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Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaus - viranomaiset
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Tämän prosessikaavion tavoitteena on opastaa maahanmuuttaja-asiakas oikean viranomaasen luo.
Viranomainen käsittelee asiat tapauskohtalsesti. Henki äkohtainen käynti on pakoi inen.

1. Kolmannen maan kansalaiset, joli a ei ole oleskeluolkeutta toisessa FU —maassa
Cc mannen maa kansalainen saapuu ensinima stå kertaa Suomeen pääsaantolsest joko vilsumilla t o es eluluvalla joka
on saatu kotimaassaan. Jos oleske u jatkuu. 1. oleskelulupaa taijatko-oleskelulupaa haetaan Poflsiita.
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2 EU/ETA-kansa alset
EU A -kansalaiset voivat oleske a ja tehda työta S omessa vapaasti enint.aan 3 kuukautt& Ta a a teen heidan on
re eröltavä oleskeluolkeutensa.
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