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UTLÄNNINGSVERKETS (UVI) AVGIFTSBELAGDA OFFENTLIGRÄTTSLIGA 
PRESTATIONER 
 
 
Prestation Avgift Grund 
  
  
PRESTATIONER TILL SJÄLVKOSTNADSVÄRDE 
 
Ansökan som gäller 
- första uppehållstillstånd som söks i Finland, 
annat än nedan nämnda............................................. 170 €....................... 1 §, 1 mom./1 
- första arbetstillstånd som söks i Finland................. 134 €....................... 1 §, 1 mom./2 
- nytt främlingspass eller resedokument för flykting 
utfärdat i stället för ett dokument 
som har förkommit ..................................................... 77 €....................... 1 §, 1 mom./3 
- intyg som utfärdas på begäran ................................. 17 €....................... 1 §, 1 mom./4 
  
  
FLERA MYNDIGHETERS PRESTATIONER AV SAMMA SLAG 
  
Ansökan som gäller 
- uppehållstillstånd som överförts från den lokala 
polisen till utlänningsverket för avgörande............... 101 €....................... 2 §, 1 mom./1 
- arbetstillstånd som överförts från den lokala polisen 
till utlänningsverket för avgörande ............................ 40 €....................... 2 §, 1 mom./2 
- förlängning av uppehållstillstånd ........................... 101 €....................... 2 §, 1 mom./3 
- förlängning av arbetstillstånd ................................... 40 €....................... 2 §, 1 mom./3 
- överföring av uppehålls- eller arbetstillstånd 
till ett annat resedokument per tillstånd...................... 16 €....................... 2 §, 1 mom./4 
- främlingspass eller resedokument för flykting 
- giltighetstid högst ett år ........................................... 45 €....................... 2 §, 1 mom./5 
- giltighetstid över ett år ............................................. 40 €....................... 2 §, 1 mom./5 
- förlängning av giltighetstiden för främlingspass 
eller resedokument för flykting .................................. 16 €....................... 2 §, 1 mom./6 
- engångsvisum, giltighetstid högst 30 dygn............... 50 €....................... 2 §, 1 mom./7 
- engångsvisum, giltighetstid högst 90 dygn............... 60 €....................... 2 §, 1 mom./7 
- genomresevisum....................................................... 20 €....................... 2 §, 1 mom./7 
  
  
PRESTATIONER TILL NEDSATT PRIS 
  
Ansökan som gäller 
- erhållande eller bevarande av eller befrielse  
från finskt medborgarskap på ansökan .................... 400 €....................... 3 §, 1 mom./1 
- erhållande av finskt medborgarskap 
genom anmälan ........................................................ 100 €....................... 3 §, 1 mom./2 
- förfrågan som gäller medborgarskap ....................... 34 €....................... 3 §, 1 mom./3 
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- uppehållstillstånd som baserar sig på avtalet 
om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ......... 26 €....................... 3 §, 1 mom./4 
- uppehållstillstånd som skall avgöras 
av utlänningsverket, när sökanden ännu 
inte är i Finland........................................................... 67 €....................... 3 §, 1 mom./5 
- första uppehållstillstånd för ett barn  
som fötts i Finland……………………………………67 €....................... 3 §, 1 mom./6 
  
 
SÖKANDE AV ÄNDRING I EN AVGIFT 
 
En betalningsskyldig som anser att ett fel har begåtts när en offentligrättslig prestation har på-
förts kan inom sex månader från det avgiften påfördes yrka på rättelse hos utlänningsverket. 
Ändring i beslutet av den som avgjort rättelseyrkandet får sökas genom besvär hos Helsing-
fors förvaltningsdomstol inom 30 dagar räknat från det ändringssökanden fått kännedom om 
beslutet på rättelseyrkandet (11 b § lagen om grunderna för avgifter till staten). 

 


