Migrationsverket beslutar på ansökan och efter
anmälan om förvärv respektive förlust av finskt
medborgarskap. Denna broschyr presenterar
myndigheter som svarar på övriga frågor gällande
finskt medborgarskap.
Tänk på att uppgifterna kan ha ändrats sedan
denna broschyr kom till. Kolla i osäkra fall med den
aktuella myndighetens webbplats.
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Viktiga fakta om finskt medborgarskap

Arbete

Beskattning

Förändringar i familjen

Information
om
arbetskraftstjänster
för
arbetstagare, arbetslösa, personer som inträder i
arbetslivet samt arbetsgivare finns på arbets- och
näringsbyråernas webbplats mol.fi.

Information om beskattning finns på skatte
förvaltningens webbplats www.skatt.fi.

Magistraterna
driver
befolkningsregistret
i
Finland. Magistraterna får automatiskt uppgifter
om familjetilldragelser, såsom födsel, bortgång,
äktenskap, skilsmässa och adoption. Om du är
bosatt utomlands skall du anmäla om förändringar
i
familjeförhållanden
till
närmaste
finska
beskickning, som vidarebefordrar uppgifterna till
befolkningsregistret.

EU-medborgarskap
Finland är medlem av Europeiska unionen
(EU) och därmed är du som finsk medborgare
även EU-medborgare med rätt att fritt röra dig
och arbeta inom unionens område. Om EUmedborgarens rättigheter får du mer information
genom europa.eu/index_sv.htm samt genom
Europainformationen
vid
utrikesministeriet
eurooppa-tiedotus.fi.

Flyttning
Då du flyttar från utlandet till Finland, från
Finland till utlandet eller i utlandet från en adress
till en annan skall du göra flyttanmälan för att
uppdatera uppgifterna i Finlands befolknings
register. Flyttanmälan görs till magistraten. En finsk
medborgare bosatt i utlandet kan göra flyttanmälan
till närmaste finska beskickning.
Magistraternas uppgifter finns på www.maistraatti.
fi/se. Beskickningarnas uppgifter finns på
utrikesministeriets webbplats formin.finland.fi/
beskickningar.
Information om regler och begränsningar
angående flyttgods, fordon och sällskapsdjur som
införs i landet finns på tullens webbplats www.
tulli.fi/se. Information om regler angående fordon
finns även på Trafiksäkerhetsverkets webbplats
www.trafi.fi/sv.

Beskickningarnas uppgifter
ministeriets
webbplats
beskickningar.

finns på utrikes
formin.finland.fi/

Identitetskort
På polisens webbplats www.poliisi.fi finns
information om hur du ansöker om finskt
identitetskort, finskt pass och körkort i Finland.
Om du bor utomlands kan du ansöka om finskt pass
vid närmaste finska beskickning. Beskickningarnas
uppgifter samt information om att ansöka om
pass finns på utrikesministeriets webbplats
formin.finland.fi/service. Förfrågningar om pass
riktade till utrikesministeriet skickas till adressen
visas.passports@formin.fi.

till början

Medborgarskap: förvärv,
bibehållande och förlust

Pension
På Folkpensionsanstaltens webbplats www.fpa.fi
kan du läsa om det lagstadgade pensionsskyddet
och pensionsansökan. Webbplatsen innehåller
detaljerad information om Fpa:s folkpensioner. Där
finns också information om s.k. förvärvspensioner,
dvs. arbets-, tjänste-, och företagarpensioner.
Mer information om arbetspensioner finns på
Pensionsskyddscentralens webbplats www.etk.fi.

Information om förvärv av och befrielse från
finskt medborgarskap finns på Migrationsverkets
webbplats www.migri.fi.
Om du förutom finskt medborgarskap har något
annat lands medborgarskap kan du förlora ditt
finska medborgarskap vid 22 års ålder om du inte
haft tillräckligt stark anknytning till Finland. Lättast
bibehåller du ditt finska medborgarskap genom
att före din 22-årsdag med ett fritt formulerat
brev meddela magistraten eller utomlands en
finsk beskickning att du önskar behålla ditt
medborgarskap vid 22 års ålder. Anmälan kan inte
göras till Migrationsverket eller honorärkonsulat.

Person- och
adressuppgifter
Person- och adressuppgifter för en finsk
medborgare bosatt i utlandet uppdateras endast
genom att medborgaren själv meddelar uppgifterna
till magistraten i den senaste hemkommunen eller
till närmaste finska beskickning i det nuvarande
bosättningslandet. Aktuella uppgifter behövs till
exempel då man söker finskt pass eller då man vill
rösta på den egna bosättningsorten.

Magistraternas uppgifter finns på www.maistraatti.
fi/se. Beskickningarnas uppgifter finns på
utrikesministeriets webbplats formin.finland.fi/
beskickningar.
Mer information om medborgarskapsfrågor finns
på Migrationsverkets webbplats www.migri.fi.

Magistraternas
uppgifter
finns
på
www.
maistraatti.fi/sv. Beskickningarnas uppgifter finns
på utrikesministeriets webbplats: formin.finland.
fi/beskickningar.

Pass
På polisens webbplats finns information om hur du
ansöker om finskt pass i Finland, www.polisen.fi.
Om du bor utomlands kan du ansöka om finskt pass
vid närmaste finska beskickning. Beskickningarnas
uppgifter och information om att ansöka om

pass finns på utrikesministeriets webbplats
formin.finland.fi/service. Förfrågningar om pass
riktade till utrikesministeriet skickas till adressen
visas.passports@formin.fi.
till början

Resande
Information om gränskontroll av personer
vid gränsövergångsställen finns på Gräns
bevakningsväsendets webbplats www.raja.fi/sv.
På tullens webbplats www.tulli.fi/sv finns
information om införsel och utförsel av varor.
Utrikesministeriets webbtjänst formin.finland.fi/
service ger information om resesäkerheten i olika
länder samt om den service finska beskickningar
erbjuder. Där kan du även läsa om inresetillstånd
för utlänningar som anländer till Finland samt om
rörlighet inom Schengenområdet. Förfrågningar

om pass och visum riktade till utrikesministeriet
skickas till adressen visas.passports@formin.fi.

Röstning
Information om val och röstning finns
justitieministeriets webbtjänst www.vaalit.fi.

på

Social trygghet
Information om den finska sociala trygghetens
omfattning finns på Folkpensionsanstaltens
webbplats www.fpa.fi.

Studier
Information om utbildning, utbildningsmöjligheter,
ansökan till utbildning och erkännande av
examina finns på Utbildningsstyrelsens webbplats
www.oph.fi/svenska.
Information om studiestöd för studier i Finland
och utomlands finns på Folkpensionsanstaltens
webbplats www.fpa.fi.

Värnplikt
På
försvarsmaktens
webbplats
www.
puolustusvoimat.fi/se kan du läsa om värnplikt
och frivillig militärtjänst för kvinnor.
Om civiltjänstgöring kan du läsa på Civiltjänst
centralens webbplats www.sivarikeskus.fi/se.

Andra nyttiga länkar
suomi.fi
www.suomi-seura.fi
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