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Lag
om ändring av lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om
identifiering av och hjälp till offer för människohandel
Utfärdad i Helsingfors den 22 maj 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om
identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011) 14 och 31 § samt
fogas till lagen en ny 14 a § som följer:
14 §
Mottagare av mottagningstjänster
Mottagningstjänster tillhandahålls personer
som söker internationellt skydd eller får tillfälligt skydd.
Mottagningstjänster kan under en rimlig
tid tillhandahållas personer som på basis av
ansökan om internationellt skydd fått uppehållstillstånd och personer som fått tillfälligt
skydd och har beviljats kontinuerligt uppehållstillstånd.
14 a §
Hur länge mottagningstjänster tillhandahålls
Om uppehållstillstånd förvägras eller det
tillfälliga skyddet upphör för en utlänning
som fått mottagningstjänster, tillhandahålls
personen i fråga mottagningstjänster tills han
eller hon har avlägsnat sig ur landet.
Den som söker internationellt skydd och är
medborgare i en medlemsstat i Europeiska
unionen eller i Island, Liechtenstein, Norge
eller Schweiz tillhandahålls emellertid motRP 170/2014
FvUB 47/2014
RSv 314/2014

tagningstjänster endast tills han eller hon fått
del av Migrationsverkets beslut om avslag på
ansökan om internationellt skydd. Om en
medborgare i en ovannämnd stat som fått del
av Migrationsverkets beslut om avslag på
ansökan om internationellt skydd samtycker
till att lämna landet under övervakning eller
samtycker till att beslutet om avvisning verkställs innan 30 dagar har förflutit från delgivningen av beslutet, kan personen tillhandahållas mottagningstjänster fram till dess att
han eller hon lämnar landet, dock i högst 7
dygn.
För en tredjelandsmedborgare som inte har
gjort en ansökan om assisterad frivillig återresa tillhandahålls mottagningstjänster i högst
30 dagar från det att beslutet om avlägsnande
ur landet har blivit verkställbart och polisen
har informerat förläggningen om att avlägsnandet inte kan verkställas genom myndighetsåtgärder. Har en assisterad återresa trots
ansökan inte genomförts eller har ansökan
om assisterad återresa återtagits, upphör
emellertid tillhandahållandet av mottagningstjänster senast 90 dagar efter det att ansökan
gjordes, om inte tredjelandsmedborgaren har
beviljats uppehållstillstånd. Detta moment til-
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lämpas inte på mottagningstjänster för barn
som saknar vårdnadshavare.
Trots de tidsgränser som föreskrivs i 2 och
3 mom. får föreståndaren för en förläggning
besluta att någon av särskilda skäl som anknyter till dennes person ska tillhandahållas
mottagningstjänster under en rimlig tid.
31 §
Stöd för återresa
Till en tredjelandsmedborgare som sökt internationellt skydd, den som fått tillfälligt
skydd eller som är offer för människohandel
och som enligt lagen om hemkommun inte
har någon hemort i Finland samt till den som
beviljats uppehållstillstånd med stöd av 51 § i
utlänningslagen kan som stöd för återresa
betalas bidrag och ersättning för skäliga reseoch flyttkostnader för återresan till hemlandet
eller till något annat land där hans eller hennes inresa är garanterad. En förutsättning för
att bidrag och ersättning ska betalas till den
som sökt internationellt skydd är dessutom
att han eller hon frivilligt och i permanent
syfte avlägsnar sig ur landet efter att ha återtagit sin ansökan om skydd eller efter att ha
fått sin ansökan om uppehållstillstånd avslagen.

Bidrag och ersättning beviljas, om den
återvändande personen är i behov av stöd och
inte kan börja återintegrera sig eller täcka
sina rese- och flyttkostnader genom förvärvsarbete, andra inkomster eller tillgångar eller
på något annat sätt. När bidragsbeloppet bestäms ska återvändarens personliga omständigheter och förhållandena i återvändandelandet beaktas. För att bidrag ska beviljas
förutsätts det att sökanden har en plan för hur
bidraget kommer att användas. Närmare bestämmelser om bidraget och dess belopp
samt om förfarandena vid beviljande av bidrag utfärdas genom förordning av inrikesministeriet.
Bidrag och ersättning beviljas på återvändarens ansökan av den förläggning där han
eller hon är registrerad som klient. Om återvändaren inte längre är registrerad som klient
vid en förläggning, kan bidraget på ansökan
beviljas av Migrationsverket. Den beviljande
förläggningen eller Migrationsverket kan
återkräva bidrag eller ersättning som visar sig
ha betalats ut på felaktiga grunder eller utan
grund. Ansökan om återkrav ska lämnas till
den förvaltningsdomstol inom vars domkrets
förläggningen är belägen.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

Helsingfors den 22 maj 2015
Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister Päivi Räsänen

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET

ISSN 1456-9663

