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Lag
om ändring av lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd
Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011) 6, 16
och 40 § som följer:
6§
Tillämpning av lagen på personer i utsatt
ställning
Då denna lag tillämpas ska de särskilda
behov som beror på en persons särskilt utsatta ställning, såsom på åldern eller det fysiska och psykiska tillståndet, beaktas hos
personer som söker internationellt skydd, får
tillfälligt skydd eller är offer för människohandel. En persons särskilt utsatta ställning
och de särskilda behov som beror på den ska
utredas individuellt inom en rimlig tid från
det att ärendet blivit anhängigt. De särskilda
behoven ska beaktas under hela den tid som
ansökan om internationellt skydd behandlas,
under den tid som tillfälligt skydd ges och
under den tid som offer för människohandel
får hjälptjänster enligt 4 kap.

förläggning. Vid inkvarteringen beaktas de
inkvarterades ålder och kön. En sökande kan
flyttas till en annan förläggning om det behövs för personens egen skull, förläggningens verksamhet eller behandlingen av ansökan om internationellt skydd. Inkvarteringen
ska ordnas så att familjemedlemmar kan bo
tillsammans om de så vill.
Förläggningen beslutar om inkvartering
och förflyttning. Innan beslut om förflyttning
fattas, ska den som ska flyttas höras. Innan
det beslutas att ett barn utan vårdnadshavare
ska flyttas, ska också barnets företrädare höras.
Migrationsverket kan förbehålla sig rätten
att besluta om inkvartering eller förflyttning,
om det behövs för behandlingen av ansökan
om internationellt skydd eller om man i ett
ärende som gäller förflyttning enligt 1 mom.
inte kan uppnå enighet om till vilken förläggning personen ska flyttas.

16 §
40 §
Inkvartering på en förläggning
Företrädarens behörighet
Personer som söker internationellt skydd
eller får tillfälligt skydd inkvarteras på en
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lämplig myndig person som ger sitt samtycke
och som har förmåga att sköta sitt uppdrag på
ett oklanderligt sätt. En person vars intressen
står eller skulle kunna stå i strid med barnets
intressen får inte förordnas till företrädare.
En förutsättning för att en person ska

kunna förordnas till företrädare är att personen för tingsrätten har uppvisat ett sådant
straffregisterutdrag som avses i 6 § 2 mom. i
straffregisterlagen (770/1993).
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.
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