
Erhållande av finskt medborgarskap 2014

Antalet personer som fick finskt medborgarskap minskade
år 2014
Enligt Statistikcentralen fick 8 260 utländska medborgare som var fast bosatta i Finland finskt
medborgarskap under år 2014. Detta är 670 färre än året innan. Av de utländska medborgare
som fick finskt medborgarskap behöll 96 procent sitt tidigare medborgarskap. Av dem som fick
finskt medborgarskap var 4 462 kvinnor och 3 798 män, 2 216 av dem var under 15 år och 191
hade fyllt 65 år.

Antal utländska medborgare som fått finskt medborgarskap
1966–2014

I fjol fick 7 336 personer som inte var medborgare i ett EU-land finskt medborgarskap, vilket är 89 procent
av alla beviljade finska medborgarskap. Procentandelen var på samma nivå som året innan, eftersom
minskningen av antalet personer som fått medborgarskap bestod nästan helt av medborgare i länder utanför
EU. Av dem som fick finskt medborgarskap var 924 medborgare i ett EU-land. Detta var bara några få
färre än året innan. Under de senaste åren har omkring var femte av dem som fått medborgarskap varit
född i Finland och omkring fyra av fem utomlands.

År 2014 var ryska medborgare den klart största gruppen som fick finskt medborgarskap, dvs. 2 317 av
dem som fick medborgarskap. Detta var drygt 200 fler än året innan. Den näst största gruppen som fick
finskt medborgarskap bestod av somaliska medborgare, dvs. 834 personer. Året innan fick nästan lika
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många somalier finskt medborgarskap. Av irakiska medborgare bosatta i Finland fick 405 finskt
medborgarskap, vilket var en minskning med lite fler än 100 personer från året innan. Den fjärde största
gruppen som fick finskt medborgarskap bestod av estländskamedborgare, 382 personer. Detta var omkring
50 färre än året innan.

Hög andel som fått medborgarskap i Finland
I jämförelsen mellan de nordiska länderna ligger Sverige i täten när man jämför antalet personer som
erhållit medborgarskap med antalet utländska medborgare i bosättningslandet. Finland är klart på andra
plats före Island, Norge och Danmark.

Utländskamedborgare som fått landetsmedborgarskap i deNordiska
länderna 2013/ 2014, procent av utlänningarna
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Utlänningar som erhållit finskt medborgarskap och utlänningar efter åldersstruktur
2014

Utlänningar %UtlänningarUtlänningar som erhållit
finskt medborgarskap %

Utlänningar som erhållit
finskt medborgarskap

Åldersgrupp

100,0219 675100,08 260Åldersklasser totalt

10,823 77520,01 6500 - 9

8,418 45414,71 21710 - 19

20,344 62717,51 44620 - 29

26,558 19026,52 19230 - 39

16,836 81812,098840 - 49

10,022 0485,646350 - 59

4,59 7822,621160 - 69

1,73 7450,97170 - 79

1,02 2360,32280 -

4



Tabellbilaga 2. Personer som erhållt finskt medborgarskap efter tidigare medborgarskap 2009 -
2014

201420132012201120102009Tidigare medborgarskap

8 2608 9309 0874 5584 3343 413TOTALT

2 3172 1032 4771 6521 9251 026Ryssland

83481460996131290Somalia

40552145710678207Irak

382436521302243166Estland

25727127816613294Turkiet

251479510100108186Afghanistan

219341451145137180Iran

186146190196104126Sverige

161154124888553Kina

15299117767327Indien

150122100202518Demokratiska republiken Kongo

14117756937Myanmar

141157148959253Ukraina

12597114533219Bangladesh

12510475504124Thailand

12110591502612Pakistan

114150150825442Vietnam

113123112674156Bosnien och Hercegovina

11187751872Nigeria

99252228241749Det forna Sudan

94209297106109154Det forna Serbien och Montenegro

694443142016Etiopien

6974271783Kenya

688894546522Marocko

677748353315Filippinerna

675165425825Rumänien

6510371261319Serbien

533446302210Polen

48534533121Nepal

1 2541 4591 468806640511Annat
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Figurbilagor

Figurbilaga 1. Utlänningar som fått finskt medborgarskap efter
tidigare medborgarskap 2014
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Kvalitetsbeskrivning, erhållande av finskt medborgarskap
2014

1. Relevans av statistikuppgifterna
Befolkningsstatistiken i Finland baserar sig på uppgifterna i Befolkningsregistercentralens
befolkningsdatasystem. Systemet uppdateras fortlöpandemed uppgifter som de lokala registermyndigheterna
lämnar om befolkningsförändringar. Befolkningsregistercentralen leder uppdateringsverksamhet. Fr.o.m.
år 1971 har Statistikcentralen fått befolkningsuppgifterna från Befolkningsregistercentralen.

Den senaste mantalsskrivningen i Finland verkställdes 1.1.1989. Därefter har befolkningsdatasystemet
uppdaterats med ändringsanmälningar. I lagen om befolkningsdatasystemet och
Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (21.8.2009/661) definieras vilka uppgifter som ska registreras
i befolkningsdatasystemet. Meddelanden om befolkningsförändringar för det år som gått inväntas fram
till den sista januari följande år.

Statistikcentralen har till uppgift att utarbeta statistik och göra utredningar som gäller samhällsförhållandena
(Lag om Statistikcentralen 24.1.1992/48). Till dessa hör också befolkningsstatistik. Statistikcentralens
arbetsordning fastställer att enheten för indi-vidstatistik gör upp befolkningsstatistiken (Statistikcentralens
arbetsordning, TK-00-341-15).

Enligt lagen om hemkommun antecknas en persons hemkommun och bostadsort i befolkningsdatasystemet.
Hemkommunen är den kommun där en person bor eller den kommun han på grund av boende,
familjeförhållanden, utkomst eller andra motsvarande omständigheter betraktar som sin hemkommun eller
den kommun dit han på grund av omständigheterna ovan är fast anknuten (lagen om hemkommun 201/1994).
I befolkningsdatasystemet uppdelas befolkningen på närvarande och frånvarande befolkning. Alla som är
stadigvarande bosatta i landet hör till den närvarande befolkningen. De är antingen finska medborgare
eller utlänningar. Till den frånvarande befolkningen förs finska medborgare som vid flyttningen meddelat
att de stannar utomlands minst ett år. Ett undantag är de finska medborgare som är diplomater, verksamma
i utvecklingssamarbete e.d. (lagen om hemkommun 201/1994). Då statistiken över befolkningsförändringar
görs upp beaktas bara förändringar i den närvarande befolkningen på dagen av händelsen.

En person som flyttat till Finland tas med i befolkningsstatistiken, om den bostadsort han i flyttningsanmälan
uppgivit som hemort senare godkänns som stadigvarande bostadsort. Vistelsen av tydligen över ett år är
en förutsättning till utländska medborgare för registrering i befolkningen i Finland. Efter att en medborgare
utanför EU länder kommit till Finland ska dennes arbete eller studier vara eller personen ha ett arbetsavtal
på över två år innan han kan få hemortsrätt. Vistelsen av ett år är till EU-ländernas medborgare en
förutsättning för registrering i befolkningen i Finland när denne har redan varit ett års tid i landet.

På motiverad begäran kan den utländskamedborgares uppgifter registreras också efter en kortvarig vistelse,
om denne t.ex. har en sådan tillfällig bostad i Finland som avses i lagen om hemkommun och registreringen
är nödvändig för att denne ska kunna göra sina rättigheter gällande när det gäller arbete eller motsvarande
omständigheter.

Medborgarskap
Med nationalitet avses en persons medborgarskap i ett visst land. Vanligen är nationaliteten något man
får vid födseln, men den kan ändras vid flyttning till ett annat land. En person kan också vara medborgare
i flera länder (se Medborgarskapslagen 359/2003). Om en person är medborgare i två länder, av vilka det
ena är Finland, ingår han/hon i statistiken som finsk medborgare. Om en utländsk medborgare som bor i
Finland har medborgarskap i flera andra länder, ingår han/hon i statistiken sommedborgare i det land som
utfärdat det pass på vilket han/hon kommit till Finland. I statistiken över erhållande av medborgarskap
ingår alla som fått finskt medborgarskap entingen genom ansöknings- eller anmälningsförfarande. Antal
erhållande av finskt medborgarskap genom anmälningsförfarande har varit exceptionelt stor år 2004-2008
då det fanns utökad möjlighet att få finskt medborgarskap på grund av lagförändringen år 2003.

Man kodar medborgarskap enligt ISO 3166 -standarden.
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2. Metodbeskrivning
Befolkningsstatistiken i Finland baserar sig på uppgifterna i Befolkningsregistercentralens
befolkningsdatasystem. De lokala registermyndigheterna uppdaterar fortlöpande systemet med uppgifter
som de får från den evangelisk-lutherska kyrkans samt det ortodoxa kyrkosamfundets församlingar och
personer, som har erfarit befolkningsförändringar. Sjukhus sänder dagligen uppgifter om födelser och
döda till upprätthållningen av befolkningsdatasystemet. Domstolar skriver in till befolkningsdatasystemet
uppgifter om äktenskapsskillnader och adoptioner som de har fattat beslut om. Utlänningsverket fattar de
flesta beslut om beviljande av finskt medborgarskap (Medborgarskapslag 359/2003) och för in uppgifterna
om besluten i befolkningsdatasystemet. Magistrat skriver ibland Finland som medborgarskap på begäran
på grund av föräldrars uppgifter, om dessa uppgifter förändrer sig så att kriterium av erhållande av
medborgarskap fylls. Befolkningsregistercentralen levererar uppgifterna till Statistikcentralen. Ur
befolkningsdatasystemet får Statistikcentralen varje vecka uppgifterna om befolkningsförändringar.

Statistikcentralen väntar på uppgifter om statistikårets befolkningsförändringar ända till utgången av
januari efter årskiftet. Ett undantag är uppgifterna om dödfödda. Dem väntar vi på till slutet av augusti.
Uppgifter om statistikårets och förra årets befolkningsförändringar som lämnats efter detta ingår i materialet
för följande år.

3. Felfrihet och exakthet
Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem kan allmänt taget anses mycket täckande. För att en
person skall få en personbeteckningmåste han/hon registreras i befolkningsdatasystemet. Personbetekningen
har de personer som hör till stadigvarande befolkningen. Registreringen kan göras också, om personen
flyttar tillfälligt för tre månader till Finland. I praktiken är det omöjligt att leva i Finland utan
personbeteckning. Lagligt arbete, att öppna ett bankkonto, att sköta ärenden med myndigheter osv.
förutsätter en personbeteckning. Man kan anta att det inte finns i Finland betydande antal personer med
’svart arbete’ under perioder på mer än ett år och som får lön kontant. Vistelsen på minst ett år är en
förutsättning för registrering i befolkningen i Finland och medborgare av EU-länder krävdes också ett års
vistelse före denna planerade vistelse.

Befolkningsdatasystemet har upprätthållits efter indragningen av mantalsskrivningen sedan år 1989 bara
på basis av anmälningar om befolkningsförändringar. Den tillförlitlighetsundersökning som gjorts om
befolkningsdatasystemet beträffande adresser berättar om riktigheten av anmälningar.

Befolkningsregistercentralen beställer årligen av Statistikcentralen en urvalsundersökning om
adressuppgifternas felfrihet. Omkring 11 000 personer tillfrågas om deras adress i befolkningsdatasystemet
är korrekt. I undersökningen år 2012 hade 98,9 procent av de personer som besvarat rätt adress.

I samband med kommunalvalen avslöjar returnerade anmälningar om utlänningars rösträtt i allmänhet
omkring 1 000 personer, som flyttat från landet utan flyttningsanmälan och som således fortsättningsvis
är statistikförda i befolkningen. Befolkningsregistercentralen avlägsnar dessa före följande årsskifte ur
den i landet bosatta befolkningen i befolkningsdatasystemet.

4. Tidsenlighet och rättidighet
Den slutliga statistiken över befolkningsförändringarna publiceras årligen i april–maj, med undantag av
antalet dödfödda, som publiceras i september. Sedan år 1999 har man som områdesindelning använt
områdesindelningen den första dagen följande år. De kommuner som årets första dag sammanslås har
redan statistikförts i statistiken för föregående år. Uppgiften om de sammanslagna kommunernas
befolkningsförändringar före sammanslagningen finns tillgängliga fr.o.m. år 2003.

5. Tillgänglighet och transparens
Primäruppgifter om befolkningen finns tillgängliga i elektronisk form kommunvis eller med en större
områdesindelning i Statistikcentralens avgiftsfria Statistiska databasen StatFin på internet.
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Mera specificerade uppgifter om befolkningen, bl.a. efter kommunens delområde, finns under den
avgiftsbelagda elektroniska informationstjänsten.

6. Jämförbarhet
Jämförbara regionala tidsserier för befolkningsförändringar finns tillgängliga fr.o.m. år 1987 avgiftsfritt.
I tabellerna anges alltid vilken områdesindelning som använts.

Statistikföringen över den migration som baserar sig på passförteckningar började år 1900 och fortsatte
till 1984. Från ochmed år 1945 finns sifferuppgifter om den totala migrationenmellan Finland och utlandet.
Uppgifterna har erhållits från andra länders statistikmaterial. Statistiken över flyttningsrörelsen mellan de
nordiska länderna förbättrades år 1969, när det s.k. internordiska flyttningsbeviset togs i bruk i
folkbokföringen i Norden. Statistikföringen av flyttningsrörelsen från Finland till länder utanför Norden
har ytterligare förbättrats sedan år 1985, då emigranterna blev anmälningsskyldiga.

Tidsserier för befolkningsuppgifter i den avgiftsfria informationstjänsten ”StatFin” börjar från år 1980
och 1987. Tidserien för hela landet gällande befolkningsförändringar börjar från år 1749.

Migrationsverkets statistik om erhållande av finskt medborskap skiljer sig från Statistikcentralens sifror
eftersom Migrationsverkets sifror innehåller också uppgifter om utomlands beboende personer.

7. Tydlighet och konsistens
I Statistikcentralens övriga statistik används befolkningsstatistikens material som primäruppgifter i fråga
om befolkningen. Således stämmer Statistikcentralens statistik överensmed varandra när det gäller uppgifter
om befolkning.
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