
Invandrare	  med	  korta	  anställningsförhållanden	  behandlas	  sämst	  i	  EU-regleringen	  	  	  

Socialskyddssystemen	  i	  EU-staterna	  främjar	  sällan	  kortvariga	  anställningar	  i	  EU-länder	  bland	  
invandrare	  som	  kommer	  från	  tredje	  länder.	  

Anställda	  från	  tredje	  länder	  uppfattas	  ofta	  som	  en	  lösning	  på	  arbetskraftsbehoven	  i	  EU-‐länderna.	  
Personer	  som	  gör	  snuttjobb	  hotas	  emellertid	  att	  falla	  utanför	  socialskyddssystemen,	  om	  de	  blir	  
arbetslösa,	  visar	  Europeiska	  migrationsnätverkets	  (EMN)	  jämförande	  studie	  Maahanmuuttajien	  oikeus	  
sosiaaliturvaan	  ja	  terveydenhuoltoon:	  politiikat	  ja	  käytäntö	  (Invandrares	  rätt	  till	  socialskydd	  och	  
hälsovård:	  policyer	  och	  praxis).	  	  

Målet	  med	  studien	  var	  att	  få	  en	  uppfattning	  om	  de	  bestämmelser	  på	  EU-‐nivå	  och	  nationell	  nivå,	  som	  
ger	  invandrare	  rätt	  till	  socialskydd	  och	  hälsovård	  i	  EU-‐staterna.	  I	  studien	  utreddes	  även	  hur	  dessa	  
rättigheter	  skiljer	  sig	  från	  de	  rättigheter	  medborgarna	  i	  medlemsstaten	  har.	  	  

Socialskyddspolitiken	  i	  de	  olika	  EU-‐staterna	  har	  inte	  förenhetligats.	  I	  många	  länder	  bestäms	  inte	  
tillgången	  till	  förmånerna	  enligt	  medborgarskap,	  utan	  hur	  länge	  personen	  har	  bott	  eller	  arbetat	  i	  
landet.	  Invandrare	  med	  långvariga	  uppehållstillstånd	  har	  ofta	  samma	  rättigheter	  som	  medborgarna.	  	  

Också	  i	  Finland	  kan	  man	  bli	  utan	  förmåner	  

Invandrare	  från	  tredje	  länder	  är	  i	  många	  EU-‐länder	  utsatta,	  om	  de	  nyligen	  har	  anlänt	  till	  landet	  och	  om	  
deras	  anställningsförhållande	  varar	  en	  kort	  tid.	  	  

-‐ Migrationen	  från	  tredje	  länder	  anses	  i	  många	  EU-‐länder	  vara	  en	  lösning	  på	  det	  
arbetskraftsbehov	  som	  orsakas	  av	  bland	  annat	  den	  åldrande	  befolkningen.	  Invandrarnas	  
ställning	  är	  emellertid	  ofta	  sämre	  än	  medborgarnas	  under	  en	  recession.	  Risken	  finns	  att	  
invandraren	  hamnar	  utanför	  socialskyddet	  i	  både	  sitt	  hemland	  och	  det	  land	  hon	  arbetar	  i,	  om	  
hon	  blir	  arbetslös.	  Invandrare	  tar	  inte	  nödvändigtvis	  förmånerna	  med	  sig	  när	  de	  flyttar	  tillbaka	  
till	  sitt	  hemland,	  även	  om	  de	  skulle	  ha	  betalat	  skatter	  och	  andra	  lönerelaterade	  avgifter	  i	  det	  
land	  de	  arbetat,	  berättar	  överinspektör	  Berit	  Kiuru	  på	  EMN.	  	  

Oskäliga	  situationer	  kan	  uppstå	  också	  i	  Finland	  för	  personer	  som	  arbetar	  här	  en	  kort	  tid.	  
Implementeringen	  av	  direktivet	  om	  kombinerade	  tillstånd	  har	  dock	  förbättrat	  situationen.	  Enligt	  
direktivet	  ska	  också	  tillfälliga	  anställda	  från	  tredje	  länder	  med	  vissa	  begränsningar	  behandlas	  jämlikt	  
med	  medborgarna	  i	  medlemsstaten.	  Fast	  boende	  kan	  således	  inte	  vara	  den	  enda	  metoden	  att	  få	  
tillgång	  till	  socialskydd.	  

Den	  inhemska	  befolkningen	  tar	  ut	  mer	  pensioner	  

En	  allmän	  missuppfattning	  är	  att	  invandrare	  åtnjuter	  ett	  bättre	  socialskydd	  än	  en	  medborgare	  i	  
motsvarande	  situation.	  	  

-‐ Bland	  annat	  i	  Finland	  har	  invandrare	  rätt	  till	  socialskydd	  under	  helt	  samma	  förutsättningar	  
som	  medborgarna.	  Det	  verkar	  snarare	  som	  att	  invandrarna	  ofta	  inte	  ens	  vet	  vilka	  förmåner	  de	  
är	  berättigade	  till,	  konstaterar	  Kiuru.	  

Den	  undersökning	  som	  FPA	  publicerat	  i	  höst	  visar	  att	  invandrare	  i	  arbetsför	  ålder	  använde	  i	  
genomsnitt	  780	  euro,	  det	  vill	  säga	  cirka	  en	  fjärdedel,	  mer	  sociala	  förmåner	  än	  den	  inhemska	  
befolkningen	  under	  2011	  per	  invånare.	  Skillnaden	  förklaras	  främst	  av	  invandrarnas	  dåliga	  
sysselsättningsläge,	  som	  betonas	  under	  de	  första	  åren	  efter	  att	  de	  flyttat.	  	  

Å	  andra	  sidan	  betalas	  invandrare	  mindre	  pensioner.	  När	  ålderspensionen	  tas	  med	  i	  granskningen,	  
vänder	  situationen	  och	  den	  inhemska	  befolkningens	  genomsnittliga	  förmåner	  är	  1	  840	  euro	  större	  per	  
år	  och	  individ	  än	  för	  invandrare.	  



I	  FPA:s	  undersökning	  behandlades	  inte	  alla	  sociala	  förmåner,	  som	  till	  exempel	  utkomstskyddet.	  

	  

Mer	  information	  och	  mediekontakter:	  

Överinspektör	  Berit	  Kiuru,	  Europeiska	  migrationsnätverket,	  Migrationsverket,	  tfn	  0295	  419	  226,	  e-‐
post:	  berit.kiuru@migri.fi	  

Mari	  Kuusinen,	  OS/G	  Viestintä,	  tfn	  040	  196	  4374,	  mari.kuusinen@osg.fi	  

	  

Vad	  är	  EMN?	  

	  

Europeiska	  migrationsnätverkets	  (European	  Migration	  Network,	  EMN)	  finska	  kontaktpunkt	  
är	  Migrationsverket.	  Motsvarande	  kontaktpunkter	  finns	  i	  alla	  EU-‐länder	  samt	  Norge,	  som	  
också	  deltar	  i	  nätverkets	  verksamhet.	  Nätverkets	  ordförande	  är	  EU-‐kommissionen.	  

	  

Nätverkets	  uppgift	  är	  att	  producera	  aktuell,	  opartisk,	  tillförlitlig	  och	  jämförbar	  information	  
om	  invandrings-‐	  och	  asylfrågor	  för	  att	  stödja	  planeringen	  av	  politiken	  inom	  Europeiska	  
unionen.	  Informationen	  ges	  till	  politikerna	  och	  myndigheterna	  men	  även	  till	  allmänheten.	  

	  

Viktig	  information	  som	  EMN	  tar	  fram	  är	  de	  årliga	  rapporterna	  om	  utvecklingen	  av	  
migrationspolitiken	  i	  EU-‐medlemsländerna	  och	  EU-‐organen	  samt	  olika	  temaundersökningar	  
om	  aktuella	  migrationsfrågor.	  

	  

Finlands	  egna	  EMN-‐webbsidor	  finns	  på:	  www.emn.fi.	  

	  

	  


