MAAHANMUUTTOVIRASTON MYÖNTEINEN PÄÄTÖS KIINTIÖPAKOLAISEN
PERHESIDEHAKEMUKSEEN
Maahanmuuttovirasto (MIGRI) toimittaa myönteisen perhesidepäätöksen perheenkokoajalle, (PK). Päätöksen ohessa MIGRI toimittaa alla olevan ohjeen, jonka MIGRI
on laatinut yhteistyössä SPR:n kanssa. Ohje neuvoo PK:ta toimenpiteisiin ja tarvittavien tietojen antamiseen sekä selvittää SPR:n ja IOM:n roolit matkajärjestelyissä ja
kustannusten korvaaminen.
PERHEENJÄSENENNE / OMAISENNE MATKAKULUJEN
KORVAAMINEN JA MATKAN JÄRJESTÄMINEN
Perheenjäsenellenne (tai muulle omaisellenne) on myönnetty oleskelulupa Suomeen. Hän on oikeutettu matkustamaan maahan Suomen Punaisen Ristin (SPR) ja
Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) järjestämällä matkalla, jonka kustannukset korvataan Suomen valtion varoista.
Vain SPR:n ja IOM:n järjestämät matkat korvataan
Kustannukset korvataan vain siinä tapauksessa, että perheenjäsenenne matkustaa
Suomeen SPR:n ja IOM:n järjestämällä matkalla. Hänen saattajansa matkakustannukset voidaan korvata vain poikkeustapauksessa, kun siitä on sovittu etukäteen
SPR:n ja Maahanmuuttoviraston kesken. Kustannuksia ei korvata suoraan teille tai
Suomeen saapuvalle perheenjäsenelle vaan IOM:lle.
Suomessa asuva perheenkokoaja ottaa yhteyttä SPR:iin
Maahanmuuttovirasto on toimittanut kopion perhesidehakemukseenne tehdystä
päätöksestä SPR:lle. Jos haluatte Suomen valtion kustantavan perheenjäsenenne
matkan, teidän on oltava yhteydessä SPR:iin matkajärjestelyiden käynnistämiseksi.
Yhteyshenkilönä SPR:ssä toimii Ann-Charlotte Sirén-Borrego tai hänen poissa ollessaan hänen sijaisensa SPR:n keskustoimiston pakolaistiimistä.
Teidän on varauduttava antamaan SPR:lle seuraavat tiedot itsestänne ja perheenjäsenistänne:
 oma nimenne, osoitteenne, puhelinnumeronne
 kotikuntanne, jos tämänhetkinen asuinosoitteenne on muualla kuin kotikunnassanne
 perheenjäsenenne nimi, osoite ja puhelinnumero tai muut yhteystiedot, joiden
avulla hänet voidaan tavoittaa
 mahdolliset matkustamisen ja kunnan palvelujen kannalta tarpeelliset tiedot perheenjäsenestänne, kuten tiedot hänen terveydentilastaan tai liikuntarajoitteistaan
Perheenjäsen varaa ajan Suomen edustustosta ulkomailla
Ulkomailla olevan perheenjäsenenne on varattava aika Suomen edustustosta, jossa hänelle annetaan Maahanmuuttoviraston oleskelulupapäätös tiedoksi. Tämän
jälkeen edustusto käynnistää matkaa edeltävät muodollisuudet. Kun ne on hoidettu,
SPR pyytää IOM:ä ryhtymään matkajärjestelyihin.
IOM järjestää lentolippujen ohella tarvittaessa myös kauttakulku- eli transit-viisumin.
IOM ohjeistaa myös lähtömaan mahdollisen exit-viisumin hankkimisessa.
Kunnasta ilmoitetaan, milloin matka järjestyy
SPR ilmoittaa IOM:n lähettämän lentoaikataulun kotikuntanne yhdyshenkilölle. Tämän jälkeen kunnan yhdyshenkilö ottaa teihin yhteyttä ja saatte tietää, milloin ja
minne perheenjäsenenne saapuvat.

Suomessa asuvien perheenjäsenten on oltava vastassa perheenjäseniään sillä lentokentällä, jolle he saapuvat.

Lisätietoja
Lisätietoja matkakulujen korvaamisesta ja matkan järjestämisestä saa sähköpostitse osoitteesta ann-charlotte.siren-borrego@redcross.fi ja refugees@redcross.fi tai
puhelimitse Suomen Punaisesta Rististä, Ann-Charlotte Sirén-Borregolta puh.
020 701 2181.

