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Familjeåterförening för person som anlänt ensam som
minderårig och fått internationellt skydd
Denna anvisning rör dig som har varit under 18 år när du sökt asyl samt beviljats asyl eller
alternativt skydd.
Dina familjemedlemmar kan söka uppehållstillstånd i Finland i och med att du har
uppehållstillstånd i Finland. Vårdnadshavare är familjemedlem till minderårig, alltså till en
person under 18 år.

I vilka situationer betraktas du som minderårig och din
vårdnadshavare därmed som din familjemedlem:
Om du fortfarande är under 18 år när Migrationsverket fattar beslut angående din
vårdnadshavares ansökan om uppehållstillstånd, är vårdnadshavaren din familjemedlem.
Om du har fyllt 18 år före beslutet angående din vårdnadshavares ansökan om
uppehållstillstånd, är vårdnadshavaren din familjemedlem om:
•
•
•

om du har varit under 18 år den dagen då du ansökte om uppehållstillstånd
du har kommit ensam till Finland utan din vårdnadshavare för att söka asyl och
din vårdnadshavare har sökt uppehållstillstånd på grund av familjeband inom tre
månader från den dagen då du delgavs beslut om att asyl eller alternativt skydd
beviljats

Om du har fyllt 18 år före beslutet på din vårdnadshavares ansökan om uppehållstillstånd
och hen har sökt uppehållstillstånd i Finland först efter tidsfristen på tre månader, är hen inte
längre din familjemedlem enligt lagen.

Så här söker dina familjemedlemmar under tidsfristen på tre
månader:
Dina familjemedlemmar lämnar sin ansökan om uppehållstillstånd före ankomsten till Finland.
Ansökan kan göras på papper på en beskickning eller ett tillståndscenter eller elektroniskt i
tjänsten Enter Finland.

Ansökan på papper
Förberedelserna för ansökan om uppehållstillstånd bör påbörjas direkt när du får
uppehållstillstånd. Dina familjemedlemmar kan exempelvis behöva visum för att kunna
lämna sin ansökan på beskickningen eller tillståndscentret. Dina familjemedlemmar måste se
till att de kan lämna sina ansökningar i tid.
Din familj måste kontrollera på Finlands utrikesministeriums webbplats finlandabroad.fi var
och hur ansökan lämnas samt hur man bokar tid för att lämna ansökan. Migrationsverket kan
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inte påverka var och när din familj kan lämna ansökan. Alla som söker uppehållstillstånd
måste vara på plats, även barnen.
Om man inte behöver boka tid för att lämna ansökan:
Om man inte behöver boka tid för att lämna ansökan, måste ansökningarna lämnas inom tre
månader. I enstaka fall kan man avvika från tidsfristen endast om det finns ett exceptionellt
vägande skäl för det.
Om man måste boka tid för att lämna ansökan:
Om man måste boka tid för att lämna ansökan, måste din familj så snabbt som möjligt och
senast inom tre månader ta kontakt med den beskickning eller det tillståndscenter där de
lämnar sina ansökningar. De måste boka tid för att lämna ansökan.
När de bokar tid måste de uppge alla personer som ska ansöka om uppehållstillstånd nu.
De måste uppge:
•
•

fullständiga namn, exakta födelsedatum och medborgarskap för alla sökande
ditt förnamn, födelsedatum, medborgarskap och kundnummer hos Migrationsverket.

Om din familj gör så som ovan anvisats, men de får ingen tid för att lämna ansökan inom tre
månader på grund av kö i tidsbokningen, så kan de ändå ansöka om uppehållstillstånd som
dina familjemedlemmar. Din familj måste ändå boka första möjliga tid och använda den för
att lämna ansökan.
I enstaka fall kan man avvika från tidsfristen på tre månader endast om det finns ett
exceptionellt vägande skäl för det.

Att lämna ansökan i tjänsten Enter Finland
Din familj kan också ansöka om uppehållstillstånd i Migrationsverkets webbtjänst Enter
Finland (enterfinland.fi). Elektronisk ansökan måste lämnas inom tre månader. I enstaka fall
kan man avvika från tidsfristen endast om det finns ett exceptionellt vägande skäl för det.
När dina familjemedlemmar har lämnat ansökan i webbtjänsten Enter Finland, måste de
också styrka sin identitet utomlands. De får anvisningar om det i tjänsten Enter Finland.

Ansökningarna är avgiftsbelagda
Ansökan är avgiftsbelagd. Priser för ansökan finns på Migrationsverkets webbplats migri.fi

Ytterligare information på Migrationsverkets webbplats
Ytterligare information om att söka uppehållstillstånd finns på Migrationsverkets webbplats
migri.fi.
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