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Svar på skriftligt spörsmål om Migrationsverkets verksamhet
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 432/2016 rd undertecknat av riksdagsledamot Touko Aalto /gröna:
Vad ämnar ministern göra för att klarlägga situationen som hänför sig till ländernas säkerhetsbedömning och vilka korrigeringsåtgärder ämnar hon vidta,
hur motiverar regeringen användningen av intern flykt som motivering till negativt asylbeslut
samt vilka åtgärder ämnar ministern vidta för att individuell och kvalitativ asylbehandling ska förverkligas?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Intern flykt är ett etablerat flyktingjuridiskt begrepp som grundar sig på Genèvekonventionen.
Enligt definitionsdirektivet har en sökande inte behov av internationellt skydd om han eller hon
inte i en del av sitt ursprungsland har en välgrundad anledning att frukta förföljelse eller att utsättas för en verklig risk för att lida allvarlig skada eller har möjlighet att få skydd mot förföljelse eller allvarlig skada. Vidare förutsätts att sökanden på ett säkert och lagligt sätt kan resa till
och beviljas rätt till inresa i den delen av landet och rimligen förväntas uppehålla sig där.
Exempelvis har Europadomstolen i sitt färska avgörande konstaterat att även om den förmåga
att skydda människor som myndigheterna i Irak besitter kan anses ha försvagats, är skyddet som
myndigheterna i Irak erbjuder tillräckligt för befolkningen i allmänhet. Domstolen konstaterar
att det generellt sett är möjligt att returerna asylsökande till Irak och Bagdad och att myndigheterna i Irak kan ge tillräckligt skydd i allmänhet.
Migrationsverket bedömer och avgör möjligheten till intern flykt individuellt för varje sökande
enligt de aktuella uppgifterna om intern flykt på området i det ifrågavarande utreselandet.
Avsikten med ändrande av de landspecifika riktlinjerna har inte varit att anse att de ifrågavarande ländernas säkerhetssituation skulle ha förbättrats snabbt, utan att beakta den långsiktiga
positiva utvecklingen som skett i utreseländerna, så som Somalia. Vid massinvandringen var det
motiverat att Migrationsverket uppdaterade riktlinjerna som tidigare inte hade setts över lika
regelbundet som nuförtiden. I de landspecifika riktlinjerna beaktas för tillfället de oftare uppdaterade uppgifterna om situationen i landet.
Bakom de ändrade riktlinjerna ligger också behovet att förenhetliga asylbeslutsprocessen med
de övriga EU-länderna för att förhindra bildande av pull-faktorer i Finland. EU ska fortfarande
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komprimera sin gemensamma asylprocess med de omfattande förslagen för att förnya systemet
som gavs under sommaren 2016. Enligt förslagen skulle Finland förpliktas att slopa den mer
gynnsamma behandlingen vid beviljande av internationellt skydd jämfört med några andra EUländer.
Förvaltningsdomstolarna granskar Migrationsverkets beslut vid överklagandeskedet. Samtidigt
övervakar Migrationsverkets ledning regelbundet att beslutsprocesserna följer lagen och rapporterar om detta till inrikesministeriet. Stickprov är en viktig del av laglighetstillsynen. Sådana
utförs flera gånger om året enligt kvalitetsstandarder fastställda av Europeiska stödkontoret för
asylfrågor (EASO). I stickproven kontrolleras bland annat enskilda beslut ur laglighetssynvinkel
och för att fastställa om de motsvarar gällande besluts- och rättspraxis, baserat på avgöranden
från förvaltningsdomstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, Europeiska domstolen för de
mänskliga rättigheterna och EU-domstolen, i den utsträckning dessa har avgjort en juridisk
fråga. Stickproven har inte avslöjat några lagstridiga beslut.
Migrationsverket följer med besluten som fattas i Helsingfors förvaltningsdomstol och i Högsta
förvaltningsdomstolen och eventuella ändringar som påverkar hur verket ska tillämpa lagen beaktas omedelbart och utan dröjsmål i besluten. Säkerhetssituationen i utreseländerna följs noggrant med och den juridiska bedömningen om möjligheten att returnera till utreseländerna ändras om situationen så förutsätter. Med beaktande av förvaltningsdomstolarnas beslut har Migrationsverkets beslut varit av mycket hög kvalitet.
Det exceptionellt stora antalet asylsökanden som kommit till Finland har förutsatt att behandlingen av ansökningarna effektiveras. Varje ansökan behandlas ändå individuellt och högkvalitativt. Det har även ordnats stödfunktioner för de anställda vid verket för att underlätta arbetspressen. Metoderna som har använts är bland annat förbättring av anvisningarna, digitalisering
av processerna och arbetshandledning.
All personal på Migrationsverkets asylenhet har fått inskolning för sina arbetsuppgifter i enhetens gemensamma inskolningsprogram, som bland annat omfattar utförande av utbildningsmodulerna av Europeiska stödkontoret för asylfrågor. Inskolningsprogrammet varar i två veckor och
behandlar särskilt asylprocessen, lagstiftningen, arbetsmetoden för utredare och hur man gör
upp ett beslutsförslag. Beslutsfattarna har även stöd av sakkunniga som är insatta i olika ämnesområden. I Migrationsverket har man under det senaste året på flera olika sätt sett till att beslutsfattandet hållit hög kvalitet samtidigt som beslutsfattandet effektiveras. Utgående från domstolsavgörandena och andra observationer finns det inga tecken på att kvaliteten på beslutsfattandet skulle försvagas.
Helsingfors 29.9.2016
Inrikesminister Paula Risikko

