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Maahanmuuton vuosikatsaus 2022



Maahanmuutto vuonna 2021

• Yhä suurempi osuus maahanmuutosta 
Suomeen tapahtuu työn, perheen ja opiskelun 
vuoksi. Hakemusmäärät ovat kasvussa.

• Oleskelulupahakemuksia jätettiin työn 
perusteella vuonna 2021 koronan vaikutuksista 
huolimatta enemmän kuin koskaan aiemmin.

• Uusien turvapaikanhakijoiden määrä on 
alhainen, uusintahakemusten määrä laskussa.

• Maahanmuuttoviraston kunnianhimoiset 
tavoitteet oleskelulupahakemusten 
käsittelyssä vuodelle 2022





Maahanmuuttoviraston päätökset 2021

Oleskeluluvat*, turvapaikka, EU-rekisteröinnit ja kansalaisuus

Päätöksiä
yhteensä

119 199

Myönteiset

päätökset

90,6 %

Kielteiset

päätökset

6,8 %

Muut**

2,6 %

*ensimmäiset, jatko- ja pysyvät luvat, oleskelutodistukset- ja ilmoitukset, brexit-luvat

**rauenneet, tutkimatta jätetyt



Kansainvälinen suojelu

• Maahanmuuttovirasto tutki vuonna 2021 noin

4 100 turvapaikkahakemusta. 

• Eniten hakemuksia jättivät Irakin (612), Afganistanin (403) 

ja Somalian (316) kansalaiset.

• Päätöksistä 52 % oli myönteisiä, kielteisiä 22 %. 

Hakemuksista 26 % raukesi tai niihin tehtiin tutkimatta 

jättämispäätös.

• Yhä suurempi osa kansainvälisestä suojelusta koostuu 

kiintiöpakolaisista. Pakolaiskiintiö vuonna 2021 oli 1 050.



Turvapaikkahakemukset vuosina 2015–2021

Uusinta-

hakemusten 

määrä on 

laskussa.

Vuonna 2021 

turvapaikka-

hakemusten 

määrä oli 

alhainen.



Vuoden 2021 ilmiöt: Kansainvälinen suojelu

• Afganistan-operaatio

• Valtioneuvoston päätöksellä 236 henkilöä 
sai oleskeluvan erityisellä humanitaarisella 
perusteella.

• Evakuointilennoilla saapui myös 88 
afganistanilaista, jotka hakivat Suomesta 
turvapaikkaa. He olivat pääosin Suomen 
konsuliapua saaneiden perheenjäseniä.

• Valko-Venäjä

• Tilanne Valko-Venäjän rajalla ei ole 
merkittävästi näkynyt Suomessa.

• Turvapaikkahakemuksia, joissa on havaittu 
viite Valko-Venäjän reitistä, on noin 40.

Kuva: Ulkoministeriö



Suurin osa muuttaa Suomeen työn, 
opiskelun tai perheen vuoksi

Ensimmäiset luvat Suomeen 2021:

Luvut pyöristetty
*sis. kausityötodistukset

**sis. kiintiöpakolaiset, Suomeen saapuneet



Vuoden 2021 ilmiöitä: Työperäinen maahanmuutto

• Työperäinen maahanmuutto on kasvussa 
koronatilanteesta huolimatta.

• Vuoden 2021 aikana työperusteisia 
oleskelulupahakemuksia jätettiin yli 28 000, jossa 
kasvua oli noin 40 % edellisvuodesta. 

• Eniten myönnettiin työntekijän oleskelulupia, yli 12 000.

• Työluvan sai vuonna 2021 aiempaa nopeammin. 
Käsittelyajoissa on tapahtunut myönteistä kehitystä.



Ensimmäiset oleskelulupahakemukset 
vuosina 2019–2021 

*sis. kausityötodistukset

Tutustu

tilastoihin: 

tilastot.migri.fi



Suomeen muuttamisen työn ja opiskelun vuoksi
pitää olla sujuvaa ja nopeaa

• Maahanmuuttoviraston tavoite on lyhentää 
käsittelyaikoja ja sujuvoittaa oleskeluluvan hakemista.

• Enintään 1 kuukauden käsittelyaika työ- ja 
opiskeluluvissa.

• Pikakaista nopeuttaa osaajien töiden aloittamista 
Suomessa – oleskeluluvan käsittely kestää 
enintään kaksi viikkoa.

• Toimivia malleja laajennetaan muihin 
lupatyyppeihin. Kehitystyötä tehdään esimerkiksi 
perhelupien, kansalaisuushakemusten ja EU-
rekisteröintien käsittelyn nopeuttamiseksi.







Tietoa medialle

• Maahanmuuton tilastot löydät 
tilastopalvelusta: tilastot.migri.fi

• Uutishuone: migri.fi/uutishuone

• Viestinnän yhteystiedot

• Tiedotteet medialle

• Lisätietoa tilastoista

• Tiedotustilaisuuden materiaalit


