
Kun muutat Hämeenlinnaan jostakin toisesta maasta EU:n ulkopuolelta   
 
Jos muutat Hämeenlinnaan jostakin toisesta maasta EU:n ulkopuolelta, tarvitset 
oleskeluluvan 

 
Voit muuttaa Hämeenlinnaan 

  
- opiskelemaan 
Jos tulet Suomeen opiskelemaan yli 90 päivän ajaksi, tarvitset yleensä Suomen 
myöntämän oleskeluluvan.  
 
Täältä löydät tietoa oleskeluluvan hakemisesta:  
http://www.migri.fi/opiskelu_suomessa  
 
- tekemään työtä 

 
Jos aiot työskennellä Suomessa, tarvitset yleensä Suomen myöntämän oleskeluluvan 
työn perusteella.  
 
Täältä löydät lisätietoa työntekijän oleskeluluvan hakemisesta:  
http://www.migri.fi/tyoskentely_suomessa/tyontekijat_ja_tyonteko  
 
Jos aiot esim. perustaa oman yrityksen, eli harjoittaa itsenäistä elinkeinoa tai 
ammattia Suomessa, tarvitset Suomen myöntämän elinkeinonharjoittajan 
oleskeluluvan.  
 
Täältä löydät tietoa elinkeinonharjoittajan oleskeluluvan hakemisesta:  
http://www.migri.fi/tyoskentely_suomessa/tyontekijat_ja_tyonteko  

 
- perheenjäsenesi luokse 
 
Jos haluat muuttaa Suomeen asumaan yhdessä täällä jo olevan perheenjäsenesi 
kanssa, tarvitset oleskeluluvan. 
 
Täältä löydät tietoa oleskeluluvan hakemisesta:  
http://www.migri.fi/perheenjasenen_luokse_suomeen 
 
- paluumuuttajana  
Jos haluat muuttaa Suomeen, koska sinulla on suomalaiset sukujuuret tai muuten 
läheinen yhteys Suomeen, tarvitset oleskeluluvan.  

 
Täältä löydät lisätietoa oleskeluluvan hakemisesta: 
http://www.migri.fi/paluumuutto 
  
- muusta syystä 

  
Jos haluat muuttaa Suomeen muusta syystä, esimerkiksi siksi, että sinulla on 
vakiintunut seurustelusuhde ja avioitumistarkoitus Suomen kansalaisen tai Suomen 
oleskeluluvan saaneen henkilön kanssa, tarvitset oleskeluluvan. Jos haluat muuttaa 
Suomeen esimerkiksi siksi, että olet joutunut ihmiskaupan uhriksi, tarvitset 
oleskeluluvan.  
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Täältä löydät lisätietoa oleskeluluvan hakemisesta:  
http://www.migri.fi/muulla_perusteella_suomeen  

 
 
Ilmoittaudu maistraatissa 

 
Maistraatit pitävät rekisteriä, johon on kirjattu henkilötiedot alueella asuvista ihmisistä 
(väestötietojärjestelmä).    
 
Ota maistraattiin mukaan  

- sinun passi ja voimassa oleva oleskelulupa 
- sinun avioliitto- tai avioerotodistus 
- sinun lasten syntymätodistukset 
- sinun perheenjäsenten kuolintodistukset 

 
Sinun avioliitto- tai avioerotodistus, sinun lasten syntymätodistukset ja sinun 
perheenjäsenten kuolintodistukset pitää olla käännetty suomeksi ja vahvistettu oikeiksi 
apostille-leimalla. (Jotta ulkomailla laadittu ulkomaan viranomaisen antama asiakirja olisi 
oikeudellisesti pätevä Suomessa, on asiakirja laillistettava. Asiakirja laillistetaan apostille-
todistuksella, joka on joko leima tai paperinen todistus.)  
 

• Täytä ulkomaalaisen rekisteröinti-ilmoitus 
http://www.maistraatti.fi/Documents/Lomakkeet/Kotikunta-
%20ja%20v%c3%a4est%c3%b6tiedot/VRK_113_2.pdf  

• Täytä muuttoilmoitus  
https://www.posti.fi/muuttoilmoitus/  

 
Kun olet rekisteröitynyt, sinä saat henkilötunnuksen, jos sinulla ei sitä vielä ole. Tarkista 
maistraatista, onko sinulla oikeus kotikuntamerkintään. Kotikunta on kunta, jossa sinä asut 
vakituisesti. Pääsääntö on, että jos asut Suomessa vakituisesti, kuulut Suomen 
sosiaaliturvaan ja voit saada Kelan etuuksia (tukia).   
 
Maistraatti (Hämeenlinnan toimisto)  
Birger Jaarlinkatu 15 
13101 Hämeenlinna 
(Postiosoite PL 64, 13101 Hämeenlinna)  
Puhelinvaihde 029 553 9361 
Asiointisähköpostiosoite kirjaamo.hame(at)maistraatti.fi 
Avoinna: maanantaina, tiistaina, keskiviikkona, torstaina ja perjantaina klo 09:00 - 16:15 

 
 
Jos työskentelet Suomessa, tarvitset verokortin  

 
Verohallinnon tehtävänä on kerätä Suomen veroja ja veronluonteisia maksuja. 
 
Ota verotoimistoon mukaan sinun henkilötunnus.  
 

• Jos työskentelet Suomessa alle tai yli 6 kuukautta, täytä lähdeverokorttihakemus tai 
verokorttihakemus 
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https://www.vero.fi/contentassets/bb23bc7c76c840bcb17d91a1a4b5b659/6207av1
5.pdf  

 
Sisä-Suomen verotoimisto, Hämeenlinnan toimipiste  
Lukiokatu 26, 13101 Hämeenlinna 
(Postiosoite Sisä-Suomen verotoimisto, Hämeenlinnan toimipiste, PL 112, 13101 
Hämeenlinna) 
Valtakunnallinen puhelinvaihde 029 512 000 
Avoinna maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona klo 9:00 – 15:00, kesällä (1.6. – 31.8.) 
maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona klo 9:00 – 12:00  
Jos verotoimisto on suljettu, voit jättää asiakirjat verotoimiston postilaatikkoon. 

 
Voit varata ajan Sisä-Suomen verotoimiston Hämeenlinnan toimipisteeseen:  
https://ajanvaraus.vero.fi/#!/  
 
 

Tarkista Kelasta, onko sinulla oikeus Suomessa asuvien sosiaaliturvaan ja 
sairausvakuutukseen 

 
Kela hoitaa Suomessa asuvien sosiaaliturvaa eri elämäntilanteissa.  
 

• Täytä ”Muutto Suomeen” –hakemus  
http://www.kela.fi/documents/10192/3861304/Y77.pdf  

 
Kela Hämeenlinna  
Rauhankatu 1 
13100 Hämeenlinna 
(Postiosoite Kela, PL 30, 33056 KELA) 
Puhelin http://www.kela.fi/palvelunumerot  
Avoinna maanantaina, tiistaina, keskiviikkona, torstaina ja perjantaina klo 9:00 – 16:00. 
Vuoronumeron voit ottaa klo 15:30 asti, eli tule ennen sitä.  
 
Voit varata ajan Kelan toimistoon tai puhelinpalveluun: http://www.kela.fi/ajanvaraus  
 
 

Ilmoittaudu TE-toimistoon  
 
TE-toimistosta saat työnvälityspalveluja ja tietoa koulutuksista (esim. kotoutumiskoulutus ja 
muu koulutus). 
 
Hämeen TE-toimisto  
Saaristenkatu 3, 13100 Hämeenlinna 
(Postiosoite Hämeen TE-toimisto, PL 105, 13100 Hämeenlinna) 
Puhelin 0295 025 500 
Sähköpostiosoite kirjaamo.hame@te-toimisto.fi  
Avoinna maanantaina, tiistaina, keskiviikkona, torstaina ja perjantaina klo 9:00 – 16:00 

 
 
Avaa pankkitili pankissa 

 
Ota pankkiin mukaan henkilötunnuksesi ja passisi.  
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Pankista voit saada verkkopankkitunnukset. Niiden avulla voit hoitaa sähköisesti monia 
viranomaisasioita ja esimerkiksi maksaa laskuja puhelimesi avulla.  
 
Pankkeja ovat esimerkiksi Danske Bank, Nordea ja Osuuspankki.  

 
 
Vuokraa asunto 

Hämeenlinnassa on tarjolla erilaisia asuntoja. Voit etsiä sinulle sopivaa vuokra-asuntoa 
internetistä tai katsoa sanomalehdestä ilmoitukset, joissa tarjotaan asuntoa vuokralle. Myös 
monet yritykset välittävät vuokra-asuntoja Hämeenlinnassa.  

Voit hakea vuokra-asuntoa siten, että täytät sähköisen hakemuksen internetissä. Joillakin 
yrityksillä on Hämeenlinnassa myös toimisto, josta saat paperille täytettävän 
hakulomakkeen.  

Jos olet muuttanut Suomeen kiintiöpakolaisena ja olet ollut vähemmän kuin kolme vuotta 
Suomen väestörekisterissä, tai jos olet tullut Suomeen turvapaikanhakijana ja olet saanut 
oleskeluluvan ja olet ollut vähemmän kuin kolme vuotta Suomen väestörekisterissä, kysy 
Pakolaisten vastaanoton neuvonnasta, onko asunnosta pyydetty vuokra sopiva. 
Hämeenlinnan kaupunki on määritellyt, kuinka monta euroa vuokra voi kuukaudessa 
korkeintaan olla. Jos vuokraat asunnon, jonka vuokra on liian korkea, joudut maksamaan 
vuokravakuuden ja osan vuokrasta omista säästöistäsi. 

Vuokra-asuntoja välittäviä yrityksiä ovat esimerkiksi:  

Hämeenlinnan Asunnot Oy  
Raatihuoneenkatu 7 
13100 Hämeenlinna  
Puhelin 03 625 161 
Avoinna maanantaina klo 9:00 – 17:00, tiistaina, keskiviikkona ja torstaina klo 9:00 – 15:30 ja 
perjantaina klo 9:00 – 15:00 
 
Realia Management  
Hämeenlinna asuntovuokraus 
Sibeliuksenkatu 5 (4. kerros) 
13100 Hämeenlinna 
Puhelin 010 228 5550 tai 010 228 5550 
Sähköpostiosoite hameenlinna.vuokraus@realia.fi  
Avoinna maanantaina, tiistaina, keskiviikkona, torstaina ja perjantaina klo 9:00 – 16:00  
 
VVO-Kotikeskus Hämeenlinna  
Raatihuoneenkatu 17 A (4. kerros)  
13100 Hämeenlinna 
Puhelin 020 508 5000 
Sähköposti asiakaspalvelu@vvo.fi 
Avoinna maanantaina, tiistaina, keskiviikkona ja perjantaina klo 8:30 – 12:00 ja torstaina klo 
12:00 – 15:30  
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Hanki kotivakuutus  
 
Kun sinulla on asunto, sinun kannattaa hankkia myös kotivakuutus. Useimmat 
vuokranantajat edellyttävät, että sinulla on kotivakuutus. Kotivakuutus korvaa esimerkiksi 
huonekaluillesi ja muille tavaroillesi aiheutuneita vahinkoja.  
 
Kotivakuutuksia myyvät vakuutusyhtiöt, esimerkiksi Fennia, LähiTapiola, Pohjantähti ja 
Turva.  

 
 
Tarkista, että sinun asunnossa on palovaroitin  

 
Jokaisessa asunnossa pitää olla palovaroitin. Palovaroitin on laite, joka mahdollisimman 
aikaisin havaitsee alkavan tulipalon ja varoittaa asunnossa olevia. Palovaroittimessa on kova 
ääni ja se herättää sinut, vaikka nukkuisit, ja antaa sinulle 2-3 minuuttia aikaa pelastautua 
palavasta asunnosta. 
 
Asukkaana sinun pitää huolehtia siitä, että asunnossasi on riittävästi palovaroittimia. Tarkista 
säännöllisesti painamalla palovaroittimen nappia, että palovaroitin toimii. Jos palovaroitin 
piippaa, vaihda palovaroittimen paristot.  
 
Asunnon jokaisessa kerroksessa on oltava ainakin yksi palovaroitin. Asunnon jokaisen 
kerroksen alkavaa 60 neliötä kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin. Esimerkiksi 65 
neliön kerrostaloasunnossa on oltava kaksi palovaroitinta. 
 
 

Voit kysyä neuvoa 
 
Maahanmuuttoinfo 
 
Suomeen muuttoon liittyvissä asioissa saat neuvontaa ja opastusta Maahanmuuttoinfosta. 
Saat opastusta, miten Suomen viranomaisjärjestelmä toimii, miten kotoutumistasi tuetaan 
Hämeenlinnassa ja miten täytät erilaisia lomakkeita (esimerkiksi asuntohakemus). 
Maahanmuuttoinfo ei ole maahanmuuttoviranomaisten edustaja. Jos sinulla on kysyttävää 
oleskelulupa-asioista, ota yhteyttä maahanmuuttoviranomaisiin.  

Maahanmuuttoinfosta saat neuvontaa ja opastusta suomeksi, englanniksi, arabiaksi, dariksi, 
kurdi-soraniksi, persiaksi, venäjäksi ja viroksi.  

Palvelupiste Kastelli 
Maahanmuuttoinfo  
Raatihuoneenkatu 11 
13100 Hämeenlinna 
Tarkista aukioloajat täältä: 
http://www.hameenlinna.fi/Asiointi/Palvelupisteet/Kastelli/Maahanmuuttajat-Immigration-
Service/  

Pakolaisten vastaanotto 

Jos olet muuttanut Suomeen kiintiöpakolaisena ja olet ollut vähemmän kuin kolme vuotta 
Suomen väestörekisterissä, tai jos olet tullut Suomeen turvapaikanhakijana ja olet saanut 
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oleskeluluvan ja olet ollut vähemmän kuin kolme vuotta Suomen väestörekisterissä, saat 
opastusta ja neuvoa pakolaisten vastaanotosta.  

Pakolaisten vastaanotto auttaa sinua 
- ensimmäisen asunnon järjestämisessä, jos olet muuttanut Suomeen 

kiintiöpakolaisena 
- hoitamaan asioitasi maistraatissa, Kelassa, poliisissa ja TE-palveluissa 
- hakemaan lapsesi/lastesi koulu- ja/tai päivähoitopaikkaa 
- julkisten terveyspalveluiden käytössä ja tekee sinulle terveystarkastuksen 
- perehtymään suomalaiseen sosiaaliturvajärjestelmään 
- perheesi kotoutumisen tukemisessa 
- suomalaisen kulttuurituntemuksen lisäämisessä 

 
Palvelupiste Kastelli 
Pakolaisten vastaanotto 
Raatihuoneenkatu 11 
13100 Hämeenlinna 
Puhelin (palvelusihteeri) 03 621 2815 
Tarkista päivystysajat täältä:  
http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/Maahanmuutto/Kansainvalinen-suojelu/  
 

+ Voit saada tulkkauspalvelua  

Voit saada tulkkauspalvelua, jos osaat suomen kieltä vasta vähän tai et ollenkaan. Voit saada 
tulkkauspalvelua, kun hoidat asioitasi viranomaisen (esimerkiksi maistraatti tai Kela) kanssa. Jos 
tarvitset tulkkauspalvelua, kerro siitä viranomaiselle, jonka kanssa hoidat sinun asioitasi. 
Viranomainen tilaa tulkkauspalvelun.  
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