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INVANDRINGEN I FINLAND

Den utländska befolkningen i 
Finland fördubblades nästan 
under 2000-talet. 

Uppskattningsvis 1/3 av 
invandrarna flyttar bort från 
Finland efter några år.

I slutet av 2016 bodde ca 244 000 utländska medb-
orgare i Finland. Före 2020 uppskattas denna siffra 
stiga till ca 330 000 personer.
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1960
Nästan 

 finländare flyttar till 
Sverige i hopp om ett 

bättre liv.

1902
Migrationen till 

Amerika som livligast. 
Fattigdomen får 
hundratusentals 

finländare att flytta över 
världshaven.

1922

Statens flyktinghjälp-
central grundas. Över 
30 000 flyktingar har 

redan anlänt till Finland, 
främst från Ryssland.

1973

De första flyktingarna 
efter andra världskriget 

kommer till Finland från 
Chile..

1986
Från 1986 fastställs en 

flyktingkvot för varje år 
i statens budget. 

 År 1986 var kvoten 100.

1990

Invandringen ökar 
kraftigt. Det uppstår ett 
behov av en mer enhet-

lig politisk linje.

1999

Lagen om främjande av 
invandrares integration 

samt mottagande av 
asylsökande.

2014
Åren 2014 och 2015 för-

binder sig Finland till att 
ta emot 

kvotflyktingar.
 1 050

2000
Utöver orsaker relatera-

de till familj och inter-
nationellt skydd flyttar

 allt fler personer 
till Finland p.g.a. 

arbete och 
studier

2011

Lagen om främjande av 
integration.



UPPEHÅLLSRÄTTER SOM REGISTRERATS  
AV EU-MEDBORGARE

9 852

29 465

UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR  
ICKE EU-MEDBORGARE

75%

39 317

De flesta kommer till Finland från våra grannländer Estland och Ryssland. Ovan anges några 
exempel på invandrarnas nationaliteter.

UTLÄNNINGAR I FINLAND 2016

BEVILJADE UPPEHÅLLSTILLSTÅND OCH -RÄTTER 2016
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FINSKA MEDBORGARE

62%
työikäisiä

UTLÄNDSKA MEDBORGARE

81%
työikäisiä

EN MÅNGFASETTERAD PROCESS
Invandrare får den information och kompetens de be-
höver för att fungera som aktiva medlemmar av sam-
hället.

VÄXELVERKAN
Integrationen sker genom vardaglig växelverkan med  
samhället och olika gemenskaper. Integrationen fö-
rändrar även det mottagande samhället.

OMFATTANDE SAMARBETE
Utöver av myndighetsarbetet stöds integrationen även 
av t.ex. organisationer, arbetsplatser, företag, läroans-
talter, grannskap och andra gemenskaper. 

INVANDRINGEN ÖKAR ANDELEN INVÅNARE I ARBETSFÖR ÅLDER VAD ÄR INTEGRATION?

I många kommuner 
stiger invånarantalet 
endast genom 
invandring..

Största delen av de 
utlänningar som bor i 
Finland är i arbetsför 
ålder.

under 15 år. 15 - 64 år över 64 år

Källa: Polisstyrelsen och Migri

Källa: Statistikcentralen

Källa: Statistikcentralen 2016

FAMILJ

INTERNATIONELLT 
SKYDD

STUDIER

ARBETE 

ÖVRIGA ORSAKER

KVOTFLYKTNING

ÅTERFLYTTNING

8 177

6 375

6 348

5 770

1 569

749

477

5 259658 
243 639

FINSKA MEDBORGARE
UTLÄNDSKA MEDBORGARE

DEN TOTALA BEFOLKNINGEN:

5 503 297

Uppehållstillstånd som beviljats icke EU-medborgare 2015 
indelade efter orsak för invandringen:

ESTLAND

RYSSLAND

IRAK

KINA

SVERIGE

THAILAND

SOMALIA

AFGHANISTAN

VIETNAM
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 480

 040
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 253
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JORGE, 35, SPANIEN
LIN, 36, KINA KATERINA, 14, JEKATERINBURG, RYSSLAND OMAR, 27, IRAK

Jorge fick ett fint fast ar-
bete i Finland! Det känns 
nervöst att flytta till ett 

nytt land.

Min pappa dog och min 
farmor är för gammal för 
att ta hand om mig. Jag 

flyttar till min mamma som 
bor i Finland.

Situationen i mitt hemland 
är kaotisk. Min bror döda-
des och min pappa förs-

vann. Jag oroar mig för min 
familjs säkerhet.

INTEGRATIONSSTIGAR

Jorge flyttar på grund av sin fasta anställning.  
Lin drömmer om att fortsätta sina studier i Finland.

Jorge är EU-medborgare. Han behöver endast re-
gistrera sin uppehållsrätt hos Migrationsverket. 
Eftersom han har en fast anställning i Hyvinge, 
anses han bo där permanent..

Hans flyttrelaterade myndighetsärenden sköts smi-
digt hos magistraten, FPA och Skatteförvaltningen. 
Nu är alla hans ärenden i sin ordning..

Lin vill bo tillsammans med Jorge. Som medborga-
re från ett land utanför EU, dvs. ett tredje land, mås-
te Lin ansöka om ett uppehållskort för en EU-med-
borgares familjemedlem. Hur snart får hon kortet?

Lin måste bevisa att hon tillräckligt lång tid bott med 
Jorge innan de flyttade till Finland, så att hon ska 
kunna betraktas som hans familjemedlem. Om hon 
hade fått en studieplats innan de flyttade till Finland 
hade situationen varit en annan: då kunde hon ha 
fått uppehållstillstånd för studerande.

Lin kommer in på en yrkeshögskola. Studierna är 
avgiftsfria, men som utlänning får hon inget stu-
diestöd. Lins familj stöder henne ekonomiskt.

Katerina är ett ryskt barn. 

Hennes föräldrar har skilt sig. Katerinas 
mamma bor i Villmanstrand.

Mamman som bor i Finland är barnets 
vårdnadshavare och beslutar att hämta 
barnet till Finland..

När Katerina är 16 år siktar hon högt med 
sina studier, men hennes finska är ännu 
inte tillräckligt god för gymnasiestudier.

Hon är för ung för den integrationsutbild-
ning för invandrare som arbets- och näri-
ngsbyrån erbjuder eller för mer flexibla 
vuxenstudier vid gymnasiet.

Efter att de ryska och de finländska för-
farandena för vårdnad och uppehåll-
stillstånd utretts är Katerina 15 år och 
omfattas av läroplikten. Hon går i en för-
beredande klass, eftersom hon behöver 
träna sin finska.

Katerina beslutar sig för att ta ett mel-
lanår och studera finska vid medborga-
rinstitutet..

Situationen i Omars hemland är kaotisk och det är 
svårt att röra sig utomhus. Hans dotter är 2 år och hans 
fru är gravid. 

Han bestämmer sig för att föra sin familj till Turkiet..

I Turkiet hittar Omar inget arbete för att försörja sin 
familj. Omar lämnar sin familj hos släktingar i Turkiet 
och reser norrut för att hitta bättre arbetsmöjligheter. 
Omar söker asyl i Finland..

Efter flytten börjar Omar och kommunens flyktin-
garbetare ordna hans liv. Integrationsutbildningen 
börjar två månader efter flytten. Han får börja lära 
sig finska och använda det med nya människor.

För att kunna ta hand om sin familj när den kommer till 
Finland delar Omar ut tidningar. Han arbetar vid sidan 
om studierna: delar ut tidningar och hjälper till i kompi-
sens städfirma. Han funderar på att bli busschaufför, men 
lyckas få en praktikplats inom laboratoriebranschen.

Omar har kommit in på vuxenutbildnings-
centret för att komplettera sina studier inom 
laboratoriebranschen. I finländares sällskap 
börjar språket flyta..

Omar får sysselsättningsstöd och arbetar i hälsocentra-
lens laboratorium. Han delar ut tidningar på morgonen. 
Han bor i en större stad hos sin småkusin. Han väntar på 
uppehållstillstånd för sin fru och sina två barn. Familjen 
börjar förbereda sig för flytten till Finland..

Omars familj har kommit till Finland och hans fru vän-
tar på att få börja integrationsutbildningen. Utbildnin-
gen blir inte av, eftersom hon snart ska föda deras tredje 
barn. Deras äldsta barn flyttar från den förberedande 
utbildningen till första klassen och det yngre barnet 
går på daghem. Omars arbete fortsätter oregelbundet..

Migrationsverket meddelar att Omar fått uppehållstillstånd 
på grund av behov av internationellt skydd. Nu kan Omar 
planera sitt liv.

Samma dag får Omars rumskompis Nasmi ett nekande bes-
lut på sin asylansökan och bestämmer sig för att frivilligt 
återvända till sitt hemland Albanien.

Omar är laboratorietekniker och tror att han kommer att 
hitta arbete, men först måste han lära sig finska. Efter några 
månader hittar han en bostad i Mellersta Finland genom en 
bekant. Han delar bostaden med två andra män.

Familjelivet kändes först främmande efter alla dessa 
år. Vardagen rör sig kring att försörja familjen och upp-

fostra barnen. Det går förvånansvärt snabbt för bar-
nen att lära sig finska och få kompisar i grannskapet. 

Vad fint att vara i samma 
land! Arbetsförhållandena 
är goda och utbildningen 

är högklassig.

Jag hoppas på att få fler 
vänner, vilket även skulle 

hjälpa min finska.



Alla som bor i Finland 
permanent är kommuninvånare 
och har rätt till kommunal 
service.

Arbetssökande kan 
söka sig till arbets- och 
näringsbyråernas  
service.

I och med integration och sysselsättning kan 
invandrare delta i att upprätthålla och utveckla 
samhället.

Integrationsåtgärderna är en investering under 
invandringens inledningsskede. Då de lyckas 
återbetalas de genom ökade skatteintäkter och 
större konsumtionsefterfrågan. 

Arbetslivets ökande mångfald stöder 
innovationsverksamhet och utvidgar marknaden. 

ANSÖKAN OM MEDBORGARSKAP GÖRS HOS MIGRATIONSVERKET.
Förutsättningarna för att få medborgarskap: 

 tillräcklig boendetid i Finland 

 ekonomiska förutsättningar för att bo i Finland

 bevisade kunskaper i finska eller svenska

 ingen kriminell bakgrund

Antalet finska medborgarskap 
som beviljades 2016:

9 375

DELAKTIGHET GENOM BASSERVICE INTEGRATION LÖNAR SIG

ANSÖKAN OM MEDBORGARSKAP

BEGREPP

Ett tidsbundet eller permanent tillstånd att vistas och resa in i landet som 
utlänningar beviljas. Uppehållstillståndets typ beror på orsaken för vistel-
sen i landet. I princip ska man ansöka om uppehållstillstånd utomlands 
innan man anländer i Finland.

En viktig utgångspunkt för utarbetandet av integrationsplanen. Under den 
inledande kartläggningen bedöms invandrarens servicebehov ur integ-
rations- och sysselsättningsperspektiv samt styrs invandraren till tjänster 
som motsvarar personens servicebehov.

En individuell och personlig plan som invandraren utarbetar tillsammans 
med kommunen eller arbets- och näringsbyrån. Integrationsplanen bidrar 
till att stödja invandrarens möjlighet att bli en jämlik medlem av samhället, 
i synnerhet i inledningsskedet av invandringen.

En invånare som har rätt till kommunal service och att delta i kommu-
nalförvaltningen bl.a. genom att rösta i kommunval. Vanligen bestäms en 
persons hemkommun enligt kommunen personen bor i.

En person som har en hemkommun i Finland, dvs. personen bor perma-
nent i någon kommun. 

UPPEHÅLLSTILLSTÅND

INLEDANDE KARTLÄGGNING

INTEGRATIONSPLAN

KOMMUNINVÅNARE

PERMANENT INVÅNARE I FINLAND



LAGSTIFTNINGEN OM INVANDRING

4.

Målet med lagen är att stödja invandrares delaktighet 
i samhället så att alla invandrare får grundläggande 
information om det finländska samhället, arbetslivet 
och tjänster som främjar integrationen. I lagen fasts-
tälls bland annat olika aktörers roller i främjandet av 
integrationen samt de centrala tjänster som stöder 
integrationen, till exempel integrationsplanen och 
integrationsutbildningen.

6. Lagen om jämställdhet 

Syftet med lagen är att minska diskriminering på 
grund av kön och att främja jämställdheten mellan 
kvinnor och män i allmänhet och inom arbetslivet i 
synnerhet.

3. Utlänningslagen

Syftet med denna lag är att genomföra och främja god 
förvaltning och rättssäkerhet i utlänningsärenden. 
Syftet med lagen är dessutom att främja reglerad in-
vandring och internationellt skydd med respekt för 
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
fri- och rättigheterna samt med beaktande av inter-
nationella fördrag som är förpliktande för Finland. 
Lagen tillämpas på utlänningars inresa och utresa 
samt på deras vistelse och arbete i Finland.

2. 

Syftet med denna lag är att trygga utkomsten för och 
omsorgen av personer som söker internationellt 
skydd eller får tillfälligt skydd samt att identifiera 
och hjälpa offer för människohandel. I lagen ingår 
bestämmelser om ordnandet och förvaltningen av 
att ta emot asylsökande, främst faktorer som påver-
kar deras dagliga liv, till exempel mottagningstjänster 
och social- och hälsotjänster för asylsökande samt ar-
bets- och studierelaterade ärenden.

1. Grundlagen

Grundlagen är högst upp i den nationella rättsordnin-
gens normhierarki och den fastställer bland annat de 
grundläggande rättigheterna för medborgare och 
övriga personer som omfattas av statens jurisdiktion. 
I de grundläggande rättigheterna ingår bland annat 
rättigheter till personlig frihet, politiska rättigheter 
och friheter, jämställdhet samt ekonomiska, sociala 
och kulturella rättigheter. Invandrarnas grundläg-
gande rättigheter har ett starkt skydd i grundlagen: 
eftersom de bor i Finland har de i regel samma rät-
tigheter som finska medborgare.

Regelverket om immigration till Finland bygger utöver på finsk lagstiftning på 
EU-lagstiftning samt internationella människorättskonventioner och övriga för 
Finland bindande konventioner. De viktigaste är Europeiska konventionen 
om skydd för de mänskliga rättigheterna, konventionen mot tortyr, kon-
ventionen om barnets rättigheter och flyktingkonventionen.

Utöver de lagar som beskrivs nedan är utgångspunkten att alla rättigheter och 
skyldigheter som ingår i Finlands lagstiftning gäller alla som bor i Finland.

5. Lag om likabehandling

Syftet med lagen är att främja likabehandling och fö-
rebygga diskriminering samt att effektivisera rättss-
kyddet för den som utsatts för diskriminering. Lagen 
förbjuder både direkt och indirekt diskriminering 
samt uppmaningar till diskriminering. Diskrimine-
ring på grund av ålder, etniskt eller nationellt ursp-
rung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, 
hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell lägg-
ning eller någon annan omständighet som gäller den 
enskilde som person är förbjuden.

Lagen om mottagande av personer  
som söker internationellt skydd

Lag om främjande av integration


