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EU-lontoolaisten 
verkkopalvelu 
 

Pormestari Sadiq Khan on vakuuttanut Lontoossa asuvien 
EU-kansalaisten olevan tervetulleita ja kuuluvan 
pääkaupunkiin.  
 
Verkkopalvelumme antaa EU-kansalaisille ja heidän 
perheilleen tarpeellista tietoa siitä, miten he voivat jatkaa 
elämää Lontoossa Iso-Britannian EU-eron jälkeen.  
 
Palvelun tarkoitus on antaa selkeää ja puolueetonta tietoa 
sekä tarvittaessa myös tukea ja neuvoja. Sivustoa 
päivitetään tarvittaessa.  
 
Haluatko pysyä ajan tasalla? Tilaa sähköpostikirje. 
 
 
 

https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/sign-me-eu-londoner-updates
https://www.london.gov.uk/sign-me-eu-londoner-updates
https://www.london.gov.uk/sign-me-eu-londoner-updates


 
 

 

Miten brexit vaikuttaa Lontoossa asuviin EU-

kansalaisiin? 

Iso-Britannia äänesti EU-eron puolesta kesäkuussa 2016. Olemme koonneet 
vastauksia yleisimpiin kysymyksiin siitä, mitä brexit tarkoittaa ja miten se vaikuttaa 
sinun elämääsi Lontoossa. 
 

Mitä brexit tarkoittaa? 
Brexit-sana on vakiintunut kuvaamaan Iso-Britannian EU-eroa koskevaa prosessia, josta 
äänestettiin 23.6.2016 kansanäänestyksessä.  
 
Pääministeri Theresa May antoi maaliskuussa 2017 virallisen eroilmoituksen EU:lle. Tästä 
käytetään ilmaisua artikla 50. Artikla 50:n toimeenpaneminen merkitsi kahden vuoden 
neuvotteluajan alkamista, jonka aikana Iso-Britannia ja EU sopisivat erosopimuksen 
ehdoista sekä siitä, millainen suhde Iso-Britannian ja EU:n välille muodostuisi 
tulevaisuudessa.  
 
Iso-Britannia liittyi Euroopan Unioniin vuonna 1973. Useat lait, sopimukset ja 
menettelytavat Iso-Britanniassa perustuvat siihen, että maa on ollut EU:n pitkäaikainen 
jäsen. Nämä lait, sopimukset ja käytännöt tulee nyt korvata, sillä EU-laki ja -säädökset 
eivät päde Iso-Britannian erotessa EU:sta. Tästä syystä tarvittavat lait ja säädökset tulee 
kirjata Iso-Britannian lakiin.  
 

Miten brexit muuttaa EU-lontoolaisten elämää? 
Taustasta ja kansalaisuudesta riippumatta lontoolaiset ovat joustavia ja kekseliäitä. He 
kykenevät sopeutumaan muutoksiin ja tarttuvat mielellään uusiin mahdollisuuksiin. Kaikki 
muutos ei kuitenkaan ole toivottua, helppoa tai tapahdu hallitusti.  
 
Mitä tahansa ajattelet Iso-Britannian EU-erosta, se vaikuttaa elämääsi Lontoossa. Jos olet 
EU-jäsenmaan (EU27), ETA-maan (Norja, Liechtenstein ja Islanti) tai Sveitsin kansalainen 
ja aikaisemmin voinut asua Lontoossa vapaan liikkuvuuden turvin, brexit tuo muutoksia 
aiempaan oleskeluoikeuteesi. Iso-Britannian hallitus ja EU ovat kuitenkin neuvotelleet 
uudenlaisen oleskeluoikeuden maassa asuville eurooppalaisille. Pysyvä oleskeluoikeus 
(ns. settled status) mahdollistaa asumisen ja työnteon jatkamisen keskeytyksettä brexitin 
jälkeen.  
 
Iso-Britanniassa elävien EU27-maiden kansalaisten tulee hakea oleskeluoikeutta EU-
kansalaisten rekisteröintijärjestelmässä. Palvelua valvoo Iso-Britannian sisäministeriö.  
 



 

 

Lontoon pormestarilla ei ole EU-kansalaisten rekisteröintiä tai oleskelua koskevaa 
lainsäädäntöoikeutta, vaan vastuu asiasta kuuluu Iso-Britannian hallitukselle. Pormestari 
haluaa kuitenkin varmistaa, että Lontoossa asuvat EU:n, ETA-maiden ja Sveitsin 
kansalaiset voivat jatkossakin olla osa hienoa kaupunkiamme, samoin kuin ne EU:n 
ulkopuolisten maiden kansalaiset, joiden oikeus asua Iso-Britanniassa on sidoksissa EU-
perheenjäseneen.  
 
Tämän sivuston tarkoitus on antaa sinulle selkeää ja puolueetonta tietoa siitä, miten EU-
ero koskee sinua. Lontoon kaupungilla ei ole valtuuksia antaa oikeudellista neuvontaa. 
Tämä koskee myös EU-lontoolaisten verkkopalvelua.  
 

Millainen on EU:n ja Iso-Britannian suhde tulevaisuudessa?  
Neuvottelut tulevaisuudesta ovat vielä kesken. Mediassa on käsitelty laajasti erilaisia 
mahdollisuuksia, ja erityistä huomiota on saanut EU-ero ilman sopimusta, ns. no deal -
vaihtoehto. Iso-Britannian mahdollisella no deal -erolla olisi vakavia seurauksia paitsi 
yrityksille, myös muille organisaatioille ja yksilöille, joiden toimintaa turvaavat EU-
säädökset ja muut EU-sopimuksissa sovitut järjestelyt ja säännöt.  
 
Sekä Iso-Britannia että EU ovat ilmoittaneet haluavansa välttää tilannetta, jossa Iso-
Britannia lähtisi EU:sta vailla sopimusta. Molemmat osapuolet ovat myös vakuuttaneet, 
että nykyisten EU27-kansalaisoikeuksien (oleskeluoikeus, oikeus työn tekoon) suojelu on 
ensisijaisen tärkeää riippumatta siitä, miten EU-ero tapahtuu. Tämä koskee myös 
Euroopassa eläviä Iso-Britannian kansalaisia.  
 
Iso-Britannian hallitus haluaa antaa EU-kansalaisille mahdollisuuden hakea 
oleskeluoikeutta EU-kansalaisten rekisteröintijärjestelmässä riippumatta siitä, mikä EU-
neuvottelujen tulos on. Hallituksen ‘Statement of Intent’ (julkaistu 21.6.2018): 
 
”Kansalaisoikeuksien turvaaminen on ollut etusijalla sopimusneuvotteluissa EU:n kanssa. 
Tästä osoituksena olemme päässeet sopuun EU:n kanssa ja tulemme turvaamaan Iso-
Britanniassa asuvien EU-kansalaisten oikeudet sekä Euroopassa elävien Iso-Britannian 
kansalaisten oikeudet. Iso-Britanniassa asuvat EU-kansalaiset ja heidän 
perheenjäsenensä voivat jäädä ja jatkaa elämäänsä Iso-Britanniassa. Heillä tulee olemaan 
samat mahdollisuudet tehdä työtä, opiskella sekä sama oikeus sosiaaliturvaan ja julkisiin 
palveluihin kuin mitkä heillä olivat ennen EU-eroa. Ulkomailla asuvilla nykyisillä 
perheenjäsenillä on jatkossakin samat maahanmuutto-oikeudet kuin tälläkin hetkellä.” 
 
Iso-Britannian hallituksen ja EU:n neuvottelemassa sopimuksessa määritellään EU-eron 
ehdot. Tämä ns. erosopimus (withdrawal agreement) valmistui marraskuussa 2018. 
Sopimus määrittelee myös ne ehdot, joiden mukaan Iso-Britanniassa asuvien EU27-
kansalaisten sekä muualla EU:ssa asuvien Iso-Britannian kansalaisten oikeudet turvataan 
EU-eron jälkeen. Iso-Britannian parlamentin tulee kuitenkin hyväksyä tehty sopimus ennen 
kuin se voi astua voimaan. Parlamentin alahuone hylkäsi sopimuksen äänestyksessä 
15.1.2019, sillä se ei voinut hyväksyä tiettyjä erosopimuksen kohtia, kuten ehdotuksia 
Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajajärjestelyistä.  
 
Voidakseen varmistaa sopimuksen voimaantulon 29.3.2019 Iso-Britannian hallituksen 
tehtävänä on muokata sopimusta muutosehdotuksin siten, että sekä EU että Iso-Britannian 

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-statement-of-intent


 

 

parlamentti voivat hyväksyä sopimuksen. Useat kansanedustajat ovat ehdottaneet 
muutoksia sopimukseen, ja seuraava äänestys parlamentissa tapahtuu helmikuussa.  
 

Mitä vaikutuksia tällä kaikella on EU-lontoolaisten elämään? 
Voit jatkaa elämääsi Lontoossa kuten ennenkin Iso-Britannian erotessa EU:sta. 
Oleskeluoikeutesi Iso-Britanniassa säilyy, ja voit jatkaa työntekoa, käyttää palveluita ja 
terveydenhuoltoa kuten tälläkin hetkellä. Sinun tulee kuitenkin hakea uutta oleskelulupaa 
EU-kansalaisten rekisteröintijärjestelmässä. Tällä varmistetaan, että asut Iso-Britanniassa 
ja että sinulla on siihen oikeus. Uutta oleskelulupaa kutsutaan pysyväksi 
oleskeluoikeudeksi (ns. settled status) tai väliaikaiseksi, pysyvän oleskeluoikeuden 
mahdollistavaksi oleskeluoikeudeksi (ns. pre-settled status).   
 

Mitä vaikutuksia tällä kaikella on ETA-kansalaisten (Norja, Liechtenstein ja 
Islanti) ja Sveitsin kansalaisten elämään?  
Iso-Britannian hallitus on neuvotellut ja päättänyt ETA-maiden (Norja, Islanti, 
Liechtenstein) ja Sveitsin kansalaisten oikeuksista erikseen, yhdessä näiden maiden 
hallitusten kanssa. ETA-maiden ja Sveitsin kansalaisilla on EU-eron jälkeen samat 
oikeudet kuin EU27-maiden kansalaisilla. He voivat myös hakea pysyvää oleskeluoikeutta 
EU-kansalaisten rekisteröintijärjestelmässä 30.3.2019 alkaen.  
 

Mitä ovat EU-kansalaisten rekisteröintijärjestelmä ja uusi oleskeluoikeus? 
Vapaan liikkuvuuden turvaavat EU-säädökset eivät ole voimassa joulukuun 2020 jälkeen. 
Jos olet EU-kansalainen ja tahdot jäädä Iso-Britanniaan 31.12.2020 jälkeen, sinun on 
haettava uutta oleskeluoikeutta. Uusi oleskeluoikeus (settled status) takaa hyväksytyille 
hakijoille jatkuvan oleskeluoikeuden.  
 
Iso-Britannian hallitus ja sisäministeriö arvioivat, että suurin osa hakijoista tullaan 
hyväksymään. Hakemus voidaan kuitenkin hylätä, jos hakija on aikaisemmin tuomittu 
vakavasta rikoksesta. Tarvittavat ehdot pysyvän oleskeluoikeuden saamiseksi täyttyvät, 
jos olet jatkuvasti oleskellut Iso-Britanniassa viiden peräkkäisen vuoden ajan. Sinun tulee 
todistaa tämä EU-kansalaisten rekisteröintijärjestelmässä. Jos sinulla ei ole tarvittavia 
asiakirjoja todistamaan, että olet saapunut Iso-Britanniaan viimeistään 31.12.2020, voit silti 
hakea väliaikaista oleskeluoikeutta (pre-settled status). EU-kansaisille myönnettävä pre-
settled status oikeuttaa sinut hakemaan pysyvää oleskeluoikeutta heti, kun viisi vuotta 
jatkuvaa oleskelua täyttyy.  
 
Poikkeuksena ovat ne, joille on aikaisemmin myönnetty ns. pysyvä oleskelu -kortti 
(permanent residence) tai ns. pysyvä oleskelu -viisumi (indefinite leave to remain). 
Lisätietoa siitä, miten sinun tulee toimia, jos sinulla on jompikumpi edellä mainituista, 
löytyy sivustolta kohdassa ’Mitä jos minulla on jo pysyvään oleskeluun oikeuttava kortti tai 
viisumi?’ 
 
Antamamme ohjeistus perustuu erosopimuksessa luonnosteltuihin päivämääriin. 
Päivämäärät eroavat yllämainituista, jos Iso-Britannia eroaa EU:sta ilman sopimusta. 
Lisätietoa löytyy kohdasta, jossa käsitellään mahdollista eroa ilman sopimusta.   
 
 



 

 

Miksi sinun tulee hakea pysyvää oleskeluoikeutta tai pysyvään 
oleskeluoikeuteen johtavaa väliaikaista oleskeluoikeutta? 
Pysyvä oleskeluoikeus (settled status) turvaa oikeutesi jäädä Iso-Britanniaan sen jälkeen, 
kun 31.12.2020 alkava suoja-aika päättyy 30.6.2021. Viimeinen päivä, jolloin voi hakea 
pysyvää oleskeluoikeutta EU-kansalaisten rekisteröintijärjestelmässä, on 30.6.2021. 
 
Jos olet EU:n, ETA-maan tai Sveitsin kansalainen ja haluat jäädä Iso-Britanniaan 
31.12.2020 jälkeen, tarvitset pysyvän oleskeluoikeuden. Pysyvä oleskeluoikeus turvaa 
oikeutesi asua maassa, käyttää julkisia palveluita tai terveydenhuoltoa, opiskella tai 
vuokrata asunto.  
 
Myös ne EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset, joiden oikeus asua Iso-Britanniassa on 
sidoksissa perheenjäseneen, joka on EU-kansalainen, joutuvat hakemaan pysyvää 
oleskeluoikeutta.  
 

Kenen tulee hakea? 
Jos sinä ja perheenjäsenesi olette minkä tahansa EU27-maan kansalaisia ja oleskelette 
Iso-Britanniassa, teidän kaikkien tulee hakea pysyvää oleskeluoikeutta EU-kansalaisten 
rekisteröintijärjestelmässä. Myös ne EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset, joiden oikeus 
asua Iso-Britanniassa on sidoksissa perheenjäseneen, joka on EU-kansalainen, joutuvat 
hakemaan pysyvää oleskeluoikeutta. 
 
Tämä ei koske Irlannin kansalaisia eikä niitä EU-kansalaisia, joilla on voimassa oleva ns. 
pysyvä oleskelu -viisumi (indefinite leave to remain tai indefinite leave to enter the UK). He 
voivat kuitenkin hakea pysyvää oleskeluoikeutta.  
 
Henkilöiden, joilla on voimassa oleva pysyvä oleskelu -kortti, tulee vaihtaa tämä pysyvään 
oleskeluoikeuteen EU-kansalaisten rekisteröintijärjestelmässä, sillä kortti on voimassa vain 
31.12.2020 saakka. Lisätietoa löytyy kohdassa, jossa käsitellään hakukelpoisuutta.  
 
Iso-Britannian sisäministeriö on ilmoittanut, etteivät kaksoiskansalaiset, joilla on sekä Iso-
Britannian, että jonkin EU27-maan kansalaisuus, ole kelpoisia hakemaan pysyvää 
kansalaisuutta EU-kansalaisten rekisteröintijärjestelmässä. Tästä huolimatta, jos olet 
kaksoiskansalainen, erosopimus saattaa suojella joitakin nykyisistä oikeuksistasi. On 
esimerkiksi mahdollista, että perheenjäsenilläsi on oikeus asua Iso-Britanniassa, sillä 
esimerkiksi ns. lounes-kaksoiskansalaiset voivat hakea pysyvää oleskeluoikeutta.  
 

Oikeutesi rekisteröitynä EU-kansalaisena brexitin jälkeen  
Pysyvä oleskeluoikeus takaa suunnilleen samat oikeudet kuin sinulla on ennen Iso-
Britannian lähtöä EU:sta. Voit elää Iso-Britanniassa niin kauan kuin tahdot. Voit tehdä 
myös työtä, käyttää julkisia terveydenhuoltopalveluja, opiskella, sekä vastaanottaa eläkettä 
tai muuta sosiaaliturvaa samoin periaattein kuin vielä Iso-Britannian ollessa EU:n jäsen.  
 
Pysyvä oleskeluoikeus turvaa nykyisten Iso-Britannian ulkopuolella asuvien 
perheenjäsentesi maahanmuutto-oikeudet. Tulevaisuudessa solmittavat suhteet 
(esimerkiksi parisuhde) ovat kuitenkin uusien, 31.12.2020 jälkeen voimaantulevien 
perheenyhdistämissääntöjen alaisia. Pysyvä oleskeluoikeus ei näin ollen turvaa 
tulevaisuudessa solmittavia perhesuhteita.  

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121en.pdf


 

 

Oikeus äänestää ja asettua ehdolle paikallis- ja aluevaaleissa ovat niitä koskevien 
aluehallintoelinten mietinnän alaisina. Mahdollisuus äänestää ja asettua ehdolle 
paikallisvaaleissa Englannissa neuvotellaan erikseen jokaisen EU27-maan kanssa ja 
tullaan takaamaan vastavuoroisin perustein.  
 
Tulevaisuudessa solmittavat perhe- tai parisuhteet tulevat olemaan Iso-Britannian 
maahanmuuttolainsäädännön alaisuudessa. Poikkeuksena ovat kuitenkin sinulle syntyvät 
tai sinun adoptoimasi lapset.  
 
Pysyvä oleskeluoikeus takaa, että voit tulevaisuudessa oleskella Iso-Britannian 
ulkopuolella pitkiäkin aikoja, kuitenkin enintään viisi vuotta. Ollessasi poissa viisi vuotta tai 
pidempään, menetät oleskeluoikeutesi. Voit palata ns. uutena maahanmuuttajana, jota 
koskevat paluusi aikaan voimassa olevat maahanmuuttolait.  
 
Jos sinulle on myönnetty pysyvä oleskeluoikeus ja täytät tarvittavat kriteerit, voit hakea 
Iso-Britannian kansalaisuutta. Siirtymäaikana voit myös hakea Iso-Britannian 
kansalaisuutta, jos sinulla on pysyvä oleskelu -kortti.  
 

Entä jos Iso-Britannia eroaa EU:sta ilman sopimusta? 
Iso-Britannia voi erota EU:sta ilman, että lähdön ehdoista on sovittu. Iso-Britannian 
hallituksen julkaisemassa toimintapoliittisessa asiakirjassa selvitetään, mitä EU-
kansalaisille tapahtuu no deal -tilanteessa.  
 
Asiakirjassa ilmoitetaan, että vaikka sopimusta ei saataisi neuvoteltua 29.3. mennessä, 
Iso-Britannian hallitus ottaa siitä huolimatta käyttöön EU-kansalaisten 
rekisteröintijärjestelmän. EU27-kansalaisten ja heidän perheidensä tulee hakea pysyvää 
oleskeluoikeutta rekisteröintijärjestelmässä.  
 
No deal -tilanteessa tulee kuitenkin huomata, että täytäntöönpanoaikaa sopimukselle ei 
ole. Näin ollen EU27-kansalaisten oikeuksien säilyttäminen taataan vain niille, jotka 
saapuvat maahan ennen 29.3.2019. EU-kansalaiset voivat hakea pysyvää 
oleskeluoikeutta 31.12.2020 saakka, mutta uudet maahanmuuttolait astuvat voimaan 
1.1.2021 ilman erosopimukseen sisällytettyä kuuden kuukauden suoja-aikaa.   
 
Jos et ole tyytyväinen oleskeluoikeuttasi koskevaan päätökseen, voit pyytää sen 
tarkistusta, mutta sinulla ei tule olemaan oikeutta riitauttaa asiaa. Ennen 29.3.2019 
tehtyjen rikosten kohdalla voimassa olevat karkotusta koskevat säädökset tullaan 
ottamaan huomioon päätöksissä.  
 
Pysyvän oleskeluoikeuden omaavien henkilöiden perheenjäsenten (esimerkiksi lapset, 
puolisot tai isovanhemmat) tulee saapua Iso-Britanniaan viimeistään 29.3.2022. Suhteen 
on oltava ollut olemassa jo viimeistään 29.3.2019. Niissä tapauksissa, joissa suhde 
puolisoon on alkanut myöhemmin kuin 29.3.2019, tämän on saavuttava Iso-Britanniaan 
viimeistään 31.12.2020. 1.1.2021 alkaen Iso-Britannian maahanmuuttoa koskeva 
lainsäädäntö koskee myös näitä henkilöitä.  
 
Iso-Britannia on neuvotellut erilliset sopimukset Sveitsin, ETA:n ja Euroopan 
Vapaakauppaliittoon kuuluvien maiden kanssa.  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/762222/Policy_paper_on_citizens__rights_in_the_event_of_a_no_deal_Brexit.pdf
https://www.gov.uk/government/news/uk-agreements-with-the-eea-efta-states-and-switzerland
https://www.gov.uk/government/news/uk-agreements-with-the-eea-efta-states-and-switzerland


 

 

Pysyvän oleskeluluvan hakeminen 

EU-kansalaisten rekisteröintijärjestelmä aukeaa 30.3.2019 mennessä ja on auki 
tammikuussa 2021 alkavan suoja-ajan loppuun 30.6.2021 saakka. Pysyvän oleskeluluvan 
hakeminen on ilmaista. Julkinen koekäyttövaihe avautui 21.1.2019. EU-kansalaiset, joilla 
on biometrinen passi, sekä heidän EU:n ulkopuoliset perheenjäsenensä, joilla on 
biometrinen pysyvä oleskelu -kortti, voivat rekisteröityä jo koevaiheessa.  

30.6.2021 jälkeen vastaanotettuja hakemuksia voidaan olosuhteista riippuen harkita. Näin 
voidaan menetellä silloin kun on kyse perheen yhdistämisestä ja perheenjäsenellä on jo 
pysyvä oleskeluoikeus (settled status) tai väliaikainen, pysyvän oleskeluoikeuden 
mahdollistava oleskeluoikeus (pre-settled status).   

Seuraavassa kappaleessa opastetaan, miten voit tarkistaa oman statuksesi ja miten sinä 
ja perheenjäsenesi voitte hakea pysyvää oleskeluoikeutta. 

 
Voinko hakea pysyvää oleskeluoikeutta tai sen myöhemmin mahdollistavaa 
oleskeluoikeutta?  
Voit hakea pysyvää oleskeluoikeutta, jos olet asunut Iso-Britanniassa vähintään viisi vuotta 
ilman pitkiä poissaoloja. Pitkäksi poissaoloksi katsotaan yhteensä yli kuuden kuukauden 
oleskelu ulkomailla yhden kalenterivuoden kuluessa tämän viisivuotisjakson aikana. 
Rajoitetuissa olosuhteissa pitkäkin poissaolo saatetaan sallia.  
 
Hakiessasi oleskeluoikeutta EU-kansalaisten rekisteröintijärjestelmässä sinun tulee 
todistaa henkilöllisyytesi ja Iso-Britanniassa oleskelusi pituus. Sinun tulee myös kertoa, jos 
sinut on aikaisemmin tuomittu rikoksesta.  
 
Jos 31.12.2020 mennessä olet asunut Iso-Britanniassa alle viisi vuotta, voit hakea 
väliaikaista, pysyvän oleskeluoikeuden myöhemmin mahdollistavaa oleskeluoikeutta. Voit 
hakea pysyvää oleskeluoikeutta heti, kun olet ollut Iso-Britanniassa pysyvästi viisi vuotta.   
 

Mitä jos minulla on jo pysyvään oleskeluun oikeuttava kortti tai viisumi? 
EU-kansalaisille suunnattu pysyvä oleskeluoikeus on käytännössä sama kuin pysyvään 
oleskeluun oikeuttava viisumi (indefinite leave to remain ja indefinite leave to enter the 
UK). Molemmat oikeuttavat niiden haltijan pysyvään oleskeluun Iso-Britanniassa. Saattaa 
kuitenkin olla, että sinun kannattaa hakea pysyvää oleskeluoikeutta EU-kansalaisten 
rekisteröintijärjestelmässä voidaksesi pitää ne lisäoikeudet, joista on sovittu Iso-Britannian 
ja EU:n välisessä erosopimuksessa. Näitä ovat esimerkiksi oikeus viiden vuoden 
poissaoloon ja oikeus perheenyhdistämiseen (olettaen että perheenjäsenet täyttävät 
tarvittavat ehdot). Pysyvä oleskeluoikeus on myös helpommin todennettavissa kuin muut 
maassaolo-oikeudet.  
 



 

 

Jos sinulla on pysyvä oleskelu -kortti (permanent residence), sinun täytyy hakea pysyvää 
oleskeluoikeutta EU-kansalaisten rekisteröintijärjestelmässä. Pysyvä oleskelu -kortti 
poistuu käytöstä, ja sen viimeinen voimassaolopäivä on 31.12.2020. Sinun kannattaa 
kuitenkin säilyttää kortti, sillä saatat tarvita sitä tulevaisuudessa, esimerkiksi jos sinua 
pyydetään todentamaan Iso-Britanniassa syntyneiden lastesi kansalaisuus. 
Rekisteröintijärjestelmässä voit kirjata ylös, onko sinulla pysyvä oleskelu -kortti tai -viisumi.  
 
Jos sinulla on indefinite leave to remain -status, mutta olet kadottanut tarvittavat asiakirjat 
todentaaksesi oleskeluoikeutesi ja saavuit Iso-Britanniaan viimeistään 31.12.1988, saattaa 
olla mahdollista, että voit hakea pysyvää oleskeluoikeutta myös windrush-ohjelman kautta.  
 
Hakiessasi sinun tulee ilmoittaa, jos olet ollut ulkomailla kauemmin kuin kaksi vuotta 
(indefinite leave to remain tai indefinite leave to enter) tai viisi vuotta (permanent residence 
-kortti). Sinun ei kuitenkaan tarvitsee todentaa oleskeluasi Iso-Britanniassa. 
 
Jos et ole varma oikeuksistasi, suosittelemme, että haet riippumatonta oikeudellista 
neuvontaa. Lisätietoa siitä, mistä Lontoossa voit löytää apua, löytyy täältä.  
 

Päteekö tämä myös Irlannin kansalaisiin? 
Irlannin kansalaisilla on EU-jäsenyydestä riippumaton oikeus oleskeluun Iso-Britanniassa. 
Irlannin kansalaiset saavat pysyvän oleskeluoikeuden siitä hetkestä, kun he aloittavat 
oleskelun Iso-Britanniassa. Heidän ei tarvitse rekisteröityä EU-kansalaisina saadakseen 
pysyvän oleskeluoikeuden. He voivat kuitenkin halutessaan rekisteröityä. 
 
Irlannin kansalaisten perheenjäsenten, jotka ovat EU-kansalaisia tai ETA:n ulkopuolisten 
maiden kansalaisia, täytyy kuitenkin rekisteröityä hakeakseen pysyvää oleskeluoikeutta. 
Perheenjäsenen on mahdollista saada pysyvä oleskeluoikeus ilman että Irlannin 
kansalaisen täytyy rekisteröityä EU-kansalaisena.  
 

Entä lapsiin? 
Jokaisen perheenjäsenen tulee erikseen rekisteröityä hakeakseen pysyvää 
oleskeluoikeutta. Vanhempi tai huoltaja on vastuussa heidän huollettavinaan olevien 
lasten hakemusten täyttämisestä. Alle 21-vuotias lapsi, jonka vanhemmalle on myönnetty 
pysyvä oleskeluoikeus (settled status), saa automaattisesti saman oikeuden 
rekisteröityessään, vaikka hän olisikin asunut Iso-Britanniassa alle viisi vuotta. Tämä 
koskee myös lapsia, jotka saapuvat Iso-Britanniaan 31.12.2020 jälkeen.  
 
Huostaan otetun lapsen tapauksessa vastuu hakemuksen rekisteröinnistä on sillä taholla, 
joka on nimetty huolehtimaan lapsesta.  
 
Iso-Britanniassa syntynyt lapsi, jonka vanhemmista yksi on Iso-Britannian kansalainen tai 
jonka vanhemmalla on pysyvä oleskelu -kortti tai EU-kansalaisille myönnettävä pysyvä 
oleskeluoikeus viimeistään lapsen syntyessä, on automaattisesti Iso-Britannian 
kansalainen eikä hänen tarvitse rekisteröityä tai hakea kansalaisuutta. Lisätietoa siitä onko 
lapsesi jo Iso-Britannian kansalainen löytyy täältä. Lisätietoa poikkeustapauksista.  
 
 

https://www.gov.uk/government/publications/undocumented-commonwealth-citizens-resident-in-the-uk
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.dfa.ie/irelanduk-citizenshipandpassports/
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/settled-status-if-youre-under-21
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/settled-status-if-youre-under-21
https://www.london.gov.uk/what-we-do/communities/migrants-and-refugees/young-londoners-insecure-citizenship/british-citizenship
https://www.gov.uk/apply-citizenship-born-uk


 

 

Adoptiotapauksissa vanhemman tulee toimittaa adoptiotodistus, joka on lainvoimainen Iso-
Britanniassa. 31.12.2020 jälkeen syntyneiden tai adoptoitujen lasten oikeudet on myös 
turvattu.  

Esimerkkejä siitä miten pysyvä ja väliaikainen (pysyvään johtava) oleskeluoikeus koskevat 
erilaisia perheitä.    

Tarvitsetko lisää apua tai tukea? 
On monia eri syitä, jotka saattavat estää EU-kansalaista hakemasta tarpeellista tietoa 
häntä koskevista asioista. Iso-Britannian sisäministeriö on ottanut huomioon ne henkilöt, 
joilla ei esimerkiksi ole tarvittavia tiedonhakutaitoja, joilla ei ole käytössään tietokonetta tai 
joilla on rajoitettu englannin kielen taito. Myös vammaisuus tai terveyteen liittyvät ongelmat 
saattavat estää hakemuksen tekemisen EU-kansalaisten rekisteröintijärjestelmässä ilman 
neuvontaa. Assisted digital service tarjoaa apua heille, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää 
tarjottua verkkopalvelua. Apua saa puhelimitse, ja palvelupisteitä on myös osassa 
kirjastoja. Tilanteen mukaan apua on mahdollista saada myös kotona.  
 
Iso-Britannian sisäministeriö tarjoaa puhelinapua ja muita palveluita myös 
koekäyttövaiheen aikana. Jos sinulla on kysyttävää koskien koekäyttövaiheessa tehtyä 
hakemusta, voit ottaa yhteyttä EU Settlement Scheme Resoulution Center -keskukseen,  
puh. 0300 123 7379 (Iso-Britanniassa) tai +44 (0) 203 080 0010 (ulkomailla). Lisätietoa 
puhelujen hinnoista: www.gov.uk/call-charges.  
 
Voit myös lähettää kysymyksesi verkkopalvelun kautta osoitteessa: eu-settled-status-
enquiries.service.gov.uk. 
 
Muita palveluja Lontoossa: independent support and advice services.  
  

Entä jos sinulla on kaksoiskansalaisuus?  
Jos olet sekä EU27- että Iso-Britannian kansalainen, kansalaisoikeutesi eivät muutu. 
Sinun ei tarvitse rekisteröityä hakeaksesi pysyvää oleskeluoikeutta (settled status).  
 
Saattaa olla, että kaksoiskansalaisena voit myös pitää erosopimuksen määrittelemät EU-
kansalaisten oikeudet. Iso-Britannian hallitus ei ole kuitenkaan vielä päättänyt miten 
kaksoiskansalainen voi todistaa oikeutensa EU-kansalaisena Iso-Britanniassa. Lisätietoa 
siitä, kuka voi hakea Iso-Britannian kansalaisuutta löydät seuraavasta kohdasta.  
 

Voitko hakea Iso-Britannian kansalaisuutta? 
Voimassa oleva pysyvä oleskelu -kortti tai -viisumi (permanent residence tai indefinite 
leave to remain) oikeuttaa sinut hakemaan Iso-Britannian kansalaisuutta. Jos sinulle on 
myönnetty pysyvä oleskeluoikeus EU-kansalaisten rekisteröintijärjestelmässä, sinun tulee 
odottaa 12 kuukautta ennen kuin voit hakea kansalaisuutta.  
 
Kaikki EU27-maat eivät hyväksy kaksoiskansalaisuutta. Osa maista saattaa hyväksyä 
kaksoiskansalaisuuden vain erityisolosuhteissa. Riippuen siitä, minkä EU-maan 
kansalainen olet, saatat joutua luopumaan nykyisestä kansalaisuudestasi voidaksesi ottaa 
vastaan Iso-Britannian kansalaisuuden.  
 

https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2017/12/08/factsheet-on-eu-citizens-rights-agreement/
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2017/12/08/factsheet-on-eu-citizens-rights-agreement/
https://www.gov.uk/government/case-studies/example-case-studies-eu-citizens-rights-in-the-uk#emmeline-case
https://www.gov.uk/government/case-studies/example-case-studies-eu-citizens-rights-in-the-uk#emmeline-case
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
http://www.gov.uk/call-charges
https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/
https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/
https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

Jos olet hakukelpoinen ja aiot hakea Iso-Britannian kansalaisuutta, sinun kannattaa ensin 
ottaa yhteyttä omaan lähetystöösi. Lähetystösi virkailija auttaa sinua tarkastamaan 
kaksoiskansalaisuudellesi määritellyt ehdot. Lisätietoa Iso-Britannian kansalaisuudesta ja 
hakumenettelystä.   
 
EU27-maiden lähetystöjen yhteystiedot löytyvät tämän sivuston Support Services -
kohdasta.  
 

Entä perheenjäsenet ja huollettavat EU:n ulkopuolisista maista? 
Sinun tulee liittää tarvittavat todisteet suhteestasi EU-kansalaiseen, joka on 
perheenjäsenesi, EU-kansalaisten rekisteröintiohjelmassa tehtävään hakemukseen. Näitä 
ovat esimerkiksi syntymä- tai vihkitodistus tai todistus rekisteröidystä parisuhteesta. Sinun 
tulee myös todistaa perheenjäsentesi henkilöllisyys ja vakituinen asuinpaikka Iso-
Britanniassa, jos heille ei ole vielä myönnetty pysyvää oleskeluoikeutta. Jos sinulla ei ole 
biometristä oleskelulupaa, sinun tulee lisäksi toimittaa sormenjälkesi ja kasvokuva 
hakupalveluun.  
  
Iso-Britanniassa viimeistään 31.12.2020 elävien EU-kansalaisten perheenjäsenet, jotka 
eivät ole EU-kansalaisia, voivat hakea pysyvää oleskeluoikeutta EU-kansalaisten 
rekisteröintijärjestelmässä. Tämä pätee kaksoiskansalaisiin, jotka ovat hankkineet Iso-
Britannian kansalaisuuden EU-kansalaisuuden jälkeen. Heillä on oikeus 
perheenyhdistämiseen myös 31.12.2020 jälkeen, kun kyse on nykyisestä 
perheenjäsenestä. Perheenjäseniksi ns. lounes-tapauksen mukaisesti katsotaan 
huollettavat vanhemmat, isovanhemmat, alle 21-vuotiaat lapset ja yli 21-vuotiaat lapset 
siinä tapauksessa, että heidän katsotaan tarvitsevat huoltajaa. Iso-Britannian kansalaisella 
ei välttämättä ole oikeutta perheenyhdistämiseen lounes-tapauksen mukaan.  
 
Tämä ei myöskään päde niihin kaksoiskansalaisiin, joilla on ensin ollut Iso-Britannian 
kansalaisuus ja joille on myöhemmin myönnetty EU27-passi (mukaan lukien Irlanti). 
Näiden henkilöiden ei katsota muuttaneen Iso-Britanniaan, eivätkä he näin ollen ole 
käyttäneet EU-sopimuksiin sisältyviä oikeuksia. Heitä kohdellaan Iso-Britannian 
kansalaisina.  
 
Jos tarvitset lisätietoa koskien perheenjäsenen tai huollettavan oikeutta oleskelulupaan, 
voit pyytää lisätietoa riippumattomalta taholta. Lista neuvoa-antavista organisaatioista.  
 

Väliaikaisesti Iso-Britannian ulkopuolella asuvat EU-kansalaiset 
Jos sinulla on pysyvä oleskelu -kortti tai -viisumi, voit oleskella Iso-Britannian ulkopuolella 
enintään kaksi vuotta, ennen kuin menetät oikeutesi jatkuvaan oleskeluun. Iso-Britannian 
EU-erosopimukseen on kirjattu, että henkilö, jolla on pysyvä oleskeluoikeus (settled 
status), voi puolestaan oleskella ulkomailla enintään viisi vuotta.   
 
Jos tällä hetkellä asut ulkomailla ja aiot palata Iso-Britanniaan, sinun kannattaa 
mahdollisesti palata ennen kuin EU-kansalaisten rekisteröinti päättyy. 
Päättymispäivämäärä on mainittu edellä, ja riippuu siitä, eroaako Iso-Britannia EU:sta 
ilman erosopimusta.   
 

https://www.gov.uk/british-citizenship
https://www.gov.uk/british-citizenship
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121en.pdf
https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

Jos olosuhteidesi johdosta et voi palata vaadittuun päivämäärään mennessä, on 
mahdollista, että voit tulevaisuudessa rekisteröityä EU-kansalaisena ulkomailta käsin. 
Tällä hetkellä se ei kuitenkaan ole mahdollista, eikä päätöstä mahdollistaa 
rekisteröityminen ulkomailta ole myöskään tehty.  
 

EU-kansalaiset, jotka saapuvat viimeisen hakupäivämäärän jälkeen 
(maahanmuuttolaki EU-eron jälkeen) 
Saapuessasi Iso-Britanniaan 31.12.2020 jälkeen, oikeutesi maassaoloon määritellään 
brexitin jälkeen voimaan tulevien maahanmuuttosäädösten mukaisesti. Jos et ole pysyvän 
oleskeluoikeuden (settled / pre-settled status) omaavan EU-kansalaisen perheenjäsen, 
sinuun pätevät voimassa olevat kaikkea maahanmuuttoa koskevat lait ja säädökset. 
Poikkeuksen muodostavat ne henkilöt, joilla on oikeus väliaikaiseen, pysyvän 
oleskeluoikeuden mahdollistavaan oleskeluoikeuteen, mutta jotka eivät voineet palata Iso-
Britanniaan aikaisemmin.  
 

En ole vielä lukenut mitään, mikä koskee minua ja perhettäni. Mistä saan 
lisätietoa?  
Tietoa erilaisista tapauksista, joissa lapsi tai huoltaja voi esimerkiksi hyötyä Iso-
Britanniassa oleskelevan tai aikaisemmin oleskelleen EU-kansalaisen oikeuksista tai jossa 
EU:n ulkopuolisen maan kansalainen, jonka huollettava on EU-kansalainen, voi hyötyä 
tämän oikeuksista, löytyy Free Movement -yhdistyksen verkkosivuilta.  
 
Jos tilanteesi on yllämainitun kaltainen tai olet huolissasi omista tai perheenjäsentesi 
oikeuksista, voit hakea riippumatonta neuvontaa. Apua tarjoavia organisaatioita ja muita 
lähteitä Lontoossa.  
 

Miten voin hakea pysyvää oleskeluoikeutta? (puhelinsovelluksella, verkossa, 
postitse, kirjastossa)  
Voit rekisteröidä hakemuksesi verkossa. Iso-Britannian sisäministeriö tarjoaa käyttöösi 
myös puhelinsovelluksen, jonka tehtävä on helpottaa hakemuksen rekisteröintiä. Sovellus 
toimii Android-puhelimissa, edellyttäen, että ne ovat joko mallia 6.0 tai uudempia. Sovellus 
mahdollistaa passin skannaamisen ja passin sirun sisältämän biometrisen tiedon 
lukemisen. 
 
Jos sinulla on iPhone, sovellusta ei voi käyttää passin tai biometrisen tiedon lukemiseen. 
Näissä tapauksissa voit skannata henkilötodistuksen yhdessä ympäri Iso-Britanniaa 
sijaitsevista palvelupisteistä. Voit myös lähettää henkilötodistuksesi postitse.   
 
Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää verkkopalvelua, voit pyytää apua 
digiapupalvelusta. Digiapu palvelee puhelimitse, osassa julkisia kirjastoja sekä tarpeen 
vaatiessa kotonasi.  
 

Mitä asiakirjoja tarvitset hakeaksesi? 
Tarvitset voimassaolevan passin tai henkilökortin, jossa on sinusta biometristä tietoa 
sisältävä siru (siru on samanlainen kuin esimerkiksi pankkikortissa).  
 
Sinun tulee myös todistaa, että asut Iso-Britanniassa - lukuun ottamatta sellaisia 
tapauksia, joissa hakijalla on voimassa oleva pysyvä oleskelu -kortti tai -viisumi. Jos olet 

https://www.freemovement.org.uk/more-details-status-eu-nationals-after-brexit/
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app?utm_source=5231bec0-2c82-428b-9bb8-ea6f7ea937c7&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate#how-to-use-the-app
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations/locations-offering-chip-checker-services
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service


 

 

maksanut veroja tai vastaanottanut sosiaaliturvamaksuja, voit käyttää National Insurance -
numeroa todentamaan oleskelusi Iso-Britanniassa.  
 
Sellaisissa tapauksissa, joissa valtion ylläpitämistä tietokannoista (esimerkiksi HMRC tai 
DWP) ei löydy tarvittavia tietoja, sinua voidaan pyytää toimittamaan muuta tietoa, jotta 
jatkuva oleskelusi voidaan varmentaa.   
 
Pyydettäviä asiakirjoja voivat olla esimerkiksi: 
 

• P60 tai P45 

• tilinauha 

• tiliote 

• esimerkiksi vesi-, sähkö-, puhelin- tai Council Tax -lasku 

• yrityksen vuosittainen tilikirja 

• työsopimus tai kirje, jossa vahvistetaan työpaikka  

• kirjeenvaihto, lasku tai todistus virallisesti tunnistetusta opintolaitoksesta 

• leimat passissa, jotka vahvistavat saapumisen Iso-Britanniaan  

• lento- tai junaliput, jotka vahvistavat matkustamisen Iso-Britanniaan 
 

Tällä hetkellä puhelinsovellukseen voidaan ladata vain rajattu määrä asiakirjoja. Hakijat 
voivat kuitenkin lähettää lisätietoa itsestään tarvittaessa postitse. Hakijan ei tarvitse 
osoittaa asuneensa Iso-Britanniassa pidempään kuin viisi vuotta. Hakijan tulee toimittaa 
tietoa vain siltä ajanjaksolta, joka vaaditaan, jotta hän voi saada pysyvän oleskeluoikeuden 
(settled status) tai väliaikaisen, pysyvän oleskeluoikeuden mahdollistavan 
oleskeluoikeuden (pre-settled status). Useimmiten kyse on viimeisimmästä viiden vuoden 
ajanjaksosta.  

Jos et ole EU:n, ETA-maan tai Sveitsin kansalainen, sinun tulee toimittaa tarvittavat 
asiakirjat todentaaksesi suhteesi Iso-Britanniassa elävään EU-perheenjäseneesi. Jos et 
jostain syystä voi toimittaa tarvittavaa tietoa koskien perhesuhdetta tai oleskeluasi Iso-
Britanniassa, voit pyytää apua Iso-Britannian sisäministeriöltä.  
 
Lista asiakirjoista, jotka kannattaa säilyttää hakemusprosessin ajan.  
 

Rikostaustan tarkistaminen 
Osana hakemusta sinua pyydetään kertomaan, jos sinut on aikaisemmin tuomittu 
vakavasta rikoksesta Iso-Britanniassa tai ulkomailla. Hakiessasi yli 10-vuotiaan lapsen 
puolesta, sinun tulee kertoa hänen mahdollisesti tekemistään rikoksista. Tiedot 
tarkastetaan Iso-Britanniassa ylläpidettävistä rikollisuuden tietokannoista. Jos sinut on 
pidätetty tai tuomittu pienemmän rikkomuksen johdosta, voit silti hakea sekä pysyvää 
oleskeluoikeutta, että väliaikaista, pysyvän oleskeluoikeuden mahdollistavaa 
oleskeluoikeutta. Esimerkiksi ylinopeussakkoa ei oteta huomioon.  
 
Rikokset ja niistä koituneet tuomiot tutkitaan tapauskohtaisesti. Jos sinut on tuomittu 
enemmän kuin kerran tai olet saanut yli 12 kuukautta kestäneen vankeusrangaistuksen, 
sinun kannattaa hakea riippumaton oikeudellista neuvontaa ennen hakemuksen 
rekisteröintiä. Lista riippumattomista oikeudellisista neuvonantajista.  
 

https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence
https://www.the3million.org.uk/checklist
https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

Maksaako hakeminen? 
Testivaiheen alussa yhden hakemuksen hinta yli 16-vuotiaille oli 65 puntaa ja kaikille alle 
16-vuotiaille 32,50 puntaa. 21. tammikuuta pääministeri kuitenkin ilmoitti parlamentin 
alahuoneelle, että palvelusta tehtäisiin maksuton. Vaikka hakemuksen rekisteröinti 
testivaiheessa maksaa, tulet saamaan maksamasi hinnan takaisin. Jos olet jo rekisteröinyt 
(ja maksanut) hakemuksesi, tulet myös saamaan tekemäsi maksun takaisin. Maksu 
palautetaan samalle tilille, jolta suoritit maksun.  
 
Jos tarvitset maahanmuutto- tai oikeudellista neuvontaa, tai sinua pyydetään todentamaan 
asiakirjasi puhelinsovelluksen sijaan palvelupisteessä, sinulle voi kuitenkin kertyä 
hakemuksen rekisteröinnistä johtuvia kuluja.  

 

  



 

 

Lisätietoa 

Haku ulkomailta  
Hakemuksen voi tällä hetkellä rekisteröidä vain Iso-Britanniassa. Rekisteröintijärjestelmä 
on avoin henkilöille, jotka luokitellaan maassa oleskeleviksi 31.12.2020 mennessä. Myös 
aikaisemmin Iso-Britanniassa asuneet henkilöt, jotka ovat työmatkalla, lomalla tai asuvat 
väliaikaisesti ulkomailla 31.12.2020, mutta elävät tai ovat aikaisemmin eläneet Iso-
Britanniassa, voivat hakea pysyvää oleskeluoikeutta tai väliaikaista, pysyvän 
oleskeluoikeuden mahdollistavaa oleskeluoikeutta palatessaan.  
 
Iso-Britannian sisäministeriö on harkinnut mahdollisuutta rekisteröidä hakemus ulkomailta 
(ns. in country application). Päätöstä ei kuitenkaan ole vielä tehty. Mahdollisuus 
rekisteröidä hakemus ulkomailta saattaisi koskea esimerkiksi niitä, joilla on pysyvä 
oleskelu -kortti, ja jotka ovat oleskelleet ulkomailla alle kaksi vuotta.  
 

Saanko todistuksen siitä, että minulle on myönnetty pysyvä tai siihen johtava 
oleskeluoikeus? 
Pysyvän oleskeluoikeuden myöntävä taho ei tule toimittamaan sinulle asiakirjaa, korttia tai 
vastaavaa, jolla voit todentaa oikeutesi. Voit kuitenkin tarvittaessa toimittaa todistuksen 
oleskeluoikeudestasi esimerkiksi työnantajalle, vuokranantajalle tai terveysviranomaiselle 
antamalle heille pääsykoodin (ns. access code) ja osoitteen sivustolle, missä he voivat 
elektronisesti varmistaa maassaolostatuksesi. He eivät saa sinusta muuta tietoa tämän 
linkin kautta.  
 

Muutoksenhaku ja valvonta  
Saat kirjeen, kun päätös oleskeluoikeudestasi on tehty. Kirjeessä kerrotaan myös, miten 
tarkistuttaa päätös, jos et ole siihen tyytyväinen. Tarkistuspyyntö (ns. administrative 
review) tulee kirjata kahdenkymmenenkahdeksan päivän sisällä päätöksen tekopäivästä.  
Tarkistuspyynnön teko maksaa 80 puntaa. Jos kuitenkin tarkistuspyyntösi johtaa 
alkuperäisen päätöksen oikaisuun, saat maksun takaisin palautuksena. Saat maksusi 
takaisin myös silloin, jos hakemuksesi mitätöidään. Jos tarkistuspyyntösi johtaa päätöksen 
muuttumisen, koska olet toimittanut itsestäsi lisätietoa, maksua ei palauteta.   
 
Voit pyytää tarkistusta tästä linkistä.  
 
Erosopimuksen luonnos määrittelee, että on perustettava riippumaton laitos, jonka 
tehtävänä on valvoa rekisteröityjen hakemusten käsittelyä. Siirtymäajalla myös Euroopan 
komissio valvoo hakemusten käsittelyä.  
 

Pysyvän oleskeluoikeuden säilyttämisen ehdot  
Voit menettää EU-kansalaisen pysyvän oleskeluoikeuden, jos olet pois Iso-Britanniasta yli 
viisi vuotta tai jos sinut tuomitaan vakavasta rikoksesta.  

https://visas-immigration.service.gov.uk/product/admin-review


 

 

 
Emme ole tietoisia muista mahdollisuuksista menettää pysyvä oleskeluoikeus.   
 

Oikeudet tulevaisuudessa  
Paljon tällä sivustolla käsitellystä sisällöstä riippuu lopullisesta erosopimuksesta Iso-
Britannian ja EU:n välillä sekä niistä järjestelyistä, joilla varmistetaan hakemuskäsittelyn 
valvonta. Sinun oikeutesi tulevat kuitenkin olemaan osa Iso-Britannian lakia.  
 
Erosopimus muodostaa pohjan mahdollisille haasteille ja tapahtumat asian ympärillä 
kehittyvät koko ajan.  
 

Tukipalveluita EU-lontoolaisille 
Tämän verkkopalvelun tarkoitus on antaa tietoa EU27-, Norjan, Islannin, Liechtensteinin ja 
Sveitsin kansalaisille ja heidän Lontoossa asuville perheilleen.  
 
Tarkoitus on auttaa sinua valmistautumaan siihen, että voit hakea pysyvää 
oleskeluoikeutta EU-kansalaisten rekisteröintijärjestelmässä. Siltä varalta, että tarvitset 
vielä sivuston luettuasi lisätietoa, olemme koonneet listan luotettavista tuen ja tiedon 
lähteistä. 
 
Olemme myös koonneet avuksesi sanaston, joka toivottavasti auttaa sinua ymmärtämään 
sivustollamme käytettyä termistöä. Tälle sivustolle kerätty tieto ei vastaa oikeudellista 
neuvontaa. Suosittelemme sinun hakevan tietoa muistakin lähteistä.  

Voit myös tilata  Home Office information - uutiskirjeen. 
  

https://eucitizensrights.campaign.gov.uk/


 

 

Sanasto 

Tämän sanaston tarkoituksena on auttaa sinua ymmärtämään Iso-Britannian EU-erosta 
käytettyä termistöä ja sitä, miten brexit vaikuttaa elämääsi.   
 
Sanastoon koottu termistö saattaa muuttua riippuen siitä minkälaisen sopimuksen EU ja 
Iso-Britannia allekirjoittavat.  
 

Käsite Selitys 

Artikla 50 

Lissabonin sopimuksen artikla, joka antaa 
EU:n jäsenvaltioille oikeuden yksipuolisesti 
erota EU:sta.  

 

Jäsenvaltion ilmoitettua eroaikeestaan 
Euroopan neuvostolle, EU ja jäsenvaltio 
neuvottelevat erosopimuksen seuraavan 
kahden vuoden aikana 

Biometrinen henkilötodistus 

Passi tai muu virallinen henkilötodistus 
sisältää sirun, joka puolestaan sisältää 
passin tai henkilötodistuksen haltijan 
henkilöllisyyden todentamiseen 
käytettävää biometristä tietoa  

Biometrinen oleskelulupa 

ETA-alueen ulkopuolelta Iso-Britanniaan 
muuttaneen henkilön oleskelulupa, joka 
sisältää nimen, syntymäajan, 
maahanmuuttostatuksen, maassaolon 
ehdot ja biometriset tiedot (kuten kuvan ja 
sormenjäljen) 

Iso-Britannian kansalaisuus  

Iso-Britannian kansalaisuus tai 
kansalaisoikeuksien vastaanottaminen (ns. 
naturalisation) antaa henkilölle oikeuden 
Iso-Britannian passiin ja 
kansalaisoikeuksiin 

Jatkuva oleskelu Iso-Britannian sisäministeriön mukaan 
jatkuvaksi oleskeluksi katsotaan nykyinen 



 

 

tai aiempi asuminen Iso-Britanniassa 
(vähintään kuusi kuukautta kerrallaan) 

Huollettava sukulainen 

Sukulainen, jonka oleskeluoikeus riippuu 
EU/ETA-kansalaisen oikeudesta oleskella 
Iso-Britanniassa, kuitenkaan ei puoliso, 
lapsi tai holhouksen alainen vanhempi. 
Henkilöllä on oltava tarvittavat asiakirjat, 
joilla todistaa holhoussuhde. Iso-Britannian 
on myönnettävä tarvittavat todistukset 
ETA-sääntöjen mukaisesti (viimeistään 
31.12.2020). Virallinen todistus voi 
esimerkiksi olla perheelle myönnetty lupa, 
rekisteröintitodistus, pysyvä oleskelulupa -
kortti tai muu todistus, joka osoittaa 
oikeuden pysyvään oleskelulupaan. 

Johdannaisoikeudet 

Henkilö, joka ei ole EU tai ETA-
kansalainen eikä kuulu vapaan 
liikkuvuuden piiriin, voi täyttää tarvittavat 
vaatimukset muun oleskeluluvan saantiin 
Euroopan Unionin lakien alaisuudessa. 
Esim. ETA-maiden ulkopuolelta tulevat EU, 
ETA tai Iso-Britannian kansalaisuuden 
omaavien lasten huoltajat tai aikuiset, 
joihin lapsilla on muu virallinen suhde, 
kuuluvat tähän kategoriaan (sisältää 
Zambrano, Chen, Ibrahim ja Texeira -
tapaukset) (engl. derivative rights)  

Kaksoiskansalaisuus ja EU-oikeuksien 
säilyttäminen  

Kaksoiskansalaisella on sekä Iso-
Britannian että jonkin jäljelle jäävän EU-
maan kansalaisuus. Hänen on pitänyt elää 
Iso-Britanniassa EU-kansalaisena ennen 
kuin on omaksunut Iso-Britannian 
kansalaisuuden voidakseen pitää EU-
kansalaisille myönnettävät oikeudet 

ETA (Euroopan talousalue) 
Euroopan talousalueeseen kuuluvat Islanti, 
Liechtenstein ja Norja (nämä maat eivät 
kuulu Euroopan Unioniin)  

Siirtymäkauden loppu (31.12.2020) 
Iso-Britannian EU-eron 
loppuunsaattamispäivä 

EU 

Euroopan Unioni (EU) on 28 maan 
solmima poliittinen ja taloudellinen liitto. 
EU on viimeisin eurooppalaisen 
yhdistymisen muoto, jonka sisäiset 



 

 

markkinat mahdollistavat tavaroiden, 
pääoman, palveluiden ja ihmisten vapaan 
liikkuvuuden jäsenvaltioiden kansallisten 
rajojen muodostaman ulkorajan sisällä 

EU-maat 

Itävalta, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, 
Tšekki, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, 
Saksa, Kreikka, Unkari, Italia, Irlanti, 
Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, 
Alankomaat, Puola, Portugali, Romania, 
Espanja, Slovakia, Slovenia ja Ruotsi 

EU-sopimukset 

EU:n toiminta perustuu jäsenten 
keskenään solmimiin moninaisiin 
sopimuksiin. Esimerkiksi vapaan 
liikkuvuuden periaate, josta EU-kansalaiset 
nauttivat, perustuu tiettyyn EU-
sopimukseen, ja sääntelystä vastaavat EU-
direktiivit ja säädökset 

Perheenjäsenet 

EU/ETA-kansalaisten perheenjäseniksi 
katsotaan seuraavat: avio- tai 
rekisteröidyssä parisuhteessa elävä 
puoliso, EU/ETA-kansalaisen tai tämän 
puolison alle 21-vuotiaat lapset, EU/ETA-
kansalaisesta tai tämän puolisosta 
riippuvaisia olevat lähisukulaiset 
(vanhemmat, isovanhemmat) 

Perhekohtainen viisumi (ETA perheen 
oleskelulupa) 

ETA-perheen oleskelulupa on viisumi, 
jonka avulla ETA-alueen ulkopuolella 
elävän ETA-kansalaisen perheenjäsen voi 
saapua Iso-Britanniaan  

Vapaa liikkuvuus 

Ihmisten vapaa liikkuvuus ja oleskelulupa 
on EU- ja ETA-kansalaisten ja heidän 
perheenjäsentensä oikeus. Tämä 
mahdollistaa elämisen ja oleskelun 
vapaasti missä tahansa EU-maassa. Tämä 
on EU:n perusperiaate ja kirjattu 
sopimukseen Euroopan Unionin 
toiminnasta (artikla 45). EU-kansalaisilla 
on oikeus: 

 

• etsiä työtä toisesta EU-maasta  

• tehdä työtä missä tahansa EU-
maassa ilman erillistä työlupaa  



 

 

• elää missä tahansa EU-maassa 
(tehdäkseen työtä) 

• oleskella maassa senkin jälkeen, 
kun työ on päättynyt  

• tasaveroinen kohtelu maan 
kansalaisten kanssa, koskien 
esimerkiksi mahdollisuutta työllistyä, 
työoloja, sosiaali- ja taloudellisia 
etuuksia.  

Suoja-aika 

1.1.2021-30.6.2021. EU-kansalaisten 
hakemuksia pysyvään oleskeluoikeuteen 
(settled / pre-settled status) otetaan vielä 
vastaan, vaikka Iso-Britannian EU-ero on 
jo tullut voimaan 

Pysyvä oleskeluoikeus  

Pysyvä oleskeluoikeus -viisumi (Indefinite 
Leave to Remain) on Iso-Britanniassa 
virallisesti käytetty maahanmuuttostatus, 
joka tarvittaessa myönnetään minkä 
tahansa maan kansalaiselle. Pysyvä 
oleskeluoikeus antaa oikeuden asua ja 
työskennellä Iso-Britanniassa pysyvästi ja 
viisumin voi saada viiden vuoden jatkuvan 
oleskelun jälkeen  

Lounes-tapaus 

Tätä voidaan käyttää esimerkkinä tietyissä 
oleskelulupaa koskevissa tapauksissa. 
EU:n tuomioistuin päätti ns. lounes-
tapauksessa, ettei EU-kansalainen menetä 
oikeuttaan tuoda puolisoaan tai muuta 
lähiomaista, joka ei ole EU-kansalainen, 
Iso-Britanniaan sen jälkeen, kun hän on 
itse saanut Iso-Britannian kansalaisuuden  

Pysyvä oleskelulupa (kortti) 

EU-laki määrittelee, että EU- ja ETA-
maiden kansalaiset voivat halutessaan 
hakea pysyvää oleskelulupaa viiden 
vuoden jatkuvan Iso-Britanniassa 
oleskelun jälkeen.  

 

Pysyvä oleskelu -kortilla voidaan myös 
turvata EU:n ulkopuolelta tulevien 
perheenjäsenten oleskeluoikeus. Jos aiot 
hakea Iso-Britannian kansalaisuutta ennen 
EU-kansalaisten rekisteröintijärjestelmän 
aukeamista (maaliskuussa 2019), tarvitset 



 

 

pysyvän oleskeluoikeutesi todentavan 
kortin.  

 

Kortti ei kuitenkaan tule olemaan voimassa 
sen jälkeen, kun Iso-Britannia eroaa 
EU:sta. Sen voi vaihtaa EU-kansalaisille 
annettavaan pysyvään oleskeluoikeuteen 
(settled status) ilmaiseksi  

Oleskelustatus 

Voi viitata sekä EU/ETA-kansalaisten, 
EU/ETA- alueen ulkopuolelta 
muuttaneiden, että ETA-alueen 
ulkopuolisten perheenjäsenten 
oleskeluoikeuksiin Iso-Britanniassa  

EU-kansalaisten rekisteröintijärjestelmä 

Iso-Britannian sisäministeriön kehittämä 
sovellus, jonka avulla maassa oleskelevat 
EU-kansalaiset ja heidän 
perheenjäsenensä voivat hakea pysyvää 
oleskeluoikeutta Iso-Britanniassa, 
jatkaakseen oleskeluaan pysyvästi EU-
eron jälkeen.  

 

EU-kansalaisten rekisteröintijärjestelmä 
aukeaa 30.3.2021 mennessä. EU-
kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä 
voivat hakea pysyvää oleskeluoikeutta 
30.6.2021 saakka. Tämä on määritelty 
erosopimuksessa.  

EU-kansalaisten rekisteröinnin 
viimeinen mahdollinen päivämäärä 
(30.6.2021) 

Viimeinen mahdollinen päivä hakea 
pysyvää oleskeluoikeutta on 30.6.2021. 
Tämän päivän jälkeen hakemuksia otetaan 
vastaan vain erittäin rajoitetuissa 
tapauksissa. 

EU:n ulkopuolisen maan kansalainen 
Iso-Britanniassa oleskeleva henkilö, joka ei 
ole Iso-Britannian, Irlannin tai EU/ETA-
maan kansalainen 

Siirtymäkausi (myös 
täytääntöönpanokausi) 

Sen jälkeen, kun Iso-Britannia virallisesti 
eroaa Euroopan Unionista, suunnitelmana 
on ajallisesti rajoitettu siirtymäkausi ennen 
kuin pysyvät Iso-Britannia-EU suhteet 
astuvat voimaan. Siirtymäkausi päättyy 
31.12.2020. Pysyvää oleskeluoikeutta 
ennen 31.12.2020 hakevien henkilöiden 



 

 

oikeudet on suojattu sekä EU-laissa, että 
erosopimuksessa.  

 

Erosopimus 

EU:n ja Iso-Britannian keskenään 
neuvottelema sopimus, jossa määritellään 
ehdot, joiden mukaan Iso-Britannian EU-
ero tapahtuu maaliskuussa 2019.  

 

Sopimus koskee ensisijaisesti esimerkiksi 
kansalaisoikeuksia ja sitä, miten Iso-
Britannian EU-ero vaikuttaa Iso-
Britanniassa asuvien EU-kansalaisten ja 
EU:ssa asuvien Iso-Britannian 
kansalaisten olosuhteisiin  

 


