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Du som flyr från Ukraina: det lönar sig att ansöka om tillfälligt skydd 

 

 

 

Varför är det bra att ansöka om tillfälligt skydd? 

• Migrationsverket har möjlighet att avgöra din ansökan om tillfälligt skydd mycket snabbare än en 

asylansökan.  

• Tillfälligt skydd är uttryckligen avsett för personer som flyr kriget i Ukraina. Du behöver inte motivera 

varför du söker tillfälligt skydd. 

• Om du vill ansöka om tillfälligt skydd, besök polisen eller gränskontrollmyndigheterna personligen och 

berätta för dem att du vill ansöka om tillfälligt skydd.  

• Du har rätt till de mottagningstjänster och hälso- och sjukvårdstjänster som du behöver och kan 

ansöka om mottagningspenning eller brukspenning. 

• Du har rätt att arbeta och studera genast efter att du har lämnat in en ansökan om tillfälligt skydd 

hos polisen eller gränsmyndigheterna. 

o Polisen eller gränsmyndigheten skriver ut ett intyg med vilket du kan visa att du har rätt att 

arbeta. Du har obegränsad rätt att arbeta, vilket innebär att du får arbeta inom vilken 

bransch som helst. 

o Om du redan har ansökt om tillfälligt skydd men inte fått intyget av polisen eller 

gränsmyndigheten, kan vi skicka intyget till dig per e-post. Begär intyg genom att skicka e-

post till migri@migri.fi. Om du ännu inte har hittat arbete och inte behöver intyget, kan du 

vänta på beslutet. 

Information om att söka asyl 

• Möjligheten att söka asyl är avsedd för situationer då du i ditt hemland eller ditt permanenta 

bosättningsland känner fruktan för personlig förföljelse på grund av ditt ursprung, din religion, 

nationalitet eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av din politiska uppfattning, och 

då du inte kan använda dig av ditt hemlands eller ditt permanenta bosättningslands skydd.  

• Du får söka asyl när som helst även om du redan har beviljats tillfälligt skydd. Det är också möjligt att 

söka asyl först efter att ditt uppehållstillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd har gått ut.  

• Om du vill söka asyl, besök polisen eller gränskontrollmyndigheterna personligen och berätta att du 

vill ansöka om asyl.  

• Migrationsverket avbryter behandlingen av din asylansökan för den tid då ditt uppehållstillstånd på 

grund av tillfälligt skydd är giltigt.  

Läs mer på: migri.fi/tillfalligt-skydd 

Tillfälligt skydd är avsett för dig som flyr kriget i Ukraina.  

Syftet med tillfälligt skydd är att snabbt kunna erbjuda dig temporärt 

skydd.  
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