Personer som får tillfälligt skydd

Information om uppehållstillstånd – vuxna och
familjer

Här får du information om följande ärenden

• Vad tillfälligt skydd innebär
• Vilka rättigheter och skyldigheter du har

• Vilka tjänster du kan få
• Var du får tilläggsuppgifter och hjälp

Du har beviljats tillfälligt skydd

• Tillfälligt skydd är avsett för personer som flyr kriget i Ukraina.
• Tillståndet är tillfälligt och beviljas för högst ett år åt gången.
• Europeiska unionen kan vid behov förlänga beviljandet av tillfälligt
skydd. Då förlänger Migrationsverket ditt tillstånd för tillfälligt skydd.
• Om du har varit i Finland med tillfälligt skydd i sammanlagt tre år kan du
få kontinuerligt uppehållstillstånd. Du måste fortfarande ha behov av
skydd.
• Om du beviljas tillfälligt skydd och du också har ansökt om asyl, avbryts
behandlingen av din asylansökan för den tid som det tillfälliga skyddet
varar.

Uppehållstillståndskort och personbeteckning
• Du får ett uppehållstillståndskort strax efter att du fått beslutet.
• Du behöver ofta kortet till exempel när du uträttar ärenden hos myndigheter.
• Din rätt att arbeta har antecknats på uppehållstillståndskortet.
• På kortet ser du hur länge ditt tillstånd gäller.
• Även barnen får ett eget uppehållstillståndskort.
• Tappa inte kortet. Det är avgiftsbelagt att beställa ett nytt kort i stället för det
förlorade kortet.
• Din personbeteckning finns på ditt uppehållstillståndskort.
• Personbeteckningen är ditt personliga identifieringsnummer i Finland.
• Personbeteckningen efterfrågas ofta vid möten med myndigheterna och i olika
formulär.
• Om ditt uppehållstillståndskort saknar personbeteckning har registreringen av
personbeteckningen misslyckats när ditt beslut fattades. Du ska begära
registrering hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Tillsammans
med beslutet får du en anvisning om vad du ska göra.

Din rätt till tjänster och förmåner

• Du får de social- och hälsovårdstjänster du behöver från förläggningen.
Du har möjlighet att få hälso- och sjukvårdstjänster i samma omfattning
som personer som är fast bosatta i Finland.
• Om du har regelbundna inkomster eller tillgångar kan förläggningen ta
ut klientavgifter av dig för inkvartering och hälsovårdstjänster.

• Om du har en familjemedlem som är stadigvarande bosatt i Finland
eller om du själv har varit i landet med ett annat uppehållstillstånd innan
du fick tillfälligt skydd, kan du eventuellt övergå från förläggningen till
kommunens tjänster samt få FPA-förmåner. I dessa situationer kan du be
din förläggning om råd.

Inkvartering

• Efter att du fått tillståndet kan du bo på en förläggning eller själv ordna
ditt boende utanför förläggningen.
• Boendet utanför förläggningen stöds inte ekonomiskt, så
förläggningen betalar inte till exempel din hyra eller vatten- och
elräkning.
• Du får de tjänster du behöver från förläggningen.
• Om du av någon anledning inte kan fortsätta bo i en bostad som du
själv ordnat, kan du alltid få en inkvarteringsplats vid en förläggning.
• Vanligtvis kan du få plats vid den förläggningen där du är skriven.
• Om det inte finns plats i din förläggning eller om förläggningen inte
ordnar inkvarteringstjänster, hänvisas du till en förläggning med
plats.

Mottagningspenning
• Du kan vid behov få mottagningspenning om du inte kan försörja dig själv
och din familj med förvärvsarbete eller andra inkomster eller tillgångar.
Mottagningspenningen är lika stor som för asylsökande.
• Utöver mottagningspenningen kan du ansöka om kompletterande
mottagningspenning för dina eller din familjs särskilda behov, såsom
barnens hobbyer, studier eller vissa resekostnader.

• Om du bor i privat inkvartering ersätter förläggningen inte eventuella
boendekostnader (t.ex. hyra, vatten- och elavgift).
• Mottagningspenning beviljas inte automatiskt, utan du ska ansöka om
den. Du får instruktioner och en ansökningsblankett från din förläggning.

• Du har rätt att överklaga beslutet om mottagningspenning hos
förvaltningsdomstolen. Besväret kan anföras på det egna modersmålet
och lämnas till förläggningens direktör eller direkt till
förvaltningsdomstolen.

Inkomsterna och tillgångarna påverkar mottagningspenningen

• Du måste anmäla alla dina eventuella inkomster och tillgångar när du ansöker
om mottagningspenning. Om mottagningspenningen har betalats till ett för stort
belopp på grund av att du avsiktligt har lämnat felaktiga uppgifter eller
hemlighållit uppgifter, kan ärendet leda till en brottsanmälan.
• Makens eller makans inkomster påverkar mottagningspenningen.

• Låga inkomster (till exempel pengar från släktingar) påverkar inte
mottagningspenningen
• Detta kan vara högst 50 €/månad/person eller 100 €/månad/familj.
• Om du får en lön på över 150 € i månaden minskar din mottagningspenning.

• Om det sker ändringar i din situation som kan påverka din mottagningspenning
(till exempel om du börjar arbeta), ska du meddela detta till förläggningen.

Arbete
• Du kan arbeta utan begränsningar.
• I Finland finns det behov av många slags experter, men
det finns ett särskilt behov av arbetstagare inom
följande områden:
• IT-branschen
• Social- och hälsovårdstjänster
• Byggbranschen
• Inkvarterings- och restaurangbranschen
• Industrin
• Städ- och fastighetstjänster
Många ukrainare har utfört säsongsarbete inom jord- och skogsbruket.
Om du får tillfälligt skydd kan du också utföra säsongsarbete.

Kom ihåg dina rättigheter i arbetslivet!
• Alla som arbetar i Finland omfattas av samma lagar, rättigheter och
skyldigheter.
• De lönevillkor och andra arbetsvillkor som föreskrivs i lagen och
kollektivavtalen gäller också dig.
• För arbetsförmedling eller arbetsplatser får inte uppbäras någon avgift av
den arbetssökande.
• Du har rätt att få ett skriftligt arbetsavtal eller åtminstone alla centrala
anställningsvillkor på papper.
• Man måste också betala lön för prövotiden. Arbete eller arbetspraktik utan
lön är endast möjligt vid arbets- och näringsbyråns arbetsprövning eller
praktik i anslutning till studier.
• Om du behandlas osakligt, utsätts för påtryckningar att jobba på dåliga
arbetsvillkor eller pressad till sex eller brott för att få en arbetsplats eller
inkvartering, be förläggningens personal eller andra myndigheter om hjälp.

Arbets- och näringstjänster

• Om du vill få jobb hänvisar förläggningen dig till arbets- och
näringsbyrån som hjälper arbetssökande.
• Arbets- och näringsbyrån ger dig råd om jobbsökning och kan erbjuda
tjänster som främjar din sysselsättning, till exempel:
• kurser i finska eller svenska
• arbetsförmedling
• kartläggning av kunnande
• arbetsprövning.
• Arbets- och näringstjänsterna är gratis för dig om du anmäler dig som
arbetslös arbetssökande.

Integrationsutbildning

• Arbets- och näringsbyrån kan hänvisa dig till integrationsutbildning.
• Integrationsutbildningen är avsedd för vuxna invandrare.
• Den ger dig möjlighet att lära dig finska eller svenska och
kommunikationsfärdigheter.
• Du får också information om hur man agerar i det finländska
samhället och arbetslivet.
• Du får en personlig yrkesplan.

Annan utbildning i finska eller svenska

• Du kan också studera finska eller svenska vid medborgarinstitut,
folkhögskolor, sommaruniversitet eller studiecentraler.
• Utbildningen är gratis för dig om du är arbets- och näringsbyråns klient
och man har kommit överens om utbildningen med arbets- och
näringsbyrån. Arbets- och näringsbyrån utarbetar en integrationsplan
där utbildningen antecknas.
• Om du inte är klient hos arbets- och näringsbyrån kan du ansöka om
kompletterande mottagningspenning för kostnaderna för
språkstudierna.

Studier

• Du kan studera i Finland utan begränsningar.
• Du kan fritt söka till yrkesutbildning eller gymnasieutbildning. Personer
som får tillfälligt skydd kan söka till utbildningarna på samma villkor som
personer som är stadigvarande bosatta i Finland.
• Du kan också fritt söka till högskolorna.
• I Finland finns två slags högskolor, universitet och
yrkeshögskolor.
• Högskolorna har över 500 engelskspråkiga studiemöjligheter
som leder till examen.
• Dessutom erbjuder högskolorna olika studiemöjligheter för
personer som får tillfälligt skydd.

Arbets- och studieverksamhet vid förläggningar
• Om du bor på en förläggning och inte arbetar eller studerar på heltid är
du skyldig att delta i arbets- och studieverksamhet som ordnas av
förläggningen.
• Med studieverksamhet avses undervisning i finska eller svenska samt
en del av kursen som handlar om det finländska samhället.
• Arbetsverksamhet är till exempel städning eller gårdsarbete.
• Om du utan grundad anledning upprepade gånger vägrar delta i
arbets- eller studieverksamheten kan din mottagningspenning
minskas med högst 20 procent under högst två månader.
• Om du har en godkänd orsak att inte delta i verksamheten (till
exempel en sjukdom), minskas inte mottagningspenningen.

• Om du bor någon annanstans än på en förläggning är du inte skyldig
att delta i arbets- och studieverksamhet. Du kan dock delta i
verksamheten om du vill.

Barnens skolgång

• 7–17-åriga barn har rätt att gå i grundskola och 6-åriga barn har rätt att
delta i förskoleundervisning.
• Grundskolan och förskoleundervisningen är avgiftsfria.
• Böcker och annat material som används i undervisningen är gratis.
• I varje förskole- och skoldag ingår en avgiftsfri varm måltid.
• I Finland används inte skoldräkter.
• Ett barn som inte kan finska eller svenska börjar ofta skolan eller
förskoleundervisningen i den så kallade förberedande undervisningen,
där målet är att lära sig finska eller svenska och samtidigt även andra
läroämnen.
• Förläggningen hjälper dig vid behov att ansöka om en skolplats åt ditt
barn.

Småbarnspedagogik för barn

• För ett barn under 6 år kan du ansöka om en plats inom
småbarnspedagogiken hos kommunen eller staden.
• En plats inom småbarnspedagogiken ska ordnas för barnet när
föräldrarna arbetar eller studerar eller när småbarnspedagogiken
bedöms stödja barnets välbefinnande och inlärning.

• I den finländska småbarnspedagogiken betonas lärande genom lek.

Resor

• När du har uppehållstillstånd och ett giltigt pass kan du resa visumfritt i
EU-länderna i högst 90 dagar.
• Ditt uppehållstillstånd återkallas inte automatiskt om du reser någon
annanstans.
• När du reser ska du ha ditt uppehållstillståndskort och pass med dig.
• Meddela förläggningen om du är borta en längre tid.
• Obs! Om du också har ansökt om asyl och du lämnar Finland, fattar
Migrationsverket ett beslut om att din asylansökan förfaller, dvs.
behandlingen av din ansökan avslutas.

Utresa från Finland och återkallande av tillstånd

• Du kan fritt återvända till ditt hemland eller lämna Finland och resa till
ett annat land.
• Om du inte tänker återvända ska du meddela din förläggning och
Migrationsverket om saken.
• Om du tänker ansöka om skydd i ett annat land måste du återkalla
ditt tillstånd i Finland.
• Du kan återkalla ditt tillstånd genom att anmäla saken till din
förläggning eller Migrationsverket.

Viktigt att komma ihåg

• Var anträffbar. Uppge din adress och ditt telefonnummer till
förläggningen och meddela om de ändras.
• Du har rätt att få information om ditt eget ärende av myndigheterna.
Du kan till exempel be Migrationsverket om dokument som gäller ditt
uppehållstillstånd. De ska begäras skriftligen.

• Delta i de möten och informationstillfällen som du bjuds in till.
• Fråga råd om du inte vet vad du ska göra.
• All personal som behandlar dina ärenden har tystnadsplikt. Detta
innebär att de inte får berätta för utomstående om sådant som de hört
i sitt arbete. De får inte heller berätta om dina ärenden för dina
familjemedlemmar om du inte ger separat tillstånd till detta.

Mer information

• migri.fi
• www.te-palvelut.fi
• opintopolku.fi
• Information on study opportunities in
Finland for those fleeing Ukraine | Study in Finland

• Handboken ”Utländsk arbetstagare i Finland” på 15 olika språk:
http://www.tyosuojelu.fi/work-in-finland
Information om till exempel lön, arbetstider och semestrar.
• Information om jobbsökning på webbplatsen Ukrainarnas förening i
Finland (Ukrainalaisten yhdistys Suomessa)
ukrainians.fi/uk/jobs/

Du kan alltid fråga mer vid din
egen förläggning

