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Sinulle ei ole myönnetty oleskelulupaa Suomeen
Maahanmuuttovirasto on tehnyt sinulle kielteisen päätöksen
turvapaikkahakemukseesi. Se tarkoittaa, että et ole saanut
turvapaikkahakemuksesi perusteella oleskelulupaa Suomeen.
Jos olet tehnyt turvapaikkahakemuksen lisäksi erillisen
oleskelulupahakemuksen, saat siihen päätöksen erikseen.

Edustajasi, oikeudellinen avustajasi ja vastaanottokeskuksen
työntekijät auttavat sinua
Myös edustajasi saa aina sinua koskevan päätöksen tiedoksi.
Edustajasi, oikeudellinen avustajasi ja vastaanottokeskuksen työntekijät
neuvovat sinua, mitä seuraavaksi tapahtuu.

Päätöksen jälkeen voit joko poistua vapaaehtoisesti tai valittaa
päätöksestä
▪

Vapaaehtoinen paluu
Jos haluat palata kotimaahasi vapaaehtoisesti, voit hakea siihen tukea.
Keskustele asiasta edustajasi ja vastaanottokeskuksen työntekijän kanssa.
Palaaminen edellyttää, että vanhempasi tai huoltajasi ottaa sinut vastaan.
Tuen myöntäminen edellyttää, että lähdet Suomesta vapaaehtoisesti. Sinun
pitää peruuttaa turvapaikkahakemuksesi tai sitä koskevaan päätökseen
tekemäsi valitukset.
Lisätietoa vapaaehtoisesta paluusta löydät Maahanmuuttoviraston
verkkosivuilta: https://migri.fi/paluu

▪

Voit valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen
Saat ohjeet valituksen tekemiseen päätöksesi liitteenä. Asiakirjaa kutsutaan
valitusosoitukseksi. Avustaja tekee valituksen puolestasi. Edustaja auttaa sinua
myös asiassa.
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▪

Hallinto-oikeus tekee päätöksen valitukseesi
Jos hallinto-oikeus hylkää valituksesi, voit pyytää valituslupaa korkeimmalta
hallinto-oikeudelta. Se ei tutki kaikkia valituksia. Kun päätöksestä ei voi enää
valittaa, se on lopullinen.
Hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus voi
• kumota päätöksen
• määrätä, että hakemuksesi pitää käsitellä uudelleen
• määrätä, että sinulle pitää myöntää oleskelulupa tai
• hylätä valituksesi.
Kun valitat Maahanmuuttoviraston päätöksestä, ei Maahanmuuttovirasto ole
enää asiaasi käsittelevä viranomainen.
Jos teillä on edustajasi kanssa asiaasi koskevia kysymyksiä tai lisäselvityksiä,
edustajasi pitää ottaa yhteyttä oikeudelliseen avustajaasi tai asiaasi
käsittelevään hallinto-oikeuteen.

Päätöksessä on kerrottu, milloin sinut voidaan poistaa maasta
Koska et ole saanut oleskelulupaa Suomeen, päätöksessä on kerrottu, milloin
sinut voidaan poistaa maasta. Jos sinulla on vielä vireillä erillinen
oleskelulupahakemus, kerrotaan asiasta useimmiten vasta siinä päätöksessä.
Poliisi on vastuussa maasta poistamisestasi.
Päätös maasta poistamisestasi tarkoittaa sitä, että jos et poistu Suomesta itse,
poliisi poistaa sinut maasta. Ennen kuin sinut palautetaan, poliisi varmistaa,
että sinut otetaan asianmukaisesti ja turvallisesti vastaan kotimaassasi.
Samalla sinulle on voitu määrätä myös maahantulokielto. Tämä tarkoittaa,
ettet saa tulla takaisin Suomeen tai Schengen-alueelle. Kielto voi olla
voimassa toistaiseksi tai määräajan. Tästä kerrotaan päätöksessä.
Poliisi valmistelee palautuksen eli järjestää sinulle lentoliput ja saattaa sinut
joko Suomen rajalle tai kotimaahan asti.

Viranomaiset voivat määrätä sinut asumaan tietyssä paikassa
Jos sinun pitää poistua Suomesta, poliisi tai rajatarkastusviranomainen voi
määrätä sinut asumaan tietyssä paikassa ja ilmoittautumaan siellä
säännöllisesti. Yleensä tämä paikka on sama kuin missä olet asunut
hakemuksesi käsittelyn ajan. Ennen sitä sinua ja edustajaasi sekä
sosiaalityöntekijääsi kuullaan asiassa.
Jos olet yli 15-vuotias, mutta vielä alaikäinen, sinut voidaan ottaa myös
säilöön. Se on kuitenkin harvinaista. Alle 15-vuotiasta ei saa ottaa säilöön
lainkaan.
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Jos sinulla on uusi peruste hakea turvapaikkaa, voit tehdä uuden
hakemuksen
Jos sinulla on uusi peruste turvapaikkahakemukselle sen jälkeen, kun
Maahanmuuttoviraston päätös hakemukseesi on lainvoimainen, voit tehdä
uuden turvapaikkahakemuksen. Uusi hakemus pitää tehdä heti, kun siihen on
peruste tai tarve

Sinulla pitää olla syy sille, miksi et ole aikaisemmin kertonut uusia perusteita
Syyn sille, miksi et ole aikaisemmin kertonut uusia perusteita, pitää olla
sellainen, ettet ole itse voinut vaikuttaa siihen. Tämän jälkeen
Maahanmuuttovirasto arvioi, tutkiiko se uuden hakemuksesi. Jos
Maahanmuuttovirasto katsoo, että sinulla ei ole uusia perusteita turvapaikan
hakemiselle, sinulle tehdään päätös siitä, että hakemustasi ei tutkita. Päätös
annetaan sinulle ja edustajallesi tiedoksi.

Tarkista työnteko-oikeutesi
Jos olet yli 15-vuotias ja olet työskennellyt Suomessa, tarkista heti edustajasi
kanssa päätöksestäsi, onko työnteko-oikeutesi vielä voimassa.
Päätöksessä on kerrottu, milloin työnteko-oikeutesi päättyy. Jos työskentelet,
kerro työnantajallesi heti, jos työnteko-oikeutesi päättyy. Edustajasi auttaa
sinua tässäkin asiassa.

Saat lisää tietoa
•
•

Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta: migri.fi/turvapaikka-suomesta
Maahanmuuttoviraston videosta ”Kielteinen päätös”: migri.fi/videotturvapaikanhakijoille

