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1. Verblijfsvergunningen volgens het uniforme model 

 

— Pysyvä oleskelulupa  

 (Permanente verblijfsvergunning) in de vorm van een sticker 

Afgegeven van 1 mei 2004 tot en met 31 december 2011: 

Verblijfsvergunningen zijn vergunningen voor permanent verblijf of voor een vaste termijn. Verblijfsvergunningen voor 
een vaste termijn worden afgegeven voor een verblijf van tijdelijke aard (vergunning voor tijdelijk verblijf) of voor een 
ononderbroken verblijf (vergunning voor ononderbroken verblijf). 

— Pysyvä oleskelulupa  

 Vergunning voor permanent verblijf in de vorm van een sticker met de letter P 

— Jatkuva oleskelulupa  

 Vergunning voor ononderbroken verblijf in de vorm van een sticker met de letter A 

— Tilapäinen oleskelulupa  

 Vergunning voor tijdelijk verblijf in de vorm van een sticker met de letter B 

Afgegeven van 1 mei 2007 tot en met 31 december 2011: 

— EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen die onderdaan zijn van een derde land 

Verblijfsvergunning met de letters P-EY 

Afgegeven vanaf 1 januari 2012: 

Verblijfsvergunningen zijn vergunningen voor permanent verblijf of voor een vaste termijn. Verblijfsvergunningen voor 
een vaste termijn worden afgegeven voor een verblijf van tijdelijke aard (vergunning voor tijdelijk verblijf) of voor een 
ononderbroken verblijf (vergunning voor ononderbroken verblijf). 

— Pysyvä oleskelulupa 

 Vergunning voor permanent verblijf in de vorm van een kaart met de letter P  

— Jatkuva oleskelulupa 

 Vergunning voor ononderbroken verblijf in de vorm van een kaart met de letter A 

— Tilapäinen oleskelulupa  

 Vergunning voor tijdelijk verblijf in de vorm van een kaart met de letter B 

— Europese blauwe kaart 

Verblijfsvergunning in de vorm van een kaart met de vermelding “EU:n Sininen kortti” 

— EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen die onderdaan zijn van een derde land  

 Verblijfsvergunning in de vorm van een kaart met de letters P-EY (afgegeven tot en met 30 september 2013) 

Afgegeven vanaf 1 oktober 2013: 

EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen die onderdaan zijn van een derde land. Verblijfsvergunning in 
de vorm van een kaart met de letters P-EU. 

Afgegeven vanaf 1 januari 2021: 

Verblijfsvergunningen op grond van het terugtrekkingsakkoord worden als volgt afgegeven volgens het 
uniforme model (OLESKELULUPA): 

- Erosopimuksen mukainen oleskeluoikeus Ison-Britannian kansalaiselle ja hänen perheenjäsenilleen. 



Oleskeluluvan tyypiksi merkitään SEU-SOPIMUKSEN 50 ARTIKLA. Ison-Britannian kansalaiselle 
rajatyöntekijälle merkitään kortin kääntöpuolen huomautuksiin RAJATYÖNTEKIJÄ tai GRÄNSARBETARE. 
Hakemuksen jättämisestä annetaan osoitukseksi todistus vireilläolosta, joka on voimassa hakemuksen käsittelyn 
ajan. 

(Verblijfsrecht op grond van het terugtrekkingsakkoord voor een Britse burger en zijn/haar familieleden met de 
tekst “SEU-SOPIMUKSEN 50 ARTIKLA”. Brits burger met rechten als grensarbeider met de vermelding 
“RAJATYÖNTEKIJÄ” of “GRÄNSARBETARE” op de achterzijde van de kaart. Een verklaring van indiening 
(“TODISTUS VIREILLÄOLOSTA”) wordt afgegeven bij indiening van een aanvraag en is geldig totdat de 
verwerking is afgerond.) 

- Erosopimuksen mukainen pysyvä oleskeluoikeus Ison-Britannian kansalaiselle ja hänen 
perheenjäsenilleen. 

Oleskeluluvan tyypiksi merkitään P SEU-SOPIMUKSEN 50 ARTIKLA. Hakemuksen jättämisestä annetaan 
osoitukseksi todistus vireilläolosta, joka on voimassa hakemuksen käsittelyn ajan. 

(Permanent verblijfsrecht op grond van het terugtrekkingsakkoord voor een Britse burger en zijn/haar 
familieleden met de tekst “SEU-SOPIMUKSEN 50 ARTIKLA”. Een verklaring van indiening (“TODISTUS 
VIREILLÄOLOSTA”) wordt afgegeven bij indiening van een aanvraag en is geldig totdat de verwerking is 
afgerond.) 

 
2. Alle andere aan onderdanen van derde landen afgegeven documenten die gelijkwaardig zijn aan een 

verblijfsvergunning (= niet volgens uniform model) 

 
− Pysyvä oleskelulupa 

(Permanente verblijfsvergunning in de vorm van een kaart, afgegeven aan gezinsleden van burgers van de EU of 
de EER die onderdaan zijn van een derde land) Afgegeven van 1 mei 2004 tot en met 29 april 2007 
 
 

− Oleskelukortti 

Verblijfskaart afgegeven aan gezinsleden van burgers van de EU of de EER die onderdaan zijn van een derde 
land. Recht op permanent verblijf (“PYSYVÄ”/“PERMANENT”) of recht op verblijf voor een vaste termijn 
(geldigheidsperiode aangegeven). Afgegeven vanaf 30 april 2007 

 

 
 

3. Documenten verstrekt door Buitenlandse Zaken (= niet volgens uniform model) 

 
− Erityinen henkilökortti A, B, C ja D diplomaatti- ja konsuliedustuston sekä kansainvälisen järjestön Suomessa 

olevan toimielimen henkilökuntaan kuuluvalle ja hänen perheenjäsenelleen 

Speciale identiteitskaart die door het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt afgegeven aan diplomatiek, 
administratief, technisch en dienstpersoneel en hun gezinsleden, aan personen die in particuliere dienst zijn bij 
het personeel en aan personen die bij een diplomatieke missie bouw-, herstel- of onderhoudswerkzaamheden 
uitvoeren. Op de identiteitskaart staat de tekst “Deze kaart geeft recht op verblijf in Finland”) 

− Oleskelulupa diplomaattileimaus, oleskelulupa virkaleimaus tai oleskelulupa ilman erityismerkintää  

(Verblijfsvergunning in de vorm van een sticker die door het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan 
bovengenoemde personen wordt afgegeven, met de vermelding “diplomaattileimaus” (diplomatiek) of 
“virkaleimaus” (dienst) of zonder statusvermelding) 

 



 
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken geeft identiteitskaarten af aan de leden van missies, hun gezinsleden en 
hun persoonlijke bedienden voor de duur van de diensttijd of het verblijf in Finland. Een identiteitskaart wordt in 
Finland niet beschouwd als een officieel identiteitsbewijs. De identiteitskaart dient om de positie of status van een 
persoon die in een missie werkt, te bevestigen en is een verblijfstitel in Finland. Er zijn verschillende types kaarten: 

 

– A-kaart voor diplomaten; 

– B-kaart voor administratief en technisch personeel; 

– C-kaart voor dienstpersoneel van missies (zoals chauffeurs, huispersoneel en koks); 

– D-kaart voor persoonlijke bedienden van leden van missies, en lokaal aangeworven chauffeurs van missies. 

 
 

A.  Leden van het diplomatiek corps en hun gezinsleden  
 



 

B.  Leden van het administratief en technisch personeel van vertegenwoordigingen, en hun gezinsleden  
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C. Leden van het dienstpersoneel van vertegenwoordigingen (chauffeurs, huispersoneel, 
keukenpersoneel, enz.)  
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D. Overige  
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