FA K TAB LAD

INFORMATION TILL ASYLSÖKANDE

BÄSTA ASYLSÖK ANDE

ANSÖKAN OM ASYL

Du har sökt internationellt skydd i Finland, vilket
innebär asyl eller uppehållstillstånd på grund av
alternativt skydd. Du kan få internationellt skydd om du
behöver skydd därför att du löper risk att utsättas för
allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i
ditt hemland eller därför att du inte kan återvända till
ditt hemland på grund av säkerhetsläget i landet.

1. Du kan ansöka om
asyl om du känner
välgrundad fruktan för
förföljelse i ditt hemland.

2. Du måste resa till
Finland för att söka
asyl i Finland. Du kan
inte ansöka om asyl
utomlands.

Om det finns andra grunder för att bevilja dig
uppehållstillstånd, gör en separat ansökan om
uppehållstillstånd. Sådana grunder är till exempel
familjeband, arbete eller studier. Migrationsverket
avgör din ansökan om uppehållstillstånd på samma
gång som din asylansökan, om det inte medför menligt
dröjsmål.

3. När du anländer
till Finland, meddela
gränskontrollmyndigheterna
eller polisen så fort som
möjligt att du vill ansöka om
asyl.

Denna broschyr berättar i stora drag om behandlingen
av din ansökan samt om vilka rättigheter och
skyldigheter du har.
BRA ATT VETA
Myndigheter, tolkar och ditt biträde har tystnadsplikt.
Av säkerhetsskäl hålls uppgifterna om en enskild
persons asylärende hemliga. Därför tar myndigheterna
inte kontakt med till exempel ditt bosättningslands
beskickning i Finland och inte heller med
myndigheterna i ditt hemland.
Vid utredningen har du rätt att anlita tolk som
myndigheterna skaffar. Om du har ett biträde, be
honom eller henne meddela Migrationsverket så snart
som möjligt att du är hans eller hennes klient. Om du
önskar att ett biträde ska närvara under ditt asylsamtal,
ska du vanligt betala själv för detta. Närvaron av ett
biträde under asylsamtalet ingår i din rättshjälp endast
om du är en minderårig person utan vårdnadshavare i
Finland eller om det finns särskilt vägande skäl för att
ett biträde bör närvara. Om du vill, kan du kontakta
diskrimineringsombudsmannen. För ensamkommande
minderåriga asylsökande utses en företrädare som
övervakar deras intressen. Du, ditt biträde eller
din företrädare har rätt att bekanta er med sådana
handlingar som kan inverka eller kan ha inverkat på
behandlingen av ditt ärende.

4. Den myndighet
som tar emot din
asylansökan registrerar
dina basuppgifter och
tar dina fingeravtryck
samt gör de behövliga
registerkontrollerna.

5. Din ansökan ställs i en
kö vid Migrationsverket
(Migri).

Migri

6. Du placeras på en
förläggning där du ska
bo och vänta på att bli
kallad till ett asylsamtal.

Migri
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7. Om du redan har
uppehållsrätt i ett annat
säkert land eller om ett
annat land är ansvarigt för
prövningen av din ansökan
enligt EU:s Dublinförordning,
ska din ansökan inte
behandlas i Finland.
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8. Migrationsverket
meddelar dig tidpunkten
för asylsamtalet så
fort som möjligt. Du
behöver inte kontakta
myndigheterna och
fråga om tidpunkten för
asylsamtalet.

Vi kontaktar dig
Migrationsverket kommer att kalla dig till en intervju
för att utreda grunderna för din ansökan utan att du
behöver kontakta verket.
Om du måste kontakta oss, kom ihåg att ange ditt
kundnummer.

9. Under asylutredningen
utreder Migrationsverket
först din identitet och resrutt
samt om din ansökan kan
behandlas i Finland.

Ge in dina resedokument, identitetshandlingar och alla
andra utredningar som du har till stöd för din ansökan
till Migrationsverket så snart som möjligt efter att du
har lämnat in ansökan. Om du har ett läkarutlåtande
om ditt hälsotillstånd som du tror är av betydelse
för behandlingen av ditt asylärende, ge in det till
Migrationsverket.
Om du har fått en begäran om komplettering, lämna in
de begärda tilläggsutredningarna till Migrationsverket
så snart som möjligt. Lämna in utredningarna inom
utsatt tid.

?

Av säkerhetsskäl lämnar vi inte uppgifter om din
ansökan per telefon, eftersom vi inte kan försäkra
oss om identiteten på den som ringer. Vi kan endast
erbjuda allmän rådgivning om asylärenden per telefon.

10. Under asylsamtalet ska
du berätta om orsakerna till
att du söker asyl så noggrant
som möjligt. Ta också med
alla möjliga bevis som du har
på att du talar sanning.

Migrationsverket kan inte svara på förfrågningar om
handläggningsskedet för ditt ärende om ärendet
behandlas någon annanstans, till exempel i det fallet att
du har överklagat Migrationsverkets beslut.
Se till att dina kontaktuppgifter är aktuella
Under handläggningen av din ansökan har du rätt
att röra dig fritt i Finland. Du måste lämna dina
aktuella kontaktuppgifter till förläggningen eller
Migrationsverket. Myndigheten kan ålägga dig
anmälningsskyldighet och kräva att du berättar var
man får tag på dig. Om du inte anmäler dig hos
myndigheterna eller förläggningen, kan din ansökan
anses förfalla eftersom du har avstått från din ansökan.

Migri

11. Migrationsverket
prövar om du kan
få internationellt
skydd eller beviljas
uppehållstillstånd på
andra grunder.

OK
12. Migrationsverket
eller polisen meddelar
dig att ett beslut har
fattats.

Om du vill återkalla din ansökan ska du skriftligen
meddela detta till direktören (eller biträdande
direktören) för din förläggning, Migrationsverket,
gränskontrollmyndigheten eller polisen. Efter
återkallandet fattar Migrationsverket beslut om att din
ansökan förfaller och du kan avvisas från Finland.

13. Om du beviljas
internationellt skydd, får du
ett uppehållstillståndskort.
Du kan därefter ansöka om
resedokument för flykting
eller främlingspass.

Du kan ansöka om bidrag för frivillig återresa hos din
förläggning. Om du vill återvända till ett annat land
än ditt hemland, ska du visa upp bevis på att du har
uppehållsrätt i landet i fråga.
Arbete
Som asylsökande får du förvärvsarbeta i Finland
utan uppehållstillstånd då du har vistats i landet i
tre månader efter inlämnandet av asylansökan, om
du har ett giltigt resedokument som berättigar till
gränsövergång. I annat fall får du förvärvsarbeta i
Finland utan uppehållstillstånd då du har vistats i landet
i sex månader efter inlämnandet av ansökan.

X

14. Om du får avslag
på din ansökan, kan du
överklaga beslutet hos en
förvaltningsdomstol.
2 /6

MAAHANMUUTTOVIRASTO

M IGRAT IONSVERKET

FINNISH IMMIGRAT I O N SE RVIC E

ASYLUTREDNING
I det första skedet av utredningen utreder
myndigheterna dina personuppgifter och din resrutt
samt de uppgifter som krävs för att bestämma om din
ansökan ska prövas eller inte. Du har skyldighet att på
kallelse infinna dig hos myndigheterna. Om du inte gör
det utan att ange någon orsak, kan du få ett negativt
beslut.

15. Om du får stanna i Finland,
får du en kommunplats. Detta
innebär att du får en bostad i
en kommun, när en kommun
kan ta emot dig.

Du har skyldighet att bidra till utredningen av ditt
ärende. Du måste svara på alla frågor och berätta
sanningsenligt om alla omständigheter som påverkar
ärendet. Det är en straffbar gärning att lämna felaktiga
personuppgifter till myndigheterna.

16. Om du inte får stanna
i Finland kan du ansöka
om bidrag för frivillig
återresa. Genom systemet
för frivillig återresa kan du
få bidrag för att återvända
till ditt hemland.

Myndigheterna tar din fotografi, dina fingeravtryck
och dina övriga signalement. Dessutom tas avtryck
av alla dina fingrar för ett uppehållstillståndskort
som du eventuellt senare får som bevis på ditt
uppehållstillstånd.
Du ska komplettera din asylansökan genom att som
bilaga till ansökan ge in ett foto som uppfyller kraven
på passfoto. Ta ditt foto med dig till asylsamtalet. Om
du inte ger in ett foto, kommer behandlingen av din
ansökan att fördröjas.
Myndigheterna ber dig också ge personuppgifter om
dina familjemedlemmar och övriga anhöriga. Ge så
noggranna uppgifter om dem som möjligt. Detta är
viktigt senare om du får stanna i Finland och vill få hit
din familj.
Orsakerna till varför du söker asyl utreds i det egentliga
asylsamtalet. Man frågar dig bl.a. varför du inte kan
återvända till ditt hemland och vad du är rädd för i
hemlandet, samt om du har blivit utsatt för förföljelse,
omänsklig behandling eller rättskränkningar, hur detta
yttrar sig och vilka bevis du har. Över asylsamtalet
upprättas ett protokoll av vilket du får en kopia.
Under asylsamtalet kan du begära att dina
uppgifter registreras i befolkningsdatasystemet
för att få en finsk personbeteckning i samband
med beviljandet av uppehållstillstånd. Om du inte
beviljas uppehållstillstånd, införs inga uppgifter i
befolkningsdatasystemet och du får inte heller någon
personbeteckning. Du kan begära registrering genom
att fylla i en blankett som du kan ta med dig till
asylsamtalet. Du hittar blanketten på vår webbplats
www.migri.fi. Din förläggning kan ge dig närmare
information om hur du begär registrering.
Det är viktigt att du under asylsamtalet berättar om
alla orsaker till att du ansöker om internationellt skydd.
Förbered dig på att berätta om orsakerna på eget
initiativ ifall det inte frågas om dem. Lyssna noggrant
på instruktionerna som du får och fråga genast om det
är något som du inte förstår. Asylsamtalet kan ta flera
timmar. Vid behov kan samtalet fortsätta en annan dag.

BESLUTSFATTANDET VID MIGRATIONSVERKET
Efter asylutredningen fortsätter behandlingen av din
ansökan vid Migrationsverket utgående från skriftliga
utredningar. Du kan komplettera din asylansökan med
skriftliga tilläggsutredningar tills ansökan avgörs.
Du får en uppskattning av behandlingstiden för
ditt ärende i asylsamtalet. Den är dock endast en
uppskattning, och behandlingstiden för ett enskilt
asylärende kan bli kortare eller längre beroende på till
exempel de tilläggsutredningar som lämnats in. Om
det finns skäl att påskynda behandlingen av ditt ärende,
lämna in din motivering till oss skriftligen. Du kan inte
snabba upp behandlingen av ditt ärende genom att
kontakta oss per telefon. Information om de förväntade
behandlingstiderna finns på vår webbplats www.migri.fi.
Om Migrationsverket inte avgör din ansökan inom sex
månader efter att du har lämnat in ansökan, informerar
vi dig om fördröjningen. Efter detta kan du skicka en
skriftlig förfrågan till oss om orsaken till fördröjningen
och fråga om en ny uppskattning av behandlingstiden.
Migrationsverket avgör asylansökningarna i den
ordning de kommer in och genast när de är klara för
att avgöras. I särställning är till exempel ansökningar
som gäller barnfamiljer och ensamkommande barn
och deras ansökningar behandlas snabbare än de
övriga ansökningarna. Det lönar sig inte att jämföra
behandlingstiden för din ansökan med andra
ansökningar eftersom behandlingstiden varierar
beroende på mängden av utredningar som krävs för
ansökan.
Migrationsverket avgör din ansökan på basis av alla
utredningar som det har fått i ditt ärende. Beslutet
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grundar sig på de uppgifter som du gett samt på
de tilläggsuppgifter som du själv har presenterat
eller som myndigheterna har skaffat. Vid behov ges
du tillfälle att säga din mening om de utredningar
som myndigheterna har skaffat. Uppgifterna om ditt
bosättningsland och om de mänskliga rättigheterna i
landet inverkar väsentligt på beslutet.
Vid behandlingen av asylansökan utreds också om du
kan beviljas uppehållstillstånd av individuella mänskliga
orsaker, på grund av att du är förhindrad att lämna
landet eller som offer för människohandel.
När asylbeslutet har fattats, kommer Migrationsverket
eller polisen att delge dig beslutet och vid behov
skaffa en tolk. Myndigheten kontaktar dig i fråga om
delgivningen. Du behöver inte kontakta myndigheten.

någon tidsfrist för frivillig återresa eller om du inte
lämnar landet inom denna tidsfrist, kan du meddelas
inreseförbud som kan gälla i alla Schengenstater.
Om din ansökan avslås, kan ansökan anses vara
uppenbart ogrundad till exempel om den inte
motiveras med allvarliga kränkningar av de mänskliga
rättigheterna, om du har missbrukat asylförfarandet
eller om du har kommit från ett säkert ursprungsland. I
dessa fall fastställs det ingen tidsfrist för frivillig återresa
och du kan meddelas inreseförbud. Om din ansökan
anses vara uppenbart ogrundad, kan du avvisas från
Finland inom sju dagar från delgivningen av beslutet.
Du kan få bidrag för frivillig återresa från din
förläggning.
DIN ANSÖK AN AV VISAS UTAN PRÖVNING

POSITIV T BESLUT
Du får stanna i Finland om du beviljas internationellt
skydd eller uppehållstillstånd på andra grunder.
Du beviljas asyl om du känner välgrundad fruktan för
förföljelse i ditt hemland på grund av ditt ursprung,
din religion, nationalitet eller tillhörighet till en
viss samhällsgrupp eller på grund av din politiska
uppfattning. Om du beviljas asyl, får du flyktingstatus i
Finland.

Det är möjligt att din ansökan lämnas utan prövning. Då
fattas det varken ett positivt eller ett negativt beslut om
din ansökan.
Du har inte rätt att välja vilket land som prövar din
asylansökan. EU-länderna* samt Island, Liechtenstein,
Norge och Schweiz har avtalat om vilket land som
ansvarar för prövningen av asylansökningar.

Om du inte beviljas asyl, kan du få uppehållstillstånd på
grund av alternativt skydd om

Den asylansökan som du har gjort i Finland kan
överföras för behandling till ett annat land, om en
annan stat är ansvarig för att pröva den till exempel
därför att

•

du hotas av dödsstraff eller avrättning i ditt
hemland,

•

du har familjemedlemmar i landet

•

•

du hotas av tortyr eller någon annan behandling
eller bestraffning som kränker människovärdet

du har beviljats uppehållstillstånd eller visum av
landet i fråga

•

du har anlänt till Finland via landet i fråga eller

•

du inte tryggt kan återvända till ditt bosättningsland
på grund av en väpnad konflikt.

•

du redan tidigare har sökt asyl i landet.

Då får du status som alternativt skyddsbehövande i
Finland.
Om du beviljas uppehållstillstånd i Finland,
kommer du att få ett uppehållstillståndskort som
är i kraft lika länge som ditt uppehållstillstånd. På
uppehållstillståndskortets chip lagras bland annat
din ansiktsbild samt dina personuppgifter och
fingeravtryck. Om du beviljas asyl, kan du ansöka om ett
resedokument för flykting. Om du får uppehållstillstånd
på grund av alternativt skydd, kan du ansöka om
främlingspass.
NEGATIV T BESLUT
Din ansökan avslås om du inte är i behov av
internationellt skydd och om du inte kan beviljas
uppehållstillstånd i Finland. Samtidigt fattas det i
regel ett beslut om avvisning eller utvisning. Vanligen
fastställs det en tidsfrist för frivillig återresa inom vilken
du bör lämna Finland. Om det inte har fastställts

Migrationsverket prövar i detta fall inte din ansökan
utan avvisar dig till den stat som ansvarar för
prövningen av ansökan.
Din ansökan lämnas utan prövning också om
•

du har fått internationellt skydd i ett annat säkert
land

•

du har kommit från ett annat säkert land där du
skulle ha kunnat få internationellt skydd.

Om din ansökan avvisas utan prövning, fastställs det
inte någon tidsfrist för frivillig återresa. Om du anser
att din ansökan bör prövas i Finland, kan du berätta om
skälen till detta för myndigheterna.
Om din ansökan avvisas utan prövning, fastställs det
ingen tidsfrist för frivillig återresa. Vanligen meddelas
du också inreseförbud. I vissa fall kan du avvisas från
Finland redan innan dina besvär har behandlats. Det
står i beslutet när avvisningsbeslutet kan verkställas.
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*) De övriga medlemsländerna i EU är Belgien, Bulgarien,
Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien,
Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna,
Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

OM DU ÄR MISSNÖJD MED
MIGRATIONSVERKETS BESLUT
Om du är missnöjd med Migrationsverkets asylbeslut,
får du överklaga beslutet genom besvär hos
förvaltningsdomstolen.

MOTTAGNINGSTJÄNSTER
Du kan bo på en förläggning och få
mottagningspenning om du inte har råd att försörja
dig. Vid behov kan förläggningen ordna hälso- och
sjukvårdstjänster för dig. Du måste delta i den arbetsoch studieverksamhet som förläggningen ordnar,
om du inte har grundad anledning att vägra delta
i verksamheten. Barn har rätt att gå i skola gratis.
Som invånare på en förläggning måste du följa
förläggningens regler. Du får närmare information om
mottagningstjänster från din förläggning.

Du har rätt att överklaga förvaltningsdomstolens
beslut hos högsta förvaltningsdomstolen om högsta
förvaltningsdomstolen har gett dig besvärstillstånd.
Om du kan avvisas från Finland innan besvären har
avgjorts, kan du ansöka om förbud mot verkställighet av
avvisningsbeslutet hos förvaltningsdomstolen. Det står
i beslutet när avvisningsbeslutet kan verkställas, det vill
säga när polisen kan avlägsna dig ur landet.
Ett besvär till förvaltningsdomstolen ska göras inom
21 dagar och en ansökan om besvärstillstånd till
högsta förvaltningsdomstolen inom 14 dagar efter
att du har delgivits ditt beslut. En ansökan om förbud
mot verkställighet ska lämnas in inom 7 dagar från
delgivningen.
Anvisningar om hur beslutet får överklagas finns som
bilaga till beslutet. Om du vill anföra besvär, lönar
det sig att söka juridisk rådgivning. Rättshjälp ges av
rättshjälpsbyråer samt av andra advokatbyråer och
jurister. Din förläggning kan ge råd och hjälpa med att
söka juridisk rådgivning.
NY ANSÖK AN
Med ny ansökan avses en ansökan som du lämnar
in snart efter att det fattats ett slutligt beslut om din
tidigare ansökan.
Om du gör en ny ansökan och din situation inte har
förändrats efter det första beslutet, avvisas din ansökan
utan prövning. Om du gör ännu en ny ansökan, får du
inte stanna i Finland medan din ansökan behandlas.
Du kan inte lämna in en ny ansökan om ett
beslut om din tidigare ansökan behandlas vid
förvaltningsdomstolen. Om du har några nya uppgifter,
måste du lämna dem till förvaltningsdomstolen, så att
domstolen kan beakta uppgifterna i ditt besvärsärende.
Om du återkallar ditt besvär och gör en ny ansökan
utgör detta inte ett hinder för avvisning med det
tidigare beslutet som grund.
Om tiden för anförande av besvär över
Migrationsverkets beslut ännu inte har gått ut, ska
du i stället för att lämna in en ny ansökan överklaga
beslutet.

KONTA KT U PPGIF T ER

Migrationsverket
PB 18, 00581 Helsingfors
tfn 0295 419 600
Servicenummer i dessa ärenden: 0295 419 627,
tis.–tors. kl. 10–11
Diskrimineringsombudsmannens byrå
PB 24
00023 Statsrådet
Kundtjänst: 0295 666 817
www.syrjinta.fi
Centrum för tortyrskadade
Diakonissanstalten i Helsingfors
Backasgatan 58–60
00510 Helsingfors
tfn (09) 7750 4584
www.hdl.fi
Föreningen för Mental Hälsa i Finland
SOS-kriscentret
Magistratsporten 4 A, 4 vån.
00240 Helsingfors
tfn (09) 4135 0510
www.mielenterveysseura.fi
FN:s flyktingkommissariats närmaste byrå
UNHCR
Ynglingagatan 14, 6 tr.
S-113 47 Stockholm
Sverige
tfn +46 8 457 48 80
www.unhcr.org
Arbetarskyddsförvaltningen
Se kontaktinformation på adressen www.tyosuojelu.fi
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