
Londra è aperta     London ist offen     Londra e deschisă     Londres, cidade aberta

Londonas yra atviras     Londres, ciudad abierta     Лондон e отворен     Londen is open

Londýn je otvorený     Londona ir atvērta     Londýn je otevřený     London er åben

Londra hija Miftuħa     London je otvoren     London on avatud     London je odprt

#LondonIsOpenLondon je odprt Londyn jest otwarty

Londyn jest otwarty     Tá Londain ar oscailt     Londres s'ouvre à vous     Londra è aperta

Londra è aperta     London ist offen     Londra e deschisă

Londra e deschisă     Londres, cidade aberta     Το Λονδίνο είναι ανοιχτό

Londen is open     London nyitva áll     London är öppet     Londýn je otvorený

Londona ir atvērta     Londýn je otevřený     London er åben

Lontoo on avoinna     Londra hija Miftuħa     London je otvoren     London on avatud

London on avatud     London je odprt     Londyn jest otwarty

Londres, cidade aberta     Το Λονδίνο είναι ανοιχτό     Londonas yra atviras

Londyn jest otwarty     Tá Londain ar oscailt     Londres s'ouvre à vous

Londen is open     London nyitva áll     London är öppet

Londonas yra atviras     Londres, ciudad abierta     Лондон e отворен

London er åben     Lontoo on avoinna     Londra hija Miftuħa



Pormestari Sadiq Khan on vakuuttanut Lontoossa 
asuvien EU-kansalaisten olevan tervetulleita ja kuuluvan 
pääkaupunkiin. Hänen perustamansa uusi verkkopalvelu 
auttaa sinua löytämään tietoa siitä, miten Britannian EU-ero 
vaikuttaa elämääsi ja mitä sinun tulee tietää EU-kansalaisten 
rekisteröintijärjestelmästä. 

Miten Brexit vaikuttaa sinun asemaasi Isossa-Britanniassa? 

Jos sinulla on eurooppalaisena aikaisemmin ollut oikeus asua 
maassa vapaan liikkuvuuden turvaamana, asuinpaikkaasi 
koskevat säädökset tulevat muuttumaan Ison-Britannian 
erotessa Euroopan Unionista. 

Halutessasi jatkaa asumista tai töiden tekoa Isossa-
Britanniassa, sinun tulee hakea pysyvää oleskeluoikeutta (ns. 
settled status) EU-kansalaisten rekisteröintijärjestelmässä. Jos 
sinä tai perheenjäsenesi ovat minkä tahansa muun EU27-maan 
kansalaisia ja elätte Iso-Britanniassa, tulee teistä jokaisen 
hakea pysyvää oleskeluoikeutta. Myös ne EU:n ulkopuolisten 
maiden kansalaiset, joiden oikeus asua Iso-Britanniassa on 
sidoksissa perheenjäseneen, joka on EU-kansalainen, joutuvat 
hakemaan pysyvää oleskeluoikeutta. 

Miten pysyvää oleskeluoikeutta voi hakea? 

Ison-Britannian hallitus on luvannut, että EU-kansalaisten 
rekisteröintijärjestelmä aukeaa kaikille maaliskuun 2019 
aikana. Hakuaika päättyy 30. kesäkuuta 2021. Hakemuksen voi 
täyttää verkossa. 

Lisätietoja voit hakea Lontoon pormestarin EU-lontoolaisten 
verkkopalvelusta: london.gov.uk/eu-londoners-hub


