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Toimeentuloedellytys pakolaisaseman saaneen
perheenyhdistämisessä
Tämä ohje koskee sinua, jos olet saanut Suomesta turvapaikan tai sinut on hyväksytty
Suomeen pakolaiskiintiössä.
Perheenjäsenesi voivat hakea oleskelulupaa Suomeen sen perusteella, että sinulla on
Suomessa oleskelulupa.

Vanhat perheenjäsenet voivat kolmen kuukauden ajan hakea ilman
turvattua toimeentuloa
Jos perheesi on muodostettu ennen Suomeen tuloasi (turvapaikanhakija) tai ennen
hyväksymistäsi Suomeen pakolaiskiintiössä (kiintiöpakolainen), perheenjäsenesi voivat hakea
oleskelulupaa ilman turvattua toimeentuloa kolmen kuukauden ajan. Aika lasketaan siitä
päivästä, jolloin sait tiedoksi päätöksen turvapaikasta tai pakolaiskiintiöön hyväksymisestä.
Perheenjäsenesi voivat hakea oleskelulupaa perhesiteen perusteella myös kolmen
kuukauden jälkeen. Silloin perheen toimeentulon on kuitenkin oltava turvattu.

Uusilla perheenjäsenillä täytyy olla turvattu toimeentulo
Jos perheesi on muodostettu Suomeen tulosi (turvapaikanhakija) tai pakolaiskiintiöön
hyväksymisesi (kiintiöpakolainen) jälkeen, perheen toimeentulon on oltava turvattu.

Näin perheenjäsenesi hakevat kolmen kuukauden aikana:
Perheenjäsenesi jättävät oleskelulupahakemuksensa ennen Suomeen saapumistaan.
Hakemuksen voi tehdä paperisena edustustossa tai lupakeskuksessa tai sähköisenä Enter
Finland -palvelussa.

Ketkä ovat perheenjäseniäsi
Perheenjäseniä ovat
•aviopuoliso
•rekisteröity parisuhdekumppani
•avopuoliso
•alle 18-vuotiaan lapsen huoltaja
•alle 18-vuotias naimaton lapsi

Paperisen hakemuksen jättäminen
Valmistelut oleskeluluvan hakemiseksi kannattaa aloittaa heti, kun saat oleskeluluvan.
Perheenjäsenesi voivat esimerkiksi tarvita viisumin päästäkseen jättämään hakemuksensa
edustustoon tai lupakeskukseen. Perheenjäsentesi pitää huolehtia siitä, että he pääsevät
jättämään hakemuksensa ajoissa.
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Perheesi täytyy tarkistaa Suomen ulkoministeriön nettisivuilta finlandabroad.fi missä ja miten
hakemus jätetään sekä miten varataan aika hakemuksen jättämistä varten.
Maahanmuuttovirasto ei voi vaikuttaa siihen, missä ja milloin perheesi voi jättää hakemuksen.
Kaikkien oleskelulupaa hakevien on mentävä paikan päälle, myös lasten.
Jos hakemuksen jättämiselle ei tarvitse varata aikaa:
Jos hakemuksen jättämiselle ei tarvitse varata aikaa, hakemukset on jätettävä kolmen
kuukauden aikana.
Jos hakemuksen jättämiselle on varattava aika:
Jos hakemuksen jättämistä varten täytyy varata aika, perheesi täytyy olla mahdollisimman
nopeasti ja viimeistään kolmen kuukauden aikana yhteydessä siihen edustustoon tai
lupakeskukseen, johon he jättävät hakemukset. Heidän täytyy varata aika hakemusten
jättämistä varten.
Kun he varaavat ajan, heidän täytyy ilmoittaa kaikki ne henkilöt, jotka aikovat nyt hakea
oleskelulupaa.
Heidän täytyy ilmoittaa:
•
•

kaikkien hakijoiden koko nimet, tarkat syntymäajat ja kansalaisuudet
sinun nimesi, syntymäaikasi, kansalaisuutesi ja Maahanmuuttoviraston
asiakasnumerosi.

Jos perheesi tekee, kuten edellä on neuvottu, mutta he eivät ajanvarausjonon vuoksi saa
aikaa hakemuksen jättämiselle kolmen kuukauden aikana, he voivat siitä huolimatta hakea
oleskelulupaa ilman turvattua toimeentuloa. Perheesi on kuitenkin varattava ensimmäinen
mahdollinen aika ja käytettävä se hakemuksen jättämiseen.
Jos hakemuksen jättäminen viivästyy jostain muusta kuin Suomen viranomaisista johtuvasta
syystä, kolmen kuukauden määräajasta ei voi poiketa.

Hakemuksen jättäminen Enter Finland -palvelussa
Perheesi voi hakea oleskelulupaa myös Maahanmuuttoviraston Enter Finland verkkopalvelussa (enterfinland.fi). Sähköinen hakemus pitää tehdä kolmen kuukauden
aikana, jotta turvattua toimeentuloa ei vaadita.
Kun perheenjäsenesi ovat tehneet hakemuksen Enter Finland -verkkopalvelussa, heidän on
vielä käytävä todistamassa henkilöllisyytensä ulkomailla. He saavat ohjeita siitä Enter Finland palvelussa.

Hakemukset ovat maksullisia
Hakeminen on maksullista. Hakemusten hinnat ovat Maahanmuuttoviraston nettisivuilla
migri.fi.

Lisätietoa Maahanmuuttoviraston nettisivuilla
Lisätietoa oleskeluluvan hakemisesta ja turvatusta toimeentulosta löytyy
Maahanmuuttoviraston nettisivuilta migri.fi
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