Filippiiniläisille: Ohjeet Suomeen tulemiseen
Huom! Teksti perustuu eri viranomaisten, kuten Suomen Ulkoasiainministeriön ja Norjan
Filippiinien-lähetystön sivuilla oleviin tietoihin. Tarkista aina viranomaisilta viimeisin tieto!
Päivitetty 20.1.2013. Anna palautetta: riitta.vartti@kolumbus.fi

Filippiiniläisten pääsy Suomeen – usein kysyttyä
1 Kysymys: Millä viisumilla filippiiniläinen tulee Suomeen lyhyelle vierailulle?
Vastaus: Schengen-viisumilla. (Ks. ohjeet alla)
2 Kysymys: Mikä Norjan lähetystön sivulla olevista viisumeista koskee filippiiniläistä
ystävääni?
Vastaus: Norjan lähetystön sivu mainitsee kuusi (6) erilaista viisumia Norjaan. Tällä erottelulla
lähinnä viitataan siihen, mikä on anojan matkan tarkoitus. Joka tapauksessa on kyse Schengenviisumista. Ohjeissa ei valitettavasti mainita, koskeeko tämä kaikki Suomea, ja Suomen
viranomaisilla voi olla myös erilainen käytäntö.









Entry Visa (Spouses and common children) Tämä on väliaikainen oleskelulupa, jolla
filippiiniläinen voi esim. siellä pidettyjen häiden jälkeen tulla Norjaan odottamaan
varsinaista oleskelulupaa perhesiteen perusteella. Todellisuudessa tätäkin anotaan
Schengen-viisumin lomakkeella.
Entry Visa (Adoption). Tämä on tarkoitettu Filippiineiltä adoptoiduille lapsille silloin
kun he muuttavat Norjaan.
Seafarers. Merimiehillä on omat viisuminsa.
Entry Visa (Skilled worker). Tämä viisumi on tarkoitettu korkeasti koulutetuille
työntekijöille, joilla on työsopimus jonkun norjalaisen työnantajan kanssa. He tulevat
tällä viisumilla odottamaan varsinaisen oleskelulupansa valmistumista.
Schengen Visa EU / EEA / Swiss Family Members. Tämä ei koske filippiiniläisiä.
Schengen Visa Schengen-viisumi on se maahantulopaperi, jolla filippiiniläiset tulevat
Schengen-maihin, kuten Norjaan ja Suomeen, lyhyelle matkalle turistiksi.

3 Kysymys: Filippiiniläinen ystäväni haluaa tutustua Suomeen ennen kuin menemme naimisiin.
Miten pitää toimia?
Vastaus: Hän voi anoa Schengen-viisumia lyhyttä käyntiä varten. Yleensä viisumin saamisen
edellytyksenä on, että olette tunteneet toisenne jo pitkähkön ajan ja tavanneet myös kasvotusten.
Tapaamisten paikat ja päivämäärät pitää todistaa passin leimojen ym. todisteiden avulla. Toinen
edellytys on, että filippiiniläisellä ystävällä on päteviä syitä palata takaisin Filippiineille, esim.
työpaikka, opinnot kesken tai tärkeitä hoivavelvollisuuksia, joista kaikista pitää näyttää todisteet.
Schengen-viisumia ei myönnetä sitä varten, että mentäisiin Suomessa naimisiin. Katso ohjeista
tarkemmin sivulta http://www.norway.ph/embassy/visainfo/visas/schengen/.

Schengen-viisumi Suomeen
Katso Suomen Ulkoasiainministeriön ohjeet Schengen-viisumia varten sivulta
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=35334&contentlan=1&culture=fi-FI

Katso Schengen-viisumin ohjeet englanniksi Norjan Filippiinien-lähetystön sivulta
http://www.norway.ph/embassy/visainfo/visas/schengen/
Schengen-viisumilla saa viipyä Suomessa (tai jossakin muussa Schengen-maassa) enintään 90
päivää. Sitä voi siis anoa korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi.
Shengen-viisumi on tarkoitettu vain turismiin tai perhevierailuun tai vastaavaan. Työssä käyntiin
sillä ei ole lupaa.
Schengen-viisumia saa anoa aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen suunnitellun vierailun alkua.
Schengen-viisumi maksaa 60 euroa (tieto päivitetty 13.1.2013).
Schengen-viisumia Suomeen anotaan joko Norjan lähetystön kautta Manilassa tai Norjan
konsulaatin kautta Cebu Cityssä.
Suomalainen ei voi anoa viisumia filippiiniläisen puolesta, mutta hän voi auttaa anomisen
ensimmäisessä vaiheessa eli rekisteröitymisessä.
1) Ilmoittautuminen anojaksi. Jos viisumia anotaan Manilan lähetystön kautta,
viisuminanojan pitää ensimmäiseksi rekisteröityä verkossa lähetystön anojalistalle
(Application Portal). Tämän osan viisumin anomisesta voi tehdä myös suomalainen kutsuja
halutessaan auttaa filippiiniläistä anojaa. Rekisteröitymisen yhteydessä a) maksa myös
viisumimaksu 60 euroa sähköisesti (viisumimaksua ei palauteta, vaikka viisumia ei
myönnettäisikään) ja b) varaa (anojalle) tapaamisaika Manilan lähetystössä tai Cebun
konsulaatissa.
2) Anomus liitteineen lähetystöön / konsulaattiin. Filippiiniläinen anoja jättää anomuksen
liitteineen lähetystöön hänelle varattuna aikana. Hänen pitää sitä ennen täyttää anomus
huolellisesti ja päivätä ja allekirjoittaa se. Anomuksen pitää myös olla selkeä ja siistissä
kunnossa. Kaikista papereista kannattaa ottaa itselleen valokopiot, jotka pitää olla mukana
käsimatkatavaroissa Suomeen saapuessa.
Tulosta anomuslomake tästä
suomeksi ja ruotsiksi
http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=91584&GUID={C39D8B45-2D5F-455E-878CD4887AFA419C}
englanniksi http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=54708&GUID={EF0FE5A2-1CA04143-8E7A-EC20D3C0DA3F}
Anomuksen liitteet (Suomen viranomaisten mukaan, katso sivulta
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=35334&contentlan=1&culture=fi-FI )
Norjan lähetystön vaatimukset liitteiksi:
1. Cover Letter (saatekirje) jonka anoja saa sähköpostilla vahvistuksena, kun hän on
ilmoittautunut Application Portal -toiminnon kautta.
2. Värillinen, selvä passikuva kokoa 47x36 mm, kasvot edestäpäin, vaalea tausta, ilme
neutraali. Valokuva pitää kiinnittää lähetystölle menevään saatekirjeeseen (Cover Letter)
liimalla, ei niittaamalla.

3. Passi, myönnetty viimeisten 10 vuoden aikana ja voimassa kolme (3) kuukautta matkan
jälkeenkin. Lisäksi yksi (1) hyvätasoinen kopio passin kuvasivusta ja kaikista niistä sivuista,
joilla on viisumeita ja leimoja. (Passissa pitää olla vielä jäljellä vähintään kaksi tyhjää
sivua.)
4. Aikaisemmat passit ja viisumit / leimat Schengen-maihin ja muihin maihin sekä yksi (1)
selkeä kopio passin kuvasivusta ja kaikista niistä sivuista, joilla on viisumeita ja leimoja.
5. Todistus työtehtävistä (Proof of Occupation)
– Jos käy työssä, palkkakuitit viimeisen kolmen kuukauden ajalta, alkuperäinen todistus
työhön ottamisesta ja asemasta työssä (Certificate of Employment), työssäolon pituus,
palkka ja työstä myönnetyn loman kesto sekä valokopio työpaikan henkilöstökortista
(Company ID, alkuperäinen pystyttävä näyttämään haastattelussa).
– Jos toimii yksityisyrittäjänä, alkuperäinen yrityksen rekisteröimistodistus (Business
Name Registration Certificate) ja viimeisin alkuperäinen tuloverotodistus (Income Tax
Statement) tai jokin muu todiste vuosituloista.
– Jos opiskelee, alkuperäinen todistus ilmoittautumisesta kouluun ja valokopio
voimassaolevasta opintokortista (alkuperäinen pystyttävä näyttämään haastattelussa). Jos
anoja matkustaa loman aikana, on esitettävä todiste ilmoittautumisesta (enrollment)
myös seuraavalle lukukaudelle.
6. Kutsukirje ja valokopio kutsujan passista. Filippiiniläinen anoja voi tietysti itse kustantaa
matkansa (viisumianomuksessa on kohta, jossa hän selvittää, millä tavalla matkansa hoitaa.)
Kuitenkin usein viisuminanojalla on Suomessa kutsuja tai ylläpitäjä (Sponsor), joka
kirjoittaa kutsukirjeen ja lupautuu hoitamaan matkasta aiheutuneet kulut kaikkineen.
Suomalainen kutsuja lähettää englanninkielisen kutsukirjeen filippiiniläiselle anojalle, ei
lähetystöön. Anoja toimittaa kutsukirjeen sitten muiden liitteiden kanssa lähetystöön.
Kutsukirje on vapaamuotoinen eli ei ole olemassa valmista lomaketta suomalaisia varten.
Kutsussa pitää olla ennen kaikkea 1) kutsuvan yrityksen tai yksityisen henkilön yhteystiedot
ja 2) kutsuttavan filippiiniläisen tiedot, kuten esimerkiksi nimi, syntymäaika, osoite, passin
numero, matkan tarkoitus ja kesto.
Yksityisessä kutsukirjeessä kerrotaan kutsujan ja kutsuttavan välinen suhde: onko kyseessä
ystävä, puoliso, sukulainen, alainen? Mikä on matkan tarkoitus, esim. matkailu,
tutustuminen Suomeen, sukulaisvierailu?
Jos kutsuja on suomalainen poika- tai tyttöystävä, kirjeessä pitää esittää tarkat tiedot
paikoista ja ajoista, jolloin pari on tavannut ja viettänyt aikaa Filippiineillä yhdessä. Tämä
pitää todistaa kutsujan passissa olevien leimojen ym. todisteiden avulla. Jos aikaa on vietetty
jossakin Filippiinien ulkopuolella (vaikkapa yhteinen loma Thaimaassa), pitää lisätä mukaan
kopiot vastaavista sivuista myös filippiiniläisen osapuolen passissa.
Kutsukirjeen lähettäminen ei kuitenkaan takaa, että viisumin saisi mitenkään
automaattisesti. Jokainen tapaus käsitellään erikseen.
(Apua kutsukirjeen laatimiseen voi antaa esim. Norjan maahanmuuttoviraston lomake eli
UDI Guarantee Form sivulla
http://www.udi.no/Global/UPLOAD/Skjema/VisumBesok/Garantiskjema_skrivbart.pdf.

Lomakkeessa on lueteltu asiat, joista myös Suomen viranomaisille on annettava tietoa. Se on
kuitenkin tehty norjalaisia kutsujia varten, joten siinä monet asiat eivät päde Suomeen.
Esim. kutsukirjettä ei tarvitse hyväksyttää Suomessa paikallisella poliisilla. Tämä koskee
vain norjalaisia.)
7. Vain norjalaiset liittävät anomukseen myös tämän: Original UDI Guarantee Form for
Visits. Tätä ei vaadita suomalaisilta.
8. Todiste riittävistä varoista. Pankin tiliote tai muu todiste varoista viimeisten kolmen
kuukauden ajalta.
9. Matkan tarkoitukseen liittyvät todisteet.
–
–
–
–
–
–
–
–

–

Perhe/sukulaisvierailu. On todistettava sukulaisuus seuraavasti:
Jos käy sisarusten luona, molempien sisarusten syntymätodistukset.
Jos vierailee lastensa luona, lapsen syntymätodistus.
Jos vierailee vanhempiensa luona, anojan syntymätodistus, josta näkyvät vanhempien
nimet.
Jos vierailee puolison luona, avioliittotodistus (Marriage Certificate).
Jos vierailee pariskunnan yhteisen lapsen luona, lapsen syntymätodistus, josta näkyy
sukulaisuussuhde molempiin vanhempiin.
Vierailu seurustelukumppanin luona. Todisteet yhdessä vietetystä ajasta (Ks.
kohdasta kutsukirje).
Matkailu / turismi. Järjestetyltä seuramatkalta matkatoimiston antamat tiedot matkasta
ja siihen liittyvistä paikkavarauksista, viisumeista ja suoritetuista maksuista. Yksityiseltä
eli omatoimimatkalta tiedot matkasuunnitelmasta, vahvistetut ajat ja paikat, majoitus,
liikennevälineet jne.
Liikematka. Alkuperäinen kutsu suomalaiselta kutsuvalta liikekumppanilta (Business
Partner).

10. Maksu anomuksesta (Application fee)
Aikuiset 60 euroa, lapset 6-12-v 35 euroa.
Voi maksaa Application Portal -palvelun kautta. VISA-kortti ja Master Card kelpaavat
maksuvälineiksi. Maksu suoritetaan verkossa ilmoittautumislomakkeen täyttämisen jälkeen.
11. Matkavakuutus koko matkan ajalle, korvaussumma vähintään 30 000 euroa.
12. Lentolipun varaustodistus (Flight Ticket Reservation, palautetaan)
Huom! Kun viisumia anotaan, esitetään vain todiste lennon varaamisesta (reservation), ei
buukkaamisesta (booking) eli maksetusta lennosta. Lentoa ei saa maksaa ennen kuin viisumi
on myönnetty!
Lentovarauksen (reservation) voi tehdä useimmissa matkatoimistoissa. Jos kuitenkin haluaa
ostaa lennot verkon kautta (on-line), voi anomukseen liittää tulosteen siltä lentoyhtiön
verkkosivulta, jossa näkyvät suunnitellut lennot, ennen kuin siirtyy maksamaan lippuja.
Tämä tuloste riittää viisumin anomisessa.

13. Jos aikoo matkustaa myös muualle kuin yhteen maahan, täytyy lisätä selostus matkan
paikoista ja päivämääristä, liikennevälineistä ym. Tätä suunnitelmaa ei saa enää viisumia
odotellessa muuttaa.
14. Jos anoja on naimisissa tai hänellä on lapsia, täytyy liittää mukaan avioliittotodistus ja lasten
syntymätodistukset.
15. Jos anoja omistaa maata tai kiinteistöjä, hänen pitää liittää mukaan tästä todiste.
16. Alle 18-vuotiaat lapset liittävät mukaan myös seuraavat paperit:
– Alkuperäinen syntymätodistus
– Molempien vanhempien passit. Vanhempien täytyy myös henkilökohtaisesti saapua
anojan haastatteluun Norjan Manilan lähetystöön tai Cebun konsulaattiin.
– Alkuperäinen vanhempien suostumuspaperi (Letter of Parental Consent) Schengenviisumin hankkimiseen molemmilta vanhemmilta
– Jos vain yksi vanhemmista on virallisesti lapsen huoltajana, tarvitaan siitä oikeuden
päätös (Court Decision)
– Jos toinen vanhemmista on kuollut, tarvitaan kuolintodistus (Death Certificate)
Huom! Lasten suojelemisen takia viisumin anomisprosessi on heillä hitaampi ja tarkempi
kuin aikuisilla.
HUOM! Suomesta hankittavat asiakirjat (esim. kutsukirje liitteineen) pitää lähettää filippiiniläiselle
anojalle, EI lähetystöön. Anoja vie sen sitten lähetystöön mennessään haastatteluun jättämään
anomusta.

