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Information till dig som har ansökt om tillfälligt skydd i 

Finland 

Tillfälligt skydd är avsett för dig som flyr kriget i Ukraina. Syftet med tillfälligt skydd är att snabbt 

kunna erbjuda dig temporärt skydd.  

Så här behandlas din ansökan om tillfälligt skydd  

1. När du har ansökt om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsmyndigheterna i Finland, 

registrerar polisen eller gränsmyndigheten din ansökan. 

2. Efter registreringen fattar Migrationsverket ett beslut på din ansökan. 

• Migrationsverket kommer att höra dig innan beslutet fattas endast om verket 

anser att det finns särskilda skäl till det. 

3. Du får del av beslutet. 

• Beslutet skickas per post till den förläggning där du är inkvarterad. Om du bor 

privat, skickas beslutet till den adress som du har uppgett som din adress i 

Finland. Därför är det viktigt att du vid en eventuell adressändring utan 

dröjsmål meddelar den förläggning i Finland där du är registrerad som klient 

att du har en ny adress i Finland. 

• Om beslutet inte delges per post, får du del av beslutet hos Migrationsverket 

eller polisen. 

4. Om du beviljas tillfälligt skydd, 

• får du ett uppehållstillståndskort tillsammans med beslutet. 

• Om du också har ansökt om asyl, avbryter Migrationsverket behandlingen av 

din asylansökan för den tid ditt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd är 

i kraft. 

Hur länge är ett uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd 

giltigt? 

Migrationsverket kan bevilja uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd för högst ett år i 

sänder. 

Enligt beslutet av Europeiska unionens råd gäller uppehållstillstånd som beviljas på grund av 

tillfälligt skydd ända till den 4 mars 2023, men fortsatta tillstånd kan beviljas också efter detta 

datum, förutsatt att Europeiska unionens råd inte upphäver sitt beslut om tillfälligt skydd. 

Kan ett beslut om tillfälligt skydd överklagas? 

Om du beviljas tillfälligt skydd, kan du inte överklaga ett positivt beslut, om 

• du har sökt asyl och  

• din asylansökan fortfarande är under behandling. 

Om du inte beviljas tillfälligt skydd, kan du anföra besvär över beslutet hos en 

förvaltningsdomstol. Anvisningar om hur man anför besvär får du tillsammans med beslutet. 

Dokumentet heter besvärsanvisning. Vid behov kan din förläggning ge råd om hur du skaffar 

dig ett biträde som kan hjälpa dig med att anföra besvär. 
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Läs mer på migri.fi/tillfalligt-skydd  

Rättigheter och tjänster 

Om du ansöker om tillfälligt skydd eller asyl, har du möjlighet att bo på en förläggning och få 

mottagningstjänster. 

Inkvartering  

Privat inkvartering 

Om du så vill, kan du ordna din inkvartering själv och bo någon annanstans än på en 

förläggning, till exempel hos en vän eller släkting. Kontakta i så fall den förläggning där du är 

registrerad som klient och meddela dem adressen där du bor. Underrätta förläggningen 

också när du byter adress. 

Du måste kunna betala för din inkvartering själv. Om du bor i privat inkvartering, kan 

förläggningen inte ge dig ekonomiskt stöd för det. Om dina omständigheter ändras och du 

behöver inkvartering, ordnas det en plats för dig på en förläggning där det finns lediga 

platser.  

Förläggning 

Om du behöver någonstans att bo, hänvisas du till en förläggning där det finns lediga 

platser. Familjer inkvarteras i en egen bostad eller i ett eget rum. Andra än familjer erbjuds 

plats på gemensam inkvartering där män och kvinnor bor skilt i olika rum eller bostäder.  

Din förläggning förklarar förläggningens regler för dig. 

Mottagningspenning 

Du kan vid behov ansöka om och beviljas mottagningspenning. De tillgångar och 

förvärvsinkomster som du har till ditt förfogande inverkar på om du kan få 

mottagningspenning och på penningbeloppet som beviljas. 

Du kan ansöka om mottagningspenning vid din förläggning. I ansökan måste du ange alla 

tillgångar och förvärvsinkomster som du har till ditt förfogande. Ytterligare information och 

råd om hur man fyller i ansökan får du vid din förläggning. 

Mottagningspenningen betalas i regel in på ett förbetalt betalkort. Undantagsvis kan den 

också betalas kontant. Om du har ett finländskt personligt bankkonto, kan 

mottagningspenningen betalas in på ditt bankkonto. 

Social- och hälsovårdstjänster 

Du kan få social- och hälsovårdstjänster via din förläggning. 

Efter att du har beviljats uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd, kan du få hälso- och 

sjukvårdstjänster i samma utsträckning som de som är varaktigt bosatta i Finland. 

Skolor och småbarnspedagogiska tjänster för barn 

I Finland har alla barn mellan 6 och 17 år rätt att gå i grundskolan. Din förläggning hjälper dig 

med att få en skolplats för ditt barn. Skolan är avgiftsfri. 

https://migri.fi/sv/tillfalligt-skydd
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För ett barn som är yngre än sex år kan du vid behov ansöka om plats inom 

småbarnspedagogiken hos kommunen. Kommunen kan också avslå ansökan. Din 

förläggning hjälper dig med att ansöka om plats inom småbarnspedagogiken för ditt barn.  

Arbets- och studieverksamhet vid förläggningen 

Om du bor på en förläggning och får mottagningspenning, är du skyldig att delta i 

förläggningens arbets- och studieverksamhet. Arbetsverksamheten kan innebära till exempel 

städning, olika utesysslor eller reparationsarbeten på förläggningens område. 

Studieverksamheten vid förläggningen består av undervisning i finska eller svenska språket.  

Du får studera utanför förläggningen eller förvärvsarbeta. Då behöver du inte nödvändigtvis 

delta i förläggningens arbets- och studieverksamhet. Om du studerar utanför förläggningen, 

kan du ansöka om kompletterande mottagningspenning för att täcka studiekostnaderna. 

Arbete och studier 

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

skydd hos polisen eller gränsmyndigheterna. 

Om du saknar bankkonto, kan din lön betalas in på ett förbetalt betalkort. I så fall ska du be 

din förläggning om anvisningar för din arbetsgivare. 

Hjälp med att hitta arbete 

Om du vill arbeta i Finland, kan din förläggning hänvisa dig till arbets- och näringsbyrån, som 

ger stöd och hjälp till de arbetssökande (te-palvelut.fi). Arbets- och näringsbyrån ger 

vägledning i arbetssökning, och du kan få tjänster som stöder sysselsättning. Genom arbets- 

och näringsbyrån kan du bland annat gå på kurser i finska eller svenska språket. Arbets- och 

näringsbyrån har också bra kunskap om lediga jobb. 

Du kan också hitta arbete i Finland bland annat via webbtjänsterna Jobs in Finland 

(jobsinfinland.fi) och Töitä Suomesta (www.töitäsuomesta.fi).  

Värna om dina rättigheter 

Om någon erbjuder dig inkvartering eller annan hjälp men kräver att du i gengäld  

• ska arbeta under dåliga arbetsvillkor 

• ska sälja sex 

• mot din vilja ska tigga eller begå brott,  

kan det vara fråga om människohandel. 

Du kan be din förläggning eller andra myndigheter om hjälp. Hjälpsystemet för offer för 

människohandel är en myndighet som kan hjälpa dig om du har blivit utsatt för 

människohandel. I nödsituationer ska du alltid ringa det allmänna nödnumret 112. 

Mer om människohandel: 

• på ukrainska: ihmiskauppa.fi/ukr 

• på ryska: ihmiskauppa.fi/rus 

• på engelska: humantrafficking.fi  

https://www.te-palvelut.fi/
https://jobsinfinland.fi/
http://www.töitäsuomesta.fi/
https://www.ihmiskauppa.fi/ihmiskauppa/kieliversiot/ukrayinskoyu_movoyu_(ukraina)
https://www.ihmiskauppa.fi/ihmiskauppa/kieliversiot/na_russkom_(venaja)
https://www.ihmiskauppa.fi/en
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I Finland har var och en rätt att anmäla ett brott till polisen 

Polisens uppgift är att trygga människors och omgivningens säkerhet under alla 

omständigheter och tider. Polisen förebygger och utreder brott.  När polisen har utrett ett 

brott överförs det till åklagaren som fattar beslut om att väcka åtal.  

Du kan anmäla ett brott på vilken som helst polisstation oberoende av var brottet har 

begåtts. Mer information om hur man anmäler ett brott finns på adressen: poliisi.fi/sv. 

Tolkning 

Vid möten med myndigheter har du rätt till tolkning på ditt modersmål eller på ett språk som 

du förstår. För språk i vilka det finns få tolkar i Finland kan det uppstå svårigheter med att 

boka en tolk. 

Resor 

När du har beviljats ett uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd, får du resa i EU-länder 

om du har ett giltigt resedokument. Om du därutöver har ansökt om asyl och lämnar Finland, 

fattar Migrationsverket ett beslut om att din asylansökan förfaller. 

Återresa till hemlandet 

Du kan inte beviljas bidrag för frivillig återresa så länge kriget i Ukraina pågår. Det är möjligt 

att återvända till ditt hemland utan bidrag för frivillig återresa. 

Om att söka asyl  

• Du har rätt att 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. 

• Läs mer om att söka asyl: migri.fi/ansokan-om-asyl 

Om andra uppehållstillstånd 

• Om det finns andra grunder för att bevilja dig uppehållstillstånd, såsom arbete eller 

familjeband, kan du göra en separat ansökan om uppehållstillstånd. 

• Här kan du läsa mer: migri.fi/uppehallstillstand  

https://poliisi.fi/sv/startsida
https://migri.fi/sv/ansokan-om-asyl
https://migri.fi/sv/uppehallstillstand

