SUOMI

Tervetuloa
Suomeen

Perustietoa asumisesta ja oleskelusta Suomessa

Muutto Suomeen?
Miten pääsen alkuun?
Hoida nämä asiat, kun olet
muuttanut Suomeen.
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Asunto
Hanki itsellesi asunto. Et voi rekisteröidä itseäsi Suomessa asuvaksi henkilöksi, jos sinulla ei ole osoitetta. Vuokra- ja omistusasuntoja voit etsiä sanomalehdistä ja internetistä. Asunnon voit
vuokrata esimerkiksi yksityiseltä henkilöltä, yritykseltä tai kunnalta.
Kun sinulla on asunto, sinun kannattaa ottaa myös kotivakuutus.

Henkilötunnus ja kotikunta
Käy kotipaikkasi maistraatissa, kun olet muuttanut Suomeen.
Maistraatista saat henkilötunnuksen, jos et ole hakenut sitä oleskeluluvan yhteydessä. Maistraatti selvittää, voidaanko sinulle rekisteröidä kotikunta. Kun sinulla on kotikunta, voit käyttää kotikuntasi
palveluja.

Työ
Ilmoittaudu TE-toimistoon (Työ- ja elinkeinotoimisto) työnhakijaksi,
jos sinulla ei ole työtä. TE-toimisto auttaa sinua työllistymisessä. Etsi
myös itse aktiivisesti työpaikkaa esimerkiksi internetistä ja sanomalehdistä. Voit myös olla suoraan yhteydessä työnantajiin.

Internet ja puhelin
Hanki oma matkapuhelin. Saat suomalaisen puhelinnumeron, kun
ostat Suomessa puhelinliittymän. Prepaid-liittymän voit ostaa R-kioskista, internetistä tai teleoperaattorin kaupasta. Voit hoitaa monet
asiat Suomessa myös internetin välityksellä.
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Pankkitili
Avaa pankkitili. Suomessa palkka ja Kelan tuet maksetaan pankkitilille. Tarvitset passin tai henkilötodistuksen pankkitilin avaamista
varten.

Suomen ja ruotsin kieli
Hae suomen tai ruotsin kielen kurssille, jos et osaa kieltä. Voit
joutua odottamaan paikkaasi kurssille. Voit opiskella suomea ja ruotsia myös internetissä. Jos olet työ- ja elinkeinotoimiston asiakas,
voit päästä suomen tai ruotsin kielen kurssille TE-toimiston kautta.

Sosiaaliturva ja terveydenhuolto
Tarkista Kelasta kuulutko Suomen sosiaaliturvaan. Pääsääntö
on, että Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt, jotka asuvat
Suomessa vakinaisesti. Kuulut yleensä Suomen sosiaaliturvan ja
sairausvakuutuksen piiriin muuttohetkestä lähtien. Voit kuulua sosiaaliturvaan myös silloin, jos työskentelet Suomessa. Työn täytyy
kestää vähintään 4 kuukauden ajan (18 tuntia viikossa) ja palkan
pitää olla työehtosopimuksen mukainen. Kela lähettää sinulle postitse päätöksen sosiaaliturvaan kuulumisesta. Jos päätös on myönteinen, sinulle lähetetään Kela-kortti eli sairausvakuutuskortti. Pyydä
Kelaa myös tarkistamaan oikeutesi saada sairaanhoitoa Suomessa
ja ulkomailla.

Verokortti
Hanki verokortti verotoimistosta. Ota mukaan henkilötodistus, kun
haet verokorttia. Voit hakea verokorttia, kun tiedät tulevan palkkasi
tai muut tulosi. Jatkossa voit tilata verokortin verkossa tai puhelimitse.
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Tarvitsenko oleskeluluvan?
Pohjoismaiden kansalaiset
Pohjoismaiden kansalaisena sinulla on oleskelu- ja työskentelyoikeus Suomessa. Tee
muuttoilmoitus viikon kuluessa muuttopäivästä ja rekisteröidy henkilökohtaisesti oman
kotipaikkasi maistraatissa.

EU- tai Eta-maiden tai Sveitsin
kansalaiset
Et tarvitse oleskelulupaa, jos olet EU- tai
Eta-maiden tai Sveitsin kansalainen. Jos jäät
Suomeen yli kolmeksi (3) kuukaudeksi, rekisteröi oleskelusi Maahanmuuttovirastossa 3
kuukauden kuluessa muuttopäivästä ja sen
jälkeen henkilökohtaisesti oman kotipaikkasi
maistraatissa.

Muut kuin EU-, Eta- tai
Pohjoismaiden kansalaiset
Tarvitset oleskeluluvan, jos haluat tulla Suomeen yli kolmeksi (3) kuukaudeksi. Hae oleskelulupaa lähtömaasta Suomen edustustosta
tai Suomessa Maahanmuuttovirastosta. Hae
ensimmäistä oleskelulupaa ennen kuin tulet
Suomeen. Voit hakea lupaa verkossa Enter
Finland -palvelun kautta.

Paluumuuttajat
Paluumuuttajana voit saada oleskeluluvan,
kun sinulla on suomalaiset sukujuuret tai
läheinen yhteys Suomeen.

Lisätietoja:
Maahanmuuttovirasto
www.migri.fi
Maahanmuuttoviraston asiointi verkossa,
oleskelulupa
www.enterfinland.fi
Maistraatit
www.maistraatti.fi

Mistä saan apua
kotoutumiseen,
työllistymiseen ja kielen
opiskeluun?
Kotoutuminen tarkoittaa muun muassa sitä,
että asetut Suomeen ja opit tietoja ja taitoja,
joita tarvitset suomalaisessa yhteiskunnassa.
Suomessa on erilaisia palveluita, jotka auttavat sinua kotoutumaan, työllistymään ja oppimaan kieltä. On tärkeää, että edistät myös
itse aktiivisesti kotoutumistasi.
TE-toimisto (Työ- ja elinkeinotoimisto) tai
kunta tekee sinulle alkukartoituksen, jossa
selvitetään esimerkiksi koulutuksesi, työkokemuksesi ja kielitaitosi. Jos tarvitset tukea
kotoutumiseen, sinulle tehdään alkukartoituksen jälkeen kotoutumissuunnitelma.
Kotoutumissuunnitelma on tehtävä viimeistään kolmen (3) vuoden kuluttua siitä, kun
olet saanut ensimmäisen oleskeluluvan tai
oleskeluoikeutesi on rekisteröity.
TE-toimisto tai kunta ohjaa sinut tarvittaessa kotoutumiskoulutukseen. Koulutukseen
kuuluu suomen tai ruotsin kielen opiskelua
sekä suomalaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin ja työelämään tutustumista. Lisäksi koulutukseen voi kuulua muita opintoja ja työharjoittelua.
TE-toimisto, Kela tai kunta selvittää oikeutesi
saada työttömyysetuutta tai toimeentulotukea kotoutumissuunnitelman ajalta.

Lisätietoja:
Työ- ja elinkeinopalvelut
www.te-palvelut.fi
Tarkista myös oman kuntasi
kotoutumispalvelut.
Kielen opiskelu
www.kotisuomessa.fi
www.finnishcourses.fi
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Jos sairastun?

Hätätilanteessa

Voit käyttää julkisia terveyspalveluita, jos
sinulla on kotikunta Suomessa. Lisäksi
monella työpaikalla on käytössä työterveyshuolto. Jos sinulla ei ole kotikuntaa, Kela voi
selvittää oikeutesi julkisiin terveyspalveluihin.
Jos sinulla ei ole niihin oikeutta, voit varata
ajan yksityiseltä lääkäriasemalta.

Suomessa hätänumero on 112. Soita numeroon vain kiireellisissä hätätilanteissa, kun
henki, terveys, omaisuus tai ympäristö on
vaarassa. Jos on tarpeen, hätäkeskusta auttaa tulkkipalvelu.

Jos asut Suomessa vakinaisesti, kuulut
yleensä sairausvakuutukseen ja voit saada korvausta yksityisen terveydenhuollon ja
lääkkeiden kustannuksista. Korvauksia voi
saada myös ulkomailla annetusta hoidosta.
Voit hakea Kelasta myös eurooppalaista sairaanhoitokorttia.
Mielenterveyden ongelmiin voit hakea apua
omalta terveysasemaltasi.
Jos tarvitset apua kiireesti, voit ottaa yhteyttä
lähimpään päivystävään terveyskeskukseen
tai sairaalaan.

Lisätietoja:
Kela
www.kela.fi
Mielenterveysseura
www.mielenterveysseura.fi
Kriisipalvelu ulkomaalaisille:
Puhelin (09) 4135 0501
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Lisätietoja
Perustietoa Suomesta
ww.lifeinfinland.fi
Infopankki – Suomi sinun kielelläsi
www.infopankki.fi
Asuminen
www.asuminen.fi
Maistraatit
www.maistraatti.fi
Maahanmuuttovirasto
www.migri.fi
Kela
www.kela.fi
Verohallinto
www.vero.fi
Työ- ja elinkeinopalvelut
www.te-palvelut.fi
Kielen opiskelu
www.kotisuomessa.fi
www.finnishcourses.fi
Ulkoasiainministeriö
www.formin.fi
Opiskelu Suomessa
www.studyinfinland.fi
Julkiset palvelut verkossa
www.suomi.fi
Kansalaisneuvonta
www.kansalaisneuvonta.fi
Puhelin 029 5000

TEM esitteet 1/2018, suunnittelu Sissy Oy, paino Grano Oy 6/2018
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Perustietoa Suomesta on työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskuksen
tuottama tietopaketti, joka on tehty yhteistyössä Infopankin kanssa. Versio 1/2018.

