KVOTFLYKTINGENS VÄG TILL FINLAND OCH HEMKOMMUNEN
ORSAKER TILL FLYKT

FLYKTRUTT

UNHCR (FN:S FLYKTINGORGAN)

• Krig, konﬂikt, förföljelse.

• Internﬂyktingar.

• En person söker internationellt skydd utanför sitt hemland och blir registrerad hos UNHCR.

• Flyktingar som ﬂytt över en nationsgräns.

• UNHCR påbörjar processen för att utreda skyddsbehov.
• UNHCR fastställer ﬂyktingstatus.
• I fall personen bedöms vara ﬂykting, avgör UNHCR den bästa långsiktiga lösningen för hen: frivilligt återvändande till hemlandet, lokal
integrering eller i sista hand vidarebosättning till ett annat land.
• UNHCR presenterar de ﬂyktingar som behöver vidarebosättas för länder som tar emot kvotﬂyktingar (exempelvis Finland).
Endast en bråkdel av alla ﬂyktingar
i behov av vidarebosättning blir
uttagna som kvotﬂyktingar.

URVAL

FINLAND

• Finska myndigheter (SUPO, Migri, integrationsexperter) intervjuar merparten
av de kvotﬂyktingar som har presenterats för Finland under urvalsresor till det
land där ﬂyktingarna beﬁnner sig i (första asylland).

• Finska myndigheter handlägger fall som UNHCR har föreslagit till att väljas som
kvotﬂyktingar för Finland.

• I samband med urvalsintervjuerna får ﬂyktingarna ta del av korta informationsavsnitt om Finland.

• Finland är ett av de vidarebosättningsländer som tar emot kvotﬂyktingar. Riksdagen beslutar om den
årliga ﬂyktingkvotens storlek.

• Flyktingar som klassiﬁceras som akuta fall väljer Finland ut enbart baserat på
dokument. Brådskande behov av vidarebosättning beror oftast på hälso- eller
säkerhetsskäl.

• Inrikesministeriet bereder i samarbete med utrikesministeriet och arbets- och näringsministeriet ett förslag
om regional uttagning inom ramen för ﬂyktingkvoten.
• Till Finland väljs personer i behov av internationellt skydd och vidarebosättning som UNHCR anser vara
ﬂyktingar.
• De kvotﬂyktingar som väljs till Finland bör uppfylla de villkor som fastställs i 92 § utlänningslagen.

UPPEHÅLLSTILLSTÅND
• Migri fattar beslut om ﬂyktingstatus och att en person ska ingå i den
årliga ﬂyktingkvoten, samt beviljar uppehållstillstånd i Finland.

KULTURORIENTERING

KOMMUNPLATS

• Kvotﬂyktingar som valts till Finlands kvot erbjuds kulturorientering med närundervisning under tre till fyra dagar i det land de beﬁnner sig i. Kulturorienteringen handlar om ﬂytten till Finland och det ﬁnska samhället och sker med
hjälp av en tolk eller på ﬂyktingens modersmål. Utbildningen innehåller också
undervisning i ﬁnska. IOM och Diak genomför kulturorienteringar under Migris
ledning.

• Kommuner fattar självständigt beslut om mottagning av kvotﬂyktingar.
• Kvotﬂyktingar som anländer till Finland anvisas en kommunplats, dvs de kan inte själva välja ort.
• Kvotﬂyktingar ﬂyttar direkt till den mottagande kommunen, inte till en ﬂyktingförläggning.
• I samarbete med NTM-centralen placerar Migri kvotﬂyktingar i kommuner som har ett avtal med NTM-centralen om kommunplatser samt
ett program för integrationsfrämjande.
• En kommunplats innefattar att NTM-centralen och kommunen har kommit överens om att kommunen ordnar den första hyresbostaden åt
ﬂyktingen.
• Staten ersätter kommunerna för kostnader som uppkommer till följd av mottagning av kvotﬂyktingar (kalkylerade samt verkliga kostnader).
• Kalkylerade ersättningar är avsedda för integrationsfrämjande aktiviteter inom kommunens integrationsprogram. De omfattar till exempel
kostnader för social- och hälsovård, kultur- och fritidsaktiviteter samt service som främjar delaktighet.

IOM BISTÅR MED RESEARRANGEMANGEN

RESAN TILL FINLAND

FÖRBEREDELSER I KOMMUNEN

VUXNA UTANFÖR ARBETSKRAFTEN / KOMMUNEN:

• De mottagande kommunerna förbereder hyresbostäder åt de nyanlända och
koordinerar myndighetsservice och nätverk.

•

Vuxna som står utanför arbetskraften får sin integrationsfrämjande service från kommunen.

• Finlands Röda Kors kommer överens med kommunen om mottagningsarrangemang.

•

Inledande kartläggning (inom två månader från början av kundförhållandet).

•

Integrationsplan (inom två veckor från inledande kartläggning):

ANKOMST TILL DET NYA HEMMET

-

Beroende på utbudet i kommunen: Utbildning som stöder
integration, frivilliga studier eller annan integrationsfrämjande
verksamhet.

-

Vid behov hänvisning till service för äldre, funktionshinderservice, mental- och missbrukarvårdtjänster, familjeservice
och tredje sektorns aktörer.

• Mottagning på ﬂygplatsen (Finlands Röda Kors samt
en representant från kommunen).
• Ankomsten till det nya hemmet.
• Från ﬂykting till kommuninvånare.
VUXNA SOM HÖR TILL ARBETSKRAFTEN / TETJÄNSTER:
•

De som ska integreras på arbetsmarknaden hänvisas av
kommunens integrationsservice till registrering hos
TE-byrån.

• Koordinering av integrationsinsatser.

•

Inledande kartläggning.

• Inledande vägledning och rådgivning med hjälp av tolkning samt arbete på fältet.

•

Integrationsplan:

MÖTEN MED KOMMUNENS BAS- OCH INTEGRATIONSTJÄNSTER
INLEDS

MYNDIGHETEN FÖR DIGITALISERING OCH BEFOLKNINGSDATA

-

Deltagande i integrationsutbildning (anvisad av
TE-byrån) eller

-

Frivilliga studier som TE-byrån har godkänt.

INTERGRATIONSTIDEN
ÄR I ALLMÄNHET 3 ÅR,
HÖGST 5 ÅR

• Registrering genom personligt besök på myndigheten senast inom en vecka.
BANK
• Då pass och/eller ett identitetskort erhållits kan bankkonto
samt nätbankskoder skaffas.

FPA
• Ansökan om socialförsäkringsförmåner vid behov.
• FPA-kort.

ANSÖKAN OM SMÅBARNSPEDAGOGIK
OCH ANMÄLAN TILL SKOLA
HÄLSOKONTROLL
• Hälsokontroll (inklusive röntgen och labbtest) inom två veckor efter
ankomst, innan dagvård eller studier inleds.
• Tandläkare.

POLIS

• Mödra- och barnrådgivning samt specialsjukvård vid behov.

• Ansökan om identitetskort för utlänning.

MIGRATIONSVERKET (MIGRI)
• Vid behov ansökan om resedokument för ﬂykting
(”grönt pass”).
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