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Du har inte beviljats uppehållstillstånd i Finland
Migrationsverket har avslagit din asylansökan. Det betyder att du inte har fått
uppehållstillstånd i Finland utgående från din asylansökan.
Om du utöver asylansökan har gjort en separat ansökan om
uppehållstillstånd, får du ett separat beslut om detta.

Din företrädare, ditt rättsbiträde och de anställda på
förläggningen hjälper dig
Också din företrädare delges alltid ett beslut som gäller dig.
Din företrädare, ditt rättsbiträde och de anställda på förläggningen berättar
för dig vad som kommer att hända härnäst.

Efter beslutet kan du antingen avlägsna dig ur landet frivilligt eller
överklaga beslutet
▪

Frivillig återresa
Om du vill återvända till ditt hemland frivilligt kan du anhålla om stöd för det.
Diskutera saken med din företrädare och med en anställd på förläggningen.
En återresa förutsätter att dina föräldrar eller din vårdnadshavare kan ta emot
dig.
En förutsättning för att du ska beviljas stödet är att du lämnar Finland frivilligt.
Du måste återkalla din asylansökan eller dina besvär i anslutning till beslutet
om detta.
Du hittar ytterligare information om frivillig återresa på Migrationsverkets
webbplats: migri.fi/sv/aterresa

▪

Du kan överklaga beslutet hos förvaltningsdomstolen
Anvisningar för hur du anför besvär medföljer beslutet. Dokumentet kallas för
besvärsanvisning. Rättsbiträdet överklagar beslutet för din räkning.
Företrädaren hjälper dig också med det här.
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▪

Förvaltningsdomstolen fattar ett beslut om dina besvär
Om förvaltningsdomstolen avslår dina besvär kan du ansöka om
besvärstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen. Den behandlar inte alla
besvär. När beslutet inte längre kan överklagas är det slutligt.
Förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen kan
• upphäva beslutet
• bestämma att din ansökan ska behandlas på nytt
• bestämma att du ska beviljas uppehållstillstånd eller
• förkasta dina besvär.
Om du överklagar Migrationsverkets beslut, är Migrationsverket inte längre
den myndighet som behandlar ditt ärende.
Om du och din företrädare har frågor om detta eller kompletterande
redogörelser, ska din företrädare kontakta ditt rättsbiträde eller den
förvaltningsdomstol som behandlar ditt ärende.

I beslutet redogörs för när du kan avlägsnas ur landet
Eftersom du inte har fått uppehållstillstånd i Finland, står det i beslutet när du
kan avlägsnas ur landet. Om du fortfarande har en separat ansökan om
uppehållstillstånd under behandling får du oftast besked först i beslutet.
Polisen ansvarar för att du avlägsnas ur landet.
Beslutet om att avlägsna dig ur landet innebär att om du inte själv lämnar
Finland, kommer polisen att avlägsna dig ur landet. Innan du skickas tillbaka
säkerställer polisen att du tas emot på ett sakligt och tryggt sätt i ditt hemland.
Man har samtidigt kunnat meddela dig också inreseförbud. Det här innebär
att du inte får komma tillbaka till Finland eller till Schengenområdet. Förbudet
kan gälla tills vidare eller för en utsatt tid. För detta redogörs i beslutet.
Polisen förbereder återresan, det vill säga ordnar flygbiljetter åt dig och
poliseskort till Finlands gräns eller till hemlandet.

Myndigheterna kan ålägga dig att bo på en viss plats
Om du måste lämna Finland, kan polisen eller gränskontrollmyndigheten
ålägga dig att bo på en viss plats och där anmäla dig regelbundet. Det är i
allmänhet fråga om samma plats där du har bott under den tid som din
ansökan har behandlats. Innan dess kommer du och din företrädare samt din
socialarbetare att höras i saken.
Om du är över 15 år, men fortfarande minderårig, kan du också tas i förvar.
Det händer dock sällan. Personer under 15 år får inte alls tas i förvar.

3

Om du har en ny grund för att ansöka om asyl kan du göra en ny
ansökan
Om du har en ny grund för ansökan om asyl efter att Migrationsverkets beslut
om din ansökan har vunnit laga kraft, kan du göra en ny asylansökan. En ny
ansökan ska göras genast när det finns grund för eller behov av en sådan

Du måste ha en orsak till varför du inte tidigare har berättat om nya grunder
Orsaken till varför du inte tidigare har berättat om nya grunder ska vara
sådan, att du inte själv har kunnat påverka den. Efter detta bedömer
Migrationsverket om man kommer att behandla din nya ansökan. Om
Migrationsverket anser att du inte har nya grunder för att ansöka om asyl,
fattas ett beslut om att din ansökan inte utreds. Beslutet delges dig och din
företrädare.

Kontrollera din rätt att arbeta
Om du är över 15 år och har arbetat i Finland, ska du genast tillsammans med
din företrädare kontrollera i beslutet om din rätt att arbeta fortfarande är i
kraft.
I beslutet redogörs för när din rätt att arbeta upphör. Om du arbetar, berätta
genast för din arbetsgivare om din rätt att arbeta upphör. Din företrädare
hjälper dig också med det här.

Du får mer information
•
•

på Migrationsverkets webbplats: migri.fi/sv/asyl-i-finland
Migrationsverkets video ”Avslagsbeslut”: migri.fi/sv/videor-for-asylsokande

