
Stay in Scotland after Brexit

• Following decisions by the UK Government the UK has now left 
the EU.

• EU citizens* who are resident in the UK by 31 December 2020 will 
have to apply to the UK Government’s EU Settlement Scheme by 30 
June 2021 to continue living in the UK after that date.

• Their family members who are not UK citizens must also apply.
• Those with permanent residence documents must apply.
• EU citizens with indefinite leave to remain in the UK (ILR) do not 

need to apply, but can apply if they wish to do so.
• Irish citizens do not need to apply, but can if they wish to do so. 

• EU citizens who have been resident in the UK for five continuous 
years can apply for settled status. 

• EU citizens who have been resident in the UK for less than five 
years can apply for pre-settled status.

The Scottish Government is part funding Citizens Advice Scotland to 
operate an advice service to support people applying to the EU Settle-
ment Scheme. If you are experiencing difficulties with your EU Settle-
ment Scheme application and want additional support, advice or infor-
mation, you can phone Citizens Advice Scotland free on 0800 916 9847 
or check the opening hours of your local Citizens Advice Bureau. Find 
your local Citizens Advice Bureau at www.cas.org.uk/bureaux.
You can also find more information on how Brexit may affect you at  
www.mygov.scot/brexit.  

* EU citizens is used throughout this document to also refer to EEA and Swiss nationals who are 
eligible to apply to the EU Settlement Scheme.

Even if you have been resident in the UK for a long time you 
will still need to apply to the EU Settlement Scheme to continue 

living in the UK after Brexit.

What can I apply for?

Where can I get help?



Jää Skotlantiin Brexitin jälkeen

• Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen päätösten takia Yhdistynyt kuningaskunta on 
nyt eronnut EU:sta.

• Yhdistyneessä kuningaskunnassa ennen 31. joulukuuta 2020 asuvien EU-kansalaisten* 
on haettava Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen EU-siirtolaisohjelmaan 30. 
kesäkuuta 2021 mennessä, jotta he voivat jatkaa asumista Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa tämän päivämäärän jälkeen.

• Heidän perheenjäsentensä, jotka eivät ole Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia, 
on myös haettava ohjelmaan.

• Henkilöiden, joilla on pysyvän asumisoikeuden todistavat asiakirjat, on haettava 
ohjelmaan.

• EU-kansalaisten, joilla on pysyvä oleskelulupa Yhdistyneessä kuningaskunnassa (ILR), 
ei tarvitse hakea ohjelmaan, mutta he voivat tehdä hakemuksen halutessaan.

• Irlannin kansalaisten ei tarvitse hakea ohjelmaan, mutta he voivat tehdä näin halutessaan.

• Yhdistyneessä kuningaskunnassa yhtäjaksoisesti viisi vuotta asuneet 
EU-kansalaiset voivat hakea vakiintunutta statusta (settled status).

• Yhdistyneessä kuningaskunnassa alle viisi vuotta asuneet EU-kansalaiset 
voivat hakea vakiintunutta edeltävää statusta (pre-settled status).

Skotlannin hallitus rahoittaa osaltaan Citizens Advice Scotland 
-neuvonta- ja tukipalvelua, josta saa apua EU-siirtolaisohjelmaan 
hakemisessa. Jos kohtaat vaikeuksia EU-siirtolaisohjelman 
hakemuksessa ja haluat lisätukea, neuvoja tai tietoja, voit soittaa 
Citizens Advice Scotland -neuvontanumeroon 0800 916 9847 
maksutta tai tarkistaa paikallisen Citizens Advice Bureau -toimiston 
aukioloajat. Etsi paikallinen Citizens Advice Bureau osoitteessa 
https://www.cas.org.uk/bureaux.
Lisätietoja Brexitin vaikutuksista on osoitteessa www.mygov.scot/brexit.

* Tässä asiakirjassa termi EU-kansalaiset tarkoittaa myös ETA:n ja Sveitsin kansalaisia, jotka 
ovat oikeutettuja hakemaan EU-siirtolaisohjelmaan.

Vaikka olisit asunut Yhdistyneessä kuningaskunnassa pitkään, 
sinun on silti haettava EU-siirtolaisohjelmaan, jotta voit jatkaa 

asumista Yhdistyneessä kuningaskunnassa Brexitin jälkeen

Mitä tulee hakea?

Mistä saan apua?


