
Прохання про надання притулку можна подати лише у Фінляндії 
 
Подати заяву на притулок у Фінляндії можна лише на території Фінської держави. Ви не 
можете подати заяву про надання притулку, наприклад, надіславши листа або 
електронною поштою до фінської імміграційної служби. Також не можна подати 

прохання про притулок у фінському представництві за кордоном.  
 
Немає окремої форми для подання заяви про надання притулку, яку можна було б 

заповнити заздалегідь. Прохання про надання притулку здійснюється особисто в поліції 
або органі прикордонного контролю. 
 
Ви можете знайти відео, пов’язані з наданням притулку, на YouTube-каналі Фінської 

імміграційної служби. Maahanmuuttoviraston Youtube-kanavaltaLinkki toiselle 
sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä. Ви можете дивитися відео фінською, англійською, 
арабською, дарі, перською, сомалійською, турецькою та російською мовами. 

 

Прохання про надання притулку 
 
Коли ви прибули до Фінляндії, негайно повідомте орган прикордонного контролю або 

поліцію про те, що ви хочете подати заяву про надання притулку.  
 
Орган прикордонного контролю або поліція зареєструють вас як шукача притулку, 

зафіксують вашу особисту інформацію, зафіксують ваш відбиток пальців, підпис і вашу 
фотографію. Вони називаються біометричними ідентифікаторами. Крім того, орган 
здійснює необхідні перевірки реєстру. 
 

Після того, як орган влади отримає вашу заяву про надання притулку, вас направлять 
до центру для біженців. 
 

Перегляньте відео про те, як обробити вашу заявку.  
 

Проживання в центрі для біженців 
 
Якщо ви подали заяву про надання притулку у Фінляндії, вас поселять у центрі для 
біженців. Розміщення буде враховувати ваш вік, стать та будь-яку особливу ситуацію. 

Крім того, житло влаштовано так, щоб за бажанням члени сім’ї могли жити разом. 
Неповнолітні без супроводу у Фінляндії розміщуються в груповому будинку або 
гуртожитку. 

 
Можливо, ви не зможете постійно проживати в одному центрі прийому. Вас і вашу сім’ю 
можуть перевести до іншого центру для біженців, якщо це необхідно через вашу 
особисту ситуацію, роботу центру для біженців,  або розгляд вашої заяви про надання 

притулку.  
 
Зазвичай шукач притулку спочатку перебуває у так званому транзитному центрі. Це 

центр, розташований неподалік від офісу інтерв’ю з надання притулку Фінської 
імміграційної служби, призначений в першу чергу для нових шукачів притулку, які 
прибули в країну. Після того, як заявник пройде співбесіду про надання притулку, він або 
вона буде переведена в інший центр до прийняття рішення.  

 
Усі центри для біженців різні і різного розміру, вони розташовані по всій Фінляндії. 
 

Центр для біженців може бути: 

https://www.youtube.com/user/Maahanmuuttovirasto/playlists
https://www.youtube.com/user/Maahanmuuttovirasto/playlists
https://www.youtube.com/watch?v=Vhx1BsmcAGo&list=PLVR2apF3FqG4gjgZAXDgIdt_u6OcbkkNY&index=8


 

• центром з харчуванням, де центр забезпечує їжею своїх мешканців 

• центром з окремою або спільною кухнею, де ви готуєте їжу самі. 
 

Центрами для біженців керують різні суб’єкти: фінська імміграційна служба, 
муніципалітети, організації та компанії. Усі центри пропонують мешканцям однакові 

послуги прийому та працюють за однаковими принципами. 
 
Імміграційна служба Фінляндії відповідає за керівництво, планування та нагляд за 

практичною роботою центрів прийому. 
 
Прийом шукачів притулку регулюється Законом про прийом заявників на міжнародний 

захист.  

 
 
 

Послуги, які надає центр для біженців 
 
Метою послуг центру є забезпечення засобів до існування та добробуту шукачів 

притулку. Закон визначає, на які послуги ви маєте право. 
 
Центр надає такі послуги: 

 

• проживання,  
• соціальні та медичні послуги, 

• фінансова підтримка, 

• усний переклад, робота та навчання, 

• добровільне повернення. 
 

Ви також можете отримати інформацію у центрі: 
 

• права та обов'язки щодо проживання в центрі, 

• правила внутрішнього розпорядку центру для біженців, 

• юридична допомога, 

• інформація про фінське суспільство. 
 

Крім того, центр дасть вам рекомендації та поради. 
 

Послуги для вас будуть надаватися центром, в якому ви зареєстровані. 
 

 

Фінансова підтримка для біженців 
 
Якщо ви шукаєте притулку, ви можете отримати фінансову підтримку, поки ваша заява 
розглядається. Ця підтримка називається vastaanottoraha. Державна допомога для 
біженців, яку надає центр біженців, призначена для ваших основних потреб.  

 
Завжди потрібно подавати заявку на отримання грошей. Зверніться до центру прийому, 
щоб отримати інструкції щодо подання заявки. Усі доступні вам доходи та кошти 
впливатимуть на суму грошей, яку ви отримуєте. Коли ви подаєте заяву на отримання 

допомоги на прийом, ви повинні повідомити центр для біженців, якщо, наприклад, вам 
платять чи маєте інші доходи чи кошти. Дохід та активи вашого чоловіка також 
впливатимуть на суму, яку ви отримуєте. 

https://migri.fi/arki-vastaanottokeskuksessa


 
Діти, які приїхали до Фінляндії без опікуна, також отримують фінансову допомогу, але 

вона нижча за підтримку дорослих та сімей. Ця підтримка називається käyttöraha.  
 
Якщо ви або ваша родина маєте особливі потреби, які змушують вас мати додаткові 
фінансові витрати, ви можете отримати додаткову фінансову підтримку для біженців. 

 
Фінансова допомога нараховується на передплачену картку(prepaid-kortti) або 
видається готівкою. 

 
 
Якщо передплачена картка втрачена 
 
Якщо ви втратили передплачену картку, яку отримали в центрі прийому (так звану картку 
Multi або PFS), зверніться до власного центру прийому.  

 
Якщо ви знайшли передплачену картку, видану фінською імміграційною службою (на 
картці написано Migri), ви можете принести її або надіслати до найближчої фінської 

імміграційної служби. 
 
 
Основна частина фінансової допомоги на місяць з 1.1.2022 

 

 Без харчування в центрі 
для біженців 

 З харчуванням в центрі 
для біженців 

Одинока людина або 
одинокий опікун 

323,21 euroa 94,73 euroa 

Всі інші віком від 18 років 273,06 euroa 78,02 euroa 

Дитина, яка живе з 
родиною 

206,19 euroa 61,30 euroa 

 
Фінансова допомога для неповнолітніх шукачів притулку без супроводу опікуна з 
1.1.2022 р. 

 

 З харчуванням в центрі для біженців 

Без супроводу віком до 16 років 27,86 
євро * 

27,86 euroa* 

Діти 16-17 років без супроводу 50,15 euroa* 

 

 
* Käyttöraha також можуть бути меншими, якщо це виправдано з огляду на вік та рівень 
розвитку дитини. 
 

Дитина сирота, яка проживає в приватному житлі або житловому будинку для осіб 
старше 16 років, замість käyttöraha виплачується vastaanottoraha. Це те саме, що для 
дорослої людини, яка живе сама. 


