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ANVISNING FÖR KLIENTER
MED FLYKTINGSTATUS

MER INFORMATION OM DIN FAMILJEMEDLEMS MÖJLIGHET ATT ANSÖKA OM
UPPEHÅLLSTILLSTÅND I FINLAND
Din familjemedlem kan ansöka om uppehållstillstånd i Finland. Beviljandet av
uppehållstillstånd kräver vanligtvis att sökandens försörjning är tryggad.
Denna anvisning gäller dig endast om beslutet om asyl eller godkännande att
komma som kvotflykting till Finland har fattats den 1 juli 2016 eller efter detta.
Om du har bildat din familj före du anlände till Finland som asylsökande eller före du
godkändes att komma till Finland som kvotflykting, kan din familjemedlem ansöka
om uppehållstillstånd utan försörjningsförutsättning inom tre månader.
Perioden börjar från och med att du delgivits beslutet om asyl eller godkännande
som kvotflykting.
Din familj kan ansöka om uppehållstillstånd på grund av familjeband även efter tre
månader. Då krävs motsvarande utredning om försörjning som av andra personer
som ansöker om tillstånd på grund av familjeband. Om din familj har bildats efter du
anlände till Finland som asylsökande eller efter du godkändes som kvotflykting,
gäller försörjningsförutsättningen din familj.
Att ansöka är avgiftsbelagt. Priserna för ansökningarna hittar du på
Migrationsverkets webbplats.
Så här söker ni inom tre månader:
Ansökan om uppehållstillstånd lämnas in utomlands på en finsk beskickning. Alla
som ansöker om uppehållstillstånd, även barn, måste personligen besöka
beskickningen. Det lönar sig att genast börja förbereda sig för att ansöka om
uppehållstillstånd, men först efter att du har delgivits ditt eget beslut. Din familj kan
exempelvis behöva ett visum för att kunna lämna in ansökan på en finsk
beskickning. Ni bär själva ansvar för att familjen hinner besöka beskickningen i tid.
Kolla beskickningens webbplats eller utred på något annat sätt vid vilken
beskickning ansökan ska lämnas in och hur ansökan ska lämnas in.
Migrationsverket kan inte påverka var och när dina familjemedlemmar kan besöka
en beskickning.
I regel måste du boka en tid för att lämna in din ansökan. Du kan boka tiden endast
per e-post. Om tidsbeställning undantagsvis inte krävs för att lämna in ansökan, ska
ansökan ändå lämnas in på beskickningen inom tre månader. Om tidsbeställning
krävs för att lämna in ansökan, ska ni så snabbt som möjligt och senast inom tre
månader ta kontakt med beskickningen där ansökan ska lämnas in och boka en tid
för att lämna in ansökan. När ni bokar tiden ska ni informera beskickningen i ett epostmeddelande om samtliga personer som nu ämnar ansöka om uppehållstillstånd.
Uppge alla personers fullständiga namn, exakta födelsedatum och medborgarskap,
vilket familjeförhållande det är fråga om samt ditt eget namn, födelsedatum,
medborgarskap och kundnummer hos Migrationsverket.

2 (2)

Om ni har tagit kontakt med beskickningen på det ovan nämnda sättet inom tre
månader efter att beslutet har delgivits, men på grund av köer på beskickningen inte
har fått en tid för att lämna in ansökan inom tre månader, kan din familj ansöka om
uppehållstillstånd utan försörjningsförutsättning. Detta förutsätter att de utnyttjar den
tid som de blivit tilldelade för att lämna in ansökan. Om en fördröjning på över tre
månader inte beror på Finlands myndigheter, ska din försörjning vara tryggad.
Mer information om försörjningsförutsättningen och avvikelse från denna hittar du på
Migrationsverkets webbplats.

