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Utbildning och språkkunskaper en utmaning vid integration av 
ensamkommande minderåriga 
 
Åren 2014–2017 fick cirka 2 000 asylsökande som kommit till Finland utan vårdnadshavare 
uppehållstillstånd. Enligt Europeiska migrationsnätverkets (EMN) nya nationella rapport görs 
satsningar på ensamkommande minderåriga asylsökandes utbildning och språkkunskaper trots att 
gruppen är liten. Integration och delaktighet bland ensamkommande minderåriga behandlades på 
EMN:s seminarium 11.10.2018.   
 

− Nästan alla ensamkommande minderåriga som kommer till Finland är asylsökande. Merparten av 

dem är 14−17-åriga pojkar. Flest ensamkommande minderåriga kommer till Finland från Afghanistan, 
Irak och Somalia. Till Finland kommer även en del ensamkommande minderåriga, somansöker om 
uppehållstillstånd i stället för asyl till exempel på grund av familjeband, summerar Johanna 
Väänänen på EMN. 
 
Trots att nästan alla ensamkommande minderåriga asylsökande beviljas uppehållstillstånd, får bara 
få familjemedlemmar till minderåriga uppehållstillstånd i Finland. Detta skapar utmaningar för de 
ungas välbefinnande och integration.  
 

− Enligt vår undersökning har boende och omsorg för ensamkommande minderåriga dock anordnats 
väl. Trots att gruppen är liten, satsar man på de minderårigas integration, påpekar Väänänen. 
 
Studier bidrar till integration 
 
I Finland finns bestämmelser om åtgärder relaterade till omsorg, boende och utbildning för 
ensamkommande minderåriga i lagen, och ungdomarnas rättigheter tillgodoses i regel väl. 
Minderåriga får gå i skola redan under asylprocessen och enligt lagen ska de få tillgång till samma 
hälso- och sjukvårdstjänster som andra kommuninvånare. 
 

− Det görs satsningar på ensamkommande minderårigas språkstudier och skolgång och de har 
samma möjligheter att utbilda sig som andra personer i deras ålder bosatta i Finland. De flesta av 
dem befinner sig dock i slutet av sin läropliktsålder och de hinner inte ordentligt med i 
grundskoleutbildningen. Särskild vikt bör fästas vid deras integration och de ska uppmuntras att 
studera. Efter att läropliktsåldern slutar har ungdomarna möjlighet att genomföra den grundläggande 
utbildningen som vuxenutbildning, poängterar Väänänen. 
 
Utöver grundskolan gäller det att satsa på ungdomarnas språkkunskaper, eftersom avlagd 
grundläggande utbildning och tillräckliga språkkunskaper oftast är en förutsättning för fortsatta studier 
och sysselsättning.  
 

− Ett alternativ är att anordna en egen grundläggande utbildning för invandrare som står på tröskeln 
till vuxenlivet. Utbildningen bör även beakta språkkunskaperna. Språkkunskaper och utbildning 
integrerar och hjälper invandrarna att bli delaktiga i det finländska samhället. 
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Bakgrund: Antalet ensamkommande minderåriga asylsökande tillbaka på tidigare nivå  
 

Åren 2014−2017 fick cirka 2 000 minderåriga som kommit till landet utan vårdnadshavare 
uppehållstillstånd i Finland. Åren 2011–2014 kom 150–200 ensamkommande minderåriga 
asylsökande per år till Finland. År 2015 kom ett rekordstort antal ensamkommande minderåriga 
asylsökande, över 3 000, till Finland. Sedermera har antalet återgått till den tidigare nivån: år 2017 
kom 142 av dem till Finland, och fram till slutet av september i år är antalet 70. Variationen i 
antalet har medfört utmaningar bland annat för boendearrangemangen för minderåriga.     
 
Sammanlagt anlände cirka 220 000 ensamkommande minderåriga asylsökande till EU och Norge 

åren 2014−2017. Över 80 procent av minderåriga utan vårdnadshavare fick uppehållsrätt. Asyl 
ansöktes mest i Tyskland (71 675), Sverige (45 065) och Italien (22 540). Personerna kom oftast 
från Afghanistan, Syrien, Eritrea, Irak och Somalia. Det här framgår ur den jämförande EMN-
studien som baserar sig på de nationella rapporterna    
 

 
Finlands nationella rapport (på engelska eller finska): 
http://www.emn.fi/files/1855/EMN_UAM_EN_FI_NETTI3.pdf  
Jämförande EMN-studien (på engelska): 
http://www.emn.fi/files/1856/00_eu_synthesis_report_unaccompanied_minors_2017_en.pdf  
 
Mer information och mediekontakter: 
 
Johanna Väänänen, Europeiska migrationsnätverket, tfn 0295 433 038, johanna.vaananen@migri.fi 
 
Jutta Saastamoinen, Europeiska migrationsnätverket, tfn 0295 433 013, jutta.saastamoinen@migri.fi 
 
Matleena Merta, OSG Viestintä, tfn 0447366060, matleena.merta@osg.fi 

 

Vad är EMN? 
 
Europeiska migrationsnätverkets (European Migration Network, EMN) kontaktpunkt i Finland är förlagd till 
Migrationsverket. Motsvarande kontaktpunkter finns i alla EU-länder och i Norge, som också deltar i 
nätverkets verksamhet. Nätverkets ordförande är EU-kommissionen. År 2018 firar EMN-nätverket sitt 10-
årsjubileum.  
 
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 adressen: www.emn.fi. 
EMN-nätverkets internationella webbplats: https://ec.europa.eu/emn  
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