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Mer information på webben
Grundläggande information om Finland www.lifeinfinland.fi
Migrationsverket www.migri.fi
Magistraterna www.maistraatit.fi
Polisen www.polisen.fi
FPA och Skatteförvaltningen www.intofinland.fi
Arbets- och näringstjänster www.te-tjanster.fi
Infobanken www.infopankki.fi
Utrikesministeriet www.formin.fi
Studera i Finland www.studyinfinland.fi
Offentliga tjänster på webben www.suomi.fi
Medborgarrådgivning www.medborgarradgivning.fi, tfn 0295 000

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET
Broschyren har tagits fram av inrikesministeriet med stöd
från Europeiska socialfonden 2011. Den har uppdaterats
vid arbets- och näringsministeriet 2013.

VÄLKOMMEN TILL FINLAND
GRUNDLÄGGANDE INFORMATION OM FINLAND
I denna broschyr finns kortfattad information för
personer som flyttar till Finland. Mer information
finns på www.lifeinfinland.fi.

FLYTTA TILL FINLAND? HUR KOMMER JAG I GÅNG?

BEHÖVER DU UPPEHÅLLSTILLSTÅND?

När du har flyttat till Finland behöver du först tänka på följande:

EU-medborgare samt medborgare i ett EES-land eller Schweiz

1. Bostad

Nordiska medborgare har rätt att vistas och arbeta i Finland.
Om du vistas över sex (6) månader i Finland måste du registrera
dig vid magistraten. Även EU-medborgare och medborgare i
EES-länderna eller Schweiz har uppehållstillstånd i Finland. Om
du vistas över tre (3) månader i Finland måste du registrera dig vid
polisinrättningen.

Skaffa dig en bostad. Du kan inte registrera dig som bosatt i Finland
om du inte har en adress.

2. Magistraten

Registrera dig som bosatt i Finland vid magistraten. Därifrån får du
även din personbeteckning.

3. Telefon

Eftersom de allmänna telefonerna är så få, är det bäst att skaffa en
mobiltelefon. På grund av garantiavgiften kan det vara dyrt för en
utlänning att öppna ett mobilabonnemang. Du kan köpa en prepaidanslutning från teleoperatörens butik eller från R-kioskerna.

4. Bankkonto

Öppna ett bankkonto, för i Finland betalas lönen till banken.
Även sociala förmåner, som till exempel utkomststöd, betalas
på bankkontot. För att kunna öppna ett bankkonto behöver du
pass eller identitetsbevis.

Andra än EU-medborgare och nordiska medborgare
Om du tänker vistas i Finland över tre (3) månader behöver du
uppehållstillstånd. Du ansöker om uppehållstillståndet vid Finlands beskickning i ursprungslandet eller vid polisen i Finland. Som återflyttare
kan du få uppehållstillstånd om du kan bevisa att du är av finländsk
härkomst. Om din familj eller en familjemedlem redan bor i Finland kan
du få uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband. Det finns
olika slags uppehållstillstånd för till exempel arbete och studier. Vänd
dig till Migrationsverket (www.migri.fi) eller polisen (www.polisen.fi) om
du har frågor.

5. Ta reda på om du har rätt till socialskydd

FPA ansvarar för socialskyddet för personer som är bosatta i Finland.
Du får rätt till socialskydd i Finland om du flyttar till landet permanent.
Du får även rätt till det om du arbetar i Finland. Arbetet måste vara
i minst 4 månader och minimikraven för arbete måste uppfyllas.
Socialskyddet omfattar sjukförsäkring. Du kan också ha rätt till andra
förmåner om du har rätt till socialskydd i Finland. Du kan till exempel
få familjeförmåner, om du uppfyller villkoren för det. Du måste själv
ansöka om socialskydd från FPA. FPA fattar beslut och beställer
automatiskt ett FPA-kort åt dig om du har rätt till sjukförsäkring. Be om
hjälp på FPA:s kontor eller ring deras telefontjänst. Bekanta dig också
med FPA:s webbplats www.fpa.fi.

VAR HITTAR JAG BOSTAD?
Både hyres- och ägarbostäder annonseras ut i dagstidningar och på
webben. Du kan antingen hyra en bostad från en privatperson
eller kommunen.
När du hyr en bostad måste du skriftligen komma överens med
hyresvärden om hyrestiden och hyran i hyresavtalet. Du måste
också betala en hyresgaranti som motsvarar högst tre månaders
hyra. Du får tillbaka hyresgarantin när du flyttar ut.

6. Skattekort

Skattekortet får du från skattebyrån. Du behöver det för lön och andra
inkomster. När du ansöker om skattekort ska du ha pass eller identitetsbevis med dig.

7. Söka jobb

Om du inte har ett jobb kan du anmäla dig som arbetssökande vid
arbets- och näringsbyrån (TE-byrån). I Finland har du rätt till utkomstskydd för arbetslösa om du är arbetslös. Arbets- och näringsbyrån
ordnar kurser i finska och svenska för jobbsökande.

8. Språkstudier

Anmäl dig genast till en kurs i finska eller svenska. Det kan vara kö till
kurserna. Det är lättare att hitta jobb om du kan språket. Du kan också
studera finska och svenska självständigt till exempel på webben på
adressen www.kotisuomessa.fi.

Kom ihåg!

Kontrollera om du måste registrera dig som bosatt i Finland vid
magistraten eller polisinrättningen.
Läs mera på www.asuminen.fi och www.lifeinfinland.fi

HJÄLP MED INTEGRATION OCH SPRÅKSTUDIER
Du har rätt till tjänster som hjälper dig att integreras i Finland
efter flytten. Du får rådgivning av myndigheterna eller arbetsoch
näringsbyrån i din hemkommun. Till exempel görs en inledande
kartläggning där dina kunskaper, din livssituation och ditt
behov av utbildning och en integrationsplan fastställs.
Din integrationsplan görs utifrån den inledande kartläggningen.
Den individuella integrationsplanen omfattar i allmänhet språkstudier
och vid behov även andra tjänster. Du kan eventuellt
beviljas integrationsstöd för att trygga din försörjning så länge duhar en
giltig integrationsplan.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Finland har en omfattande allmän hälso- och sjukvård. Det finns
till exempel en hälsovårdscentral i varje kommun. Barnrådgivningstjänsterna är gratis liksom även de flesta läkartjänster för personer under 18
år. I regel omfattas alla som är fast bosatta i Finland av FPA:s
sjukförsäkring.
Du kan få ersättning för mediciner om du har rätt till sjukförsäkring.
Du kan också få ersättning för kostnader för privat hälsovård.
Ta reda på om du har rätt till sjukförsäkring och annat socialskydd
hos FPA (www.fpa.fi).
Kommunerna som ansvarar för social- och hälsovårdstjänsterna.
Du har vanligen rätt till dem om magistraten har gett dig en
hemort i Finland. Kom ihåg att många arbetsplatser har
företagshälsovård.

Nödsituationer
Det allmänna nödnumret är 112. Vänd dig dit för att kontakta
ambulans, polis eller brandkår.
Vid psykiska problem kan du få hjälp vid din hälsocentral.
Mer information finns även på www.e-mielenterveys.fi.
SOS-centralens utlänningsenhet, tfn 09 4135 050

