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SÖKANDE AV ASYL
Positivt beslut:
Migri beviljar sökanden
antingen asyl eller
uppehållstillstånd på grund
av alternativt skydd eller
humanitärt skydd eller
uppehållstillstånd på andra
grunder.
Polisen delger sökanden
beslutet.

En utlänning anländer till
Finland och meddelar att han
eller hon söker asyl.
Asylansökan lämnas in
antingen vid ankomsten till
landet vid gränsen eller så
snabbt som möjligt därefter till
polisinrättningen.
Asyl kan inte sökas genom
att man kontaktar finska
myndigheter från utlandet.

Den myndighet som tar emot
ansökan (gränsbevaknings
väsendet eller polisen) utreder
sökandens identitet, inresa och
resrutt.
För identifiering av sökanden
tar man fingeravtryck av honom
eller henne och sökanden
fotograferas.
Sökanden inkvarteras på en
förläggning för den tid ärendet
behandlas ifall sökanden inte
skaffar en egen bostad.

Migrationsverkets (Migri)
Dublin-resultatområde utreder
om sökanden har sökt asyl i
någon annan stat som tillämpar
Dublin II-konventionen (EUländerna, Norge, Island
och Schweiz), om hans eller
hennes familjemedlemmar är
flyktingar i länderna i fråga, om
han eller hon har visum eller
uppehållstillstånd som beviljats
av länderna i fråga eller om han
eller hon har kommit olagligt till
Finland via någon av länderna
i fråga.

Om Dublinkonventionens
villkor inte uppfylls, utreds
ansökan vid Migri.

Den som beviljats asyl får
resedokument för flykting och
ett uppehållstillståndskort.

Vid intervjun utreds sökandens
grunder för behovet av
internationellt skydd. Samtidigt
undersöks om sökanden kan
få uppehållstillstånd på grund
av hinder för avlägsnande
ur landet eller på grund
av individuella mänskliga
orsaker eller för att sökanden
är offer för människohandel.
Om sökanden vädjar till
andra grunder ska han eller
hon lämna in en separat
avgiftsbelagd ansökan. Alla
ansökningar behandlas dock
samtidigt.

Den som får uppehållstillstånd
på grund av alternativt skydd
har rätt att få ett främlingspass.

Negativt beslut:
Migri beviljar inte sökanden
asyl eller uppehållstillstånd och
beslutar att avvisa sökanden.
Polisen delger sökanden
beslutet.
Polisen ansvarar för
verkställigheten av avvisningen.

Om något av de nämnda
villkoren i Dublinkonventionen
uppfylls, ansvarar den andra
staten för behandlingen av
ansökan.
Migri kan då besluta om att
ansökan inte behandlas och
avvisar sökanden till den
ansvariga staten.

Sökanden får stanna i Finland.
Om sökanden beviljades asyl
eller uppehållsstillstånd på
grund av alternativt skydd eller
humanitärt skydd, har han eller
hon rätt att bli placerad i en
kommun.
När det blir klart vilken
kommun som tar emot
sökanden, kan han eller hon
flytta från förläggningen till
en hyresbostad som den nya
hemkommunen anvisar.

Sökanden kan överklaga
beslutet hos Helsingfors
förvaltningsdomstol.
Ändring kan sökas vidare hos
högsta förvaltningsdomstolen
(HFD) om HFD beviljar
besvärstillstånd.
Också ett positivt beslut kan
överklagas – t.ex. en sökande
som fått uppehållstillstånd på
grund av alternativt skydd eller
humanitärt skydd kan överklaga
vägran av asyl.

