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ASYLSÖKANDE

STUDERANDE 
utanför EU

ARBETARE
utanför EU

FAMILJ
utanför EU

Du söker om asyl i 
Finland. Du har rädsla för 
förföljelse enligt Geneve-
konventionen.
Du ska söka asyl vid 
gränsmyndigheten eller 
Polisen.

Får du asyl?

Du får inte
stanna 

i Finland

Är du ett ensamkom-
mande minderårigt barn?

Du bor på 
grupphem

Vuxna och familjer 
bor på mottagnings-
central eller 
i privat boende.

Om du vill arbeta i 
Finland behöver du 
uppehållstillstånd

Har du 
arbetskontrakt 

i Finland?

Du får stanna i Finland 
så länge ditt visum är i 
kraft. För att få stanna 
längre behöver du ett 
jobb som du själv hittar.

Du beviljas 
uppehålls-
tillstånd på 

basis av arbete.

Du kommer till Finland för att studera. 
Du måste själv sköta om din försörjning 

i Finland och bör ha 6 720 euro/år till ditt 
förfogande. Privat försäkring krävs också.

Du har rätt till utbildningsinstans-
ens tjänster, som Studenthälsan

Har du studieplats som 
leder till examen?

Du beviljas 
uppehålls-
tillstånd på 

basis av 
studierna.

Du flyttar till Finland 
efter kärleken

Är du gift, har 
en registrerad 
partner eller 

har barn 
tillsammans 

med en 
finländare?

Du behöver 
inget 

uppehålls-
tillstånd.

Du behöver 
inget 

uppehålls-
tillstånd.

Har du varit 
i Finland 
i snart tre 
månader?

Har du bevis på att ni 
varit samboende i 
minst två år eller att 
du är förälder?

Du kommer från ett 
annat EU-/Efta-land 

för att studera, arbeta 
eller flytta ihop din 
finländska partner?

Du kommer från ett 
nordiskt land för att 
studera, arbeta eller 
flytta ihop med din 
finländska partner?

Kom ihåg att registrerera din 
uppehållsrätt hos polisen senast då. 

Om du inte är här för att studera 
arbeta eller bo med finsk familj 

krävs en redogörelse för hur du 
försörjer dig. 

Är du ett barn 
i läropliktsålder?

Under tiden du 
väntar på beslut får 
du sporadiska 
språkkurser på 
center och nödvän-
dig hälsovård.

Du har redan fått 
flyktingstatus av 
UNHCR och kommer 
direkt till Finland. Du får 
en kommunplats enligt 
överenskommelse 
mellan NTM-central 
och kommunen.
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Du väntar på 
uppehållstillstånd. 
Enligt Migri är 
genomsnittliga 
väntetiden 6 
månader just nu. 

Har du fått ett 
uppehållstillstånd 

längre än 1 år?

Då har du inte rätt 
att stanna i Finland.

Kommunen 
som tar 
emot dig 
ordnar 
boende.

Du kan nu välja 
ditt boende själv.

Du får gå i förskola och 
skola. Vanligtvis börjar 

barnen i finsk skola 
eftersom det är oklart 

om de får stanna i 
kommunen eller ska 

flytta vidare.

Har du 
hittat ett 

jobb? 

EU-MEDBORGARE

Redan på 
mottagnings-

centraler i två-
språkiga kommuner 

borde du få veta 
om möjligheten 
att välja svenska

När din integrationsplan görs kan 
du välja integration på svenska om 
du är i en region som erbjuder 
svensk integrationsutbildning.

Du väljer själv vilket 
språk du vill lära dig. 
Du kan läsa svenska eller 
finska  till exempel vid 
din skola eller på Arbis. 
Du har dock inte rätt till 
integrationsutbildning.

Du väljer själv vilket 
språk du vill lära dig. 
Du har dock inte 
rätt till integrations-
utbildning

När du fått uppehållstillstånd får du nu 
vänta på kommunplats och flytt till en 
kommun. Du kan också flytta självständigt 
men ska hitta tjänster och bostad själv. 
Om du är barn bor du på familjegrupphem.

Du 
väljer själv 

vilket språk du vill 
lära dig. Språkvalet 
kommer möjligtvis 

enligt vilket språk din 
partner talar. Du har 
rätt till integrations-
utbildning om du är 

arbetslös.

Handledaren 
i kommunen har en 
avgörande roll att 
ge information om 
båda språken.

Många kommuner väljer 
att integrera kvotflykting-

ar på finska eftersom 
sannolikheten är stor att 

de flyttar till större, 
finskspråkiga kommuner.

När din integrationsplan 
görs kan du välja integra-
tion på svenska om du är 
i en region som erbjuder 
svensk integrationsutbild-
ning

Humanitär invandring

Humanitär invandring

Du får 
inte stanna 
i landet.

Du får inte 
stanna 
i landet.

Du beviljas 
uppehålls-

tillstånd på basis 
av familjeband

Du kan nu registrera
dig hos magistraten
för att bli fullvärdig
kommunmedlem. 
Då har du rätt till 

FPA:s tjänster 
samt till hälso- 
och sjukvård.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Du är redo att 
bosätta dig i 

kommunen och 
börja arbeta.

Infografiken baserar sig på uppgifter från Migrationsverket och Polisen och är delvis förenklad. Om du vill veta detaljer besök migri.fi, polisen.fi, magistraten.fi och fpa.fi

Du kan nu registrera
dig hos magistraten
för att bli fullvärdig
kommunmedlem. 
Då har du rätt till 

FPA:s tjänster 
samt till hälso- 
och sjukvård.

Du kan nu registrera
dig hos magistraten
för att bli fullvärdig
kommunmedlem. 
Då har du rätt till 

FPA:s tjänster 
samt till hälso- 
och sjukvård.

Du kan nu registrera
dig hos magistraten
för att bli fullvärdig
kommunmedlem. 
Då har du rätt till 

FPA:s tjänster 
samt till hälso- 
och sjukvård.


