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Anvisning för företrädare: Barn som flytt från Ukraina utan
vårdnadshavare
Denna anvisning är avsedd för företrädare för barn utan vårdnadshavare. I anvisningen
berättas om
•
•

Tillfälligt skydd i Finland
Ansökan om asyl i Finland efter flykten från Ukraina

Tillfälligt skydd
Det lönar sig för personer som flytt från Ukraina att söka tillfälligt skydd. Tillfälligt skydd är
avsett för dem som flyr från kriget i Ukraina och för dem som inte kan återvända till Ukraina
på grund av kriget. Syftet med tillfälligt skydd är att snabbt erbjuda temporärt skydd.
Ansökan är gratis.
•

Den som söker tillfälligt skydd behöver inte motivera varför han eller hon ansöker om
tillfälligt skydd.

•

Migrationsverket kan fatta beslut om tillfälligt skydd betydligt snabbare än om asyl.

Vem kan få tillfälligt skydd?
Tillfälligt skydd kan beviljas endast
•
•

•

Ukrainska medborgare som inte kan återvända till Ukraina på grund av den ryska
attacken.
Medborgare och statslösa från länder utanför Europeiska unionen och
Schengenavtalet som har vistats lagligt i Ukraina och som inte kan återvända till
utreselandet på ett säkert och varaktigt sätt.
Familjemedlemmar till ukrainare och personer som beviljats internationellt skydd eller
motsvarande nationellt skydd i Ukraina, om familjebandet har bildats i Ukraina före
24.2.2022.
o

Familjemedlemmar behöver inte ansöka samtidigt. De kan till exempel
komma till Finland senare och sedan ansöka om tillfälligt skydd.

Så här framskrider behandlingen av ansökan om tillfälligt skydd
1. När ett barn har ansökt om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsmyndigheten i
Finland, registrerar polisen eller gränsmyndigheten ansökan.
2. Efter registreringen fattar Migrationsverket beslut om ansökan.
• Migrationsverket hör barnet innan beslutet fattas endast om verket bedömer
att det finns särskilda skäl till det.
3. Barnet och företrädaren delges beslutet.
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Barn under 15 år
•
•
•
•

Migrationsverket skickar beslutet först när en företrädare har utsetts.
Beslutet skickas till företrädaren för kännedom som vanligt brev.
Beslutet skickas på samma sätt oberoende av om barnet bor i ett grupphem
eller i privat inkvartering.
Sändande av uppehållstillståndskort
o Om uppehållstillståndskortet redan är färdigt följer det med beslutet.
o Om uppehållstillståndskortet inte ännu är färdigt, skickar
Migrationsverket det senare efter att beslutet har skickats som vanligt
brev till företrädaren.

Barn i åldern 15–17 år
•
•

Migrationsverket skickar beslutet först när en företrädare har utsetts.
Beslutet skickas för kännedom både till företrädaren och barnet själv som
vanligt brev.

•

Om barnet bor på ett grupphem eller en förläggning,

•

o

Skickar Migrationsverket beslutet på barnets namn, i ett eget slutet
kuvert till det grupphem eller den förläggning där barnet har
inkvarterats.

o

Grupphemmet eller förläggningen delar ut breven till klienterna på
samma sätt som den övriga posten till klienterna.

Om barnet bor i privat inkvartering
o

•
•

Skickar Migrationsverket beslutet till barnet per post till den adress som
angetts som barnets finska adress.

Om barnet inte får del av beslutet per post, delges det av Migrationsverket
eller polisen. Migri eller Polisen ser till att även företrädaren delges beslutet.
Sändande av uppehållstillståndskort
o Om uppehållstillståndskortet redan är färdigt följer det med beslutet.
o Om uppehållstillståndskortet inte ännu är färdigt, skickar
Migrationsverket det senare efter att beslutet har skickats som vanligt
brev till företrädaren.

Om barnet också har ansökt om asyl
Migrationsverket avbryter behandlingen av barnets asylansökan medan barnets
uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd gäller.

Längden på uppehållstillståndet på grund av tillfälligt skydd
Migrationsverket kan bevilja uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd för högst ett år i
sänder.
Med stöd av EU-rådets beslut beviljas uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd fram till
4.3.2023, men fortsatta tillstånd kan beviljas ännu efter det, om inte Europeiska unionens råd
upphör att besluta om tillfälligt skydd.
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Överklagande av beslut om tillfälligt skydd
Ett positivt beslut på ansökan om tillfälligt skydd kan inte överklagas om
•
•

barnet har ansökt om asyl och
behandlingen av asylansökan pågår fortfarande.

Om ansökan om tillfälligt skydd har avslagits kan beslutet överklagas hos
förvaltningsdomstolen. Tillsammans med beslutet finns anvisningar för hur man anför besvär.

Ansökan om asyl i Finland efter flykten från Ukraina
•

Ett barn kan ansöka om asyl när som helst, även om han eller hon har fått tillfälligt
skydd. Barnet kan också ansöka om asyl först efter att hans eller hennes
uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd har upphört.

•

Ansökan om asyl är avsedd för en situation där barnet är rädd för personlig förföljelse
i sitt hemland eller permanenta bosättningsland på grund av ursprung, religion,
nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk åsikt och han eller hon
inte kan få skydd i sitt hemland eller sitt permanenta bosättningsland.

•

Om ett barn ansöker om asyl ska han eller hon personligen anmäla detta hos polisen
eller gränsmyndigheten. Företrädaren hjälper barnet att göra ansökan.

•

Migrationsverket avbryter behandlingen av barnets asylansökan medan barnets
uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd gäller.

När fortsätter Migrationsverket behandlingen av asylansökan?
•

•

•

Om barnet är under 15 år när barnets uppehållstillståndet på grund av tillfälligt skydd
har upphört, frågar Migrationsverket företrädaren per brev om barnet vill fortsätta
behandlingen av asylansökan.
Om barnet är 15–17 år när barnets uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd har
upphört, frågar Migrationsverket företrädaren och barnet själv per brev om han eller
hon vill fortsätta behandlingen av asylansökan.
Om barnet fyller 18 år innan giltighetstiden för uppehållstillståndet på grund av
tillfälligt skydd går ut skickar Migrationsverket ett brev till barnet.

•

Om barnet vill fortsätta behandlingen av asylansökan ska företrädaren anmäla detta
till Migrationsverket senast den utsatta dagen. Migrationsverket behandlar ansökan
enligt normal asylutredning. Läs mer på vår webbsida migri.fi/sv/asyl-i-finland.

•

Om barnet inte vill att behandlingen av asylansökan ska fortsätta eller om
företrädaren inte svarar på Migrationsverkets brev senast den utsatta dagen, fattar
Migrationsverket ett beslut om att asylansökan förfaller. Beslutet om att ansökan
förfaller kan inte överklagas. Detta anges i beslutet.

•

Migrationsverket fattar ett beslut om att asylansökan förfaller även i det fall att barnet
återtar sin asylansökan eller lämnar Finland.

Andra situationer där asylansökan behandlas
•

Asylansökan behandlas under tillfälligt skydd, om det framkommer grundad
anledning till detta.

•

Migrationsverket behandlar asylansökan även i det fall att ett ärende som gäller
avlägsnande av ett barn ur landet anhängiggörs.
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Återställande av kontakten mellan barn och förälder
Med tanke på barnets bästa är det viktigt att företrädaren utreder om barnet har kontakt
med sin förälder. Om det inte finns någon kontakt och det är förenligt med barnets bästa att
den återupptas, kan företrädaren kontakta Finlands ambassad i Ukraina. Den hjälp som
ambassaden erbjuder kan vara av största vikt, eftersom även barnets föräldrar och släktingar
i första hand kan anses närma sig det egna landets ambassad om kontakten med barnet
har brutits.
Bland dem som flytt från Ukraina finns också barn utan vårdnadshavare som sökt asyl. Man
ska inte kontakta Ukrainas ambassad eller myndigheter om barnet hotas från de inhemska
myndigheternas håll. Föräldrar kan också sökas via Finlands Röda Kors. Vid behov kan
företrädaren i anslutning till ärendet även kontakta experten på minderårigas ärenden som
fungerar som spårningskoordinator vid Migrationsverkets asylenhet (alaikaiset.eryt @ migri.fi).

Anmälan till Ukrainas ambassad
Finlands ambassad i Ukraina har önskat få information om minderåriga som vistas i landet
utan vårdnadshavare för att kunna följa situationen för de ukrainska minderåriga som flytt
utan vårdnadshavare. Sökanden och företrädaren kan om de så önskar anmäla vistelsen i
Finland till ambassaden.

Viktiga länkar
•

Anvisningar för personer som flytt från Ukraina och personer som hjälper dem:
migri.fi/sv/ukraina/sv

•

Tillfälligt skydd: migri.fi/sv/tillfalligt-skydd

•

Vanliga frågor om Rysslands attack mot Ukraina: migri.fi/sv/fos-ukraina

•

Utskrivbara anvisningar till personer som har flytt från Ukraina: migri.fi/sv/ukrainautskrivbara-anvisningar

