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Du har fått uppehållstillstånd i Finland 
 

Migrationsverket har fattat ett positivt beslut om din asylansökan. Det innebär 

att du har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Finland.  

 

 

Berätta genast om beslutet för ditt rättsbiträde och för en anställd 

på förläggningen 

Ditt rättsbiträde och förläggningen får inte automatiskt besked om beslutet.  

 

Det är viktigt att du berättar för en anställd på förläggningen att du har fått 

uppehållstillstånd. Den anställda på förläggningen kan då berätta för dig om 

vad som kommer att hända härnäst. 

 

Berätta också för ditt rättsbiträde att du har fått ett beslut från 

Migrationsverket. 

Ett uppehållskort medföljer beslutet 

Uppehållskortet intygar att du har rätt att vistas i Finland. På kortet finns uppgift 

om hur länge ditt uppehållstillstånd är giltigt.  

 

Tappa inte bort kortet. Om du tappar bort kortet, boka då tid till 

Migrationsverkets serviceställe så beställer de ett nytt kort åt dig. Det nya 

kortet är avgiftsbelagt. 

 

När du bor i Finland måste du ha ett giltigt resedokument 
 

Enligt Finlands lag måste du ha ett giltigt resedokument. När du har ett 

resedokument kan du resa bort från Finland och återvända till Finland.  

▪ Om du har beviljats flyktingstatus eller status som alternativt 

skyddsbehövande i Finland 

Om du har beviljats flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande 

i Finland kan du behålla ditt hemlandspass eller, om du vill, få ett 

resedokument för flykting eller ett främlingspass. Du kan inte samtidigt ha ett 

hemlandspass och ett resedokument som har beviljats i Finland. Om du har 

kvar ditt hemlandspass måste du överlåta det till Migrationsverket när du får 

ett resedokument för flykting eller ett främlingspass 

 

Om du inte har ett hemlandspass ska du ansöka om ett resedokument för 

flykting eller ett främlingspass: 

• Om du har beviljats asyl kan du få ett resedokument för flykting.  
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• Om du däremot har beviljats status som alternativt skyddsbehövande 

kan du få ett främlingspass. Ansökningarna är avgiftsbelagda.  

 

Observera att om du efter att ha fått flyktingstatus eller status som alternativt 

skyddsbehövande skaffar ett hemlandspass, kan det leda till att din 

flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande upphör eller 

återkallas.  

▪ Om du har fått uppehållstillstånd på någon annan grund  

Om du har fått uppehållstillstånd på någon annan grund än flyktingstatus eller 

status som alternativt skyddsbehövande, ska du ha ett giltigt hemlandspass 

eller så måste du ansöka om ett nytt hemlandspass.  

 

Du kan få ett främlingspass om du inte kan få ett pass från myndigheterna i 

ditt hemland, om du är statslös eller om det finns andra särskilda skäl att 

bevilja dig ett främlingspass. I det här fallet överväger Migrationsverket om du 

kan beviljas främlingspass. Ansökan är avgiftsbelagd. 

I beslutet redogörs för din rätt att arbeta 

I beslutet står det om du har rätt att arbeta i Finland eller inte. Du kan 

kontrollera din rätt att arbeta också på ditt uppehållskort.  

Du blir invånare i kommunen 

En anställd på förläggningen kallar dig till ett möte och ger råd i ärenden som 

gäller flytten till kommunen. Han eller hon hjälper dig att hitta en bostad. Du 

kan också själv söka en bostad. Diskutera dina planer med en anställd på 

förläggningen. 

 

I samband med flytten till kommunen sköter du ärenden hos till exempel 

Folkpensionsanstalten (FPA), arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) och 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Efter flytten är du inte 

längre kund på förläggningen. Du får tjänster såsom hälsovård och social 

service från din kommun. 

Du kan studera utan särskilt tillstånd 

Du kan ansöka om en studieplats och ta emot en studieplats. Du behöver inte 

ett särskilt tillstånd för att studera. 

Du kan också skaffa ett personkort hos polisen  

Du kan hos polisen skaffa ett personkort som är ett officiellt identitetsbevis. Det 

gör det lättare för dig att uträtta dina ärenden i Finland. Du behöver ett 

identitetsbevis till exempel för att öppna ett bankkonto i Finland. Ansökan är 

avgiftsbelagd. 

 

Observera att varken resedokument för flykting eller främlingspass utgör 

officiella identitetsbevis, inte ens om de saknar anteckning om icke-verifierad 

identitet. Mer information om verifiering av identitet finns på Migrationsverkets 

webbplats: migri.fi/sv/identiteten-inte-faststalld. 

https://migri.fi/henkilollisyys-varmistamatta
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Nu kan din familjemedlem ansöka om uppehållstillstånd i Finland 

I finsk lagstiftning har fastställts vilka familjemedlemmar som kan få 

uppehållstillstånd i Finland. Förutsättningarna för att en familjemedlem ska få 

uppehållstillstånd beror på hurdant uppehållstillstånd du har fått. Ansökan är 

avgiftsbelagd.  

 

Om du har fått flyktingstatus lönar det sig att beakta att det i finsk lagstiftning 

finns tidsfrister gällande frågan om huruvida dina familjemedlemmars 

försörjning ska vara tryggad. Om du har fått flyktingstatus i Finland får du 

tillsammans med beslutet anvisningar med mer information om detta och om 

hur din familjemedlem kan ansöka om uppehållstillstånd i Finland. 

 

Du får ytterligare information om hur en familjemedlem ansöker om 

uppehållstillstånd på vår webbplats: migri.fi/sv/flytta-till-en-familjemedlem-i-

finland. 

Kom ihåg att förnya ditt uppehållstillstånd  

För att du ska kunna fortsätta att vistas i Finland efter det att giltighetstiden för 

ditt nuvarande uppehållstillstånd har gått ut, måste du ansöka om fortsatt 

tillstånd innan ditt nuvarande tillstånd upphör. 

 

Det lönar sig att göra en ansökan om fortsatt tillstånd på nätet alltid när det är 

möjligt. Kontrollera anvisningarna på vår webbplats: migri.fi/sv/fortsatt-tillstand 

 

När du har fyllt i ansökan ber vi dig boka tid till ett serviceställe på nätet 

antingen för att styrka din identitet eller för att lämna in ansökan. Du hittar 

tidsbokningstjänsten på vår webbplats: migri.vihta.com.  

 

Kontrollera att du har allt du behöver med dig innan du kommer till 

servicestället. Läs anvisningarna om hur du uträttar ärenden på ett 

serviceställe på Migrationsverkets webbplats: migri.fi/sv/att-utratta-arenden-

pa-ett-servicestalle. 

▪ Om du har fått flyktingstatus eller status som alternativt 

skyddsbehövande 

Om du har fått flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande kan 

du eventuellt direkt efter ditt första tillstånd få permanent uppehållstillstånd. 

Du måste då ha bott i Finland i fyra år.  

 

Ytterligare information om permanent uppehållstillstånd finns på vår 

webbplats: migri.fi/sv/permanent-uppehallstillstand.  

Om du ansöker om fortsatt uppehållstillstånd eller ett 

resedokument och dina kontaktuppgifter ändras ber vi dig genast 

meddela Migrationsverket om ändringarna 

Du ska meddela Migrationsverket dina kontaktuppgifter och ändringar i dem 

alltid när din ansökan är under behandling hos Migrationsverket. Under den 

tid som din ansökan är under behandling kan Migrationsverket sända post 

https://migri.fi/perheenjasenen-luokse-suomeen
https://migri.fi/perheenjasenen-luokse-suomeen
https://migri.fi/jatkolupa
https://migri.vihta.com/public/migri/#/home
https://migri.fi/nain-asioit-palvelupisteessa
https://migri.fi/nain-asioit-palvelupisteessa
https://migri.fi/pysyva-oleskelulupa
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hem till dig med vanligt brev, eller du kan per brev få en ankomstavi om en 

försändelse som du ska avhämta från det ställe som nämns i avin.  

 

Om du har gjort din ansökan elektroniskt ber vi dig ändra dina 

kontaktuppgifter på nätet i e-tjänsten Enter Finland: enterfinland.fi 

 

Om du har gjort din ansökan på papper ber vi dig meddela ändrade 

kontaktuppgifter på en blankett som du hittar på vår webbplats: 

migri.fi/sv/meddela-andringar. Sänd blanketten till ämbetsverket per post eller 

hämta det till Migrationsverkets serviceställe under dess öppettider. Lägg 

blanketten i ett kuvert och lämna kuvertet i serviceställets brevlåda. 

Din flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande 

kan i vissa situationer upphöra eller återkallas 

Din flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande kan upphöra 

och ditt uppehållstillstånd återkallas om du till exempel reser till ditt hemland 

eller skaffar ett hemlandspass.  

 

Din flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande kan återkallas 

om du har gett myndigheterna felaktiga eller vilseledande uppgifter som har 

inverkat på beslutet. 

 

I samband med prövning av upphörande eller återkallande utreder 

Migrationsverket om det finns grunder för ditt uppehållstillstånd. 

Migrationsverket överväger samtidigt om du kan utvisas från Finland och 

meddelas inreseförbud.  

 

Brottslighet kan utgöra en grund för omprövning av din flyktingstatus eller 

status som alternativt skyddsbehövande. Prövningen kan leda till att din 

flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande upphör eller 

återkallas och att du utvisas.  

 

Du kan ansöka om finskt medborgarskap senare 
 

Du kan ansöka om finskt medborgarskap när du har bott i Finland oavbrutet i 

fyra eller fem år. Den boendetid som krävs beror på på vilka grunder du har 

beviljats uppehållstillstånd och om du kan finska eller svenska så bra som det 

krävs. En förutsättning för att du ska få medborgarskap är att din identitet har 

utretts på ett tillförlitligt sätt. Du ska också klara dig ekonomiskt i Finland. Brott 

kan utgöra ett hinder för erhållande av medborgarskap. 

Här får du mer information  

• På Migrationsverkets webbplats: migri.fi/sv/asyl-i-finland  

• Migrationsverkets video ”Positivt beslut”: migri.fi/sv/videor-for-asylsokande 

https://enterfinland.fi/eServices/account/login
https://migri.fi/muutoksista-ilmoittaminen
https://migri.fi/turvapaikka-suomesta
https://migri.fi/videot-turvapaikanhakijoille

