KUN MUUTAT ULKOMAILLE…
» Muutto pohjoismaihin

Pohjoismaissa paikallisia rekisteriviranomaisia ovat:

Muuttaessasi Suomesta toiseen pohjoismaahan yli kolmen
kuukauden ajaksi, sinun on tehtävä muuttoilmoitus joko sähköisessä asiointipalvelussa www.muuttoilmoitus.fi tai lomakkeella maistraatille viimeistään viikon kuluessa muutosta.
Lomakkeen voi noutaa maistraatista tai postista. Puhelimitse ei ulkomaille muuttoa voi ilmoittaa.
Ilmoitus on perhekohtainen, joten merkitse siihen
kaikki mukanasi muuttavat perheenjäsenet.
Toisessa pohjoismaassa sinun on ilmoitettava
maahanmuutostasi paikalliselle rekisteriviranomaiselle määräajassa, joka on Ruotsissa 7, Norjassa 8, Tanskassa 5 ja Islannissa 7 päivää.

» Ruotsissa veroviranomainen
(www.skatteverket.se)
» Norjassa asuinkunnan verotoimisto
(www.skatteetaten.no)
» Tanskassa kunnan väestörekisterin pitäjä
(www.folkeregister.dk)
» Islannissa valtakunnallinen rekisteri
(Hagstofa Íslands / www.hagstofa.is)

» Muuttaessasi Suomeen

» Kotipaikkapäätös
Pohjoismaihin muutettaessa ratkaistaan
muuton vakinaisuus tai tilapäisyys tulomaan lainsäädännön mukaan. Asianomaisen
pohjoismaan viranomaisen tekemä päätös sitoo
myös Suomen viranomaisia.
Jos tulomaan lainsäädännön mukaan asut vakinaisesti tulovaltiossa, merkitään sinut Suomessa maasta muuttaneeksi sen jälkeen, kun tulovaltion viranomaisen lähettämä vahvistus rekisteröinnin hyväksymisestä saadaan maistraattiin. Tiedot
välittyvät sähköisesti pohjoismaiden viranomaisten välillä.
Mahdollinen oikaisuvaatimus toisen pohjoismaan viranomaisen
tekemästä kotipaikkapäätöksestä tehdään ao. maan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

» Muutto pohjoismaiden ulkopuolelle
Muuttaessasi Pohjoismaiden ulkopuolelle, sinun on tehtävä muuttoilmoitus joko sähköisessä asiointipalvelussa www.muuttoilmoitus.fi
tai lomakkeella maistraatille viimeistään viikon kuluessa muutosta.
Lomakkeen voi noutaa maistraatista tai postista. Puhelimitse ei ulkomaille muuttoa voi ilmoittaa.
Ilmoitus on perhekohtainen, joten merkitse siihen kaikki mukanasi muuttavat perheenjäsenet.
Jos teet muuttoilmoituksen vasta ulkomailla, lähetä se maistraattiin Suomeen tai toimita se paikalliseen Suomen edustustoon.

Suomessa maisraatti tekee muuttoilmoituksesi
perusteella kotikuntamerkinnän väestötietojärjestelmään. Mikäli muutat
asumaan vakituisesti ulkomaille, sinulla ei ole kotikuntaa
Suomessa. Sen sijaan sinulla on ns.
väestökirjanpitokunta, joka on se kunta,
joka viimeksi oli kotikuntasi.
On tärkeää, että asuessasi ulkomailla ilmoitat muuttuneet henkilö- ja asumistietosi joko viimeisen kotikuntasi maistraattiin tai lähimpään Suomen edustustoon asuinmaassasi. Voit ilmoittaa muuttuneen osoitteen myös sähköisesti (http://www.suomi.fi/suomifi/
suomi/asiointi_ ja_lomakkeet/lomakkeet/maist_muu/index.html).
Kun tietosi ovat ajan tasalla Suomen väestötietojärjestelmässä,
viranomaisten yhteydenotot, mm. äänioikeusilmoitus ja asevelvollisuusasiat, tulevat varmemmin perille. Suomen kansalaisilla on
äänioikeus Suomen valtiollisissa vaaleissa myös ulkomailla asuessaan.
Sinun on tehtävä muuttoilmoitus myös muuttaessasi tilapäisesti
yli kolmen kuukauden ajaksi ulkomaille. Jos oleskelusi ulkomailla
muuttuu vakinaiseksi, ilmoita siitä siihen maistraattiin, jonka virkaalueella kotikuntasi on Suomessa.

Kun teet muuttoilmoituksen maistraatille, tieto muutostasi välittyy
monille viranomaisille. Varmistat myös, että tulet merkityksi oikean
kunnan asukkaaksi ja oikean äänestysalueen vaaliluetteloon.
Jos aiot asua Suomessa vähintään vuoden etkä ole Suomen
kansalainen eikä tietojasi ole aiemman rekisteröity väestötietojärjestelmään, on sinun käytävä henkilökohtaisesti maistraatissa ja
täytettävä ulkomaalaisen rekisteröinti-ilmoitus. Mukana maistraatissa pitää olla matkustusasiakirja: passi tai EU-kansalaisilla virallinen kuvallinen henkilökortti. Rekisteröinnin perusteella sinulle
annetaan henkilötunnus.
Suomeen muuttaneelle ja Suomessa asuvalle ulkomaalaiselle
henkilölle voidaan merkitä väestötietojärjestelmään kotikunta Suomessa, jos hänellä on tarkoitus jäädä tänne vakinaisesti asumaan
ja hänellä on pysyvä tai jatkuva oleskelulupa tai vähintään yhden
vuoden oleskeluun oikeuttava tilapäinen oleskelulupa. EU-kansalaiset tarvitsevat Euroopan unionin kansalaisen oleskeluoikeuden
rekisteröintitodistuksen, jonka he saavat paikalliselta poliisilaitokselta rekisteröityään oleskeluoikeutensa. Pohjoismaiden kansalaiset eivät tarvitse rekisteröintitodistusta eivätkä oleskelulupaa.
Jos asumisesi Suomessa on tilapäistä, voit ilmoittautua paikallisen maistraatin sijaan Maahanmuuttovirastossa tai missä tahansa
verotoimistossa tai Kelan toimistossa.

Lisätietoja saat lähimmästä maistraatista tai internetistä www.maistraatti.fi.

