
  

EMN: Endast en liten minoritet av invandrarna i Finland är asylsökande  
 
Invandrare kommer till Finland på grund av familj, arbete och studier, humanitär invandring är ett mindre 
fenomen. Policyrapporten och statistiköversikten som ges ut av Europeiska migrationsnätverket erbjuder 
en unik och omfattande översikt av invandringen i Finland år 2014. 
 
Ur statistiköversikten och den årliga policyrapporten för Finland år 2014, som har publicerats av EMN, 
framgår det att situationen för invandringen i Finland är rätt stabil. Översikten och rapporten presenterar 
och analyserar statistik och politik om invandring och asylfrågor. 
 
En tredjedel anlände från EU-länder 
 
I fjol beviljades sammanlagt 33 351 personer första uppehållstillstånd eller deras uppehållsrätt registrera-
des i Finland. Cirka en tredjedel av invandrarna var EU-medborgare. EU-medborgare behöver inte skaffa 
uppehållstillstånd, utan de kan bosätta sig i Finland genom att registrera sin uppehållsrätt. 
 
Invandrare från länder utanför EU anlände oftast till Finland på grund av familjeskäl, studier eller arbete. 
Av alla invandrare som beviljats uppehållstillstånd eller vars uppehållsrätt registrerats i Finland, hörde 
endast 2 376 personer, dvs. 7 procent, till gruppen humanitära invandrare (asylsökande, som beviljats up-
pehållstillstånd, samt kvotflyktingar).  
 
Asyl söktes av 3 651 personer. Antalet asylsökande ökade något jämfört med året innan då 3 238 asylan-
sökningar lämnades in. Därmed ökade antalet asylsökande i Finland med cirka 13 procent. Ökningen i Fin-
land är emellertid mycket måttlig jämfört med situationen i många EU-länder. I hela EU-området ökade 
antalet asylsökande 2014 med cirka 40 procent jämfört med året innan. Av EU-länderna var det Tyskland 
och Sverige som tog emot mest asylsökande. 
 
År 2014 var invandringen orsaken till upp till tre fjärdedelar av befolkningstillväxten i Finland. Statistiken 
visar att den naturliga befolkningstillväxten i Finland håller på att avta. Enligt Statistikcentralens befolk-
ningsstatistik minskade antalet födda i fjol redan för fjärde året i rad och antalet avlidna steg från året in-
nan.  
 
En unik översikt av invandringen i Finland 
 
EMN producerar årligen en migrations- och asylpolitisk rapport där man beskriver migrations- och asylpo-
litikens utveckling och presenterar statistik för det aktuella året.  Detta är det enda dokumentet i Finland 
som innehåller samlad information om hur migrationsfrågorna utvecklas. 
 
EMN-statistiköversikten innehåller statistik från Migrationsverket, polisen, Gränsbevakningsväsendet samt 
Internationella organisationen för migration (IOM).  Dessa publikationer ger tillsammans en unik översikt 
av invandringen i Finland.  
 
Länkar till undersökningar: 
 
Årlig rapport om migrations- och asylpolitik – Finland 2014 
 
EMN-statistiköversikt – Nyckeltal om immigration 2014 
 
 

http://www.emn.fi/files/1226/EMN_Annual_Policy_Report_2014_SWE_Final.pdf
http://www.emn.fi/files/1226/EMN_Annual_Policy_Report_2014_SWE_Final.pdf
http://www.emn.fi/files/1165/EMN_Nyckeltal_om_immigration_2014.pdf
http://www.emn.fi/files/1165/EMN_Nyckeltal_om_immigration_2014.pdf
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Mer information och mediekontakter: 
Rafael Bärlund, Europeiska migrationsnätverket, tfn. 0295 433 022, rafael.barlund@migri.fi 
Jutta Saastamoinen, Europeiska migrationsnätverket, tfn. 0295 433 013, jutta.saastamoinen@migri.fi 
Mari Kuusinen, OS/G Viestintä, tfn. 040 196 4374, mari.kuusinen@osg.fi 
 

mailto:mari.kuusinen@osg.fi
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Vad är EMN? 
 
Europeiska migrationsnätverkets (European Migration Network, EMN) finska kontaktpunkt är Mi-
grationsverket. 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 in-
vandrings- och asylfrågor för att stödja planeringen av politiken inom Europeiska unionen. Inform-
ationen ges till politikerna och myndigheterna men även till allmänheten. 
 
Viktig information som EMN tar fram är de årliga rapporterna om utvecklingen av migrationspoliti-
ken i EU-medlemsländerna och EU-organen samt olika temaundersökningar om aktuella migrat-
ionsfrågor. 
 
Finlands egna EMN-webbsidor finns på: www.emn.fi. 

 
 

http://www.emn.fi/

