhakijat oikeusavun asiakkaina: Kohti yhdenvertaisia ja laadukkaita 
oikeusapupalveluita. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet. Policy Brief 33/2018. https://tietokayttoon.fi/
documents/1927382/2116852/33-2018-Turvapaikanhakijat+oikeusavun+asiakkaina.pdf/36e2f2b3-8320-f8c0-9aca-22e98cdeea4c/33-
2018-Turvapaikanhakijat+oikeusavun+asiakkaina.pdf.pdf?version=1.0. Hänvisat 26.3.2019.
135 Wahlbeck, Östen (2018), To Share or Not to Share Responsibility? Finnish Refugee Policy and the Hesitant Support for a 
Common European Asylum System. Journal of Immigrant & Refugee Studies, June 2018. 19 pp. https://www.tandfonline.com/
doi/pdf/10.1080/15562948.2018.1468048?needAccess=true. Hänvisat 18.3.2019. (Tillgänglig endast på engelska.)   
136 Euroopan muuttoliikeverkosto / Väänänen, Johanna & Brewis, Kielo (2018), Turvapaikanhakijamäärien vaihtelu vuosina 
201Europeiska migrationsnätverket / Väänänen, Johanna & Brewis, Kielo (2018), Turvapaikanhakijamäärien vaihtelu vuosina 
2014–2016: Euroopan Unionin jäsenmaiden toimet - Suomen kansallinen raportti. EMN-tutkimus 3/2017. Helsingfors: 
Europeiska migrationsnätverket (EMN). http://www.emn.fi/files/1820/EMN_Changing_influx_of_asylum_seekers_EN_FI.pdf. 
Hänvisat 18.3.2019.  
137 European Migration Network (2018), Changing Influx of Asylum Seekers 20142016, Synthesis Report for the EMN Study. 
Brussels. European Migration Network (EMN). 

https://www.utu.fi/sites/default/files/public%3A//media/file/RPR_1_2018.pdf
https://www.utu.fi/sites/default/files/public%3A//media/file/RPR_1_2018.pdf
https://tietokayttoon.fi/documents/1927382/2116852/33-2018-Turvapaikanhakijat+oikeusavun+asiakkaina.pdf/36e2f2b3-8320-f8c0-9aca-22e98cdeea4c/33-2018-Turvapaikanhakijat+oikeusavun+asiakkaina.pdf.pdf?version=1.0
https://tietokayttoon.fi/documents/1927382/2116852/33-2018-Turvapaikanhakijat+oikeusavun+asiakkaina.pdf/36e2f2b3-8320-f8c0-9aca-22e98cdeea4c/33-2018-Turvapaikanhakijat+oikeusavun+asiakkaina.pdf.pdf?version=1.0
https://tietokayttoon.fi/documents/1927382/2116852/33-2018-Turvapaikanhakijat+oikeusavun+asiakkaina.pdf/36e2f2b3-8320-f8c0-9aca-22e98cdeea4c/33-2018-Turvapaikanhakijat+oikeusavun+asiakkaina.pdf.pdf?version=1.0
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15562948.2018.1468048?needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15562948.2018.1468048?needAccess=true
http://www.emn.fi/files/1820/EMN_Changing_influx_of_asylum_seekers_EN_FI.pdf


34

Årlig rapport om migration och asyl – Finland 2018

48 %

I Finland omplaceras personer som FN:s flykting-
kommissariat (UNHCR) betraktar som flyktingar el-
ler andra utlänningar som är i behov av internatio-
nellt skydd som kvotflyktingar. UNHCR föreslår en 
omplacering av personer som flytt från sitt hemland 
till ett annat land, i allmänhet nära hemlandet, där 
de dock inte kan bosätta sig permanent. Kvotflyk-
tingar bor exempelvis på flyktingläger. Riksdagen 
fastställer varje år i statsbudgeten hur många kvot-
flyktingar Finland ska ta emot följande år. Minister-
arbetsgruppen för migration utarbetar ett förslag till 
regeringen om regional inriktning av flyktingkvoten. 
Inrikesministern fastställer förslaget.

Finlands flyktingkvot var år 2018 lika stor som året 
innan: Finland förband sig igen att ta emot 750 kvot-
flyktingar.139 Denna kvot inriktades så att 530 syrian-
ska flyktingar från Turkiet och 120 kongolesiska flykt-
ningar från Zambia väljs till Finland. Vidare beslutades 
att Finland tar emot hundra nödfall utan begränsning-
ar med avseende på region eller nationalitet. I enlig-
het med inriktningsbeslutet gjorde Migrationsverket två 
intervjuresor till Ankara, där 525 syrianska flyktingar 
valdes och en intervjuresa till Zambia, där 125 kong-
oleser valdes för mottagning. Dessutom valde Finland 
utifrån dokument hundra flyktingar som UNCHR defi-
nierat som brådskande nödfall och som representerar 
olika nationaliteter. Således uppfylldes Finlands flyk-
tingkvot helt och hållet. Finland beviljar de valda per-
sonerna uppehållstillstånd och behövliga resedokument 
innan de kommer till Finland. Av de 750 kvotflyktingar 
som valts till Finland hann 438 anlända under 2018, 
och resten anländer under 2019.140 

4.2. Kvotflyktingar

KVOTFLYKTINGARNA I DEN OFFENTLIGA 
DISKUSSIONEN OCH I MEDIERNA

År 2018 föreslog flera aktörer att Finland ska hö-
ja sin flyktingkvot. En höjning av EU-medlemslän-
dernas flyktingkvot ansågs i allmänhet gå hand i 
hand med en grundlig reform av den europeiska 
migrationspolitiken. Den humanitära invandringen 
till Europa, som för tillfället fungerar huvudsakligen 
via smugglingsnätverk längs med farliga rutter, or-
sakar mänskliga tragedier, vilket tusentals drunk-
ningsfall på Medelhavet har utvisat. En lösning på 
problemet ansågs vara att förstärka bevakningen 
av Europas yttre gränser och samtidigt öka antalet 
kvotflyktingar, varvid tyngdpunkten inom humani-
tär invandring förskjuts från asylsökande till kvot-
flyktingar. Exempelvis inrikesminister Kai Mykkänen 
talade för en reform av denna typ.141 På somma-
rens Suomi Areena-debattforum understödde ord-
förandena för alla riksdagspartier förutom Sann-
finländarna och De blå förslaget att höja Finlands 
flyktingkvot från 750.142  

UTVECKLINGSARBETE SOM GÄLLER 
KVOTFLYKTINGAR

Även år 2018 genomfördes flera projekt som gäll-
de kvotflyktingar med hjälp av finansiering från 
Europeiska unionens asyl-, migrations- och inte-
grationsfond (AMIF). En del av projekten var re-
gionala, såsom Ålands landskapsregerings projekt 
Turvasatama, där myndigheterna och aktörer in-
om den tredje sektorn tillsammans utvecklar sys-
temet för mottagning och integration av flykting-
ar på Åland. Flera riksomfattande projekt strävade 
bl.a. efter att utveckla placeringen av kvotflykting-
ar i kommunerna. Som exempel kan nämnas Mig-
rationsverkets projekt II för kvotflyktingar och 
placering i kommunerna. Migrationsverket vida-
reutvecklade också kulturorienteringsutbildningen 
för kvotflyktingar. Kulturorienteringsutbildning-
en för de kvotflyktingar som väljs till Finland 
2018–2021 utgör en fortsättning på Migrations-
verkets tidigare kulturorienteringsprojekt. Projek-
tet POKE- Pakolaistaustaisten ohjauksen ke-
hittäminen, som administreras av NTM-centralen 
i sydöstra Finland men som med tanke på målgrup-
pen är ett riksomfattande projekt, strävar efter att 
skapa snabbare vägar till utbildning och sysselsätt-
ning för invandrare med kvotflyktingsbakgrund.143 

  

138 Mansikkamäki, Suvi-Tuuli; Houtsonen, Jarmo & Laitinen, Kari (2018), Poliisin tietoon tullut turvapaikanhakijoihin liittyvä 
rikollisuus 2016. . Tammerfors: Polisyrkeshögskolan. Polisyrkeshögskolans rapporter 129. https://www.theseus.fi/bitstream/
handle/10024/144663/Polamk_rap129_verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Hänvisat 18.3.2019.
139 Finlands årliga flyktingkvot har varit 750 personer sedan 2001, med undantag för 2014 och 2015, då flyktingkvoten höjdes 
med 300 personer på grund av krisen i Syrien.  
140 Källa: Migrationsverkets asylenhet, e-post 21.1.2019.
141 HS 14.6.2018: Sisäministeri Mykkänen haluaa lisää kiintiöpakolaisia ja tiukempaa valvontaa EU:n ulkorajoille.
142 Kaleva 17.7.2018: Suurin osa puoluepomoista nostaisi pakolaiskiintiötä - sote kuumensi kesätentissäkin tunteita.
143 Op. cit. Asyl-, migrations- och integrationsfondens projekt, uppdaterad 18.2.2019.

Finland som mest cirka 30 000 och som minst cirka 
20 000. Såväl offren som de misstänkta var oftast 
unga män. Bakom brott som begås vid förläggningar 
ligger ofta kulturella och religiösa meningsskiljaktig-
heter, som orsakar problem mellan invånarna. En an-
nan källa till problem som framkom i undersökning-
en var att en del av de asylsökande var missnöjda 
med förhållandena vid förläggningen. Missnöjet tar 
sig ibland uttryck som brott som riktar sig mot för-
läggningarna och deras personal.138 
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4.3. Mottagning 

Antalet personer i mottagningssystemet mins-
kade år 2018. I början av året omfattade mottag-
ningssystemet 13 363 personer och i slutet av året 
omfattade det 10 677 personer. Antalet förläggningar 
skars under året ned från 56 till 49. Cirka 35 procent 
av alla personer som var registrerade i mottagnings-
systemet hade privat inkvartering. Förvarskapacite-
ten ökades från 70 till 109 platser.144  

I kapitlet om asylsökande ovan har det konstate-
rats att närmare hälften av alla asylansökningar som 
lämnades in år 2018 var nya ansökningar. På mot-
tagningssidan återspeglade detta sig på så sätt att 
många av de asylsökande som kom till Finland 
år 2015 fortfarande bodde på en förläggning år 
2018. På grund av det stora antalet nya ansökningar 
minskade inte antalet personer i mottagningssyste-
met i samma proportion som det årliga antalet asyl-
sökande efter rekordåret 2015.145  

144 Källa: Migrationsverkets mottagningsenhet, e-post 17.12.2018.
145 I kapitlet om asylsökande ovan behandlas de ändringar som föreslås i behandlingen av nya ansökningar.
146 Källa: Migrationsverkets mottagningsenhet, e-post 17.12.2018; Op. cit. Asyl-, migrations- och integrationsfondens projekt, 
uppdaterad 18.2.2019. 
147 Källa: Migrationsverkets mottagningsenhet, e-post 17.12.2018.
148 Källa: Migrationsverkets mottagningsenhet, e-post 17.12.2018.
 

Personer som omfattades av 
mottagningstjänster 2016–2018

2018

10 700

2016

19 550

2017

13 400

Källa: Migrationsverket

■ Vastaanotto- 
palveluiden  
piirissä olevat 
henkilöt 31.12.

UTVECKLINGSARBETE SOM GÄLLER 
MOTTAGNING

Migrationsverkets OSAKA-projekt fokuserar på ar-
bets- och studieverksamhet för asylsökande 
och på kompetenskartläggning. Inom projektet 
utvecklas arbets- och studieverksamhet och annan 
aktiverande verksamhet som ordnas på förläggning-
arna för att stöda de asylsökandes funktionsförmå-
ga och aktivitet. I syfte att samla in de resultat som 
nåtts inom arbets- och studieverksamheten och in-
formation om personernas tidigare utbildning och 
arbetserfarenhet strävar man efter att systematise-
ra kartläggningen av de asylsökandes kompetens. 
Projektet inleddes i april 2018 och det pågår fram 
till september 2019. Projektet får finansiering från 
Europeiska unionens asyl-, migrations- och integra-
tionsfond (AMIF).146 

Migrationsverkets projekt ONE går ut på att utveckla 
den allmänna juridiska rådgivning som erbjuds 
på förläggningarna. Projekthelheten strävar efter 
att säkerställa tillgången till och kvaliteten på den-
na allmänna juridiska rådgivning genast i början av 
asylprocessen på ett så kostnadseffektivt sätt som 
möjligt och genom att engagera de sökande att ta 
del av rådgivningen. Projektet inleddes i mars 2018 
och det pågår fram till januari 2020. Projektet får fi-
nansiering från Europeiska unionens asyl-, migra-
tions- och integrationsfond (AMIF).147 

De invandringsrelaterade beredskapsplanerna 
uppdaterades på nationell och lokal nivå. Den 
fördröjda vård- och landskapsreformen har brom-
sat upp planeringen på regional nivå. År 2018 in-
förde Migrationsverket tillsammans med de övriga 
myndigheterna årliga invandringsrelaterade bered-
skapsövningar.148 
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5. Ensamkommande minderåriga asylsökande149  
och andra personer i utsatt ställning

5.1. Ensamkommande 
minderåriga

Sammanlagt 109 minderåriga som anlänt till 
Finland utan vårdnadshavare sökte asyl i Fin-
land under 2018. Denna siffra är lägre än någon-
sin tidigare under 2010-talet. 

149 På engelska är den motsvarande termen ”unaccompanied minor”. I Finland används både termen ”yksin tullut alaikäinen” 
(ensamkommande minderårig) och ”ilman huoltajaa oleva alaikäinen” (minderårig utan vårdnadshavare). Den senaste 
versionen av EMN:s ordlista Invandrings- och asylordlista, version 6.0: finskspråkig upplaga innehåller bägge termerna. 
Termerna används som synonymer. Genom att välja termen ”yksin tullut alaikäinen” kan man också betona att den 
minderåriga har kommit till Finland ensam och att hans eller hennes asylansökan således behandlas separat och inte i 
anslutning till någon vuxens ansökan, och med termen ”ilman huoltajaa oleva alaikäinen” kan man betona att den minderåriga 
vid tidpunkten i fråga befinner sig i Finland utan vårdnadshavare.
150 Källa: Migrationsverkets asylenhet, e-post 13.12.2018.
151 Källa: Migrationsverkets asylenhet, e-post 25.3.2019.
  

Ensamkommande minderåriga asylsökande 
2014–2018

Källa: Migrationsverket

2014        2015        2016        2017       2018

179

De ensamkommande minderåriga kom oftast från 
Irak (18 minderåriga asylsökande), Afghanistan 
(12 minderåriga), Somalia (11 minderåriga) ja Sy-
rien (10 minderåriga).  

Sammanlagt fattades 105 beslut som gällde ensam-
kommande minderåriga asylsökande. Totalt 81 
procent av de beslut som fattades var positiva. 
Det innebär i praktiken 85 positiva beslut om uppe-
hållstillstånd. I 29 fall av dessa beviljades asyl, i 38 
fall sekundärt skydd och i 18 fall uppehållstillstånd 
på någon annan grund än internationellt skydd. Med 
uppehållstillstånd som beviljas på annan grund än 
internationellt skydd avses i fråga om ensamkom-
mande minderåriga i allmänhet ett uppehållstillstånd 
som beviljas av individuella mänskliga orsaker. Up-

pehållstillstånd kan beviljas på basis av individuella 
mänskliga orsaker i sådana fall där inga grunder för 
beviljande av internationellt skydd föreligger men 
det av annan orsak skulle vara mänskligt sett oskä-
ligt att återsända personen till hemlandet. När det 
gäller minderåriga utan vårdnadshavare är situatio-
nen ofta den att det är oklart vem som skulle ta hand 
om den minderåriga om han eller hon återvände till 
sitt hemland. Antalet negativa beslut i första instans 
för minderåriga asylsökande var 2. Totalt 13 ansök-
ningar förföll och 5 ansökningar avvisades på grund 
av att en annan EU-medlemsstat ansvarade för av-
görandet av asylansökan.

UTVECKLINGSRIKTNINGAR I FRÅGA OM 
ENSAMKOMMANDE MINDERÅRIGA

Migrationsverkets asylenhet uppdaterade sina anvis-
ningar om hur omskärning av flickor (FGM) ska be-
handlas i asylprocessen. Den största ändringen i de 
nya anvisningarna är att när det gäller minderåri-
ga flickor utreds omskärningstemat nu på myn-
digheternas initiativ, om man vet att denna tradi-
tion förekommer på den sökandes hemort eller inom 
befolkningsgruppen i fråga. Temat utreds i fråga om 
både ensamkommande minderåriga och minderåri-
ga som ansöker om asyl tillsammans med sina för-
äldrar. Alla överinspektörer vid asylenheten har ut-
bildats i anvisningens innehåll.150  

Migrationsverket utarbetade också en anvisning om 
hur tvångsäktenskap ska behandlas i asylprocessen. 
I anvisningen anses för första gången att äktenskap 
som ingås av minderåriga inte kan godkännas 
över huvud taget. Tidigare förhöll man sig till bar-
näktenskap från fall till fall beroende på lagstiftning-
en i utreselandet.151    

NTM-centralen i Nyland inledde projektet TUKENA, 
som går ut på att utveckla det traumamedvet-
na arbetet och stärka kompetensen i fråga om 
psykosocialt stöd vid förläggningar som är av-
sedda för minderåriga utan vårdnadshavare. In-
om ramen för projektet utvecklas också ett övergri-
pande samarbete mellan kommunerna och boende-

109196

3 024

401
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enheterna för att förbättra de ungas välbefinnande, 
kartlägga tjänsterna och förebygga marginalisering. 
Projektet inleddes i mars 2018 och det pågår fram 
till februari 2020. Projektet får finansiering från EU:s 
asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF).152  

UNDERSÖKNINGAR OM 
ENSAMKOMMANDE MINDERÅRIGA

Arbets- och näringsministeriet har i samarbete med 
social- och hälsovårdsministeriet beställt en utred-
ning, Edustajat lapsen edun takaajina: Ilman 
huoltajaa turvapaikanhakijoina saapuneiden 
alaikäisten edustajajärjestelmä, för att kartläg-
ga systemet med företrädare för barn som kommit 
ensamma till landet. I utredningen konstateras att 
fördelarna med företrädarsystemet är att en före-
trädare kan förordnas snabbt, kunniga företrädare 
engageras i sitt uppdrag och kostnaderna är relativt 
låga. Nackdelar med modellen är att samordningen 
är fördelad mellan två förvaltningsområden, företrä-
darnas oavhängighet kan vara bristfällig och att det 
finns brister i utbildningen, behörighetskraven och 
den externa övervakningen. Detta har ställvis för-
svagat företrädarsystemets kvalitet, i synnerhet då 
antalet ensamkommande minderåriga ökar. I utred-
ningen föreslås att systemet utvecklas bl.a. så att 
bestämmelserna om företrädarnas uppgiftsbeskriv-
ning och behörighetskrav preciseras, antalet minder-
åriga som en företrädare får företräda begränsas och 
övervakningen av företrädarverksamheten överförs 
på en enda myndighet.153 

I den nationella rapport som Finlands nationella kon-
taktpunkt i Europeiska migrationsnätverket samman-
ställt, Yksin tulleet alaikäiset turvapaikka- ja 
oleskelulupaprosessin jälkeen, analyseras situa-
tionen för minderåriga som kommit ensamma till Fin-
land och som fått ett positivt eller negativt beslut. I 
rapporten redogörs för omsorgs- och boendearrang-
emangen samt integrationen bland ensamkommande 
minderåriga som fått ett positivt beslut. Vidare be-
handlas olika förfaranden för återsändande av min-
deråriga som fått ett negativt beslut och förfaran-
det i fråga om ensamkommande minderåriga som 
inte kan återsändas. Rapporten beskriver också hur 
man gör när de minderåriga fyller 18 år. I det sista 
avsnittet i rapporten behandlas fall där minderåriga 
har försvunnit.154 

I Europeiska migrationsnätverkets jämförelserap-
port på EU-nivå, Approaches to Unaccompanied 
Minors Following Status Determination in the 
EU plus Norway, analyseras situationen för ensam-
kommande minderåriga som fått ett positivt eller ne-
gativt beslut i Europeiska unionen och i Norge. I rap-
porten behandlas medlemsländernas förfaranden när 
det gäller dels ensamkommande minderårigas inte-
gration efter ett positivt beslut, dels återsändande 
av minderåriga som fått ett negativt beslut. Rappor-
ten beskriver också vilka förfaranden som tillämpas i 
fråga om ensamkommande barn som inte kan åter-
sändas och hur man gör när de minderåriga fyller 
18 år. Rapporten behandlar också fall där minderår-
iga försvunnit.155 

152 Op. cit. Asyl-, migrations- och integrationsfondens projekt, uppdaterad 18.2.2019. 

153 Lundqvist, Kia; Toivonen, Virve-Maria; Saari, Joona; Halttunen, Timo; Qvist, Leena-Maija; Mikkonen, Anna & 
Castrén, Elina (2018), Edustajat lapsen edun takaajina: Ilman huoltajaa turvapaikanhakijoina saapuneiden alaikäisten 
edustajajärjestelmä. Helsingfors: Arbets- och näringsministeriet. Arbets- och näringsministeriets publikationer 26/2018. . 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161040/TEMrap_26_2018_Edustajat%20Lapsen%20edun%20takaajina.
pdf?sequence=1&isAllowed=y. Hänvisat 5.2.2019.
154 Europeiska migrationsnätverket / Väänänen, Johanna; Saastamoinen, Jutta & Brewis, Kielo (2018), Yksin tulleet alaikäiset 
turvapaikka- ja oleskelulupaprosessin jälkeen: Menettelytavat Euroopan unionin jäsenmaissa ja Norjassa - Suomen kansallinen 
raportti. EMN-tutkimus 4/2017. Helsingfors: Europeiska migrationsnätverket (EMN). http://www.emn.fi/files/1855/EMN_UAM_
EN_FI_NETTI3.pdf. Hänvisat 27.3.2019.
155 European Migration Network (2018), Approaches to Unaccompanied Minors Following Status Determination in the EU plus 
Norway - Synthesis Report. Brussels: European Migration Network (EMN). http://www.emn.fi/files/1856/00_eu_synthesis_report_
unaccompanied_minors_2017_en.pdf. Hänvisat 27.3.2019. (Jämförelserapporten tillgänglig endast på engelska.)

http://www.emn.fi/files/1855/EMN_UAM_EN_FI_NETTI3.pdf
http://www.emn.fi/files/1855/EMN_UAM_EN_FI_NETTI3.pdf
http://www.emn.fi/files/1856/00_eu_synthesis_report_unaccompanied_minors_2017_en.pdf
http://www.emn.fi/files/1856/00_eu_synthesis_report_unaccompanied_minors_2017_en.pdf
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5.2. Andra personer i utsatt 
ställning

Utbildningen om hur man ska behandla frå-
gor som rör en persons kön, könsidentitet och 
sexuella läggning i asylprocessen utökades år 
2018. Vid Migrationsverkets asylenhet började man 
utbilda överinspektörerna med hjälp av Europeiska 
stödkontoret för asylfrågor EASO:s utbildningsmodul 
Gender, Gender identity and Sexual orientation.156 

Stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors inledde ett 
rehabiliteringsprojekt för krigstraumatiserade, 
SOKU. Projektet erbjuder krigstraumatiserade kvot-
flyktingar poliklinisk, psykiatrisk öppenvård. Vidare 

156 Källa: Migrationsverkets asylenhet, e-post 13.12.2018.
157 Op. cit. Asyl-, migrations- och integrationsfondens projekt, uppdaterad 18.2.2019.  

erbjuds kommunernas anställda utbildning, konsul-
tering och arbetshandledning. Verksamheten stöder 
tillgodoseendet av rättigheterna enligt flyktingavta-
let för kvotflyktingar till fullo, så att kvotflyktingarna 
integreras på ett hållbart sätt i det finländska sam-
hället. Krigstrauman kräver specialiserad vård, efter-
som patientens situation lätt blir kronisk. Obehand-
lade krigstrauman utgör ett klart hinder för perso-
nen att lära sig nytt och därmed också för hans eller 
hennes integration. Obehandlade trauman får ofta 
konsekvenser som sträcker sig över en generation, 
eftersom en förälders nedsatta funktionsförmåga di-
rekt påverkar barnens välbefinnande i familjen. Pro-
jektet inleddes i april 2018 och det pågår fram till juli 
2020. Projektet får finansiering från EU:s asyl-, mig-
rations- och integrationsfond (AMIF).157 
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6. Integration

ÄNDRINGAR I LAGSTIFTNINGEN 
OM INTEGRATION OCH ANDRA 
UTVECKLINGSRIKTNINGAR

Utbildning

Utbildningssatsningar gjordes för att främja invand-
rarnas integration. En ändring i lagen om grund-
läggande utbildning trädde i kraft 1.1.2018.158 
Genom ändringen förnyades den grundläggande ut-
bildningen för invandrare som inte längre är i läro-
pliktsåldern. Lagändringen gör det möjligt att byg-
ga upp en mer individuell studieplan och att ord-
na praktikperioder i arbetslivet. Målet med refor-
men är att göra det möjligt för invandrare med låg 
utbildningsnivå att delta i utbildning på lämplig ni-
vå och erbjuda dem faktiska möjligheter att avläg-
ga lärokursen för grundläggande utbildning. Genom 
ändringen i lagen om grundläggande utbildning in-
förlivades undervisningen i läs- och skrivfärdighe-
ter i den grundläggande utbildningen för vuxna in-
vandrare, medan den tidigare ordnades som en del 
av den integrationsutbildning som administreras av 
arbets- och näringsministeriet. Den läsfärdighetspe-
riod som införlivas i den grundläggande utbildningen 
för vuxna stärker inlärningen av läs- och skrivfär-
dighet och språkinlärningen bland invandrare som 
inte längre är i läropliktsåldern på en nivå som gör 
det möjligt att fortsätta studera ända fram till ett 
avgångsbetyg från den grundläggande utbildning-
en. Efter avgångsbetyget kan personen söka in till 
studier på andra stadiet. Utbildningen är avsedd för 
personer som saknar sådant kunnande som motsva-
rar den finländska grundläggande utbildningen.159 

En ändring i lagen om fritt bildningsarbete 
trädde i kraft  1.1.2018.160 I och med lagändring-
en finansierar staten fullt ut en invandrares utbild-
ning vid ett medborgarinstitut, en folkhögskola, ett 
sommaruniversitet eller en studiecentral, förutsatt 
att utbildningen har godkänts i integrationsplanen. 
Utbildningen är avsedd särskilt för personer som 
behöver flexibla studievägar eller deltidsutbildning. 
Genom denna reform skapades bl.a. en möjlig-
het till läsfärdighets- och språkutbildning för hem-
maföräldrar som tidigare fallit utanför utbildnings-

systemet. Lagen gör det möjligt för invandrare att 
under integrationsperioden delta i avgiftsfri utbild-
ning i läs- och skrivfärdighet och språkutbildning i 
finska/svenska.161 

En ny lag om yrkesutbildning trädde i kraft  
1.1.2018.162 Lagen stöder på många sätt yrkesutbild-
ningsvägen för studerande med invandrarbakgrund. För 
alla studerande utarbetas en personlig utvecklingsplan 
för kunnandet, där man utreder och erkänner den stu-
derandes tidigare förvärvade kunnande och antecknar 
individuella mål samt nödvändiga handlednings- och 
stödåtgärder. De gemensamma examensdelarna som 
ingår i den yrkesinriktade grundexamen garanterar att 
alla som avlagt examen oberoende av examen har de 
grundläggande färdigheter som behövs i arbetslivet 
och det övriga livet samt lika goda färdigheter för livs-
långt lärande. Det flexibla ansökningssystemet till yr-
kesutbildning året runt snabbar upp invandrarnas ut-
bildningsvägar. Utbildning som ordnas på arbetsplat-
sen ger allt bättre möjligheter för den studerande att få 
kontakter till arbetslivet redan under utbildningen och 
att komma in i arbetslivet efter utbildningen. Språk-
färdighetskravet vid ansökan till yrkesutbildning har 
slopats för att undvika att kravet blir ett hinder för ut-
bildning och på så sätt ökar risken för invandrarna att 
falla utanför utbildningssystemet. Det är meningen att 
invandrare ska kunna delta i yrkesutbildning även om 
deras kunskaper i finska eller svenska tills vidare inte 
är särskilt avancerade. Det anses att deras språkfärdig-
het utvecklas automatiskt under studierna. Dessutom 
erbjuder den handledande utbildningen för yrkesutbild-
ning (VALMA) invandrare en möjlighet att förbättra si-
na grund- och studiefärdigheter och kunskaper i finska. 
VALMA-utbildningen tar högst ett år i anspråk, men de 
studerande kan övergå till examensinriktad utbildning 
när de vet vilken bransch de vill studera inom och har 
de studiefärdigheter som krävs.163

Undervisnings- och kulturministeriet publicerade år 
2017 rapporten Studiegångar och integrering – smärt-
punkter och åtgärdsförslag. I denna fastställdes ett mål 
att alla barn som talar ett främmande språk ska delta i 
småbarnsfostran åtminstone på deltid.164 I enlighet med 
detta åtgärdsförslag inledde regeringen hösten 2018 
ett försök med avgiftsfri småbarnsfostran på del-

158 Ändring av lagen om grundläggande utbildning 1507/2016. EMN redogör för godkännandet av lagförslaget och beredningen av 
dess ikraftträdande i sina rapporter om migrations- och asylpolitik för 2016 och 2017.
159 Källa: Undervisnings- och kulturministeriet, e-post 18.12.2018. 
160 Lagen om ändring av lagen om fritt bildningsarbete 965/2017. EMN redogör för godkännandet av lagförslaget och beredningen av 
dess ikraftträdande i sin rapport om migrations- och asylpolitiken för 2017.
161 Källa: Undervisnings- och kulturministeriet, e-post 18.12.2018.
162 Lagen om yrkesutbildning 531/2017. EMN redogör för godkännandet av lagförslaget och beredningen av dess ikraftträdande i sin 
rapport om migrations- och asylpolitiken för 2017.  
163 Källa: Undervisnings- och kulturministeriet, e-post 11.1.2019; Utbildningsstyrelsen, e-post 17.1.2019.  
164 Undervisnings- och kulturministeriet (2017), Studiegångar och integrering – smärtpunkter och åtgärdsförslag II, Undervisnings- 
och kulturministeriets publikationer 2017:5. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-451-1. Hänvisat 26.3.2019.
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tid för femåringar. Sammanlagt 19 kommuner deltog 
i försöket, som omfattar omkring en femtedel av ålder-
sklassen. Syftet med försöket är att öka andelen fem-
åringar som deltar i småbarnsfostran.165 

SYSSELSÄTTNING

Försöket KOTO-SIB, som inleddes år 2016, fortsat-
te.166 Det är ett program för snabb utbildning och sys-
selsättning av invandrare, där man utnyttjar SIB-mo-
dellen för social investering (Social Impact Bond). Det 
är fråga om ett resultatbaserat finansieringsavtal, där 
privata och institutionella aktörer finansierar projekt 
som skapar välfärd – i detta fall sysselsättning bland 
invandrare. Med andra ord är det inte staten som bär 
risken när det gäller försökets framgång. Syftet med 
investeringsmodellen är att den ska leda till bespa-
ringar för staten, och en del av besparingarna återbe-
talas till investerarna efter ett framgångsrikt projekt. 
Målgruppen i försöket Koto-SIB består av 17–63-åri-
ga invandrare som är arbetslösa arbetssökande. Målet 
med projektet är att snabbt sysselsätta 2 000–2 500 
invandrare. Fram till oktober 2018 har 1 173 invand-
rare inlett försöket. Totalt 351 har fått arbete, och av 
dessa har 70 % fått fast anställning och 75 % heltids-
anställning. Projektet upphör år 2019.167

En del av potentialen hos de utländska experter som 
bor i Finland utnyttjas fortfarande inte. Inom ramen 
för programmet Talent Boost utvecklades metoder för 
att effektivare sammanföra företag och utländ-
ska experter. Business Finland tar t.ex. fram verk-
tyg för att locka små och medelstora företag till att 
anställa internationella experter i syfte att effektivise-
ra deras tillväxt och internationalisering. I de största 
städerna utvecklas också Talent Hubs, som ska sam-
manföra företag, internationella experter, universitet 
och innovationsplattformer.168 

Systemet med erkännande av examina som av-
lagts utomlands ska bli lättare och tydligare. 
Utbildningsstyrelsen publicerade år 2018 guiden Att 
bli lärare i Finland med en utländsk utbildning.169 Där-

till ordnade Utbildningsstyrelsen i november 2018 ett 
seminarium om erkännande av examina som avlagts 
utomlands och utländska utbildningssystem. Under 
seminariet diskuterades i synnerhet utbildningssyste-
men i Irak, Turkiet, Algeriet, Marocko och Tunisien.170 

ALLMÄNNA UTVECKLINGSRIKTNINGAR 
SOM GÄLLER INTEGRATION  

År 2018 bereddes vid arbets- och näringsministeriet 
en ny lag om främjande av integration. Lagförslaget 
överlämnades till riksdagen 5.7.2018. Avsikten var 
att den nya lagen skulle träda i kraft i samband med 
landskapsreformen 1.1.2021. Förslaget grundade sig 
på de riktlinjer för den s.k. landskapsreformen som 
regeringen drog upp år 2016, dvs. riktlinjerna för vil-
ka uppgifter som ska överföras på landskapen från 
början av 2021.171 Eftersom det i slutet av 2018 
fortfarande var oklart huruvida landskapsrefor-
men kommer att genomföras är även den nya 
integrationslagens framtid osäker.

I september 2018 ordnades ett riksomfattande sto-
revenemang kring integration, mässan Integra-
tion 2018. Den två dagar långa mässan samlade cir-
ka 1 000 experter som arbetar med integration inom 
den offentliga, privata och tredje sektorn. Arrangö-
rerna ville samla alla som arbetar med integrations-
frågor under samma tak efter att man märkt att ak-
törerna på fältet ofta utför överlappande arbete och 
att bästa praxis inte alltid sprids så effektivt som möj-
ligt. Huvudansvariga för evenemanget var arbets- och 
näringsministeriet, inrikesministeriet och Helsingfors 
stad. Förutom ministerier och städer medverkade ock-
så flera organisationer och projekt i mässan.172 

UTVECKLINGSARBETE SOM GÄLLER 
INTEGRATION

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) fi-
nansierade flera integrationsprojekt år 2018. Genom 
projekten stödde man t.ex. familjers integration. Som 
exempel kan nämnas Rädda Barnen rf:s projekt, där 

165  Undervisnings- och kulturministeriet (2019), Studiegångar och integrering – smärtpunkter och åtgärdsförslag III, 
Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2019:1. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-613-3. Hänvisat 26.3.2019.; 
Yle 1.8.2018: Yli 12 000 viisivuotiasta saa tänä syksynä varhaiskasvatusta ilmaiseksi - “Ulos jäävät usein ne, joille 
kasvatuksesta olisi eniten hyötyä”. 
166 EMN har redogjort för inledningen av försöket i sin rapport om migrations- och asylpolitiken för 2016.
167 Källa: Arbets- och näringsministeriet, e-post 17.1.2019. 
168 Källa: Arbets- och näringsministeriet, e-post 3.1.2019. 
169 Utbildningsstyrelsen (2018), Att bli lärare i Finland med en utländsk utbildning: Erkännande av en lärarutbildning som 
avlagts utomlands.  https://www.oph.fi/download/194236_Att_bli_larare_i_Finland_med_en_utlandsk_utbildning.pdf. Hänvisat 
19.3.2019. 
170 Utbildningsstyrelsen, Seminarium 1.11.2018: Erkännande av examina som avlagts utomlands vid Utbildningsstyrelsen 
och information om utländska utbildningssystem – Irak, Syrien, Turkiet, Algeriet, Marocko och Tunisien https://www.oph.fi/
download/193028_OHJELMA_1.11.2018_Tutkintojen_tunnustaminen_ja_ulkomaiset_koulutusjarjestelm.pdf
171 Källa: Arbets- och näringsministeriet, e-post 31.12.2018.
172 Källa: Arbets- och näringsministeriet, e-post 31.12.2018; Inrikesministeriets meddelande 14.6.2018: Det 
riksomfattande storevenemanget Integration 2018 bemöter integrationsfältets behov. https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/
asset_publisher/1410869/valtakunnallinen-suurtapahtuma-integration-2018-vastaa-kotouttamiskentan-tarpeisiin?_101_
INSTANCE_3wyslLo1Z0ni_languageId=sv_SE. Hänvisat 26.3.2019
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grupp- och familjespecifikt frivilligarbete be-
drivs till stöd för integrationsprocessen i famil-
jer med flyktingbakgrund. I projektet utvecklas ett 
professionellt styrt frivilligarbete till stöd för barnfa-
miljer med flyktingbakgrund. Syftet är att stärka fa-
miljernas nätverk och erbjuda upplevelser av ge-
menskap. Målregionerna för projektet, som inleddes 
i mars 2018, var Mellersta Finland och Norra Finland. 
Projektet pågår fram till februari 2020. Även vid Tam-
merfors yrkeshögskola bedrivs ett projekt som stöder 
invandrarfamiljers integration genom en familjeträ-
ningsmodell som bygger på kamratstöd. Inom ra-
men för projektet utvecklas för Birkalandsregionen en 
kamratstödsmodell för familjeträning, där invandra-
re får handledning i förlossning, amning, barnavård, 
föräldraskap, levnadssätt och familjens vardag. Syftet 
med integrationsprojektet är också att stärka invand-
rarnas språkkunskap och demokratifostran. Stiftelsen 
Kyrkans Utlandshjälps projekt Suomen kieli sanoo 
tervetuloa 2: Osallisuuden kieltä oppimassa är 
en fortsättning på ett tidigare projekt, Suomen kieli 
sanoo tervetuloa. I den andra delen av projektet, som 
inleddes i april 2018, läggs fokus på inlärning av det 
demokratiska språket. Den viktigaste målgruppen i 
projektet är ensamkommande ungdomar som nyss 
blivit vuxna och småbarnsmammor. Under 2018 in-
leddes också flera regionala integrationsprojekt som 
strävar efter att stärka invandrarnas integration och 
delaktighet i allmänhet, t.ex. Hyvinge stads projekt 
Koti Hyvinkäällä och Jyväskylä stads utvecklings-
projekt Kotoisa, som främjar tredjelandsmedbor-
gares bosättning och delaktighet.173 

UNDERSÖKNINGAR OM INTEGRATION

OECD publicerade hösten 2018 en rapport om 
invandrarnas integration i Finland. I rappor-
ten Working Together for Local Integration of Mig-
rants and Refugees analyseras integrationsprocessen 
med fokus på arbetsmarknadsintegrationen. Rappor-
ten innehåller också jämförelseuppgifter från andra 
OECD-länder. Enligt rapporten måste Finland foku-
sera särskilt på invandrarkvinnornas och deras barns 
integration. Det konstateras dock att Finland är på 
rätt spår gällande sina integrationsreformer. I rap-
porten nämns flera innovativa åtgärder som har in-
förts i Finland efter år 2015, t.ex. SIB-modellen för 

integration och effektiviseringen av språkutbildning-
en.174 En finskspråkig sammanfattning av rapporten 
har utarbetats och publicerats av Enheten för stads-
forskning och -statistik vid Helsingfors stadskansli 
som en del av enhetens serie Työpapereita (behand-
las närmare nedan).  

Elina Turjanmaa utreder i sin undersökning Helpom-
paa olla omien kanssa?: Maahanmuuttajanuor-
ten ja suomalaistaustaisten nuorten väliset ka-
verisuhteet Turussa, Raisiossa ja Uudessakau-
pungissa hurdana relationer det råder mellan ung-
domar med utländsk bakgrund och ungdomar med 
finländsk bakgrund i Åbo, Reso och Nystad. Under-
sökningen utgör en del av projektet Sata omenapuuta 
- moninuorinen Suomi. Målet med projektet har varit 
att stöda framför allt integrationen bland ungdomar 
med flyktingbakgrund i Åbo, Reso och Nystad. Man 
har strävat efter att främja ungdomarnas integration 
och delaktighet med hjälp av motion och idrott, kul-
tur och samverkan. Migrationsinstitutet har publice-
rat en undersökning där man analyserar vilka möj-
ligheter finländska ungdomar och ungdomar med ut-
ländsk bakgrund har att bekanta sig med varandra i 
den handledda verksamheten under projektet. Ung-
domarna som deltar i undersökningen är 13–18 år 
gamla.175  

Finlands nationella kontaktpunkt i Europeiska migra-
tionsnätverket har publicerat en rapport, Kolman-
sien maiden kansalaisten työmarkkinoille pääsy 
EU:ssa, som erbjuder en översikt över den allmän-
na integrationspolitiken i Finland och den politik som 
främjar tillträdet till arbetsmarknaden.176 Undersök-
ningen fokuserar på förfaranden som stöder möjlig-
heterna att komma in på arbetsmarknaden för såda-
na tredjelandsmedborgare som har uppehållstillstånd 
och rätt att arbeta i Finland. I undersökningen ges 
exempel på dels lovande åtgärder inom den offentli-
ga sektorn som främjar möjligheterna att komma in 
på arbetsmarknaden, dels skräddarsydda sysselsätt-
ningsprojekt för den privata sektorn.177

I undersökningen Monimenetelmäinen tutkimus 
kotouttamistoimenpiteiden toimivuudesta, som 
gjorts på uppdrag av riksdagens revisionsutskott, 
analyseras hur effektivt integrationen av invandra-

173 Op. cit. Asyl-, migrations- och integrationsfondens projekt, uppdaterad 18.2.2019.  
174 OECD (2018), Working Together: Skills and Labour Market Integration of Immigrants and their 
Children in Finland. Paris: OECD Publishing. https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264305250-en.
pdf?expires=1552897441&id=id&accname=guest&checksum=A4696C3A8ED81C50BB1EC24B49F16704. Hänvisat 21.3.2019. 
(Tillgänglig endast på engelska.)
175 Turjanmaa, Elina (2018), Helpompaa olla omien kanssa?: Maahanmuuttajanuorten ja suomalaistaustaisten nuorten väliset 
kaverisuhteet Turussa, Raisiossa ja Uudessakaupungissa. Åbo: Migrationsinstitutet, 2018. http://www.migrationinstitute.fi/files/
pdf/julkaisuja-sarja/j-21-isbn-978-952-7167-50-2-turjanmaa.pdf. Hänvisat 18.3.2019.
176 En jämförelserapport på EU-nivå om samma undersökning publicerades i februari 2019 med titeln Labour Market 
Integration of Third Country Nationals in EU Member States - Synthesis Report for the EMN Study.
177 Europeiska migrationsnätverket / Väänänen, Johanna & Brewis, Kielo (2018), Kolmansien maiden kansalaisten 
työmarkkinoille pääsy EU:ssa - Suomen kansallinen raportti. EMN-tutkimus 1/2018. http://www.emn.fi/files/1922/EMN_Labour_
Market_Integration_EN_FI.pdf. Hänvisat 27.3.2019
. 
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re fungerar med tanke på sysselsättningen. Under-
sökningen utreder vilka integrationsåtgärder det lö-
nar sig att satsa på såväl ur statens som ur kommu-
nernas synvinkel. Man granskar den nationella styr-
ningen av integrationen och hur strategierna sprids 
på regional och lokal nivå. Vidare undersöks det hur 
väl det finländska samhällets värden förmedlas till 
invandrarna och i vilken grad integrationen utgör en 
tvåvägsprocess. Utifrån de observationer som gjorts 
i undersökningen bör man utveckla kompetensen hos 
yrkespersoner inom integrationsarbetet och basser-
vicen, stärka samordningen och samarbetsstruktu-
rerna och förbättra förutsättningarna för en styrning 
som utgår från invandrarens behov. Invandrarna har 
varierande kompetenser, vilket måste beaktas i inte-
grationsåtgärderna. Det behövs flexibla servicekon-
cept i alla faser av integrationen. Dessutom bör in-
tegrationstjänsterna utgöra en samlad enhet där en-
skilda metoder som visat sig fungera bra i de olika 
faserna av integrationen ingår i samma servicekon-
cept. De samlade tjänsterna bör fokusera på syssel-
sättning, kompetensutveckling, språkkunskaper och 
förmedling av praktisk samhällskunskap, men också 
på integrationens karaktär av tvåvägsprocess och på 
deltagandet i samhällslivet.178 

Arbets- och näringsministeriets utredning Korkea-
koulututkintojen tunnustamiseen ja täydentä-
miseen liittyvä sähköinen tiedottaminen: selvi-
tys asiakaslähtöisen tiedottamisen kehittämi-
seksi bedömer informationen om erkännande och 
komplettering av högskoleexamina som avlagts ut-
omlands. Materialet i utredningen består av enkäter 
för invandrare och personer som arbetar med hand-
ledningstjänster, individuella test och fördjupande in-
tervjuer. Målet för utredningen var digitala kanaler, 
dvs. elektronisk information, men av resultaten fram-
kommer dock att det finns ett stort behov personlig 
handledning och rådgivning vid sidan av de elektro-
niska tjänsterna.179 

År 2018 publicerades resultaten av en enkät bland 
den unga befolkningen som mätte hur högstadie-
elever, gymnasieelever och yrkesstuderande för-
håller sig till kulturell mångfald och tolerans. En-

käten genomfördes hösten 2017. Den besvarades av 
närmare 16 000 ungdomar runt om i Finland. Resul-
taten publicerades i Utbildningsstyrelsens publikation 
Faktaa Express 4A/2018. En motsvarande ungdom-
senkät genomfördes år 2013. Som slutsatser kan det 
konstateras att ungdomarnas uppfattningar om kultu-
rell mångfald inte har förändrats avsevärt mellan åren 
2013 och 2017. I bägge enkäterna ansåg cirka 60 pro-
cent av respondenterna att Finland gynnas av kultu-
rell mångfald. Allt färre har råkat ut för diskriminering 
eller rasism i skolan, eftersom andelen respondenter 
som höll med om detta påstående hade minskat nå-
got samtidigt som andelen respondenter som var av 
annan åsikt hade ökat avsevärt. Den tydligaste skill-
naden mellan de två enkäterna var att ungdomarna 
verkar ha blivit modigare och vågar bättre ingripa i si-
tuationer där någon blir orättvist behandlad: år 2017 
svarade 60 procent av respondenterna att de ingriper 
i diskriminering eller mobbning medan denna siffra var 
50 procent år 2013.180 

Slutrapporten Moni osaa!: työpaikkaosaaminen 
monikulttuurisilla työpaikoilla sammanfattar ett 
forskningsprojekt som genomfördes under åren 2015–
2018 med målet att främja både en positiv kulturell 
mångfald i de finländska arbetsorganisationerna och 
förfaranden för att bättre kunna identifiera och utveck-
la invandrararbetstagarnas kompetens. Kärnan i slu-
trapporten utgörs av intervjuer med invandrararbets-
tagare, deras chefer och nyckelpersoner i målorgani-
sationerna. Utifrån dessa har man utvecklat begrep-
pet arbetsplatskunnande, som beskriver det kunnan-
de på flera nivåer som en arbetstagare måste ha på 
en finländsk arbetsplats. Undersökningen har genom-
förts som ett forskningssamarbete mellan Arbetshäl-
soinstitutet, Statistikcentralen och Institutet för hälsa 
och välfärd (THL).181 

Publikationen Polkuja suomalaiseen yhteiskunta-
an: esikotoutumisen mahdollisuudet turvapai-
kanhakuvaiheessa, som redigerats av Leila Nisula, 
lyfter fram olika aspekter på de asylsökandes möj-
lighet till förhandsintegration. Publikationen uppstod 
som ett resultat av projektet OTTO - Osallistuva ar-
ki kotoutumisen tukena - Turvapaikanhakijoiden so-

178 Ala-Kauhaluoma, Mika; Pitkänen, Sari; Ohtonen, Jukka; Ramadan, Farid; Hautamäki, Lotta; Vuorento, Mirkka & Rinne, 
Hanna (2018), Monimenetelmäinen tutkimus kotouttamistoimenpiteiden toimivuudesta. Riksdagens revisionsutskotts 
publikation 1/2018. Helsingfors: Riksdagen. https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/trvj_1+2018.pdf. 
Hänvisat 4.2.2019.
179 Ekholm, Elina; Huttunen, Hannu-Pekka; Rinas, Marina; Tuokkola, Kati & Haapakorpi, Arja (red.) (2018), 
Korkeakoulututkintojen tunnustamiseen ja täydentämiseen liittyvä sähköinen tiedottaminen: selvitys asiakaslähtöisen 
tiedottamisen kehittämiseksi. Arbets- och näringsministeriets publikationer 30/2018. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-343-6. 
Hänvisat 17.3.2019.
180 Utbildningsstyrelsen, Faktaa Express 4A/2018: Mitä nuoret ajattelevat kulttuurisesta moninaisuudesta ja 
avarakatseisuudesta? https://www.oph.fi/download/190359_FaktaaExpress_4A_2018.pdf. Hänvisat 19.3.2019. 
181 Toivanen, Minna; Väänänen, Ari; Kurki, Anna-Leena; Bergbom, Barbara & Airila, Auli (red.) (2018), Moni osaa!: 
työpaikkaosaaminen monikulttuurisilla työpaikoilla. Helsingfors: Arbetshälsoinstitutet. https://www.julkari.fi/bitstream/
handle/10024/136165/Moni%20osaa%20-%20ty%c3%b6paikkaosaaminen%20monikulttuurisilla%20ty%c3%b6paikoilla.
pdf?sequence=1&isAllowed=y. Hänvisat 21.3.2019
.  
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siaalista osallisuutta vahvistava esikotoutumisen malli 
(2016–2018). Modellen med förhandsintegration går 
ut på att stärka de asylsökandes delaktighet och del-
tagande i samhället redan i asylansökningsskedet. I 
den modell som presenteras i publikationen behand-
las fyra olika delområden som stärker asylsökandens 
integration: att bygga upp en meningsfull vardag, 
att erbjuda tillräckligt psykosocialt stöd, att främja 
arbetslivsfärdigheterna och att redan under asylpro-
cessen börja identifiera tidigare förvärvad kompetens. 
Publikationen innehåller en separat processbeskriv-
ning om varje delområde, och dessutom analyseras 
alla delområden både teoretiskt och i ljuset av prak-
tiska erfarenheter som erhållits under projektet.182  

Publikationen KOTO - Kohtaamisia taidolla ja tai-
teella - Kielten ja kulttuurien yhteisöllistä oppi-
mista ja kotoutumista behandlar språk- och kul-
turinlärning genom konst, färdighet och fantasi. Pu-
blikationen innehåller artiklar om hur man kan stude-
ra språk och kultur med invandrare i olika åldrar när 
man saknar ett gemensamt språk. Inlärningen främ-
jas på olika sätt som avviker från de traditionella; al-
la parter i den dialogformade inlärningsprocessen – 
både invandrarna och finländarna – lär sig av varan-
dra. I KOTO-processen används bl.a. hantverk, bild-
konst, hushållning, musik, drama, motion och idrott, 
litteratur, spel, egna berättelser och fantasi, lek och 
olika möjligheter att uttrycka sina känslor samt infor-
mations- och kommunikationstekniska metoder som 
stöd för språk- och kulturinlärningen. Syftet med pu-
blikationen är att fungera som databank, inspiration 
och stödmaterial när man vill främja förhandsintegra-
tionen av invandrare i olika åldrar i det skedet när in-
vandrarna nyss har anlänt till Finland. I boken redo-
görs förutom för olika inlärningsmetoder även för en 
undervisningsmetod som strävar efter att eleven ska 
uppnå en viss kulturkännedom och en språklig ny-
börjarnivå och som främjar invandrarnas integration, 
delaktighet och aktivitet i det finländska samhället. 
Verket kan användas också i annan undervisning och 
verksamhet samt i arbete med andra som behärskar 
det finska språket behjälpligt.183 

Enheten för stadsforskning och -statistisk vid Hel-
singfors stadskansli administrerar webbplatsen Ul-
komaalaistaustaiset Helsingissä som innehåller 
statistik över befolkningsstruktur, migration, bosätt-
ning, utbildning, sysselsättning och försörjning i frå-

ga om medborgare med utländsk bakgrund, med-
borgare som talar ett främmande språk och utländ-
ska medborgare i Helsingfors.184 Vidare gav Helsing-
fors stadskansli ut flera publikationer som innehåller 
information om migrationen och befolkningen med 
utländsk bakgrund:

Helsingfors stadskansli har gett ut en sammanfattning 
av rapporten Working Together for Local Integra-
tion of Migrants and Refugees, som OECD publice-
rade våren 2018. Sammanfattningen, som är skriven 
av Pasi Saukkonen, utgör en koncis resumé av publi-
kationen i fråga. OECD:s rapport innehåller informa-
tion om integrationen av invandrare och mer allmänt 
personer med utländsk bakgrund på lokal och regio-
nal nivå samt erfarenheter och praxis i olika städer i 
Europa. Syftet med rapporten är att erbjuda städerna 
i Europa verktyg för planeringen och verkställandet 
av en resultatrik och verkningsfull integrationspolitik. 
Den internationella migrationen förändrar grundligt 
många europeiska orter, och denna förändring medför 
flera utmaningar och möjligheter. I Saukkonens sam-
manfattning konstateras att OECD:s rapport bygger 
på en stark kunskapsbas och att den på ett konstruk-
tivt sätt återspeglar en kritisk attityd till utvecklingen 
av integrationen. Det lönar sig därför att presentera 
dess centrala innehåll i bredare utsträckning även för 
den finländska publiken.185

Syftet med forskningsöversikten Eroja ja yhtäläi-
syyksiä: Ulkomaalaistaustaiset pääkaupunki-
seudulla. Ulkomaista syntyperää olevien työ ja 
hyvinvointi -tutkimuksen tietojen valossa är att 
ge en allmän beskrivning av livssituationen för och 
välbefinnandet hos invånarna med utländsk bakgrund 
i Helsingfors och i huvudstadsregionen. I rapporten 
analyseras personernas utbildning och språkkunska-
per, ställning på arbetsmarknaden och anställningars 
art, socioekonomiska ställning och inkomstnivå, häl-
sa och välbefinnande, samhälleliga deltagande samt 
identitet och identifiering med den finländska identi-
teten. Resultaten visar att de invånare med utländsk 
bakgrund som bor i huvudstadsregionen har synner-
ligen varierande bakgrunder och livssituationer. Det 
finns också skillnader i hur snabbt olika gruppers in-
tegration framskrider, t.ex. med avseende på syssel-
sättning. Utbildningsnivån, orsakerna bakom migra-
tionen, den tid personerna har bott i landet och språk-
kunskaperna är centrala bakgrundsfaktorer som på-

182 Nisula, Leila (red.) (2018), Polkuja suomalaiseen yhteiskuntaan: esikotoutumisen mahdollisuudet 
turvapaikanhakuvaiheessa. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 246. 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-489-3 
183 Karlsson, Liisa; Lastikka, Anna-Leena & Vartiainen, Janina (red.) (2018), KOTO - Kohtaamisia taidolla ja taiteella: kielten 
ja kulttuurien yhteisöllistä oppimista ja kotoutumista. Joensuu: University of Eastern Finland. http://epublications.uef.fi/pub/
urn_isbn_978-952-61-2890-0/urn_isbn_978-952-61-2890-0.pdf. Hänvisat 18.3.2019.
184 Helsingin kaupunginkanslia / Ulkomaalaistaustaiset Helsingissä. https://ulkomaalaistaustaisethelsingissa.fi/fi. Hänvisat 
18.3.2019. 
185 Karlsson, Liisa; Lastikka, Anna-Leena & Vartiainen, Janina (red.) (2018), KOTO - Kohtaamisia taidolla ja taiteella: kielten 
ja kulttuurien yhteisöllistä oppimista ja kotoutumista. Joensuu: University of Eastern Finland. http://epublications.uef.fi/pub/
urn_isbn_978-952-61-2890-0/urn_isbn_978-952-61-2890-0.pdf. Hänvisat 18.3.2019.
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verkar hur snabbt integrationen framskrider. Resulta-
ten är till denna del både positiva och oroväckande. 
Å ena sidan visar rapporten att befolkningen med ut-
ländsk bakgrund är mycket mer utbildad än vad den 
information som fåtts från examensregistret tidigare 
gett vid handen. Även sysselsättningsläget är bätt-
re än vad man har antagit utifrån uppgifterna i re-
gistret. Å andra sidan finns det alltjämt tydliga skill-
nader i förhållande till invånarna med finländsk bak-
grund när det gäller sysselsättningsläget och framför 
allt anställningarnas art (tidsbegränsat, undersyssel-
sättning, överutbildning). Det kan också anses vara 
oroväckande att över hälften av alla personer med 
utländsk bakgrund som bott i huvudstadsregionen år 
2014 enligt rapporten inte identifierade sig som fin-
ländare över huvud taget eller endast i liten grad.186 

I forskningsöversikten Ulkomaalaistaustaisten ko-
toutuminen Helsingissä vuonna 2016: työllisyys, 
tulot ja asuminen, som publicerats av Helsingfors 
stadskansli, granskas bosättnings- och sysselsätt-
ningsläget samt inkomstnivån bland invånarna med 
utländsk balgrund i Helsingfors år 2016. Översikten 
utgör en tredje uppföljningsrapport om integratio-
nen av personer med utländsk bakgrund. De tidigare 
rapporterna publicerades åren 2013 och 2016. I slu-
tet av 2016 fanns det omkring 95 000 invånare med 
utländsk bakgrund i Helsingfors, medan siffran hade 

stigit till närmare 100 000 år 2018. I översikten kon-
stateras att trots att invandrarna och deras barn in-
går i den allmänna statistiken och forskningen om be-
folkningens välfärd och utveckling är det också nöd-
vändigt att separat följa upp integrationen. Interna-
tionella undersökningar och erfarenheter har visat att 
integrationen av invandrare kan vara förknippad med 
många olika utmaningar.187

Anu Yijälä och Tiina Luoma undersöker i sin forsk-
ningsrapport ”En halua istua veronmaksajien 
harteilla, haluan olla veronmaksaja itse”: Haas-
tattelututkimus maahanmuuttajien työmarkkinapo-
luista ja työnteon merkityksestä heidän hyvinvoin-
nilleen via vilka vägar invandrarna etablerar sig på 
arbetsmarknaden och hur olika konstellationer på 
arbetsmarknaden påverkar individernas välbefin-
nande med tanke på invandrarnas arbetsmarknads-
integration. Rapporten belyser olika utmaningar och 
framgångar i anslutning till invandrarnas sysselsätt-
ning med särskild fokus på mekanismer som stöder 
respektive bromsar upp sysselsättningen. Resulta-
ten baserar sig på intervjuer med 41 invandrare som 
flyttat till Finland från olika kulturer. En speciell me-
rit med forskningen är att den lyfter fram invandrar-
nas egna erfarenheter och åsikter om arbetets bety-
delse. Dessutom bidrar den med nya perspektiv när 
det gäller korrelationen mellan invandrarnas syssel-
sättning och deras välbefinnande.188

 

186 Saukkonen, Pasi & Peltonen, Juho (2018), Eroja ja yhtäläisyyksiä: Ulkomaalaistaustaiset pääkaupunkiseudulla. Ulkomaista 
syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimuksen tietojen valossa. Helsingfors: Helsingfors stad, stadskansliet, stadsforskning 
och -statistik. Työpapereita 2018:5. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_08_27_Tyopapereita_5_Saukkonen.pdf. 
Hänvisat 21.3.2019.
Tutkimuskatsauksia 2018:2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_09_13_Tutkimuskatsauksia_2_Saukkonen_
Peltonen.pdf. Hänvisat 21.3.2019.
187 Saukkonen, Pasi (2018), Ulkomaalaistaustaisten kotoutuminen Helsingissä vuonna 2016: työllisyys, tulot ja asuminen. 
Helsingfors: Helsingfors stad, stadskansliet, stadsforskning och -statistik. Tutkimuskatsauksia 2018:3. 
https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_12_18_Tutkimuskatsauksia_3_Saukkonen.pdf. Hänvisat 21.3.2019.
188 Yijälä, Anu & Luoma, Tiina (2018), ”En halua istua veronmaksajien harteilla, haluan olla veronmaksaja itse”: 

Haastattelututkimus maahanmuuttajien työmarkkinapoluista ja työnteon merkityksestä heidän hyvinvoinnilleen. Helsingfors: 
Helsingfors stad, stadskansliet, stadsforskning och -statistik. Tutkimuksia 2018:2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/
pdf/18_06_20_Tutkimuksia_2_Yijala_Luoma.pdf. Hänvisat 21.3.2019
.

https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_08_27_Tyopapereita_5_Saukkonen.pdf
https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_09_13_Tutkimuskatsauksia_2_Saukkonen_Peltonen.pdf
https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_09_13_Tutkimuskatsauksia_2_Saukkonen_Peltonen.pdf
https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_12_18_Tutkimuskatsauksia_3_Saukkonen.pdf
https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_06_20_Tutkimuksia_2_Yijala_Luoma.pdf
https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_06_20_Tutkimuksia_2_Yijala_Luoma.pdf
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7. Medborgarskap och statslöshet 

År 2018 fick 9 610 personer finskt medborgar-
skap. Siffran är lägre än under 2017, men den ligger i 
nivå med tidigare år. Sammanlagt fattades 11 415 be-
slut i ärenden som gällde ansökningar och anmälning-
ar om medborgarskap. Av dessa beslut var 84 procent 
positiva och 16 procent negativa. Liksom tidigare år 
var den vanligaste orsaken till ett negativt beslut otill-
räckliga språkkunskaper. Andra vanliga grunder var 
oklar identitet, otillräcklig boendetid och att den sö-
kande inte uppfyllde klanderfrihetskravet. Av dem som 
fick finskt medborgarskap var 53 procent kvinnor och 
47 procent män. 

I likhet med tidigare år var de största grupperna som 
ansökte om finskt medborgarskap medborgare i Rys-
ka federationen samt somaliska, irakiska, afghanska 
och estniska medborgare. 

189 Regeringens proposition 272/2018 rd.

20182015

9 610
8 280

2016

9 644

2017

12 600

Beslut om medborgarskap (ansökningar 
och anmälningar om medborgarskap) 
2015–2018

Källa: Migrationsverket

■ Positivt
■ Negativt

1 8051 602

2 442 2 249

Personer som fått finskt medborgarskap (med ansökan och anmälan),  
fem i topp enligt tidigare medborgarskap

Ryska 
federationen 

2 765

Somalia 

963
Irak 

742 710 470

Estland Afganistan

Källa: Migrationsverket

År 2018 inkom sammanlagt 12 696 ansökningar 
eller anmälningar om medborgarskap. Antalet 
ökade från året innan. I de flesta fallen (11 676) 
inlämnades en ansökan om finskt medborgarskap. 
Av alla som år 2018 beviljades medborgarskap fick 
90 procent sitt medborgarskap genom ansöknings-
förfarandet. Vissa grupper kan dock få medborgar-
skap via ett anmälningsförfarande. Dessa grupper är 
tidigare finska medborgare, ungdomar mellan 18 och 
22 år, medborgare i de nordiska länderna, utlänning-
ar vars far är finsk medborgare samt över 12-åri-
ga adoptivbarn till finska medborgare. Sammanlagt 
fattades 1 010 beslut om medborgarskapsanmälan, 
och 96 procent av dem var positiva. Den vanligas-
te grunden för beviljande av finskt medborgarskap 
på basis av anmälan var tidigare finskt medborgar-
skap (44 procent av fallen). De som beviljades med-
borgarskap på basis av anmälan var oftast tidigare 
svenska medborgare (39 procent av alla som bevil-
jades medborgarskap).

ÄNDRINGAR I LAGSTIFTNINGEN OM 
MEDBORGARSKAP  

År 2018 bereddes en lagändring som gör det möj-
ligt att frånta en person hans eller hennes medbor-
garskap i vissa situationer. I december överlämnade 
regeringen till riksdagen en proposition med förslag 
till ändring av medborgarskapslagen.189 Enligt försla-
get kan en person som gjort sig skyldig till vis-
sa allvarliga brott i framtiden förlora sitt fin-
ska medborgarskap. Exempel på sådana brott är 
landsförräderi, högförräderi och brott som begåtts 
i terroristiskt syfte och som riktat sig mot Finlands 
vitala intressen. Medborgarskap kan återkallas en-
dast om personen i fråga har medborgarskap även i 
någon annan stat och dessutom tillräckliga faktiska 
band till den staten. Ett villkor för att en person ska 
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kunna förlora sitt medborgarskap är att personen i 
fråga har dömts till ett ovillkorligt fängelsestraff på 
minst fem år.190 

År 2018 antogs en ny moderskapslag som gör det 
möjligt att i sådana fall där två kvinnor får ett barn 
genom assisterad befruktning fastställa barnets ju-
ridiska förhållande till bägge föräldrarna utan att en 
adoption inom familjen behöver genomföras.191 Det-
ta påverkar även fastställandet av barnets medbor-

190  Inrikesministeriets meddelande 5.12.2018: Personer som gjort sig skyldiga till allvarliga brott ska i fortsättningen kunna 
förlora sitt finska medborgarskap. https://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/vakaviin-rikoksiin-syyllistynyt-voisi-jatkossa-
menettaa-suomen-kansalaisuuden?_101_INSTANCE_jyFHKc3on2XC_languageId=sv_SE. Hänvisat 19.3.2019. 
191 Moderskapslagen 253/2018.
192 Lagen om ändring av medborgarskapslagen 260/2018.
193 Källa: Medborgarskapsenheten vid Migrationsverket, e-post 14.12.2018
.

garskap, om den modern som inte fött barnet är ut-
ländsk medborgare. I medborgarskapslagen gjordes 
en ändring som förutsattes av den nya moderskaps-
lagen.192 Enligt denna ska den av mödrarna i par-
relationen som inte har fött barnet, förutsatt 
att hennes moderskap har fastställts, överfö-
ra sitt finska medborgarskap på barnet och om 
barnet föds utomlands får han eller hon finskt 
medborgarskap på basis av anmälan. Ändring-
en träder i kraft 1.4.2019.193 

https://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/vakaviin-rikoksiin-syyllistynyt-voisi-jatkossa-menettaa-suomen-kansalaisuuden?_101_INSTANCE_jyFHKc3on2XC_languageId=sv_SE
https://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/vakaviin-rikoksiin-syyllistynyt-voisi-jatkossa-menettaa-suomen-kansalaisuuden?_101_INSTANCE_jyFHKc3on2XC_languageId=sv_SE
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8. Gränsbevakning, Schengen och visumpolitik

194 Frontex, News Release 20.2.2019: Frontex publishes Risk Analysis for 2019. https://frontex.europa.eu/media-centre/news-
release/frontex-publishes-risk-analysis-for-2019-Dh6Wkf. Hänvisat 20.3.2019. (Webbsidorna endast på engelska.)
195 Gränsbevakningsväsendets meddelande 9.1.2019: Översikt över Gränsbevakningsväsendets verksamhet 2018. https://www.
raja.fi/information/meddelandena/1/0/oversikt_over_gransbevakningsvasendets_verksamhet_2018_76839. Hänvisat 20.3.2019.  
196 Källa: Gränsbevakningsväsendet, e-post 19.12.2018.
197 Källa: Gränsbevakningsväsendet, e-post 19.12.2018.
198 Källa: Gränsbevakningsväsendet, e-post 19.12.2018.
199 Lähde: Ulkoministeriö, sähköposti 12.3.2019: Viisumien vuositilasto 2018.

GRÄNSBEVAKNING

Antalet olagliga gränsövergångar som upp-
täckts vid EU:s yttre gränser minskade år 2018 
till den lägsta nivån på fem år. Omkring 150 000 
olagliga gränsövergångar upptäcktes mellan gräns-
övergångsställena. De flesta olagliga gränsöver-
gångarna skedde sjövägen över Medelhavet. Den 
livligast trafikerade rutten var den västra Medel-
havsrutten från Marocko till Spanien, medan antalet 
gränsövergångar minskade avsevärt på den centra-
la Medelhavsrutten och i viss mån även på den öst-
ra Medelhavsrutten.194 Medelhavsrutternas inverkan 
på Finland var alltjämt måttlig. På landrutterna be-
gränsades antalet olagliga inresor av att Tyskland, 
Österrike, Danmark, Norge, Sverige och Frankrike 
övervakade de inre gränserna. Det mest anmärk-
ningsvärda fenomenet när det gäller olaglig inresa 
var att antalet olagliga inresor med förfalskade 
dokument via Schengeninterna flygrutter till 
Finland ökade under den senare hälften av året. 
De flesta som kom till Finland på detta sätt var tur-
kiska medborgare som sökte asyl i Finland. Vid Fin-
lands östra gräns var läget i fråga om olaglig inresa 
alltjämt lugnt, om än fotbolls-VM i Ryssland somma-
ren 2018 och den därtill anknutna rätten till visum-
fri resa till Ryssland med Fan-ID ledde till ökade för-
sök till olaglig gränsövergång från Ryssland till Fin-
land. Rysslands gränsbevakningstjänst rapporterade 
att man förhindrat fler olagliga gränsövergångar på 
den ryska sidan än under tidigare år.195  

Övervakningen av Finlands yttre gränser stärk-
tes år 2018. Gränsbevakningen vid den östra grän-
sen stärktes med 40 gränsbevakare och gränsbe-
vakningen på Helsingfors-Vanda flygplats med 40 
gränsbevakare. Även utbildningen av gränsbevaka-
re utökades: år 2018 ordnades två grundkurser för 
gränsbevakare, medan det normalt ordnas bara en 
kurs per år. Dessutom deltog 120 personer i bägge 
kurserna, medan antalet kursdeltagare normalt är 
60 personer.196  

Finlands nationella strategi om integrerad gräns-
förvaltning (Integrated Border Management Stra-
tegy, IBM) godkändes för lansering våren 2018. I 
verkställandet och uppföljningen av IBM-strategin 
har det nationella ledningsansvaret i enlighet med 

förordningen om en europeisk gräns- och kustbe-
vakning koncentrerats till Gränsbevakningsväsendet. 
Strategin fastställer de olika aktörernas roller och 
skyldigheter i genomförandet av bevakningen av de 
yttre gränserna i enlighet med den gällande natio-
nella lagstiftningen och EU-lagstiftningen.197 

SCHENGEN

I Finland genomfördes en Schengeninspektion en-
ligt EU-kommissionens årsplan i juni 2018. Inspek-
tionen omfattade samtliga delområden inom kodex-
en om Schengengränserna: Schengens informations-
system (Schengen Information System, SIS), polis-
samarbete, visumpolitik, återsändningar, dataskydd 
och de yttre gränserna. Inspektörerna sammanstäl-
ler en bedömningsrapport över eventuella brister, 
och korrigeringsåtgärder som krävs i rapporten ska 
vidtas utan dröjsmål. Inspektionsrapporten om Fin-
land och de åtgärdsrekommendationer som beretts 
utifrån denna behandlas tills vidare som utkast i oli-
ka EU-organ.198 

VISUMPOLITIK

År 2018 beviljades sammanlagt 754 415 visum till 
Finland.199 Det innebär en minskning på åtta pro-
cent från föregående år. Antalet beviljade visum har 
minskat redan flera år, om man bortser från undan-
tagsåret 2017. 

Beviljade visum till Finland 2013–2018

2014 2015

1 554 190

2016

773 718

20172013

1 195 040

540 920

816 796

Källa: Utrikesministeriet

2018

754 415

https://www.raja.fi/information/meddelandena/1/0/oversikt_over_gransbevakningsvasendets_verksamhet_2018_76839
https://www.raja.fi/information/meddelandena/1/0/oversikt_over_gransbevakningsvasendets_verksamhet_2018_76839
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Sammanlagt 768 978 visumansökningar inlämna-
des. Ryssland var alltjämt det överlägset största vi-
sumansökningslandet: 87 procent av alla visuman-
sökningar gjordes i Ryssland. Antalet visumansök-
ningar som gjordes i Ryssland minskade dock med 
åtta procent från året innan. Även antalet visum 
som beviljats ukrainska medborgare minskade. Det-
ta berodde på att Ukraina beviljades visumfrihet i 
juni 2017. Visumfriheten gäller endast biometriska 
pass. Med andra ord kan ukrainska medborgare re-
sa till Schengenområdet utan visum med biometris-
ka pass. Personer som reser med icke-biometriska 
pass måste fortfarande ansöka om visum, och därför 
beviljades år 2018 även ett visst antal visum till uk-

rainska medborgare. Även Georgien beviljades mot-
svarande visumfrihet sommaren 2017. Georgien in-
går dock inte över huvud taget i Finlands visumsta-
tistik, eftersom Tyskland representerar Finland i vi-
sumärenden i Georgien.200 Antalet uppehållstillstånd 
som beviljats georgiska och ukrainska medborgare 
ökade emellertid år 2018. Detta kan delvis bero på 
att länderna beviljades visumfrihet.201

Utrikesministeriet fortsatte att utlokalisera visum-
verksamheten, och år 2018 lämnades redan över 99 
procent av alla Schengen-visumansökningar till Fin-
land till en extern tjänsteleverantör.202 

200 Källa: Utrikesministeriet, e-post 12.3.2019: Årsstatistik över visum 2018.
201 Källa: Migrationsverkets immigrationsenhet, e-post 17.12.2018.
202 Utrikesministeriets meddelande 25.1.2019: Suomesta haettujen viisumien määrä laskussa. https://valtioneuvosto.fi/
artikkeli/-/asset_publisher/suomesta-haettujen-viisumien-maara-laskussa. Hänvisat 13.3.2019.
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9. Irreguljär migration203 och människosmuggling

MÄNNISKOHANDEL SOM 
OBSERVERATS I ASYL- OCH 
UPPEHÅLLSTILLSTÅNDSFÖRFARANDET

År 2018 påträffades 1 328 irreguljära migran-
ter i Finland. Antalet personer som påträffats va-
ra irreguljära migranter ökade med cirka 43 procent 
från föregående år. Ökningen i den totala volymen 
av irreguljär vistelse i landet jämfört med året in-
nan kan förklaras med att antalet observerade fall 
av svart arbetskraft ökade, liksom även antalet ob-
servationer vid de yttre gränserna, och delvis även 
med att statistikföringen preciserades. Statistiken 
över irreguljär vistelse i Finland har under de se-
naste åren setts över på grund av observerade bris-
ter. Antalet påträffade irreguljära migranter statis-
tikförs i Finland utifrån olika kriterier. Den vidståen-
de statistiken för 2018 omfattar personer som vis-
tats i landet utan giltigt tillstånd eller arbetat inne i 
landet eller anträffats vid den yttre gränsen samt de 
personer som sökt asyl och som konstaterats vistas 
i landet utan dokument som berättigar till detta in-
nan asylansökan lämnats in. Statistikmetoden base-
rar sig främst på Eurostats kriterier för statistikföring 
av olaglig vistelse. Omkring 40 procent av de sta-
tistikförda personerna påträffades vid Finlands yttre 
gräns när de skulle lämna Schengenområdet, vilket 
förklarar bland annat de stora andelarna kinesiska 
och ryska medborgare. En stor del av den statistik-
förda irreguljära vistelsen är kortvarig.204

203 På engelska är den motsvarande termen ”irregular migration”. Den finska översättningen ”säännösten vastainen 
maahanmuutto” (irreguljär migration) grundar sig på EMN:s nyaste ordlista invandrings- och asylordlista 6.0: finskspråkig 
upplaga. Finlands lagstiftning och myndigheterna använder termen ”olaglig inresa till landet” eller ”olaglig vistelse i landet”.
204 Källa: Centralkriminalpolisen, e-post 22.2.2019.  
205 Källa: Centralkriminalpolisen, e-post 22.2.2019.  

 
Ryska federationen 226
Kina 181
Turkiet 81
Ukraina 72
Utan nationalitet 66
Irak 61
Gambia 40
Nigeria 39
USA 38
Vitryssland 28
Topp 10 totalt 832
Alla totalt 1 328

Källa: Polisen. 

Topp 10-medborgarskap bland dem 
som vistades i landet i strid med 
bestämmelserna 2018

Polisen förde dessutom också separat statistik över 
olovligt arbete. År 2018 anträffades 305 tredje-
landsmedborgare som arbetade helt utan ar-
betstillstånd i Finland. Observationerna av svart 
utländsk arbetskraft ökade avsevärt, eftersom en-
dast 159 motsvarande observationer gjordes år 
2017. Olovligt arbete är grå ekonomi och kopplas 
till irreguljär vistelse i landet. Svartarbete är för de 
flesta som vistas i landet i strid med bestämmelser-
na det behändigaste sättet att skaffa sig en inkomst. 
Samtidigt ökar också förmedlingen av internationell 
billig arbetskraft och svart arbetskraft. Användnin-
gen av svart arbetskraft snedvrider konkurrensen: 
förmedlingen av svart och billig arbetskraft är också 
förknippad med organiserad brottslighet, för vilken 
brott som begås i företagsstrukturer utgör en växan-
de inkomstkälla. I synnerhet förmedlingen av svart 
och billig arbetskraft ökade volymen av irreguljär 
vistelse i Finland år 2018. Alla som arbetar olovligt 
vistas dock inte olagligt i landet. Svart och billig ar-
betskraft och rörligheten av sådan arbetskraft möj-
liggörs i många fall med hjälp av falska dokument på 
samma sätt som olaglig migration och annan grän-
söverskridande brottslig verksamhet. Den vidståen-
de statistiken redogör för personer som arbetat helt 
och hållet utan arbetstillstånd oavsett om de vistats 
lovligt i landet eller inte.205

 
Ukraina 54
Ryska federationen 42
Utan nationalitet 39
Irak 29
Turkiet 13
Nigeria 12
Ghana 9
Kina 7
Bangladesh 6
Bosnien-Hercegovina 6
Filippierna 6
Moldavien 6
Topp 10 totalt 229
Alla totalt 305

Personer som arbetat helt utan 
arbetstillstånd 2018 

Källa: Polisen. 
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UTVECKLINGSRIKTNINGAR GÄLLANDE 
IRREGULJÄR MIGRATION OCH 
MÄNNISKOSMUGGLING

Straffskalan vid brott mot inreseförbud skärp-
tes. I strafflagen intogs en ny straffbestämmelse 
om brott mot inreseförbud. Enligt bestämmelsen ska 
den som bryter mot förbudet dömas till böter eller 
till högst ett års fängelse. Innan ändringen trädde i 
kraft tillämpades på brott mot inreseförbud huvud-
sakligen bestämmelsen om utlänningsförseelse i ut-
länningslagen, med stöd av vilken endast böter kan 
dömas. Lagändringen godkändes den 19.12.2018 
och trädde i kraft i början av 2019.206 

I Finland ändrades praxis för när inreseförbudets 
rättsverkningar ska inträda. Den 26 juli 2017 med-
delade Europeiska unionens domstol en dom i ären-
det C-225/16 Ouhrami där det konstaterades att in-
reseförbudets rättsverkningar och giltighet in-
träder vid den tidpunkt då personen faktiskt 
lämnar medlemsstaternas område. I Finland re-
gistrerades inreseförbudets giltighet tidigare så att 
den inträdde på beslutsdagen, dvs. innan personen 
i fråga faktiskt lämnar medlemsstaternas område. 
Övergången till ett förfarande som överensstämmer 
med EU-domstolens avgörande skedde i april 2018, 
då det tekniska genomförandet av ändringen ord-
nades i samband med att utlänningsregistret UMA 
uppdaterades.207   

År 2018 upptäcktes vid Migrationsverket ovan-
ligt många förfalskade EU-dokument: pass, iden-
titetskort och uppehållstillståndskort. Förfalskade 
EU-dokument upptäcktes t.ex. i sådana fall där en 
asylsökande visade upp ett förfalskat pass, identi-
tetskort eller uppehållstillståndskort till en EU-med-
lemsstat. Samtidigt förekom det också fall där tred-
jelandsmedborgare uppgav sig vara EU-medborga-
re och visade upp ett förfalskat EU-identitetskort. 
Särskild fokus lades på utredningen av dessa 
dokument: Personalen vid Migrationsverket fick in-
formation om ämnet, specialutbildning erbjöds och 
kunnandet om identifieringen av dokument främja-
des. Vidare utökades myndighetssamarbetet kring 
avslöjandet av falska EU-identiteter med de natio-
nella myndigheterna, framför allt polisen.208

Utrikesministeriet publicerade i Irak via sociala 
medier en kampanj mot människosmuggling 
som nådde cirka 3,5 miljoner tittare och väckte när-
mare 40 000 reaktioner.209 

Utrikesministeriet genomförde i Irak ett dokumen-
tärprojekt kring återflyttning. I projektet filma-
des tre persondokumentärer om återflyttare som 
visades för irakiska ungdomar vid diskussionsforum 
som hölls vid läroanstalter. Diskussionsforumen nåd-
de cirka 800 personer. Gallupar visade att deltagar-
nas positiva inställning till att stanna i Irak stärktes 
med uppskattningsvis 20 procentenheter under dis-
kussionerna.210 

206 Källa: Justitieministeriet, e-post 11.12.2018.
207 Källa: Migrationsverkets rättstjänst, e-post 17.12.2018.  
208 Källa: Migrationsverkets immigrationsenhet, e-post 25.1.2019.
209 Källa: Utrikesministeriet, e-post 17.12.2018.
210 Källa: Utrikesministeriet, e-post 17.12.2018.
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10. Bekämpning av människohandel

MÄNNISKOHANDEL SOM OBSERVERATS 
I ASYL- OCH UPPEHÅLLS TILLSTÅNDS-
FÖRFARANDET211 

År 2018 upptäckte Migrationsverket tecken på 
människohandel i totalt hundra asylansök-
ningsfall.212 Totalt 63 av dessa beviljades uppehålls-
tillstånd på någon grund. Grunden för uppehållstill-
stånd kunde vara t.ex. internationellt skydd, indivi-
duell, mänsklig orsak eller uppehållstillstånd som be-
viljas offer för människohandel.213  

Ett offer för människohandel som befinner sig i Fin-
land kan enligt vissa förutsättningar beviljas ett up-
pehållstillstånd för offer för människohandel. År 2018 
beviljades tre offer för människohandel ett första up-
pehållstillstånd. Sammanlagt 5 nya tidbegränsade 
uppehållstillstånd, dvs. så kallade fortsatta tillstånd, 
beviljades offer för människohandel.

OFFER FÖR MÄNNISKOHANDEL SOM 
HÄNVISATS TILL HJÄLPSYSTEMET214 

Antalet misstänkta offer för människohandel som 
identifierades och hänvisades till hjälp i Finland var 
rekordstort år 2018. Sammanlagt 163 nya klien-
ter upptogs i hjälpsystemet. Siffran är betyd-
ligt högre än under tidigare år.215 Den höga siff-
ran beror dels på det stora antalet asylsökande som 
strömmade in i landet år 2015, dels på att medve-
tenheten om människohandel har ökat och fenome-
net kan bättre identifieras. Av de nya klienterna hade 
majoriteten blivit offer för människohandel ut-
anför Finland, i synnerhet i konfliktområden så-
som Libyen, Irak, Somalia och Afghanistan. Det har 
varit fråga om sexslaveri, prostitutionstvång, tvångs-
arbete, och framför allt minderåriga som blivit tving-
ade till äktenskap eller tvingade att bli barnsoldater. 

År 2018 hade 52 personer av alla de som hänvi-
sades till hjälpsystemet eventuellt blivit offer för 
människohandel i Finland. Bland dessa finns fin-
ska medborgare, EU-medborgare, personer som an-
länt till Finland på basis av visumfrihet, tredjelands-
medborgare som arbetar lagligt i Finland samt per-
soner som tidigare varit asylsökande. Jämfört med 
tidigare år identifierades avsevärt många fler perso-
ner som blivit offer för sexhandel i Finland: år 2018 
hade de som blivit offer i Finland oftast fallit offer ut-
tryckligen för sexhandel och i allmänhet blivit tvingad 
till prostitution. Däremot var antalet personer som 
blivit offer för människohandel i anslutning till ut-
nyttjande av arbetskraft i Finland och som hänvisats 
till tjänsterna i hjälpsystemet mindre än året innan. 
Människohandel i anslutning till utnyttjande av ar-
betskraft upptäcktes i synnerhet inom restaurang- 
och städbranschen. . 

Av de personer som hänvisades till hjälpsyste-
met för offer för människohandel år 2018 var 
tio minderåriga. Nio av dessa uppskattades ha bli-
vit utnyttjade i ett konfliktområde. Barnhandel som 
förekommer i konfliktområden är i synnerhet för-
knippade med sexslaveri, barnäktenskap och barn-
arbetskraft som tyder på tvångsarbete. 

Största delen av de nya klienterna (77 procent) 
var asylsökande. Oftast hänvisades offren till hjälp-
systemet av en förläggning eller av Migrationsverket. 
Detta kan anses bero på dels att det är uttryckligen 
dessa aktörer som diskuterar med de asylsökande 
och kartlägger deras situation, dels att man under 
de senaste åren har satsat mycket på att öka dessa 
aktörers medvetenhet om människohandel. Därtill 
hänvisades flera av de eventuella offren för männis-
kohandel till hjälpsystemet av jurister och advoka-
ter. År 2018 sökte sig dessutom allt fler personer till 
hjälpsystemet på egen hand. Den nya webbplatsen 
ihmiskauppa.fi kan anses ha haft en positiv inver-
kan i detta avseende.   

211 Källa: Den som ansvarar för människohandelsärenden vid Migrationsverket. 
212 Statistiken baserar sig på vissa riktgivande registeranteckningar och den är inte heltäckande. Med tecken på 
människohandel avses inte att personen skulle ha blivit offer för människohandel. Som tecken på människohandel betraktas 
en misstanke hos en myndighet om att ett fall kan vara förknippat med människohandel.
213 I asylprocessen bedöms alltid först personens behov av internationellt skydd. Status som beviljas på basis av internationellt 
skydd, t.ex. flyktingstatus, är en starkare skyddsstatus än status som människohandelsoffer. Av denna anledning beviljas 
en person i första hand internationellt skydd, om det finns grunder för detta, även om det också finns förutsättningar för 
uppehållstillstånd för människohandelsoffer. 
214 Källa: Hjälpsystemet för offer för människohandel (2019), Lägesöversikt 1.1–31.12.2018. http://www.ihmiskauppa.fi/
files/444/Ihmiskaupan_uhrien_auttamisjarjestelman_tilannekatsaus_1.1.-_31.12.2018.pdf. Hänvisat 20.3.2019. 
215 Det att en person upptagits i hjälpsystemet innebär inte att personen officiellt skulle ha identifierats som offer för 
människohandel, utan han eller hon betraktas först som ett potentiellt offer för människohandel. Först därefter kan personen 
officiellt identifieras som ett offer för människohandel. Officiellt identifierade offer för människohandel kan fortsätta att utnyttja 
tjänsterna inom hjälpsystemet tills de inte längre behöver dem. Om en klient inte officiellt kan identifieras som ett offer för 
människohandel upphör tjänsterna inom hjälpsystemet.

http://www.ihmiskauppa.fi/files/444/Ihmiskaupan_uhrien_auttamisjarjestelman_tilannekatsaus_1.1.-_31.12.2018.pdf
http://www.ihmiskauppa.fi/files/444/Ihmiskaupan_uhrien_auttamisjarjestelman_tilannekatsaus_1.1.-_31.12.2018.pdf
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UTVECKLINGSRIKTNINGAR I 
ANSLUTNING TILL BEKÄMPNING AV 
MÄNNISKOHANDEL

I Finland vidtogs flera åtgärder i anslutning till iden-
tifieringen av människohandelsoffer inom ramen för 
projektet IHME. Projektet inleddes i september 2017 
och det pågår fram till år 2019. Projektet får finan-
siering ur Europeiska unionens fond för inre säker-
het (ISF). År 2018 genomfördes följande åtgärder:
• I juni 2018 förnyades webbplatsen ihmis-

kauppa.fi. Webbsidorna möter nu bättre myn-
digheternas, offrens och medborgarnas informa-
tionsbehov när det gäller att identifiera och hjäl-
pa offer för människohandel och att hänvisa dem 
till hjälpsystemet. 

• För förundersökningsmyndigheterna (polisen och 
Gränsbevakningsväsendet) utarbetades i sam-
arbete med Polisyrkeshögskolan och Gräns- och 
sjöbevakningsskolan en utbildning om identifie-
ring av offer för människohandel, hänvisning till 
hjälp och förundersökning av människohandels-
brott. Utbildningen förankras genom kurser för 
personalen vid polisens och Gränsbevakningsvä-
sendets regionala inrättningar och enheter runt 
om i landet. Kurserna inleddes under 2018 och 
de fortsätter år 2019. Under 2018 utbildades cir-
ka 750 tjänstemän vid polisen och Gränsbe-
vakningsväsendet i identifiering av offer för 
människohandel, hänvisning till hjälp och 
förundersökning av människohandelsbrott.

• Inom ramen för projektet görs en utredning om 
människohandel som drabbar barn i Finland. Ut-
redningsarbetet inleddes år 2018 och utredning-
en publiceras år 2019.216 

Vid Migrationsverkets asylenhet färdigställdes 
år 2018 en anvisning om behandlingen av 
tvångsäktenskapsfall i asylprocessen. I anvis-
ningen behandlas tvångsäktenskap som en form av 
människohandel. Överinspektörerna vid asylenhe-
ten utbildades utgående från denna anvisning un-

der hösten 2018.

UNDERSÖKNINGAR OM 
MÄNNISKOHANDEL

I en utredning om lagstiftningen om hjälp till offer 
för människohandel som diskrimineringsombuds-
mannen gjort i samarbete med Europeiska institu-
tet för kriminalpolitik (HEUNI) bedöms hur effektiv 
lagstiftningen om hjälp till offer för människohan-
del (s.k. mottagandelagen) är. Utredningen bygger 
på ett omfattande material bestående av dokument 
och intervjuer. Utredningen ger vid handen att per-
sonalen vid kommunernas social- och hälsovårdsvä-
sende inte är förtrogen med mottagandelagen, som 
gäller verksamhet för att hjälpa offer för människo-
handel, och att människohandelsoffrens speciella 
ställning som mottagare av tjänster i kommunerna 
inte fullgörs. Offren för människohandel får inte all-
tid de tjänster som de enligt lag skulle ha rätt till. 
Bland offren finns också finska medborgare som hör 
till majoritetsbefolkningen. Av utredningen framgår 
också att det i Finland finns personer som trots att 
de behöver hjälp av människohandelsrelaterade or-
saker inte får tillräcklig hjälp från hjälpsystemet för 
offer för människohandel eller som inte söker el-
ler får hjälp av myndigheterna. En central orsak till 
detta är enligt utredningen att det till följd av lag-
stiftningen och dess tillämpning uppstått en stark 
koppling mellan att hjälpa offer för människohan-
del och att ställa den som gjort sig skyldig till män-
niskohandel till svars för sina gärningar (straffpro-
cessen). Kopplingen verkar ha blivit starkare i och 
med den lagändring som trädde i kraft år 2015. För-
läggningen i Joutseno utför högklassigt klientarbe-
te och samarbetar bra med de övriga myndigheter-
na. De viktigaste rekommendationerna på basis av 
utredningen är att en särskild lag om hjälp till offer 
för människohandel bör stiftas, anvisningar om hur 
lagen ska tillämpas bör utarbetas för kommunerna 
och organisationernas verksamhetsförutsättningar 
bör förbättras.217 

216 Källa: Hjälpsystemet för offer för människohandel e-post 10.12.2018. Den sistnämnda utredningen publicerades 21.3.2019 
med titeln ”Lapsiin ja nuoriin kohdistuva ihmiskauppa Suomessa”. Utredningen behandlas närmare i 2019 års rapport om 
migrations- och asylpolitik. 
217 Koskenoja, Maija; Ollus, Natalia; Roth, Venla; Viuhko, Minna & Turkia, Laura (2018), Tuntematon tulevaisuus: selvitys 
ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lainsäädännön toimivuudesta. Statsrådets publikationsserie för utrednings- 
och forskningsverksamheten 24/2018. Helsingfors: Statsrådets kansli. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/
handle/10024/160696/24-2018-Tuntematon%20tulevaisuus_selvitys%20ihmiskaupan%20uhrien%20auttamista%20koskevasta%20
lainsaadannosta.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Hänvisat 4.2.2019.

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160696/24-2018-Tuntematon%20tulevaisuus_selvitys%20ihmiskaupan%20uhrien%20auttamista%20koskevasta%20lainsaadannosta.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160696/24-2018-Tuntematon%20tulevaisuus_selvitys%20ihmiskaupan%20uhrien%20auttamista%20koskevasta%20lainsaadannosta.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160696/24-2018-Tuntematon%20tulevaisuus_selvitys%20ihmiskaupan%20uhrien%20auttamista%20koskevasta%20lainsaadannosta.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Ett beslut om avlägsnande ur landet är ett för-
valtningsbeslut genom vilket en utlänning åläggs att 
lämna Finland. Beslut om avlägsnande ur landet är 
avvisning och utvisning.218 

Beslut om avvisning utfärdas då personen inte har 
uppehållstillstånd i Finland och inte uppfyller förut-
sättningarna för vistelse i landet.219

Beslut om utvisning utfärdas då personen har haft 
uppehållstillstånd i Finland men inte längre uppfyller 
förutsättningarna för vistelse i landet.

BESLUT OM AVLÄGSNANDE UR LANDET

11. Återvändande 

År 2018 fattades sammanlagt 6 927 beslut om 
avvisning och nekad inresa.220 Antalet minskade 
igen från året innan, då 8 668 motsvarande beslut 
fattades. Majoriteten av besluten om avlägsnande ur 
landet var avvisningsbeslut som fattades av Migra-
tionsverket (68 procent), medan resten av besluten 
fattades av polisen och Gränsbevakningsväsendet. 
År 2018 minskade framför allt antalet avvisningsbe-
slut som fattades av Migrationsverket jämfört med 
året innan, medan antalet beslut om avvisning eller 
nekad inresa som fattades av polisen och Gränsbe-
vakningsväsendet ökade något. Det varierande an-
talet avvisningsbeslut som fattas av Migrationsver-
ket står i samband med antalet negativa asylbeslut, 
eftersom ett negativt beslut om asyl innefattar ett 
beslut om avlägsnande ur landet. Antalet beslut om 
avlägsnande ur landet korrelerar således i viss mån 
med antalet asylsökande som anländer till landet.

År 2018 fattades 1 092 beslut om utvisning. An-
talet beslut om utvisning ökade något från året inn-
an, då 905 motsvarande beslut fattades. Största de-
len av besluten av om utvisning, närmare bestäm 997 
beslut, gällde olaglig vistelse i landet. Samman-
lagt 95 utvisningsbeslut grundade sig på brott. En ut-
länning kan utvisas från landet med brott som grund, 
om han eller hon har gjort sig skyldig antingen till ett 
brott för vilket det maximala straffet är minst ett års 
fängelse eller till upprepade brott. Besluten bygger på 
en helhetsbedömning, där man beaktar t.ex. hur all-

varlig gärningen är, personens band till Finland, ut-
redningar om personens hälsotillstånd samt non-re-
foulement-principen. Den sistnämnda principen gäller 
ovillkorligt förbud mot återsändande, vilket innebär att 
ingen får återsändas till ett sådant land där han el-
ler hon hotas av förföljelse, annan omänsklig behand-
ling, tortyr, behandling som kränker människovärdet 
eller dödsstraff.221  

218 Dessutom finns nekad inresa, som avser att en tredjelandsmedborgares inresa hindras vid en yttre gräns på det sätt som 
föreskrivs i artikel 13 i kodexen om Schengengränserna. (UtlL 142 § 1 mom.)
219 Vanligtvis handlar avvisning om att en utlänning som redan vistas i landet avlägsnas ur landet (UtlL 142 § 2 mom. 4 
punkten). I vissa situationer avser avvisning även att inresa för en person hindras redan vid yttre gränsen. Dessa fall är dock 
ovanligare. (UtlL 142 § 2 mom. 1–3 punkten). 
220 Avvisningsbeslut och beslut om nekad inresa som fattats av Migrationsverket, polisen och Gränsbevakningsväsendet 
sammanlagt.
221 Migrationsverket, meddelande 16.1.2019: Statistik över immigrationen 2018: Allt fler ansökte om uppehållstillstånd på 
grund av arbete i fjol. https://migri.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maahanmuuton-vuoden-2018-tilastot-yha-useampi-haki-viime-
vuonna-oleskelulupaa-tyon-perusteella?_101_INSTANCE_FVTI5G2Z6RYg_languageId=sv_SE. Hänvisat 20.3.2019. 
222 Källa: Polisen.

Beslut om avvisning respektive utvisning 
2015–2018

20162015

7 524

21 716

279

430

■ Avvisning
■ Utvisning

8 668

905

2017

Källa: Migrationsverket, polisen och Gränsbevakningsväsendet

6 927

1 092

2017

VERKSTÄLLANDE AV BESLUT OM 
AVLÄGSNANDE UR LANDET

Allmänt taget försvårades processen med åter-
sändande år 2018 på grund av de berörda per-
sonernas ovilja att återvända frivilligt och desti-
nationsländernas ovilja att ta emot personer som 
återsänds. De fall där en person ska återsändas till 
Irak är särskilt utmanande. I fråga om andra länder 
fungerar systemet med återsändande i regel väl.222 

FRIVILLIG ÅTERRESA

År 2018 återvände 646 personer från Finland 
till sitt utreseland via programmet för frivil-
ligt återvändande. De återvände till samman-
lagt 40 olika länder. De flesta återvände till Irak 
(449 personer). Totalt 72 procent av de som åter-
vände frivilligt var män och 13 procent var kvinnor. 

https://migri.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maahanmuuton-vuoden-2018-tilastot-yha-useampi-haki-viime-vuonna-oleskelulupaa-tyon-perusteella?_101_INSTANCE_FVTI5G2Z6RYg_languageId=sv_SE
https://migri.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maahanmuuton-vuoden-2018-tilastot-yha-useampi-haki-viime-vuonna-oleskelulupaa-tyon-perusteella?_101_INSTANCE_FVTI5G2Z6RYg_languageId=sv_SE
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De flesta var unga vuxna och ogifta.223 Antalet per-
soner som återvänder frivilligt har minskat från år 
till år efter rekordåret 2016.

223 Källa: Internationella organisationen för migration IOM, kontoret i Helsingfors.  
224 Lagen om ändring av utlänningslagen 1022/2018. Lagändringen grundar sig på ett projekt som inleddes 2015 i syfte 
att snabba upp förfarandet för utvisning, och det har således rapporterats om projektets framskridning redan i de tidigare 
rapporterna om invandrings- och asylpolitik; Inrikesministeriets meddelande 15.11.2018: Lagändring om påskyndande av 
verkställigheten av utvisningsbeslut träder i kraft. https://intermin.fi/en/article/-/asset_publisher/lakimuutos-karkottamispaatosten-
taytantoonpanon-nopeuttamisesta-voimaan?_101_INSTANCE_jyFHKc3on2XC_languageId=sv_SE. Hänvisat 21.3.2019.  
225 Regeringens proposition 273/2018 rd.  
226 Beloppet av bidraget för återintegration är beroende av till vilket land personen återvänder. Återvändandeländerna är 
indelade i fyra kategorier, där A-kategorin omfattar Irak och Afghanistan. De som återvänder till dessa länder beviljas det 
högsta bidraget för återintegration.
227 Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa 1278/2018.

Personer som återvänt via programmet för 
frivilligt återvändande och personer som 
avlägsnats ur landet av polisen 2016–2018

2016

2 113

2017

1 422

2018

646

Källa: IOM och polisen

■ Frivilligt återvändande (IOM)
■ Personer som avlägsnats ur landet av polisen
■ ledsagade

6 657

2 621 2 638

1 671
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LAGÄNDRINGAR SOM GÄLLER 
ÅTERVÄNDANDE  

I november 2018 godkändes en lagändring genom 
vilken förfarandet för avlägsnande ur landet 
snabbas upp när det gäller personer som be-
gått grova brott och personer som är farliga för 
den allmänna ordningen. Lagändringen trädde i 
kraft 1.1.2019. Enligt lagändringen kan vissa be-
slut om utvisning som gäller den allmänna ordning-
en och säkerheten verkställas 30 dagar efter delgiv-
ningen, såvida inte förvaltningsdomstolen förbjuder 
verkställandet. Före lagändringen har beslut om ut-
visning inte kunnat verkställas förrän de vunnit laga 
kraft, även om det funnits omständigheter som re-
laterar till den allmänna ordningen och säkerheten i 
bakgrunden. Lagändringen gäller endast förfa-
randet för utvisning, inte förfarandet för avvis-

ning. Avvisningsbeslut som gäller andra än asylsö-
kande kan redan nu verkställas omedelbart. I frå-
ga om asylsökande är Finland skyldigt att i beslut 
om avvisning iaktta EU-direktivet om asylförfaran-
den och den kommande förordningen om asylförfa-
randen. Lagändringen snabbar således inte upp pro-
cessen med att avlägsna asylsökande ur landet.224 

Det föreslogs att utlänningslagen ska ändras så att 
när en person ansökt om internationellt skydd 
kan myndigheterna ta personens resehand-
ling i sin besittning tills han eller hon har bevil-
jats uppehållstillstånd eller lämnar landet. Målet är 
att säkerställa ett smidigt asylförfarande så att av-
saknaden av resehandling inte utgör ett hinder för 
att identifiera den sökande eller för att avlägsna en 
person som fått ett negativt beslut om internatio-
nellt skydd ur landet. Ändringsförslaget överlämna-
des till riksdagen i december 2018.225 

ANDRA UTVECKLINGSRIKTNINGAR SOM 
GÄLLER ÅTERVÄNDANDE

Utvecklingsarbetet i fråga om återvändande gick år 
2018 framför allt ut på att effektivisera systemet för 
frivilligt återvändande:

De bidrag för återintegration som beviljas i sam-
band med frivilligt återvändande höjdes i fråga om 
nyttighetsstödet genom en förordning som inri-
kesministeriet utfärdade i december. Den nya för-
ordningen träder i kraft i början av 2019 och gäller 
fram till årets slut. Målet är att göra frivilligt åter-
vändande mer attraktivt och intressant. Nyttighets-
stödet för vuxna som återvänder t.ex. till Irak och 
Afghanistan är i fortsättningen 5 000 euro i stäl-
let för 2 500 euro.226 Nyttighetsstödet för barn som 
återvänder tillsammans med sin familj är liksom ti-
digare 1 500 euro oberoende av till vilket land fa-
miljen återvänder. Kontantunderstöden, som utgör 
ett alternativ till nyttighetsstödet, bibehölls oför-
ändrade. Exempelvis i fråga om Irak och Afghanis-
tan uppgår kontantunderstödet till 1 500 euro, men 
några länder överförs från en kategori till en annan 
och för dem som återvänder till dessa länder för-
ändras understödets belopp.227 

https://intermin.fi/en/article/-/asset_publisher/lakimuutos-karkottamispaatosten-taytantoonpanon-nopeuttamisesta-voimaan?_101_INSTANCE_jyFHKc3on2XC_languageId=sv_SE
https://intermin.fi/en/article/-/asset_publisher/lakimuutos-karkottamispaatosten-taytantoonpanon-nopeuttamisesta-voimaan?_101_INSTANCE_jyFHKc3on2XC_languageId=sv_SE
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I Migrationsverkets AUDA-projekt (Frivilligt åter-
vändande till Irak, Afghanistan och Somalia)228 ut-
reddes år 2018 hur experter på civilkrishante-
ring som Finland sänder ut kunde användas 
som källor för information om vilka förutsätt-
ningar för frivilligt återvändande det finns i de 
länder till vilka fler personer ska återvända från Fin-
land och i vilka sådana experter finns. Pilotländer-
na har utgjorts av målländerna för AUDA-projektet, 
dvs. Irak, Somalia och Afghanistan. De preliminära 
resultaten är lovande, men för att ett system ska 
kunna byggas upp krävs det ännu ett intensivt sam-
arbete mellan Migrationsverket och Krishanterings-
centralen så att bestående kanaler för informations-
utbyte kan skapas och experterna kan introduce-
ras i ämnet innan de startar en operation. Förutom 
Krishanteringscentralen är även utrikesministeriet 
en partner i projektet. Genom samarbetet strävar 
man efter att integrera utrikespolitiska metoder 
i ärenden som gäller återvändande. Inom pro-
jektet utreds vad som bör beaktas i samarbetet med 
utreselandet för att återvändandet ska löpa smidigt 
och utreselandets helhetsutveckling kan stödas på 
ett hållbart sätt. Projektet inleddes i januari 2018 
och det pågår fram till januari 2020. Projektet får 
finansiering från EU:s asyl-, migrations- och inte-
grationsfond (AMIF).229  

Migrationsverkets VAPA 2-projekt, som strävar 
efter att effektivisera styrningen av förfarandet för 
frivilligt återvändande, utgör en fortsättning på det 
VAPA-projekt som inleddes år 2017 för att utveck-
la rådgivningen kring frivilligt återvändande. Den 
främsta målgruppen för projektet är de som ansökt 
om internationellt skydd och asylsökande som har 
fått ett negativt beslut. Målgruppen omfattar också 
personer vars mottagningstjänster har upphört eller 
som annars har stannat kvar olagligt i landet efter 
en genomgången asylprocess. Som en ny verksam-

hetsform i projektet har man från och med 1.6.2018 
testat hur individuell rådgivning om grunderna 
för ett negativt beslut inverkar på den sökan-
des vilja att frivilligt återvända till sitt hem-
land. Syftet med rådgivningen har varit att förbätt-
ra den sökandes förståelse för sin egen asylprocess 
och för det negativa beslutet. En utmaning med 
rådgivningen har varit att de sökande inte har varit 
nämnvärt intresserade av den. Kompetensen i hela 
mottagningssystemet har stärkts genom att projek-
tet har etablerats vid förläggningarna och en kurs 
om frivilligt återvändande har ordnats vid var-
je förläggning för alla yrkesgrupper som arbe-
tar med klienterna. Projektet inleddes i april 2018 
och det pågår fram till april 2019. Projektet får fi-
nansiering från EU:s asyl-, migrations- och integra-
tionsfond (AMIF).230

UNDERSÖKNINGAR OM ÅTERVÄNDANDE

I Europeiska migrationsnätverkets jämförelserap-
port på EU-nivå, The effectiveness of return in 
EU Member States: Challenges and good prac-
tices linked to EU rules and standards, granskas 
bästa praxis och utmaningar i olika EU-länder när 
det gäller återsändande av tredjelandsmedborga-
re.  Återsändande av tredjelandsmedborgare som 
vistas i EU-området i strid mot bestämmelserna ut-
gör en av huvudpelarna inom den europeiska mig-
rations- och asylpolitiken. Den senaste Eurostat-sta-
tistiken visar dock att återsändningsgraden är svag, 
trots att ett stort antal negativa asylbeslut och be-
slut om återsändande har fattats. Europeiska kom-
missionen har betonat vikten av att iaktta EU-be-
stämmelserna för att garantera ett effektivt system 
för återsändande. Genom denna utredning strävar 
EMN efter att utreda vilka utmaningar och effektiva 
förfaranden det finns i olika medlemsländer när det 
gäller återsändande.232 

228 Det rapporterades om projektplanen i 2017 års migrationsrapport. Arbetsnamnet för projektet var då VOMPAT. Projektet har 
senare bytt namn till AUDA. 
229 Källa: Migrationsverkets mottagningsenhet, e-post 17.12.2018. 
230 Källa: Migrationsverkets mottagningsenhet, e-post 17.12.2018.
231 Finlands nationella rapport publicerades år 2017 och behandlas närmare i rapporten om migrations- och asylpolitik för 2017. 
232 European Migration Network (2018), The effectiveness of return in EU Member States: Challenges and good practices linked 
to EU rules and standards. Synthesis report for the EMN Focussed Study 2/2017. Brussels: European Migration Network (EMN). 
http://www.emn.fi/files/1788/00_eu_synthesis_report_return_study_final_light_en.pdf. Hänvisat 18.3.2019.  (Jämförelserapporten 
tillgänglig endast på engelska.)
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Statsrådets meddelande 4.1.2018: Stärkandet av arbetskraftsinvandring som mål för regeringens migration-
spolitiska program. https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallituksen-maahanmuutto-
poliittinen-ohjelma-tahtaa-tyovoiman-maahanmuuton-vahvistamiseen?_101_INSTANCE_3wyslLo1Z0ni_lan-
guageId=sv_SE. Hänvisat 20.2.2019
.

MEDIERNA    

AL 2.9.2018: Kiersimme demariehdokkaan kanssa Ruotsin maahanmuuttaja-alueen asukkaiden ovilla – 
”Meidän pitää kertoa, että ihmiset saavat äänestää”.

HBL 14.6.2018: Migri utredde sig självt: Problem med tolkning och bedömningar.

HBL 4.9.2018: Migri stoppar temporärt asylbeslut om Afghanistan.

HS 3.1.2018: Suomalaisten taloustieteilijöiden paneeli: Maahanmuuttajille voitaisiin maksaa alempaa palk-
kaa.

HS 3.1.2018: Ulkomailta saapui viime vuonna Suomeen yli 1 300 hyväpalkkaista erityisasiantuntijaa – se 
ei riitä, sanoo hallitus.

HS 4.1.2018: Suomi jatkaa ulkomaisen työvoiman tarveharkintaa – Lupajärjestelmää varaudutaan kuiten-
kin tarvittaessa muuttamaan.

HS 9.1.2018: Yhdysvalloissa ratkaistaan lähiviikkoina jopa miljoonien siirtolaisten kohtalo – Trump on val-
mis sopimukseen demokraattien kanssa, kunhan Meksikon rajamuuri rakennetaan.

HS 25.1.2018: Turvapaikkahakemusten valituskierre on kiihtynyt – Hiwa Aljaf syö nukahtamislääkkeitä ja 
odottaa neljättä päätöstä viranomaisilta

HS 20.2.2018: Kolumni: Onko Suomi viattomuutensa vanki? Viranomaiset välttelevät vastuunkantoa tur-
vapaikkapäätöksissä. 

HS 22.3.2018: Turvapaikanhakijoiden oikeusturva Suomessa on heikentynyt merkittävästi, osoittaa tutki-
mus - Väkivallan pelko ei kelpaa enää perusteeksi kuin ennen.

HS 4.3.2018: Milloin turvapaikanhakijan kristinuskoon kääntymisen aitoutta on syytä epäillä ja kuinka tark-
kaan Raamattu täytyy tuntea puhuttelussa? Nämä ja kahdeksan muuta kysymystä Maahanmuuttovirastolle.

HS 4.3.2018: Villeissä pienseurakunnissa tapahtuu kummia, kun turvapaikanhakijat kääntyvät joukoittain 
kristinuskoon – HS selvitti, kenen aloitteesta kasteita annetaan ja millaisia motiiveja kääntyneillä on.

HS 4.4.2018: Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti arvostelee ulkomaalaislain muutoksia HS:n haas-
tattelussa – ”On ongelmallista, jos poliittiset päättäjät piiloutuvat tuomioistuimien selän taakse”.

HS 16.4.2018: Maahanmuuttovirasto helpottaa perheenyhdistämistä: EU-tuomioistuimen päätös muuttaa 
tulkintaa turvapaikanhakijoiden alaikäisyydestä.

HS 19.4.2018: Suomi pyrkii saamaan turvapaikanhakijat nykyistä nopeammin työmarkkinoille – Maahan-
muuttojohtaja: ”Emme vielä näe uudistusten vaikutuksia”. 

HS 14.6.2018: Sisäministeri Mykkänen haluaa lisää kiintiöpakolaisia ja tiukempaa valvontaa EU:n ulkorajoille.

HS 18.6.2018: Guardian: Satoja siirtolaislapsia pidetään häkeissä Texasissa – Myös Melania Trump kritisoi 
lasten erottamista vanhemmistaan.

HS 21.6.2018: Näin EU-kansalaiset saavat jäädä Britanniaan brexitin jälkeen – Brittihallitus lupaa entistä 
helpompaa rekisteröintiä.
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HS 7.7.2018: Ruotsidemokraatit voi nousta vaaleissa jopa Ruotsin suurimmaksi puolueeksi, mutta tie hal-
litukseen on tukossa.

HS 13.8.2018: Siirtolaisia kuljettava Aquarius-alus jälleen pulassa Välimerellä – kyydissä 141 merestä pe-
lastettua ihmistä, mutta vastassa suljettuja satamia.

HS 1.9.2018: Sisäministeri Mykkänen: Maahanmuuttoviraston toiminnasta tehdään riippumaton selvitys.

HS 17.11.2018: HS-analyysi: Väestöennuste on Suomen tärkein ennuste – Tällä kertaa se oli todella synk-
kä ja luo painetta lisätä maahanmuuttoa.

Kaleva 12.2.2018: Tuore sisäministeri Mykkänen ei ota kantaa, oliko irakilaisen käännytyspäätös virhe.

Kaleva 22.3.2018: Maahanmuuttovirasto tyrmää kritiikin irakilaisten oikeusturvan heikkenemisestä.

Kaleva 20.6.2018: Useat republikaanisenaattorit vaativat, että siirtolaislasten erottaminen vanhemmistaan 
lopetetaan.

Kaleva 1.7.2018: Merkelin hallituksen kohtalon päivänä väännetään siirtolaisista, CSU:n jatko hallitukses-
sa vaakalaudalla.

Kaleva 17.7.2018: Suurin osa puoluepomoista nostaisi pakolaiskiintiötä - sote kuumensi kesätentissäkin 
tunteita.

Kaleva 22.8.2018: Vihreiden Aalto maahanmuutosta: Lisää laillisia reittejä ja EU-maille sitova vastuunja-
ko turvapaikanhakijoista.

Kaleva 5.9.2018: OECD-raportti: maahanmuuttajien kielikoulutuksen tulokset jääneet heikoiksi Suomessa 
- kotoutumisen ongelmana myös maahanmuuttajanaisten työttömyys.

Kaleva 25.9.2018: Muuttovoitto kasvatti hieman Suomen väkilukua - kuolleita enemmän kuin syntyneitä.

Kaleva 30.10.2018: Sture Fjäder sai Akavan hallituksen luottamuksen jatkaa puheenjohtajana möläytyk-
sestään huolimatta.

Kaleva 3.11.2018: Myös tulevan hallituksen voi olla vaikea löytää yksimielisyyttä saatavuusharkinnasta – 
gallupkärki Sdp ei halua luopua siitä. 

Kaleva 20.11.2018: ”Suomeen pitää houkutella 20 000 – 35 000 ulkomaalaista töihin” – EK esittää myös 
70 prosentin palkkatukea, jos yritys työllistää turvapaikan saaneen.

Svenska Yle 26.2.2018: Trots utvisningshotet fortsätter Desirée Kantola att virka vantar åt flyktingflickor-
na i Lovisa: ”Jag hoppas på ett mirakel”.

TS 7.1.2018: Trump: Ei sopimusta unelmoijien suojelusta ilman Meksikon muuria.

TS 22.1.2018: Ulkomaisen työvoiman tarveharkinta pysyy – kokoomus hölläisi pykäliä mutta siniset jarruttaa.

TS 7.4.2018: Taloustieteilijöiden enemmistö: Ulkomaisen työvoiman tarveharkinnasta kannattaisi luopua.

TS 13.6.2018: Yli 900:aa siirtolaista kuljettava rannikkovartioston laiva pääsi Italiaan.

TS 12.9.2018: Maahanmuuttovirasto sai Afganistan-linjauksensa päivitettyä - palautuksia jatketaan, Ka-
buliin harvemmin.

TS 5.12.2018: Kommentti: Raiskaussarja toi maahanmuuton ongelmat vaaleihin.
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Yle 12.2.2018: Suomi ei antanut Alille turvapaikkaa, tapettiin heti Irakissa – tytär odottaa omaa käänny-
tystään.

Yle 6.3.2018: Syntyneiden määrä historiallisen pieni: vauvoja syntyi viimeksi vähemmän vuonna 1868 – 
katso tästä kuntasi tilanne.

Yle 9.3.2018: Osa turvapaikanhakijoista on tehnyt jo neljä hakemusta, laki ei rajoita hakemusten määrää.

Yle 22.4.2018: Sipilä puolustaa nuorten työehtojen heikennyksiä: Määräaikaisuudet ovat etu.

Yle 17.5.2018: Suomi purkaa esteitä ulkomaalaisten työntekijöiden tieltä - syynä talouskasvu, joka huu-
taa työvoimaa.

Yle 3.6.2018: Siivoojan työ ja perheenjäsenillä Suomen kansalaisuus, silti Mojtaba Hassani 21 aiotaan kar-
kottaa Afganistaniin.

Yle 15.6.2018: Ranska ja Italia päässeet sopuun siirtolaiskiistasssa – Esittävät lähtömaihin turvapaikkaha-
kemusten käsittelykeskuksia.

Yle 24.6.2018: Uudet turvapaikanhakijoiden käsittelykeskukset saivat tukea EU-johtajilta. 

Yle 31.7.2018: Vihreiden lainsäädäntösihteeri vastusti pakkopalautuksia lentokoneessa: kieltäytyi istumas-
ta ja kuvasi tilanteen livenä somessa – poliisi poisti koneesta.

Yle 1.8.2018: Sisäministeri Mykkänen pitää vihreiden Aallon vaatimusta suhteettomana: Ilman palautuksia 
koko turvapaikkajärjestelmä menettää merkityksensä.

Yle 1.8.2018: Vihreiden Aalto: Pakkopalautukset keskeytettävä, kunnes turvapaikkaprosessin ongelmat on 
korjattu.

Yle 1.8.2018: Yli 12 000 viisivuotiasta saa tänä syksynä varhaiskasvatusta ilmaiseksi - “Ulos jäävät usein 
ne, joille kasvatuksesta olisi eniten hyötyä”.

Yle 22.8.2018: Siniset rajoittaisi maahanmuuttoa taloustilanteen mukaan - Eduskuntavaaleihin perussuo-
malaisia lievemmillä esityksillä.

Yle 27.8.2018: Saksan Chemnitzissä useita loukkaantunut äärioikeiston ja vastamielenosoittajien yhteen-
otoissa – Miesjoukot ovat jahdanneet ulkomaalaisia puukotuksen jälkeen.

Yle 5.9.2018: OECD:ltä tylyä tekstiä kotihoidon tuesta: Haittaa maahanmuuttajanaisten työllistymistä, joh-
taa maahanmuuttajalasten heikompaan koulumenestykseen.

Yle 11.9.2018: Turvapaikkahakemuksen voi uusia loputtomasti - ministeriö selvittää mahdollisuutta muut-
taa käytäntöä.

Yle 13.9.2018: Etla: Maahanmuuttajien yrittäjyys lisääntynyt, työllistymisvaikeudet ajavat perustamaan 
oman firman.

Yle 13.9.2018: Yli kaksituhatta turvapaikanhakijaa vuodelta 2015 odottaa yhä hakemuksensa ratkaisua – 
moni viettänyt vuosia vastaanottokeskuksessa.

Yle 26.9.2018: Yle selvitti puolueiden maahanmuuttonäkemykset: Suurin osa lisäisi paperittomien palve-
luita - vain kaksi puoluetta kieltäisi naisilta burkat.

Yle 24.10.2018: Akava väläyttää: Kouluttamattomille maahanmuuttajille voisi maksaa pienempää palkkaa, 
jotta he pääsisivät töihin.



61

Årlig rapport om migration och asyl – Finland 2018 Årlig rapport om migration och asyl – Finland 2018

Yle 24.10.2018: Lakkoilu kertoo siitä, että Suomessa ei ymmärretä työn muutosta – talousnobelisti Bengt 
Holmström kehottaa ay-liikettä heräämään uuteen maailmaan.

Yle 7.12.2018: Oulussa asuva irakilaismies: ”Aina kun turvapaikanhakija tekee jotain pahaa, tuntuu, etten 
voi katsoa muita ihmisiä silmiin”.

Yle 12.12.2018: Selvitys: Valitusajat turvapaikkapäätöksissä palautettava normaaliksi, lyhentäminen on 
vaarantanut turvapaikanhakijoiden oikeusturvan.

Yle News 23.3.2018: Brits seek Finnish citizenship at an unprecedented rate as Brexit looms.

Yle News 23.4.2018: Finland hopes to attract foreign startups with new entrepreneurs’ residence permit.
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