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EUROOPAN UNIONIN KANSALAISEN OLESKELUOIKEUDEN REKISTERÖINTI
(ei koske Pohjoismaiden kansalaisia)
Haen oleskeluoikeuden rekisteröintiä
Koskee myös Sveitsin ja Liechtensteinin kansalaisia (UlkL 153 §)

Haen todistusta pysyvästä oleskeluoikeudesta

1 Hakijan tiedot
Sukunimi

Etunimet

Entiset sukunimet

Entiset etunimet

Sukupuoli

Nainen

Mies

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)

Syntymäpaikka

Syntymävaltio
Suomalainen
henkilötunnus

Ei ole

Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, voit saada sellaisen oleskeluoikeuden rekisteröinnin yhteydessä. Tällöin passissasi
olevat henkilötietosi sekä osoitteesi, äidinkielesi ja ammattisi tallennetaan Suomen väestötietojärjestelmään. Jos oleskeluoikeuttasi
ei rekisteröidä, tietoja ei tallenneta väestötietojärjestelmään etkä saa henkilötunnusta.
Henkilötunnus on 11 merkkiä pitkä, ja se muodostetaan syntymäpäiväsi ja sukupuolesi perusteella (esim. 300171-931H).
Henkilötunnuksen tarvitset asioidessasi viranomaisten kanssa, ja lisäksi se helpottaa asiointia esimerkiksi pankeissa ja työnantajasi
kanssa.
Pyydän henkilötietojeni tallentamista väestötietojärjestelmään
Nykyinen
kansalaisuus/kansalaisuudet
Entinen
kansalaisuus/kansalaisuudet
Onko jompikumpi vanhemmistasi nykyinen tai entinen Suomen kansalainen?

Kyllä

Ei

Siviilisääty
Naimisissa

Naimaton

Eronnut

Leski

Avoliitto

Kahden samaa sukupuolta olevan henkilön rekisteröity parisuhde
Ammatti
Äidinkieli

Asiointikieli hakemuksen käsittelyyn liittyvissä asioissa
Suomi
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Passi tai henkilökortti

Passin tai henkilökortin numero
Myöntäjävaltio

Myöntäjäviranomainen

Myönnetty

Viimeinen
voimassaolopäivä

1.2 Yhteystiedot hakemuksen käsittelyä ja ratkaisemista varten.
Jos yhteystietosi muuttuvat, ilmoita muutoksista välittömästi Maahanmuuttovirastolle.
Osoite Suomessa
Katuosoite
Postinumero

Kaupunki

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Osoite kotimaassa
Katuosoite
Postinumero

Maa

Kaupunki

1.3 Suomeen saapuminen ja oleskelu Suomessa
Milloin saavuit Suomeen (pp.kk.vvvv)?

.

.

Oleskelun tarkoitus

Kuinka kauan aiot olla Suomessa (pp.kk.vvvv tai kesto)?

Toimeentulo Suomessa

2 Tiedot perheenjäsenistäni
2.1 Puoliso
Puoliso on Suomessa

tulee Suomeen

Sukunimi

Etunimet

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)

Syntymäpaikka
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Syntymävaltio
Nykyinen kansalaisuus/
kansalaisuudet
Sukupuoli

Nainen

Mies

2.2 Lapset
Mukana tulevat alle 21-vuotiaat lapset (Huom. Jokainen lapsi täyttää oman hakemuksen)

Etunimi Sukunimi

Syntymäaika

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jos lapsia on enemmän kuin viisi, anna tiedot muista lapsista erillisessä liitteessä.

2.3

Alle 21-vuotiaan hakijan vanhemmat

Isän sukunimi

Etunimet

Syntymäaika/henkilötunnus

Kansalaisuus

Äidin sukunimi

Etunimet

Syntymäaika/henkilötunnus

Kansalaisuus

3 Lisätiedot hakemukseen liittyen
Käytä tarvittaessa erillistä liitettä.

4 Käsittelymaksu
Ulkomaalaislain (301/2004) 10 a §:n mukaan hakemuksen käsittelyn jatkaminen sen vireille tulon jälkeen edellyttää,
että käsittelystä perittävä maksu on suoritettu. Hakemus raukeaa, jos maksua ei suoriteta kohtuullisessa ajassa.
Maksa käsittelymaksu, kun jätät hakemuksen. Jos et maksa käsittelymaksua, hakemustasi ei käsitellä ja hakemus
raukeaa kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä. Jos haluat vielä sen jälkeen hakea oleskeluoikeuden
rekisteröintiä, sinun on tehtävä uusi hakemus.
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5 Päiväys ja allekirjoitus
Vakuutan allekirjoituksellani lomakkeessa ja liitteissä antamani tiedot oikeiksi. Tiedän, että väärän henkilötiedon ja
väärän kirjallisen todistuksen antaminen viranomaisille on Suomessa rikoslain mukaan rangaistava teko ja että väärien
tietojen antaminen voi johtaa rekisteröinnin epäämiseen tai peruuttamiseen.
Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

_____________________________________

______________________________________________

Nimen selvennys

6 Liitteet
Liitteet on esitettävä hakemusta jätettäessä alkuperäisinä yhdessä virallisen kääntäjän tekemän suomen-, ruotsin- tai
englanninkielisen käännöksen kanssa, ellei selvitys ole laadittu jollakin mainituista kielistä.
Liitä selvitys hakemukseen ja merkitse rasti kunkin liitteen kohdalle.
Työntekijä
Todistus työssäolosta

Kopio passista tai henkilökortista
(alkuperäinen esitettävä)
Itsenäinen ammatinharjoittaja

Selvitys ammatinharjoittamisesta

Kopio passista tai henkilökortista
(alkuperäinen esitettävä)
Opiskelija

Oppilaitoksen läsnäolotodistus

Kopio passista tai henkilökortista
(alkuperäinen esitettävä)
Selvitys riittävistä varoista itseään ja perheenjäseniään varten
Henkilö, jolla riittävät varat

Todistus / selvitys riittävistä varoista itseään ja
perheenjäseniään varten

Kopio passista tai henkilökortista
(alkuperäinen esitettävä)
Puoliso/avopuoliso/lapsi

Asiakirja perhesuhteesta (muu kuin Pohjoismaan
todistus laillistettava)

Kopio passista tai henkilökortista
(alkuperäinen esitettävä)
Selvitys avoliitosta
Huollettavat vanhemmat ja yli 21 -vuotiaat lapset

Asiakirja perhesuhteesta (muu kuin Pohjoismaan
todistus laillistettava)

Kopio passista tai henkilökortista
(alkuperäinen esitettävä)
Todistus riippuvuudesta
Muu omainen

Asiakirja perhesuhteesta (muu kuin Pohjoismaan
todistus laillistettava)

Kopio passista tai henkilökortista
(alkuperäinen esitettävä)
Todistus riippuvuudesta, hoidosta

Huom. Hakemusta käsittelevä viranomainen voi asian selvittämiseksi pyytää myös muita kuin tässä mainittuja selvityksiä.
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