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SUOMI

Matkustaminen ulkomaille ja vastaanottopalvelut matkan
aikana
Jos sinulle on myönnetty tilapäistä suojelua Suomessa, voit matkustaa Schengen-alueella
ilman viisumia enintään 90 päivää minkä hyvänsä 180 päivän jakson aikana. Sinulla pitää olla
mukana matkalla voimassa oleva passi ja oleskelulupakortti.

Matkustusilmoitus
Jos aiot lähteä ulkomaanmatkalle, ilmoita asiasta vastaanottokeskukseesi. Katso tarkemmat
ohjeet ilmoituksen tekemiseen Maahanmuuttoviraston verkkosivulta https://migri.fi/tilapainensuojelu#maasta. Saat tarvittaessa neuvoa myös vastaanottokeskuksestasi.

Vastaanottopalvelut matkan aikana ja matkan jälkeen
Oikeutesi vastaanottopalveluihin säilyy myös matkan aikana, jos:
•

et ole peruuttanut tilapäisen suojelun oleskelulupaasi ja

•

vastaanottokeskuksella on sinuun yhteys. Ilmoita tätä varten ajantasaiset yhteystietosi
vastaanottokeskukseesi.

Majoittuminen
Jos majoitut vastaanottokeskuksessa ja lähdet alle kaksi viikkoa kestävälle matkalle,
vastaanottokeskuksesi pitää sinulle majoituspaikkaa varattuna ja voit matkan jälkeen palata
samaan keskukseen.
Jos matkasi kestää yli kaksi viikkoa, vastaanottokeskuksesi ei tarvitse pitää sinulle
majoituspaikkaa varattuna. Pakkaa vastaanottokeskuksessa olevat tavarasi, jotta
vastaanottokeskus voi tarvittaessa siirtää ne säilytykseen. Jos et jostain syystä palaa
matkaltasi, tavaroitasi säilytetään enintään 90 päivää, jonka jälkeen niitä kohdellaan
löytötavaroina ja niihin sovelletaan löytötavaralakia.
Matkan jälkeen voit majoittua samaan keskukseen, jos siellä on tilaa. Jos keskuksessa ei ole
tilaa, vastaanottokeskus etsii sinulle paikan toisesta keskuksesta.
Vastaanottoraha
Matka vaikuttaa vastaanottorahaasi, jos matkasi kestää yli 7 vuorokautta. Jos olet ulkomailla
yli 7 päivää kuukauden aikana, sinulla on oikeus vastaanottorahaan vain niiltä päiviltä, jolloin
olet ollut Suomessa. Jos olet ulkomailla koko kuukauden, sinulla ei ole oikeutta
vastaanottorahaan kyseisenä kuukautena.
Muistathan, että vastaanottokeskuksen prepaid-kortti ei toimi ulkomailla.
Terveydenhuoltopalvelut
Tilapäiseen suojeluun kuuluva oikeus terveydenhuoltopalveluihin on voimassa vain siinä
maassa, jossa lupa on myönnetty. Jossain maassa voidaan antaa esimerkiksi kiireellisissä
tapauksissa hoitoa maksuttomasti kaikille maassa oleville.
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Vastaanottokeskus ei siis järjestä sinulle terveydenhuoltopalveluita ulkomailla. Keskus ei
myöskään korvaa ulkomailla aiheutuneesta terveydenhuollosta aiheutuvia kuluja. Jos
tarvitset matkan aikana terveyspalveluita, varaudu maksamaan niistä itse.
Työ- ja opintotoimintavelvollisuus
Jos majoitut vastaanottokeskuksessa ja saat vastaanottorahaa, sinulla on velvollisuus
osallistua työ- ja opintotoimintaan. Oma matka ei poista velvollisuuttasi osallistumiseen. Jos et
voi matkan vuoksi osallistua sinulle määrättyyn työ- ja opintotoimintaan, vastaanottorahaasi
voidaan vähentää enintään 20 % kahden kuukauden ajan.
Kaikissa keskuksissa työ- ja opintotoimintaa ei järjestetä.

Aiotko lähteä matkalle ilman lastasi?
Sinulla on ensisijainen velvollisuus huolehtia lapsestasi.
Vastaanottokeskuksessa ei voi majoittua lapsia ilman aikuisen huolenpitoa. Jos aiot lähteä
matkalle, sinun pitää varmistaa, että joku toinen, lapselle tuttu ja turvallinen aikuinen huolehtii
hänestä matkasi aikana. Ilmoita vastaanottokeskukseesi kaikki tarvittavat tiedot matkastasi ja
siitä kenen kanssa lapsi majoittuu.
Jos vastaanottokeskukselle herää huoli siitä, että lapsesi huolenpito matkasi aikana ei ole
asianmukaista, vastaanottokeskus selvittää lapsesi tilannetta ja ottaa tarvittaessa yhteyttä
lastensuojeluviranomaisiin.
Jos sinuun ei saada yhteyttä kahden viikon matkasi jälkeen, lapsellesi voidaan hakea
käräjäoikeudesta edustaja ja hänet voidaan tarvittaessa siirtää ilman huoltajaa olevien
lasten vastaanottokeskukseen.

