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ASIAKASOHJE
PAKOLAISASEMAN SAANEELLE

LISÄTIETOA PERHEENJÄSENESI MAHDOLLISUUDESTA HAKEA OLESKELULUPAA
SUOMEEN
Perheenjäsenesi voi hakea oleskelulupaa Suomeen. Yleensä luvan myöntäminen
vaatii turvattua toimeentuloa.
Tämä ohje koskee sinua vain, jos päätös turvapaikastasi tai hyväksymisestäsi Suomeen pakolaiskiintiössä on tehty 1.7.2016 tai sen jälkeen.
Jos perheesi on muodostettu ennen Suomeen tuloasi (turvapaikanhakija) tai ennen
hyväksymistäsi Suomeen pakolaiskiintiössä (kiintiöpakolainen), perheenjäsenesi voi
hakea oleskelulupaa ilman toimeentuloedellytystä kolmen kuukauden ajan. Aika lasketaan siitä, kun turvapaikkaa tai pakolaiskiintiössä hyväksymistä koskeva
päätös on annettu sinulle tiedoksi.
Perheesi voi hakea oleskelulupaa perhesiteen perusteella myös kolmen kuukauden
jälkeen. Silloin vaaditaan vastaava selvitys toimeentulosta kuin muiltakin perhesidehakijoilta. Jos perheesi on muodostettu Suomeen tulosi (turvapaikanhakija) tai pakolaiskiintiöön hyväksymisesi (kiintiöpakolainen) jälkeen, koskee toimeentuloedellytys
teitä.
Hakeminen on maksullista. Hakemusten hinnat ovat Maahanmuuttoviraston verkkosivuilla.
Näin haette kolmen kuukauden kuluessa:
Oleskelulupahakemus jätetään Suomen edustustoon ulkomailla. Kaikkien oleskelulupaa hakevien on mentävä paikanpäälle edustustoon, myös lasten. Valmistelut
oleskeluluvan hakemiseksi kannattaa aloittaa heti, mutta vasta kun olet saanut tiedon omasta päätöksestäsi. Perhe voi esimerkiksi tarvita viisumin päästäkseen jättämään hakemuksen Suomen edustustoon. On omalla vastuullanne, että perhe
pääsee edustustoon ajoissa.
Tutustukaa edustuston internetsivuihin tai selvittäkää muuten, missä edustustossa
ja miten hakemus jätetään. Maahanmuuttovirasto ei voi vaikuttaa siihen, missä
edustustossa ja milloin perheenjäsenesi voivat asioida.
Hakemuksen jättäminen edellyttää pääsääntöisesti ajanvarausta. Ajanvarauksen voi
tehdä vain sähköpostitse. Jos hakemuksen jättäminen ei poikkeuksellisesti vaadi
ajanvarausta, hakemus on kuitenkin jätettävä edustustoon kolmen kuukauden aikana. Jos hakemuksen jättäminen vaatii ajanvarauksen, teidän tulee olla mahdollisimman nopeasti ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa yhteydessä siihen
edustustoon, johon hakemus jätetään, ja varata sieltä aika hakemuksen jättämistä
varten. Teidän tulee aikaa varatessa ilmoittaa edustustolle sähköpostiviestissä kaikki ne henkilöt, jotka aikovat nyt hakea oleskelulupaa. Ilmoittakaa kaikkien koko nimet, tarkat syntymäajat ja kansalaisuudet, mistä perhesuhteesta on kyse sekä sinun
nimesi, syntymäaikasi, kansalaisuutesi ja Maahanmuuttoviraston asiakasnumerosi.
Jos olette olleet edellä sanotulla tavalla yhteydessä edustustoon kolmen kuukauden
kuluessa päätöksesi tiedoksiannosta, mutta ette edustuston jonotilanteen takia saa-
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neet aikaa hakemuksen jättämiselle kolmen kuukauden kuluessa, perheesi voi hakea oleskelulupaa ilman toimeentuloedellytystä. Tämä edellyttää, että he käyttävät
saamansa ajan hakemuksen jättämiselle. Jos yli kolmen kuukauden viivästys johtuu
jostain muusta syystä kuin Suomen viranomaisista, vaaditaan turvattu toimeentulo.
Lisätietoja toimeentulovaatimuksesta ja siitä poikkeamisesta on Maahanmuuttoviraston verkkosivuilla.

