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EMN: Minskat antal asylsökande och ett rekordantal beslut i fjol 
 
Europeiska migrationsnätverkets (EMN) nya rapport om invandringen under förra året avslöjar att 
antalet asylsökande minskade till ungefär en sjättedel jämfört med föregående år. Flest 
uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd beviljades till irakier. 
 
I fjol beviljades sammanlagt 39 317 personer ett första uppehållstillstånd, eller deras vistelse i 
Finland registrerades, framgår det av EMN:s statistiköversikt för år 2016 och rapport om migration 
och asyl i Finland år 2016. Antalet är betydligt högre än föregående år: år 2015 fick 33 568 personer 
uppehållstillstånd.  
 
EU-medborgare och deras familjemedlemmar, som omfattas av fri rörlighet, utgjorde en fjärdedel 
av de utländska medborgare som i fjol bosatte sig i Finland. De personer som kommit från länder 
utanför EU beviljades uppehållstillstånd i huvudsak på samma grunder som föregående år. De 
vanligaste orsakerna var familjeband (21 %), internationellt skydd (18 %), studier (16 %) och arbete 
(15 %).  
 
Den mest betydande förändringen i statistiken gäller de personer som fick uppehållstillstånd på 
grund av internationellt skydd: deras antal fyrfaldigades jämfört med föregående år. Detta 
medförde att två betydande ursprungsländer för asylsökande, Irak och Afghanistan fanns bland de 
vanligaste ursprungsländerna, på första och tredje plats.  Ryska federationen, som tidigare toppat 
statistiken, var nu på andra plats gällande nationaliteter som beviljats första uppehållstillstånd i 
Finland. 
 
Över hälften av asylbesluten var negativa 
 
I fjol sökte 5 651 personer internationellt skydd i Finland. Antalet asylsökande minskade betydligt 
jämfört med föregående år, då hela 32 476 personer sökte asyl. Den största gruppen av sökande var 
fortfarande irakier (1 247), och de näst största grupperna var afghaner (757) och syrier (602). 
 
Det exceptionellt höga antalet asylsökande under år 2015 syntes som en topp i fjolårets 
beslutsstatistik: i fjol fattade Migrationsverket ett rekordantal asylbeslut, sammanlagt 28 208 
stycken.  
27 procent av sökandena fick ett positivt beslut om uppehållstillstånd. Andelen negativa beslut av 
alla beslut var 51 procent.  
 
I 14 procent av fallen återkallade sökanden sin ansökan eller försvann från förläggningen, vilket 
gjorde att ansökan förföll. 8 procent av ansökningarna avvisades utan prövning. En ansökan, som 
avvisats utan prövning, innebär i allmänhet att personen på basen av det så kallade 
Dublinförfarandet har förflyttats till den avtalsstat som är ansvarig för behandlingen av asylansökan 
i fråga. 
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EMN producerar en Årlig rapport om migration och asyl, som är det enda dokumentet i Finland som 
innehåller samlad information om hur migrationsfrågorna utvecklas. EMN:s statistiköversikt 
Nyckeltal om immigration, som även produceras årligen, sammanställer statistik från 
Migrationsverket, polisen, Gränsbevakningsväsendet och IOM (Internationella organisationen för 
migration).  
 
Tillsammans erbjuder dessa två publikationer en unik översikt över invandringen i Finland. 
 
Länkar till undersökningar: 
Årlig rapport om migration och asyl - Finland 2016 (publiceras senare på svenska) 
http://www.emn.fi/files/1522/Politiikkaraportti_FI_EN_final.pdf 
 
Nyckeltal om immigration 2016 
http://www.emn.fi/files/1526/Tilastokatsaus_2016_SV_netti.pdf  
 
Mer information och mediekontakter: 
Mari Kuusinen, OSG Viestintä, tfn. 040 196 4374, mari.kuusinen@osg.fi 
Överinspektör Rafael Bärlund, Europeiska migrationsnätverket, Migrationsverket, tfn 0295 433022, 
e-post: rafael.barlund@migri.fi 
 
 

http://www.emn.fi/files/1522/Politiikkaraportti_FI_EN_final.pdf
http://www.emn.fi/files/1526/Tilastokatsaus_2016_SV_netti.pdf
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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. 

 

 

http://www.emn.fi/

