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Hoida nämä asiat, kun olet  
muuttanut Suomeen.

Muutto Suomeen? 
Miten pääsen alkuun?
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Asunto
Hanki itsellesi asunto. Et voi rekisteröidä itseäsi Suomessa asu-
vaksi henkilöksi, jos sinulla ei ole osoitetta. Vuokra- ja omistus-
asuntoja voit etsiä sanomalehdistä ja internetistä. Asunnon voit 
vuokrata esimerkiksi yksityiseltä henkilöltä, yritykseltä tai kunnalta. 
Kun sinulla on asunto, sinun kannattaa ottaa myös kotivakuutus.

Henkilötunnus, kotikunta ja henkilökortti
Hanki henkilötunnus. Saat henkilötunnuksen, kun tietosi rekiste-
röidään väestötietojärjestelmään. Voit saada henkilötunnuksen, jos 
oleskelet laillisesti Suomessa ja rekisteröinnille on peruste. Henki-
lötunnuksen myöntää Digi- ja väestötietovirasto (DVV), Verohallinto 
verotusta varten tai Maahanmuuttovirasto oleskelulupapäätöksen 
tai oleskeluoikeuden rekisteröinnin yhteydessä. DVV selvittää, voi-
daanko sinulle rekisteröidä kotikunta. Kun sinulla on kotikunta, voit 
käyttää kotikuntasi palveluja. Hae henkilökorttia poliisin asiointi-
palvelussa. Henkilökortti on henkilöllisyyden osoittava kuvallinen 
asiakirja, joka voidaan myöntää Suomen kansalaiselle tai Suomessa 
oleskelevalle ulkomaalaiselle.

Työ
Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) tai kotikuntasi 
työllisyyspalveluihin 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-ki-
oskista, internetistä tai teleoperaattorin kaupasta. Voit hoitaa monet 
asiat Suomessa myös internetin välityksellä.
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Pankkitili
Avaa pankkitili. Suomessa palkka ja muut maksut maksetaan pank-
kitilille. Tarvitset passin tai henkilötodistuksen pankkitilin avaamista 
varten.

Suomen ja ruotsin kieli
Hae suomen tai ruotsin kielen kurssille, jos et osaa kieltä. Voit 
opiskella suomea ja ruotsia myös internetissä. Voit päästä suomen 
tai ruotsin kielen kurssille myös TE-toimiston tai kunnan asiakkuu-
den kautta.

Sosiaaliturva
Ota yhteys Kelaan, jos haluat hakea Kelan etuuksia tai Kela-kort-
tia. Kela tukee ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Voit saada Kelan 
etuuksia, jos asut vakinaisesti Suomessa tai teet töitä niin, että 
vähimmäistuloraja täyttyy. Kela selvittää oikeutesi sosiaaliturvaan 
samalla, kun haet jotain etuutta tai Kela-korttia. Kela-kortilla voit 
saada korvausta reseptilääkkeistä sekä yksityisen terveydenhuol-
lon kustannuksista.

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 puheli-
mitse.
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Tarvitsenko oleskeluluvan?

Pohjoismaiden kansalaiset
Pohjoismaiden kansalaisena sinulla on oles-
kelu- ja työskentelyoikeus Suomessa. Käy 
henkilökohtaisesti Digi- ja väestötietoviras-
tossa, jos sinulla ei ole henkilötunnusta tai jos 
haluat saada kotikunnan Suomesta.

EU-maan, Liechtensteinin tai 
Sveitsin kansalaiset
Et tarvitse oleskelulupaa Suomeen, jos olet 
EU-maan, Liechtensteinin tai Sveitsin kansa-
lainen. Jos jäät Suomeen yli 3 kuukaudeksi, 
rekisteröi oleskelusi Maahanmuuttovirastos-
sa 3 kuukauden kuluessa muuttopäivästä.

EU-kansalaisen perheenjäsenet
Rekisteröi oleskeluoikeutesi, jos olet EU-kan-
salaisen perheenjäsen ja olet myös itse 
EU-kansalainen. Hae EU-kansalaisen per-
heenjäsenen oleskelukorttia, jos olet EU-kan-
salaisen perheenjäsen, mutta et itse ole 
EU-kansalainen.

Muut kuin EU:n, Liechtensteinin, 
Sveitsin tai Pohjoismaiden kansa-
laiset
Tarvitset oleskeluluvan, jos haluat tulla Suo-
meen yli 3 kuukaudeksi. Hae oleskelulu-
paa 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 ja asiointi 
verkossa
www.migri.fi 
www.enterfinland.fi

Digi- ja väestötietovirasto
www.dvv.fi

Saat DVV:n verkkosivuilta tietoa siitä, miten 
voit tallentaa osoitteesi ja henkilötietosi 
väestötietojärjestelmään. 

Mistä saan apua 
kotoutumiseen, 
työllistymiseen ja kielen 
opiskeluun?

Voit saada erilaisia palveluita, jotka aut-
tavat sinua kotoutumaan, työllistymään ja 
oppimaan suomea tai ruotsia. Kotoutumi-
nen edellyttää myös omaa aktiivisuuttasi ja 
yhteiskunnan vastaanottavuutta.

Työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) tai 
kunta selvittää alkukartoituksessa esimer-
kiksi koulutuksesi, työkokemukseksi ja kie-
litaitosi. Jos tarvitset tukea kotoutumiseen, 
TE-toimisto tai kunta tekee sinun kanssasi 
sinulle kotoutumissuunnitelman. Se on teh-
tävä viimeistään 3 vuoden kuluttua siitä, kun 
olet saanut ensimmäisen oleskeluluvan tai 
oleskeluoikeutesi on rekisteröity.

TE-toimisto tai kunta ohjaa sinut tarvittaes-
sa kotoutumiskoulutukseen. Koulutukseen 
kuuluu kielen opiskelua sekä yhteiskuntaan, 
kulttuuriin ja työelämään tutustumista. Lisäk-
si koulutukseen voi kuulua muita opintoja ja 
työharjoittelua.

TE-toimisto, Kela tai kunta selvittää oikeutesi 
saada työttömyysetuutta tai toimeentulotu-
kea kotoutumissuunnitelman ajalta.

Lisätietoja:

Työ- ja elinkeinopalvelut
www.te-palvelut.fi

Tarkista oman kuntasi kotoutumispalvelut 
kunnan verkkosivuilta tai palvelupisteestä.

Kielen opiskelu
www.kotisuomessa.fi 
www.finnishcourses.fi

http://www.migri.fi
http://www.enterfinland.fi
http://www.dvv.fi
http://www.te-palvelut.fi
http://www.kotisuomessa.fi
http://www.finnishcourses.fi
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Jos sairastun?

Voit käyttää julkisen terveydenhuollon pal-
veluita, jos sinulla on kotikunta Suomessa. 
Jos sinulla ei ole kotikuntaa, Kela voi selvittää 
oikeutesi julkiseen terveydenhuoltoon työs-
kentelyn perusteella. Lisäksi monella työpai-
kalla on käytössä työterveyshuolto.

Jos asut Suomessa vakinaisesti, kuulut 
yleensä sairausvakuutukseen ja voit saa-
da korvausta yksityisen terveydenhuollon ja 
lääkkeiden kustannuksista. Korvauksia voi 
saada myös ulkomailla annetusta hoidosta. 
Voit hakea Kelasta myös eurooppalaista sai-
raanhoitokorttia. 

Mielenterveyden ongelmiin voit hakea apua 
omalta terveysasemaltasi.

Jos tarvitset apua kiireesti, voit ottaa yhteyttä 
lähimpään päivystävään terveyskeskukseen 
tai sairaalaan.

Lisätietoja:

Kela
www.kela.fi

Mieli ry
www.mieli.fi

Hätätilanteessa

Suomessa hätänumero on 112. Soita nume-
roon vain kiireellisissä hätätilanteissa, kun 
henki, terveys, omaisuus tai ympäristö on 
vaarassa. Jos on tarpeen, hätäkeskusta aut-
taa tulkkipalvelu.

http://www.kela.fi
http://www.mieli.fi
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Lisätietoja

Tervetuloa Suomeen
www.tem.fi/tervetuloa-suomeen

InfoFinland
www.infofinland.fi

Asuminen
www.asuminen.fi

Digi- ja väestötietovirasto
www.dvv.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

Ulkoministeriö
www.um.fi

Opiskelu Suomessa
www.studyinfinland.fi

Julkiset palvelut verkossa
www.suomi.fi

Kansalaisneuvonta
www.kansalaisneuvonta.fi 
Puhelin 029 5000
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Tervetuloa Suomeen on työ- ja elinkeinoministeriön tuottama tietopaketti, jonka 
toteuttamisesta vastaavat ministeriön kotoutumisen osaamiskeskus ja Helsingin 

kaupungin infoFinland.fi-toimitus. (versio 1/2022).

Perustietoa asumisesta ja oleskelusta suomessa

http://infoFinland.fi
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