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Ökad invandring och
utvandring jämfört med i fjol

Migrationen 2008 – 2012
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Källa: Statistikcentralen

Enligt Statistikcentralen flyttade 31 280 personer från utlandet
till Finland 2012. Antalet är 1 800 mer än föregående år och det
största under självständighetstiden. Även antalet personer som
flyttade från Finland till utlandet ökade en aning och uppgick
till 13 850 personer. Nettoinvandringen var sammanlagt 17 430
personer 2012, vilket är 610 flera än året innan. Nettoinvandringen
av utländska medborgare ökade med 2 030 personer.
I fjol flyttade sammanlagt 16 340 personer från EU-länderna till
Finland. Invandringen från EU-länderna ökade med 1 420 personer
jämfört med året innan. Antalet personer som flyttade från Finland
till EU-länderna ökade med 290 och uppgick till 8 710 personer.
Finland hade ett inflyttningsöverskott på 7 630 personer från EUländerna 2012. Detta är betydligt mera än året innan.
År 2012 sökte 3 129 personer asyl i Finland, vilket är en aning mera
än året innan (3 088 sökande). År 2010 var antalet asylsökande
4 018. Antalet ensamkommande minderåriga asylsökande var 167,
dvs. nästan detsamma som föregående år (2011: 150, 2010: 329).
År 2012 fattade Migrationsverket flera positiva asylbeslut än tidigare.
Asylenheten beviljade sammanlagt 1 601 uppehållstillstånd på
olika grunder (42 procent av alla asylbeslut). År 2011 var andelen
positiva beslut 36 procent (1 271 uppehållstillstånd).

Visste du att...
De utländska medborgarnas andel av
befolkningen är 3,6 %.
Majoriteten av dem som är födda utomlands är
födda i Europa (ca 64 %).
Andelen personer med ett främmande språk som modersmål är 4,9 % av befolkningen.
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Befolkning och utländska medborgare
Antal utländska medborgare 2001-2012
pers.
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Siffran anger antalet utlänningar
som bor stadigvarande i Finland.
I siffran ingår inte personer som
fått finskt medborgarskap eller
asylsökande.
Källa: Statistikcentralen

De största nationaliteterna 2012 (antal personer och den procentuella andelen av utländska medborgare)
pers.
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195 511 (100 %)

Antalet utländska medborgare sammanlagt
Estland

200 000

39 763 (20,3 %)

Ryssland

30 183 (15,4 %)

Sverige

8 412 (4,3 %)

Somalia

7 468 (3,8 %)

Kina

6 622 (3,4 %)

Thailand

6 031 (3,1 %)

Irak

5 919 (3,0 %)

Turkiet

4 272 (2,2 %)

Indien

4 030 (2,1 %)

Tyskland

3 906 (2,0 %)

övriga

78 905 (40,4 %)
Källa: Statistikcentralen

De största grupperna med dubbelt
medborgarskap
I Finland bodde i slutet av 2012 69 529 personer med både finskt
och något annat lands medborgarskap. De största grupperna
med dubbelt medborgarskap var medborgare från Ryssland
(19 441), Sverige (6 005), Förenta staterna (3 443), Estland (2 873),
Iran (2 823) och Vietnam (2 587). I statistiken är dessa personer
finska medborgare. Om en utländsk medborgare som bor i Finland
har flera utländska medborgarskap är han eller hon i statistiken
medborgare i det land med vars pass han eller hon rest in i landet.

Visste du att...
I Finland bor 69 529 personer med
dubbelt medborgarskap.
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Befolkning efter modersmål
Över en kvarts miljon personer med ett
främmande språk som modersmål, antalet
ryskspråkiga översteg 60 000

Befolkning efter modersmål

I slutet av 2012 var antalet personer med ett främmande språk
som modersmål 4,9 procent av befolkningen. Ryskspråkiga var
den största gruppen (62 554 personer).
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Befolkning med
annat modersmål
totalt 266 949

svenska 290 977
samiska 1 900

%
89,7

80

11,8 procent av invånarna i huvudstadsregionen har ett främmande språk som
modersmål

60

finska
4 866 848
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Indelat enligt landskap var andelen personer med ett främmande
språk som modersmål störst i Nyland (9,3 %), Åland (6,1 %) och
Egentliga Finland (5,1 %) och minst i Södra Österbotten (1,6 %)
och Norra Österbotten (1,9 %). Av huvudstadsregionens invånare
hade 11,8 procent ett främmande språk som modersmål.
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Finska och utländska medborgare efter modersmål
(befolkningen den 31 december 2012 totalt 5 426 674)
Finskt medborgarskap 5 231 163
Född i Finland
5 122 578

Utländskt medborgarskap 195 511

Född utomlands
108 585

Född i Finland
18 625

modersmål

modersmål

modersmål

finska 4 817 984 modersmål
svenska 278 783 annat språk
1 833
samiska
23 978
5 098 600
tot.

41 157 modersmål
finska
7 268 annat språk
svenska
48
samiska
60 112
48 473
tot.

finska
svenska
samiska
tot.

Född utomlands
176 886
modersmål

4 628 modersmål
1 401 annat språk
3
12 593
6 032

finska
svenska
samiska
tot.

3 079 modersmål
3 525 annat språk
16
170 266
6 620
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Befolkning efter födelsestat
I slutet av 2012 bodde 285 471 utlandsfödda personer i Finland.
Av dem var 38 procent finländska medborgare födda utomlands
och 62 procent utländska medborgare.

Utlandsfödda personer efter födelsevärldsdel 2012

Asien 20,5 %
58 499

Europa 64 %
182 696

Afrika 9,1 %
25 895
Amerika 4 % 11 436
Oceanien / okänd 2,4 % 6 945

Källa: Statistikcentralen

De största grupperna enligt födelsestat

Födelsestat
Finland
Utlandsfödda totalt

personer
5 141 203
285 471

De största grupperna
Forna Sovjetunionen

52 339

Estland

34 984

Sverige

31 601

Ryssland

10 020

Somalia

9 079

Irak

8 404

Kina

8 272

Thailand

8 050

Forna Jugoslavien

6 515

Tyskland
Övriga

utlandsfödda
5,3 %
285 471
födelsestat Finland
94,7 %
5 141 203

6 219
109 988

Källa: Statistikcentralen
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Antal utlänningar per region
i Finland 2012
Antal utlänningar per region i Finland 2012
pers.
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50 661 (8,4 %)

Helsingfors
20 612 (8,0 %)

Esbo

16 024 (7,8 %)

Vanda

10 086 (5,6 %)

Åbo
Vasa
Kotka

3 678 (5,6 %)
3 096 (5,6 %)
8 659 (4,0 %)

Tammerfors
Villmanstrand
Salo
Lahtis
Borgå
Jyväskylä
Kouvola

2 841 (3,9 %)
2 161 (3,9 %)
3 925 (3,8 %)
1 761 (3,6 %)
3 579 (2,7 %)
2 176 (2,5 %)
4 306 (2,2 %)

Uleåborg
Kuopio

Kommun

2 125 (2,0 %)
Finska medborgare som bor i regionen

Källa: Statistikcentralen

Invånarantal
i regionen

Helsingfors
Esbo

603 968
256 824

Vanda
Åbo
Vasa
Kotka
Tammerfors
Villmanstrand
Salo
Lahtis
Borgå
Jyväskylä
Kouvola
Uleåborg
Kuopio

205 312
180 225
65 674
54 873
217 421
72 424
54 858
103 016
49 028
133 482
87 296
190 847
105 136

Utländska medborgare som bor i regionen

Etniskt entreprenörskap i europeiska städer
Eurofound publicerade 2012 en fallstudierapport om 28
städer och etniskt entreprenörskap. Det framgick av studien
att beslutsfattarna hittills har inriktat sig på anställning som den
viktigaste integrationsåtgärden för invandrare. I många städer
har man däremot inte beaktat stödet för etniskt entreprenörskap
i strategierna för att stödja invandrares integration i samhället.
I Köpenhamn, Frankfurt och Zürich utgör etniska företag
cirka 20 procent av det totala antalet företag. I Amsterdam,
Strasbourg och Wien är andelen över 35 procent. I Frankfurt
står invandrare bakom över hälften av de nystartade företagen.
I Irland är en femtedel av de etniska företagen verksamma inom
den högteknologiska IKT-sektorn.
Enligt utredningen är de lokala myndigheterna i flera
städer aktiva och främjar åtgärder som stödjer etniska
företag och företagande i allmänhet. Det gäller bland annat
avreglering, stadsplanering och ökad delaktighet för etniska
näringslivsorganisationer.
Eurofounds forskning genomfördes inom ramen för projektet
Cities for local integration policies. I projektet fick Helsingfors
beröm för omfattande och kostnadseffektiva företagartjänster
för invandrare.

Ytterligare information
Rapporten Promoting ethnic entrepreneurship in European
cities (Främjande av etniskt entreprenörskap i europeiska städer),
www.eurofound.europa.eu
Maahanmuuttajien yrittäjyys Suomessa (En undersökning om
invandrarnas företagande i Finland), 2012, Tuula Joronen

Det finns drygt 9 000 företagare med invadrarbakgrund i Finland, av vilka 43 procent är verksamma i Helsingfors och i huvudstadsregionen.
I antalet ingår företagare med något annat språk
än finska, svenska eller samiska som modersmål.
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Uppehållstillstånd beviljade av
Migrationsverket 2012
Beviljade första uppehållstillstånd
Migrationsverket fattade 22 620 beslut om första uppehållstillstånd
2012. Antalet positiva beslut var 17 157 (76 %) och negativa beslut
5 463 (24 %).
Statistiken visar invandring från länder utanför EU och EESområdet samt Schweiz. Uppgifterna gäller sökandens första
uppehållstillstånd som beviljas av Migrationsverket och i siffrorna
ingår inte uppehållstillstånd beviljade av polisen.

Vem syns inte i uppehållstillståndsstatistiken?
Medborgare från de nordiska länderna behöver inte
uppehållstillstånd i andra nordiska länder. Andra medborgare i
EU- eller EES-medlemsstater eller i Schweiz behöver inte heller
uppehållstillstånd men de måste registrera sin uppehållsrätt.
Asylsökande statistikförs separat.

Inlämnade ansökningar om uppehållstillstånd
Totalt 21 264 personer sökte uppehållstillstånd i Finland 2012,
vilket är ca 11 procent mindre än året innan (2011:23 664).

Beviljade uppehållstillstånd enligt ansökningsgrund 2012
Återflyttning och f.d. finska
medborgare 577 (3 %)

Andra grunder 323 (2 %)

Arbete
4 990
(29 %)

Totalt
17 157 (100 %)

Flest ansökningar om uppehållstillstånd lämnades av ryssar (4 731),
kineser (1 566) och indier (1 179). Den största förändringen
bland nationalitetsgrupperna som lämnade in ansökningar var
att antalet somalier minskade. Nästan alla somalier ansöker om
uppehållstillstånd på grund av familjeband, så det minskade antalet
somaliska ansökningar hade en tydlig effekt på minskningen av
antalet ansökningar på grund av familjeband.

Inlämnade ansökningar om uppehållstillstånd enligt
ansökningsgrund 2012
Återflyttning och finsk
härkomst 402 (2 %)

Studier
5 519
(32 %)

Andelen specialsakkunniga bland de positiva
tillståndsbesluten var ca 750 sökanden.
Antalet sökanden som beviljades positivt beslut på
basis av idrott eller tränarverksamhet var 220.

Andra grunder 481 (2 %)

Arbete
5 744
(27 %)

Familjeband
5 748
(34 %)

Visste du att...

Källa: Migrationsverket

Den vanligaste ansökningsgrunden för uppehållstillstånd var
familjeband även om det totala antalet ansökningar på grund
av familjeband minskade med hela 19 procent. I praktiken
skedde det en minskning endast i antalet ansökningar på grund
av familjeband i anslutning till personer som fått internationellt
skydd. I denna grupp var minskningen 69 procent jämfört med
året innan. Studier gick om arbete och var för första gången den
näst vanligaste ansökningsgrunden. Antalet ansökningar om
uppehållstillstånd ökade endast i fråga om uppehållstillstånd för
studerande (+ 4 %). Antalet ansökningar om uppehållstillstånd
på grund av arbete sjönk med cirka 10 procent jämfört med året
innan.

Totalt
21 264 (100 %)

Familjeband
8 614
(41 %)

Studier
6 023
(28 %)

E-tjänsten förkortade behandlingstiderna
I början av 2012 öppnades e-tjänsten för utlänningstillstånd för
dem som ansöker om ett första uppehållstillstånd för studerande.
Cirka en tredjedel av dem som ansökte om uppehållstillstånd
för studerande lämnade sin ansökan på webben, vilket nästan
halverade behandlingstiderna för denna sökandegrupp. I
oktober 2012 utvidgades e-tjänsten till att omfatta ansökan om
uppehållstillstånd på grund av arbete, ansökan om medborgarskap
och registrering av EU-medborgare, av vilka den sistnämnda hör
till polisens ansvar.
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Antal personer som fått
finskt medborgarskap
Medborgarskap kan beviljas antingen på ansökan eller efter
anmälan. År 2012 beviljades 9 518 personer finskt medborgarskap.
Antalet ansökningar ökade 2012 med över 39 procent jämfört med
föregående år (2012: 7 865 ansökningar, 2011: 5 632). Ökningen
av antalet sökande kan förklaras i synnerhet med ändringen av
medborgarskapslagen som trädde i kraft den 1 september 2011.
Boendetiden som krävs för att få medborgarskap förkortades från
sex till fem år.

Även antalet anmälningar fortsatte att öka efter ändringen av
medborgarskapslagen. Efter ändringen kan alla tidigare finska
medborgare återförvärva finskt medborgarskap efter anmälan
oberoende av var de bor. År 2012 anhängiggjordes sammanlagt
889 medborgarskapsanmälningar (2011: 706).

Grupper som lämnade flest ansökningar om
medborgarskap 2011 och 2012
Sökandegrupp

2011

2012

Ryska federationen

1 790

2 111

+17,9

339

645

+90,3

Somalia

Ändring %

Irak

265

528

+99,2

Estland

359

427

+18,9

Afghanistan

300

374

+24,7

Iran

177

287

+62,1

Turkiet

180

261

+45,0

Sudan

114

199

+74,6

Demokratiska republiken Kongo

46

153

+232,6

Kosovo

68

150

+120,6

Jämfört med 2011 är Sudan, Demokratiska republiken Kongo och
Kosovo nya länder bland de 10 största sökandegrupperna. Att
antalet ansökningar av medborgare i Sudan och Demokratiska
republiken Kongo har ökat förklaras med att Finland på 2000-talet
tog emot medborgare i dessa länder som kvotflyktingar.

Antal personer som fått ett beslut om finskt medborgarskap 2011 och 2012
Fördelningen av positiva och negativa beslut framgår av följande tabell.

2011
På ansökan
Efter anmälan
Totalt

Visste du att...
År 2012 beviljades 9 518 personer
finskt medborgarskap

Källa: Migrationsverket

Positivt

Negativt

4 153

231

641

16

4 794

247

2012
På ansökan
Efter anmälan
Totalt

Positivt

Negativt

8 596

737

922

31

9 518

768
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Asylsökande och flyktingar
År 2012 sökte uppskattningsvis 479 300 personer asyl i
industriländerna, vilket är ca 8 procent mer än 2011 (441 300
personer). År 2010 var motsvarande siffra 368 000. Siffran är
den näst högsta under det senaste årtiondet: år 2003 var antalet
asylsökande rekordstort (505 000). Av industriländerna tog Förenta
staterna, Tyskland, Frankrike, Sverige och Storbritannien emot
mest ansökningar.
Antalet asylsökande fortsatte att stiga i de 38 länderna i Europa.
Antalet sökande 2012 var 355 500, vilket motsvarar en ökning på 8
procent jämfört med året innan (327 600). När det gäller länderna
i Europa steg antalet sökande mest i de nordiska länderna (+ 38
%). De fem nordiska länderna tog emot totalt 62 900 ansökningar.
Till Finland kom sammanlagt 3 129 asylsökande 2012 (2011: 3 088).
Sverige tog emot 43 900 asylsökande, vilket motsvarar 70 procent
av det totala antalet sökande i de nordiska länderna. Motsvarande
siffra i Norge var ca 9 800 och i Danmark ca 6 200.

Asylbeslut 2010-2012
antal

200

400

Asyl

600

800

1 000

1 200

553
169
181

Alternativt
skydd

2012
2011
2010

670
714
644

Humanitärt 112
skydd 143
654

Andra
skäl*

266
245
305

Negativt

Totalt 1 601 asylsökande fick ett positivt beslut om uppehållstillstånd
på olika grunder i Finland 2012. Sammanlagt 553 personer
beviljades asyl (2011: 169 beslut om asyl).

666
650
1 139

Tryggt 53
land** 66
568

Tio största sökandegrupper 2012

Dublin

1.

Irak

837

2.

Ryssland

226

3.

Afghanistan

213

4.

Somalia

203

5.

Syrien

183

6.

Iran

129

7.

Nigeria

99

8.

Bosnien och Hercegovina

91

9.

Serbien

86

10. Kosovo

82

571
766
1 117

Uppenbart
ogrundat

448
408

Avskrivet

441
406

604

624

* Uppehållstillstånd beviljade på grund av andra skäl
inkluderar bl.a. tillstånd beviljade på grund av familjeband
eller individuella mänskliga orsaker
** Kategorin Tryggt land inkluderar tryggt asylland och

(Sökande totalt 3 129, nationaliteter 94)

tryggt ursprungsland

Källa: Migrationsverket

Källa: Migrationsverket

TERMINOLOGI
En asylsökande är en person som söker skydd och
uppehållsrätt i en främmande stat. En asylsökande
får flyktingstatus om han eller hon beviljas asyl. Med
internationellt skydd avses flyktingstatus, alternativ
skyddsstatus eller uppehållstillstånd som beviljas på grund
av humanitärt skydd. Vid asylproceduren utreds också
andra eventuella grunder för att bevilja uppehållstillstånd.

Som kvotflyktingar tar Finland för omplacering
personer som Förenta nationernas flyktingkommissariat
UNCHR anser vara flyktingar, eller andra utlänningar som
är i behov av internationellt skydd. Riksdagen beslutar
årligen i samband med budgeteringen om storleken på
flyktingkvoten och statsrådet beslutar om hur uttagningen
av flyktingkvoten ska inriktas. Under de senaste åren har
den årliga flyktingkvoten varit 750 personer.
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DE NORDISKA LÄNDERNA
Asylsökande i de nordiska länderna 2011–2012
Alla sökande 2011 Alla sökande 2012
SVERIGE

29 648

43 887

minderåriga som kommit ensamma

2 657

3 578

NORGE

9 053

9 785

858

964

3 811

6 184

minderåriga som kommit ensamma

DANMARK

284

355

3 088

3 129

150

167

minderåriga som kommit ensamma

FINLAND
minderåriga som kommit ensamma

Källor: Migrationsverket (Finland), Migrationsverket (Sverige),
Utlendingsdirektoratet (Norge), Utlendingsservice (Danmark)

GLOBALT
De största destinationsländerna för asylsökande 2012
- över hälften (57 %) av alla ansökningar i industriländerna
antal

20 000

40 000

60 000

Förenta staterna

antal

Syrien

54 900

Sverige

10 000

20 000

Afghanistan

64 500

Frankrike
Storbritannien

80 000
83 400

Tyskland

De största ursprungsländerna 2012
- nästan hälften (46 %) av sökandena från Asien

24 300

Kina

24 100

Pakistan

27 400

36 600
24 800

Serbien (inkl. Kosovo)

43 900

Källa: UNHCR

30 000

23 200

Källa: UNHCR

Placeringen av personer som får internationellt skydd i kommuner 2012
antal

200

400

Kvotflyktingar
Asylsökande som fått
uppehållstillstånd
Familjemedlemmar till personer
som får internationellt skydd

600
666

384
381

Asylprocessen
1.
2.
3.
4.

Asylsökanden anländer till Finland
Asylansökan lämnas in till gränsbevakarna eller polisen i Finland
Personen flyttas till förläggningen
Polisen eller Gränsbevakningsväsendet utreder sökandens
identitet och resrutt
5. Migrationsverket ordnar ett asylsamtal
6. Migrationsverkets beslut om uppehållstillstånd
7. Den asylsökande kan överklaga beslutet hos Helsingfors
förvaltningsdomstol och sedan ansöka om besvärstillstånd
hos högsta förvaltningsdomstolen

a)
b)
c)

positivt beslut: sökanden placeras i en
kommun eller söker privat inkvartering
negativt beslut: sökanden avvisas
Dublinbeslutet: sökanden återsänds till
en annan stat som tillämpar EU:s förordning
om bestämmandet av den ansvariga staten
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Sysselsättning och arbetslöshet
Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var
sysselsättningen och arbetslösheten nästan oförändrade i Finland
2012.

2009 steg arbetslöshetsgraden bland utlänningar drastiskt men
började minska redan före 2010. År 2011 uppgick andelen
utländska arbetssökande till 8 procent.

Arbetslöshetsgraden bland utlänningar minskade under
2000-talet ända till 2008 då recessionen började. Från 2008 till

Arbetslöshetsgrad (personer i åldern 18 - 64 år)
30

Utländska medborgare

Finska medborgare

SYSSELSÄTTNINGSSTATISTIK

SYSSELSÄTTNINGSSTATISTIK

Utländska medborgare

Finska medborgare

ARBETSKRAFTSUNDERSÖKNING

ARBETSKRAFTSUNDERSÖKNING

* Uppgifterna för 2011 i sysselsättningsstatistiken är förhandsuppgifter

%

21,7*
20

16,5

16,1

9,5*

10

0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

7,3

7,2

2011

2012

72,4

72,6

Sysselsättningsgrad (personer i åldern 18 - 64 år)
80

%

70

70,7*

60
58,4
50

60,6

50,6*

40
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Information om skillnaderna mellan arbetskraftsundersökningen och sysselsättningsstatistiken
Siffrorna i arbetskraftsundersökningen och sysselsättningsstatistiken avviker
från varandra eftersom definitionerna av en sysselsatt och arbetslös person
är olika och för att uppgifterna samlas in vid olika tidpunkter och med hjälp
av olika metoder. Till exempel: Siffrorna i arbetskraftsundersökningen anger
medeltalet för alla veckor under hela året medan sysselsättningsstatistiken
utgår från situationen under årets sista vecka. Detta förklarar delvis skillnaderna
i hur konjunkturväxlingarna syns i de olika statistikuppgifterna.
I arbetskraftsundersökningen betraktas som arbetslösa de personer som aktivt
söker arbete medan man i sysselsättningsstatistiken som arbetslösa betraktar
dem som varit arbetssökande vid en arbetskraftsbyrå under året sista vecka.
I arbetskraftsundersökningen betraktas som sysselsatta de personer som i
undersökningsintervjun berättar att de under föregående vecka har utfört
förvärvsarbete i minst en timmes tid eller varit tillfälligt frånvarande från arbetet.
I sysselsättningsstatistiken baserar sig uppgifterna om sysselsättningen på
sysselsättningsläget enligt olika register, t.ex. pensionsförsäkringsbolagens
register, under årets sista vecka.

Eftersom sysselsättningsstatistiken baserar sig på registermaterial som
bearbetas under en längre tid, är uppgiften för 2011 endast en förhandsuppgift
och kan ännu ändras. Uppgifterna för 2012 finns ännu inte tillgängliga.
Arbetskraftsundersökningen visar däremot alltid uppgifterna för den
föregående månaden, men när det gäller utländska medborgare är de
kvartalsvisa eller årliga medeltalen mera pålitliga än månadsvisa uppgifter.
Uppgifterna om utlänningar i arbetskraftsundersökningen baserar sig på ca
2 400 intervjuer årligen.
Se definitionen av en sysselsatt person:
http://www.stat.fi/meta/kas/tyollinen_sv.html
och definitionen av en arbetslös person:
http://www.stat.fi/meta/kas/tyoton_sv.html
Uppgifter om skillnaderna mellan arbetslöshetssiffrorna i arbetskraftsundersökningen och i arbets- och näringsministeriets statistik:
http://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2012-11-05_men_002_sv.html
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Utländska arbetssökande
– utbildning och yrkesgrupper
År 2011 hade majoriteten av de utländska arbetssökandena vid
arbets- och näringsbyråerna utbildning på mellanstadiet eller
på högre grundnivå. Dessutom hörde en stor del av sökandena
till gruppen ”utbildning okänd”. Om en person exempelvis har

avlagt sin examen utomlands, placeras han eller hon i gruppen
utbildning okänd. Jämfört med 2010 har antalet utländska
arbetssökande relativt sett stigit mest i grupperna ”okänd”, ”högre
högskolenivå” och ”forskarutbildning”.

Utländska arbetssökande efter utbildningsnivå 2011 och 2010 (årsmedeltal)
pers.

2 000

4 000

Lägre grundnivå

6 000

8 000

10 000

3 262
3 125

Högre grundnivå

8 623
8 239

Mellannivå

11 550
11 158

Utbildning på
lägsta högre nivå

1 868
1 866
3 501
3 320

Lägre högskolenivå

3 238
2 951

Högre högskolenivå
Forskarutbildning

12 000

286
262

Okänd

8 081
2011

2010

9 141

Källa: ANM, arbetsförmedlingsstatistik

Utländska arbetssökande efter yrkesgrupp
De största yrkesgrupperna för de utländska arbetssökandena
var 2011 vetenskapliga och tekniska yrken, service- och
industriarbete, administrativt arbete och kontorsarbete samt
gruppen ”inget yrke”. Om den sökande inte kan uppvisa handlingar

om arbetslivserfarenhet och man således inte kan fastställa hans
eller hennes yrke, gör tjänstemännen vid arbets- och näringsbyrån
anteckningen ”inget yrke” för den sökande.

Utländska arbetssökande efter yrkesgrupp 2011
Vetenskapligt, tekniskt och
konstnärligt arbete

pers.

3 000

3 539
829
1 352
1 752
4 033

Industri
Övrig industri och lagerarbete
Servicearbete
Inget yrke

15 000

2 868

Kommersiellt arbete

Byggnads- och gruvbranschen

12 000

2 587

Administrativt och kontorsarbete
Jord- och skogsbruk

9 000

5 488

Hälsovård och socialt arbete

Transport och kommunikation

6 000

1 175
5 003
12 841
Källa: ANM, arbetsförmedlingsstatistik

Källa: Utländska arbetssökande vid arbets- och näringsbyråerna år 2011, Statistisk rapport -årspublikationer 4/2012, arbets- och näringsministeriet
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Integration
År 2011 gjordes en integrationsplan upp för totalt 20 453
invandrare. Sammanlagt 9 208 integrationsplaner uppgjordes
för män och 11 245 för kvinnor. Det största antalet planer gjordes
upp för invandrare i åldern 25 - 34. En integrationsplan görs upp
högst för tre år.

Arbetstillståndsenheterna vid arbets- och näringsbyråerna fattade
2011 sammanlagt 9 600 delbeslut för uppehållstillstånd för
arbetstagare. De största yrkesområdena var förare av lastbilar och
fordonskombinationer, städare, jordbruks- och trädgårdsarbetare,
kockar och kokerskor samt svetsare.

År 2011 genomgick 15 600 utlänningar arbetskraftsutbildning,
vilket är cirka 1 100 fler än år 2010. De mest populära områdena
var social- och hälsovården, servicesektorn, rengöringsservice
samt transportsektorn.

Källa: Utländska arbetssökande vid arbets- och näringsbyråerna
år 2011, Statistisk rapport -årspublikationer 4/2012, arbets- och
näringsministeriet

Antalet integrationsplaner 2011
antal

5 000

10 000

15 000

20 000

Totalt

20 453

Män

9 208

Kvinnor

11 245

15-24 år

5 099
7 905

25-34 år
4 231

35-44 år
2 212

45-54 år
över 55 år

25 000

1 006
Källa: ANM, arbetsförmedlingsstatistik

Undersökning: Invandrarnas livskvalitet är god men
en del har erfarenheter av depression
Invandrare av ryskt, somaliskt och kurdiskt ursprung är i stort sett
nöjda med sitt liv i Finland och de anser att de i huvudsak har en
god hälsa. Invandrare av kurdiskt ursprung har emellertid ofta
både traumatiska erfarenheter och psykiska symtom. Nästan fyra
av fem invandrare av kurdiskt ursprung och tre av fem invandrare
av somaliskt ursprung har upplevt betydande traumatiska
händelser i det tidigare hemlandet. Detta framgår av Hälso- och
välfärdsundersökningen för invandrare (Maamu, 2012).
I undersökningen utreddes hälsan, levnadsförhållandena och
levnadssättet, den sociala välfärden, diskrimineringserfarenheter
samt användningen av service bland invandrare i åldern 18–64
från Ryssland, Somalia, Iran och Irak.
I undersökningen deltog 1 846 personer med invandrarbakgrund.
De intervjuade ansåg att deras arbetsförmåga i huvudsak var
god. Utredningen visar dock att psykiska symtom var betydligt
vanligare bland personer med invandrarbakgrund och att de mera
sällan än befolkningen i övrigt hade fått de mentalvårdstjänster
som de behövde.
Enligt undersökningen ska man i stödjandet av integrationen
fästa uppmärksamhet vid tillgången till mentalvårdstjänster och

andra social- och hälsovårdstjänster samt åtgärderna för att främja
välfärd och hälsa.
Källa: THL, rapport 61/2012 (på finska), www.thl.fi/maamu

Undersökningen
Invandrarbarometern 2012
• de viktigaste faktorerna med tanke på integrationen
upplevs vara arbete, lämplig bostad, språkkunskaper,
säkerhet, hälsovårdstjänster samt barnens möjligheter att
gå i skola eller studera
• 67 procent av de intervjuade ansåg att de förstår talad
finska eller svenska relativt eller mycket bra
• 22 procent av de intervjuade visste inte att de hade rösträtt
• barometerns målgrupp utgjordes av de estniska, ryska,
somaliska, thailändska, kinesiska, irakiska och turkiska
medborgare som bor i Finland och har flyttat till landet
2007 - 2009.
Källa: Invandrarbarometern 2012, ANM rapporter, 11/2013
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Vem är vem?
Aktörer inom migrationsförvaltningen
AKTÖRER INOM MIGRATIONSFÖRVALTNINGEN
Ärende

Ansvar

Migrationsförvaltning och -politik

Inrikesministeriet

Utveckling av migrationslagstiftningen

Inrikesministeriet

Resultatstyrning av Migrationsverket

Inrikesministeriet

Anskaffning av visering utomlands

Finlands beskickningar

Första uppehållstillstånd

I regel Migrationsverket

Uppehållstillstånd, familjemedlem till en finsk medborgare

Polisen

Uppehållstillstånd för arbetstagare

Arbetskraftspolitisk prövning: arbets- och näringsbyrån
Övriga villkor och beslut om uppehållstillstånd: Migrationsverket

Asylansökningar

Mottagning av ansökan, utredning av identitet och resrutt: polisen,
Gränsbevakningsväsendet
Asylsamtal och beslut: Migrationsverket
Delgivning av beslut: polisen

Mottagande av asylsökande

Migrationsverket styr verksamheten vid flyktingförläggningarna

Fortsatt uppehållstillstånd
Permanent uppehållstillstånd

Polisen, i vissa fall Migrationsverket

Registrering av uppehållsrätt för medborgare från EU:s
medlemsstater eller andra med dessa jämförbara stater

Polisen

Avvisning

Beslut: Gränsbevakningsväsendet eller Migrationsverket
Genomförande: polisen, Gränsbevakningsväsendet

Utvisning

Förslag: polisen, gränskontrollmyndigheten
Beslut: Migrationsverket
Genomförande: polisen

Ansökan och anmälan om medborgarskap

Migrationsverket

Ändringssökande

Förvaltningsdomstolarna (asylfrågor vid Helsingfors förvaltningsdomstol)
Högsta förvaltningsdomstolen

Integration

Arbets- och näringsministeriet styr integrationen och ansvarar för
därtillhörande lagstiftning. Regionala myndigheter är närings-, trafikoch miljöcentralerna. På lokal nivå utför kommunerna och arbets- och
näringsbyråerna integrationsarbete.

Integrationsprogram

Kommunerna

Personlig integrationsplan för invandrare

Arbets- och näringsbyråerna (vuxna invandrares utbildning och
sysselsättning) och kommunerna (grundläggande undervisning, förskola,
social- och hälsovårdstjänster)

Webbplatser
Migrationsverket | www.migri.fi
Uppehållstillståndsstatistik
Asyl- och flyktingstatistik
Medborgarskapsstatistik
Utvisningsstatistik
Befolkningsregistercentralen | www.vaestorekisterikeskus.fi
Statistikcentralen
Befolkningsförändringar, uppgifter enligt språk, medborgarskap och härkomst www.stat.fi
Kommunförbundet
Statistiska uppgifter om kommunernas befolkningsstruktur www.kommunerna.net
Utbildningsstyrelsen
Statistik om invandrarnas utbildning www.oph.fi/utvardering_och_statistik
FPA
Statistik om särskilda stöd för invandrare www.fpa.fi
Migrationsinstitutet
Emigrantregistrets databaser www.migrationinstitute.fi/statistik.php
Eurostat
Statistik från EU-länder http://ec.europa.eu/eurostat
Arbets- och näringsministeriet
Uppgifter om integrationsfrågor www.tem.fi
Närings-, trafik- och miljöcentralerna
www.ely-keskus.fi
Webbtidning för migrationsfrågor
www.monitori-lehti.fi
Infobanken
www.infopankki.fi
Finlands beskickningar
www.formin.fi
FN:s flyktingorganisation
UNHCR www.unhcr.org
Information och materialbank om likabehandling
www.equality.fi
Cimo, internationell rörlighet vid universitet och yrkeshögskolor
www.cimo.fi/cimo_som_expert/information_och_statistik
MIPEX – Integrationspolitik i olika länder
www.mipex.eu

