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Olet saanut oleskeluvan Suomeen
Maahanmuuttovirasto on tehnyt sinulle myönteisen päätöksen
turvapaikkahakemukseesi. Se tarkoittaa, että olet saanut määräaikaisen
oleskeluluvan Suomeen.

Kerro päätöksen saamisesta heti oikeudelliselle avustajallesi ja
vastaanottokeskuksen työntekijälle
Oikeudellinen avustajasi ja vastaanottokeskus eivät saa tietoa päätöksestäsi
automaattisesti.
On tärkeää, että kerrot vastaanottokeskuksen työntekijälle, että olet saanut
oleskeluluvan. Vastaanottokeskuksen työntekijä osaa silloin neuvoa sinua, mitä
seuraavaksi tapahtuu.
Kerro myös oikeudelliselle avustajallesi, että olet saanut
Maahanmuuttovirastolta päätöksen.

Saat päätöksen mukana oleskelulupakortin
Oleskelulupakortti todistaa, että sinulla on oikeus olla Suomessa. Korttiin on
merkitty, kuinka kauan oleskelulupasi on voimassa.
Älä kadota korttia. Jos kadotat kortin, varaa aika Maahanmuuttoviraston
palvelupisteeseen, jotta sinulle voidaan tilata uusi kortti. Uusi kortti on
maksullinen.

Kun asut Suomessa, sinulla pitää olla voimassa oleva
matkustusasiakirja
Suomen lain mukaan sinulla pitää olla voimassa oleva matkustusasiakirja. Kun
sinulla on matkustusasiakirja, voit matkustaa pois Suomesta ja palata
Suomeen.

▪

Jos olet saanut Suomesta pakolaisaseman tai toissijaisen
suojeluaseman
Jos sinulle on myönnetty pakolaisasema tai toissijainen suojeluasema
Suomessa, voit pitää kotimaasi passin tai voit halutessasi saada pakolaisen
matkustusasiakirjan tai muukalaispassin. Sinulla ei voi olla samaan aikaan
kotimaasi passia ja Suomen myöntämää matkustusasiakirjaa. Jos sinulla vielä
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on kotimaasi passi, sinun pitää luovuttaa se Maahanmuuttovirastolle, kun saat
pakolaisen matkustusasiakirjan tai muukalaispassin
Jos sinulla ei ole kotimaasi passia, sinun pitää hakea pakolaisen
matkustusasiakirjaa tai muukalaispassia:
• Jos sinulle on annettu turvapaikka, voit saada pakolaisen
matkustusasiakirjan,
• Jos taas sinulle on myönnetty toissijainen suojeluasema, voit saada
muukalaispassin. Hakemukset ovat maksullisia.
Ota huomioon, että jos pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman
saamisen jälkeen hankit kotimaasi passin, se voi johtaa pakolaisasemasi tai
toissijaisen suojeluasemasi lakkauttamiseen tai peruuttamiseen.

▪

Jos olet saanut oleskeluluvan jollakin muulla perusteella
Jos olet saanut oleskeluluvan jollakin muulla perusteella kuin pakolaisasema
tai toissijainen suojeluasema, sinulla pitää olla voimassa oleva kotimaasi passi
tai sinun pitää hakea uutta kotimaasi passia.
Voit saada muukalaispassin, jos et voi saada passia kotimaasi viranomaiselta,
olet kansalaisuudeton tai muukalaispassin saamisellesi on muu erityinen syy.
Tässä tapauksessa Maahanmuuttovirasto harkitsee, voidaanko sinulle
myöntää muukalaispassi. Hakemus on maksullinen.

Työnteko-oikeudestasi on kerrottu päätöksessäsi
Päätöksessä on kerrottu, onko sinulla työnteko-oikeutta Suomessa. Voit
tarkistaa työnteko-oikeuden myös oleskelulupakortistasi.

Sinusta tulee kunnan asukas
Vastaanottokeskuksen työntekijä kutsuu tapaamiseen ja neuvoo kuntaan
muuttamiseen liittyvissä asioissa. Hän auttaa sinua etsimään asunnon. Voit
myös etsiä asunnon itse. Keskustele suunnitelmistasi vastaanottokeskuksen
työntekijän kanssa.
Kuntaan muuton yhteydessä asioit esimerkiksi Kansaneläkelaitoksen (Kela), TEtoimiston ja Digi- ja väestötietoviraston kanssa. Muuton jälkeen et ole enää
vastaanottokeskuksen asiakas. Saat palvelusi kuten terveydenhoidon ja
sosiaalipalvelut kunnastasi.

Voit opiskella ilman erillistä lupaa
Voit hakea opiskelupaikkaa ja ottaa vastaan opiskelupaikan. Et tarvitse
opiskeluun erillistä lupaa.

Voit hakea lisäksi poliisilta henkilökorttia
Voit hakea poliisilta henkilökorttia, joka on virallinen henkilöllisyystodistus. Se
helpottaa asioimistasi Suomessa. Tarvitset henkilöllisyystodistusta esimerkiksi
pankkitilin avaamista varten Suomessa. Hakemus on maksullinen.
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Huomioi, että pakolaisen matkustusasiakirja tai muukalaispassi eivät ole
virallisia henkilöllisyystodistuksia edes silloin, kun niissä ei ole merkintää
varmistamattomasta henkilöllisyydestä. Löydät lisätietoa henkilöllisyyden
varmistamisesta Maahanmuuttoviraston verkkosivulla: migri.fi/henkilollisyysvarmistamatta.

Nyt perheenjäsenesi voi hakea oleskelulupaa Suomeen
Suomen laissa on määritelty, ketkä ovat sellaisia perheenjäseniäsi, jotka voivat
saada oleskeluluvan Suomeen. Perheenjäsenen oleskeluluvan saamisen
edellytykset riippuvat siitä, millaisen oleskeluluvan olet saanut. Hakemus on
maksullinen.
Jos olet saanut pakolaisaseman, kannattaa ottaa huomioon, että Suomen
laissa on määräajat, jotka liittyvät siihen, pitääkö perheenjäsenesi toimeentulo
olla turvattu. Jos olet saanut pakolaisaseman Suomessa, saat päätöksen
mukana ohjeen, jossa kerrotaan lisätietoa tästä asiasta ja miten
perheenjäsenesi voi hakea oleskelulupaa Suomesta.
Lisätietoa perheenjäsenen oleskeluluvan hakemisesta on verkkosivuillamme:
migri.fi/perheenjasenen-luokse-suomeen.

Muista uusia oleskelulupasi
Jotta voit jatkaa oleskelua Suomessa nykyisen oleskelulupasi voimassaolon
päättymisen jälkeen, sinun pitää hakea jatkolupaa ennen nykyisen lupasi
päättymistä.
Jatkolupahakemus kannattaa tehdä verkossa aina kun se on mahdollista.
Tarkista ohjeet verkkosivuiltamme: migri.fi/jatkolupa
Kun olet täyttänyt hakemuksen, varaa aika palvelupisteeseen verkossa joko
tunnistautumista tai hakemuksen jättämistä varten. Löydät
ajanvarauspalvelun verkkosivuiltamme: migri.vihta.com.
Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittava mukana, ennen kuin saavut
palvelupisteeseen. Lue ohjeet palvelupisteessä asioinnista
Maahanmuuttoviraston verkkosivulla: migri.fi/nain-asioit-palvelupisteessa.

▪

Jos olet saanut pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman
Jos olet saanut pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman, voit
mahdollisesti saada suoraan ensimmäisen lupasi jälkeen pysyvän
oleskeluluvan. Sinun täytyy silloin olla asunut Suomessa neljä vuotta.
Lisätietoa pysyvästä oleskeluluvasta on verkkosivuillamme: migri.fi/pysyvaoleskelulupa.

Jos haet jatkolupaa tai matkustusasiakirjaa ja yhteystietosi
muuttuvat, ilmoita muutoksista heti Maahanmuuttovirastoon
Sinun pitää ilmoittaa Maahanmuuttovirastoon yhteystietosi ja niiden
muutokset aina, kun hakemuksesi on käsiteltävänä Maahanmuuttovirastossa.
Hakemuksesi käsittelyn aikana Maahanmuuttovirasto voi lähettää sinulle
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postia kotiisi tulevalla tavallisella kirjeellä, tai voit saada kirjeellä ilmoituksen
saapuneesta lähetyksestä, joka sinun tulee noutaa ilmoituksessa kerrotusta
paikasta.
Jos olet tehnyt hakemuksesi sähköisesti, muuta yhteystietosi verkossa Enter
Finland -asiointipalvelussa: enterfinland.fi
Jos olet tehnyt hakemuksesi paperisena, ilmoita muuttuneista yhteystiedoista
lomakkeella, jonka löydät verkkosivuiltamme: migri.fi/muutoksistailmoittaminen. Lähetät lomake virastoon postitse tai tuo se
Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen sen aukioloaikana. Laita lomake
kirjekuoreen ja pudota se palvelupisteen postilaatikkoon.

Pakolaisasemasi tai toissijaisen suojeluasemasi voidaan joissakin
tilanteissa lakkauttaa tai peruuttaa
Pakolaisasemasi tai toissijainen suojeluasemasi voidaan lakkauttaa ja
oleskelulupasi peruuttaa, jos esimerkiksi matkustat kotimaahasi tai hankit
kotimaasi passin.
Pakolaisasemasi tai toissijainen suojeluasemasi voidaan peruuttaa, jos olet
antanut viranomaiselle vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat
vaikuttaneet päätökseen.
Lakkauttamis- tai peruuttamisharkinnan yhteydessä Maahanmuuttovirasto
selvittää, onko oleskeluluvallesi perusteita. Silloin Maahanmuuttovirasto
samalla harkitsee myös, voidaanko sinut karkottaa Suomesta ja määrätä
maahantulokieltoon.
Rikoksiin syyllistyminen voi olla peruste, että pakolaisasemasi tai toissijaisen
suojeluasemasi voidaan ottaa uudelleen harkittavaksi. Harkinta voi johtaa
pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman lakkauttamiseen tai
peruuttamiseen ja karkottamiseen.

Voit myöhemmin hakea Suomen kansalaisuutta
Voit hakea Suomen kansalaisuutta, kun olet asunut Suomessa neljä tai viisi
vuotta yhtäjaksoisesti. Vaadittu asumisaika riippuu siitä, millä perusteella sinulle
on myönnetty oleskelulupa ja osaatko suomea tai ruotsia niin hyvin kuin sitä
vaaditaan. Kansalaisuuden saaminen edellyttää, että henkilöllisyytesi on
luotettavasti selvitetty. Sinun pitää tulla myös taloudellisesti toimeen Suomessa.
Rikokset voivat estää kansalaisuuden saamisen.

Saat lisää tietoa
•
•

Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta: migri.fi/turvapaikka-suomesta
Maahanmuuttoviraston videosta ”Myönteinen päätös”: migri.fi/videotturvapaikanhakijoille

