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    MAAHANMUUTTOVIRASTO – MIGRATIONSVERKET – FINNISH IMMIGRATION SERVICE 

Oleskelulupahakemus Suomeen; muu peruste 

 Käytä tätä lomaketta, jos haet oleskelulupaa sellaisella perusteella, jolle ei ole omaa 
hakemuslomaketta. Seuraaville perusteille on omat lomakkeensa: adoptio, au 
pair -asema, entinen Suomen kansalainen, erityisasiantuntija, opiskelu, paluumuutto, 
perheside, tieteellinen tutkimus, työharjoittelu, työnhaku, työnteko, urheilu tai 
valmentaminen ja yrittäjä. Käytä tätä lomaketta vain, jos oleskelullesi Suomessa on jokin 
muu kuin edellä mainittu syy ja maksat itse elämisesi Suomessa. Matkailu ei ole riittävä 
peruste. Katso tarkempaa tietoa osoitteessa: migri.fi/muulla-perusteella-suomeen 

 Jos perusteesi muuttuu myöhemmin, hae oleskelulupaa uudella perusteella. 

1. Lue ohjeet hakemuksen tekemisestä, käsittelymaksuista ja liitteistä osoitteessa:
migri.fi/oleskelulupa-muulla-perusteella

2. Täytä lomake huolellisesti. Muista allekirjoittaa lomake. Tietojen puuttuminen
viivästyttää hakemuksen käsittelyä ja voi johtaa hakemuksen hylkäämiseen.

Hakemukseen tarvittavat liitteet on lueteltu lomakkeen kohdassa 10 ”Liitteet”.

3. Jätä hakemus ulkomailla Suomen edustustoon (finlandabroad.fi) tai Suomessa
Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen.

4. Oleskelulupahakemus on maksullinen. Maksa käsittelymaksu, kun jätät
hakemuksen. Hakemuksen käsittely alkaa vasta, kun olet maksanut
käsittelymaksun.

Haen: ☐ Ensimmäistä oleskelulupaa ☐  Jatkolupaa

   Perusteeni on: ☐ Ihmiskaupan uhri ☐ Seurustelusuhde

☐ Muu syy, mikä?    Kerro tässä lyhyesti, miksi haet oleskelulupaa. Kerro syystä
tarkemmin kohdassa 6.1. 

https://migri.fi/muulla-perusteella-suomeen
https://migri.fi/oleskelulupa-muulla-perusteella
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1. Henkilötiedot

1.1 
Omat tiedot 

Sukunimi 

Etunimet 

Entiset sukunimet (jos on) Entiset etunimet (jos on) 

Sukupuoli  ☐  Nainen ☐    Mies

Syntymäaika, jos on (pp.kk.vvvv)   _ _ . _ _ . _ _ _ _ pp=päivä, kk=kuukausi, vvvv=vuosi 

Suomalainen henkilötunnus (jos on) _ _ _ _ _ _   _   _ _ _ _ 

Syntymävaltio  

Syntymäpaikka 

1.2 
Kansalaisuus 

Nykyinen kansalaisuus tai kansalaisuudet 

Entinen kansalaisuus tai kansalaisuudet (jos on) 

1.3 
Siviilisääty ☐ Naimaton ☐  Naimisissa ☐  Avoliitossa ☐  Eronnut ☐ Leski

☐ Rekisteröidyssä parisuhteessa

1.4 
Muut tiedot 

Ammatti 

Koulutus 

Äidinkieli 

Asiointikieli ☐ suomi ☐ ruotsi ☐ englanti

2. Passin tiedot

 Katso oikeat tiedot voimassaolevasta passista. 

2.1 
Passin tyyppi Passin numero __________________
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Passin tyyppi 

☐ Tavallinen passi ☐ Virka- tai diplomaattipassi ☐ Pakolaisen matkustusasiakirja

☐ Muukalaispassi ☐ Muu, mikä:

☐ Minulla ei ole passia, kerro miksi:

2.2 
Passin tiedot 

Myöntäjävaltio 

Myöntäjäviranomainen 

Myönnetty (pp.kk.vvvv) _ _ . _ _ . _ _ _ _   

Viimeinen voimassaolopäivä (pp.kk.vvvv) _ _ . _ _ . _ _ _ _ 

3. Yhteystiedot

 Jos yhteystietosi muuttuvat, ilmoita muutoksista heti Maahanmuuttovirastoon. 

3.1 
Asuinpaikassa 

Katuosoite 

Postinumero Kaupunki Valtio 

Puhelinnumero    Lisää myös maakoodi. 

Sähköpostiosoite 

3.2 
Suomessa 
(jos eri kuin yllä) 

Katuosoite 

Postinumero Kaupunki 

Puhelinnumero    Lisää myös maakoodi. 

Sähköpostiosoite 
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3.3 
Asiointi- ja 
tiedoksianto-
paikka 

Missä Suomen edustustossa asioit tähän hakemukseen liittyen?   Vastaa tähän, jos hait lupaa 
ulkomailla. 

4. Suomessa oleskelu

4.1 
Muutto 
Suomeen ja 
oleskelu 
Suomessa 

Milloin saavun tai saavuin Suomeen? (pp.kk.vvvv) _ _ . _ _ . _ _ _ _ . 

Kuinka kauan aiot olla Suomessa? (pp.kk.vvvv) _ _ . _ _ . _ _ _ _ asti. 

Oletko asunut Suomessa aikaisemmin oleskeluluvalla? 

☐ Kyllä ☐ Ei

5. Perheenjäsenten tiedot

5.1 
Puoliso 

☐ Ei puolisoa

 Ilmoita tässä puolison tiedot, vaikka hän ei hakisi oleskelulupaa. 

Sukunimi                                                        Etunimet 

Entiset sukunimet (jos on) Entiset etunimet (jos on) 

Sukupuoli ☐ Nainen ☐ Mies

Syntymäaika (pp.kk.vvvv) _ _ . _ _ . _ _ _ _ 

Suomalainen henkilötunnus (jos on) _ _ _ _ _ _   _   _ _ _ _ 

Syntymävaltio 

Syntymäpaikka 

Nykyinen kansalaisuus tai kansalaisuudet 

☐ Puolisoni hakee oleskelulupaa samanaikaisesti kanssani.    Puolison täytyy täyttää oma
hakemuslomake.

5.2 
Lapset  Ilmoita alla kaikki alaikäiset (alle 18-vuotiaat) lapsesi, vaikka lapselle ei haettaisi oleskelulupaa. 

 Jos lapsia on enemmän kuin kolme (3), anna samat tiedot muista lapsista erillisellä liitteellä. 

☐ Ei lapsia
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Sukunimi         Etunimet 

Sukupuoli ☐  Nainen        ☐ Mies

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)   _ _ . _ _ . _ _ _ _ 

☐ Lapsi hakee oleskelulupaa samanaikaisesti kanssani.  Täytä lapsesta oma hakemuslomake.

☐ Lapselle haetaan oleskelulupaa myöhemmin.

☐ Lapselle ei haeta oleskelulupaa.

Sukunimi         Etunimet 

Sukupuoli ☐  Nainen       ☐ Mies

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)   _ _ . _ _ . _ _ _ _ 

☐ Lapsi hakee oleskelulupaa samanaikaisesti kanssani.   Täytä lapsesta oma hakemuslomake.

☐ Lapselle haetaan oleskelulupaa myöhemmin.

☐ Lapselle ei haeta oleskelulupaa.

Sukunimi   Etunimet 

Sukupuoli ☐  Nainen        ☐Mies

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)   _ _ . _ _ . _ _ _ _ 

☐ Lapsi hakee oleskelulupaa samanaikaisesti kanssani.   Täytä lapsesta oma hakemuslomake.

☐ Lapselle haetaan oleskelulupaa myöhemmin.

☐ Lapselle ei haeta oleskelulupaa.

6. Suomessa oleskelun perusteet ja toimeentulo

6.1 
Maahantulon 
ja oleskelun 
tarkoitus 

Miksi haet oleskelulupaa Suomeen?  Selvitä vapaamuotoisesti oleskelusi tarkoitusta Suomessa. 
Ilmoita, missä tai kenen luona sinun on tarkoitus asua Suomessa. Käytä tarvittaessa erillistä liitettä. 
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6.2 
Toimeentulo 

Mistä saat varat Suomessa elämistä varten? 
 Lue ohjeet toimeentuloedellytyksestä osoitteessa https://migri.fi/oleskelulupa-muulla-
perusteella.  
 Liitä hakemukseen kirjallinen selvitys, mistä saat rahat Suomessa elämiseen. 

☐ Minulla on omia varoja tai säästöjä

☐ Palkka

☐ Saan toimeentulon yrityksestäni

☐ Eläke

☐ Etuudet

☐ Muulla tavalla, kerro miten:

7. Vastine mahdolliseen käännyttämiseen,
karkottamiseen ja maahantulokieltoon

 Täytä tämä kohta vain, jos olet Suomessa ja haet ensimmäistä oleskelulupaa tai jatkolupaa. Jos olet ulkomailla 
ja haet ensimmäistä oleskelulupaa, sinun ei tarvitse täyttää tätä kohtaa. 

 Jos haet ensimmäistä oleskelulupaa ja jos saat hakemukseesi kielteisen päätöksen, sinut voidaan käännyttää 
kotimaahasi tai valtioon, johon sinulla on oleskeluoikeus. Sinulle tehdään samalla käännyttämispäätös. Jos haet 
jatkolupaa ja jos saat hakemukseesi kielteisen päätöksen, sinut voidaan karkottaa kotimaahasi tai valtioon, johon 
sinulla on oleskeluoikeus. Sinulle tehdään samalla karkottamispäätös. Lisäksi sinut voidaan määrätä ulkomaalaislain 
mukaan määräajaksi tai toistaiseksi maahantulokieltoon Suomeen tai koko Schengen-alueelle. Lue lisää aiheesta: 
migri.fi/kaannyttaminen-ja-karkottaminen. 

 Vastineeseen antamasi vastaukset eivät vaikuta oleskelulupahakemuksesi käsittelyyn. Kerro vastineessa oma 
mielipiteesi kysymyksiin. Kerro kaikki asiat, jotka haluat Maahanmuuttoviraston ottavan huomioon tilanteessasi. Sinulla 
on halutessasi oikeus käyttää avustajaa. Jos tila ei riitä, voit tarvittaessa jatkaa erilliselle liitteelle. 

 Jos vastustat maastapoistamista, koska ihmisoikeutesi tai turvallisuutesi vaarantuisivat kotimaassasi tai pysyvässä 
asuinvaltiossasi, voit jättää kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen poliisille tai rajatarkastusviranomaiselle. Et 
voi hakea kansainvälistä suojelua tällä lomakkeella. 

7.1 
Vastine, 
ensimmäinen 
oleskelulupa 

 Vastaa kohtaan 7.1, jos haet ensimmäistä oleskelulupaa Suomessa. 

Vastustatko mahdollista käännyttämistä ja maahantulokieltoa? 
☐ En

☐ Kyllä, kerro miksi:

https://migri.fi/kaannyttaminen-ja-karkottaminen
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Vastustaako Suomessa asuva perheenjäsenesi mahdollista käännyttämistäsi ja 
maahantulokieltoa? 

☐ Ei

☐ Kyllä, kerro miksi:

Mikä on perheenjäsenen suhde sinuun? 

☐ Aviopuoliso       ☐ Avopuoliso ☐Lapsi

☐ Muu, mikä? _____________________________________________

Perheenjäsenen allekirjoitus 

Vakuutan allekirjoituksellani lomakkeessa annetut tiedot oikeiksi. Tiedän, että väärän 
henkilötiedon ja väärän kirjallisen todistuksen antaminen viranomaisille on Suomessa rikoslain 
mukaan rangaistava teko. 

Päivämäärä ja paikka Allekirjoitus 

_ _ . _ _ . _ _ _ _ ________________________________  ____________________________________ 

Nimenselvennys Kirjoita nimesi isoin kirjaimin. 

_____________________________________________ 
Vastustatko mahdollista viisumin peruuttamista? 

☐ En

☐ Kyllä, kerro miksi:

Onko sinulla voimassa oleva oleskelulupa toisessa Schengen-valtiossa? 

☐ Ei

☐ Kyllä, missä valtiossa?  Liitä hakemukseen kopio oleskeluluvasta.

Onko sinulla pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa jossain EU-
maassa? 

☐ Ei

☐ Kyllä, missä valtiossa?

7.2 
Vastine, 
jatkolupa 

 Täytä tämä kohta, jos haet jatkolupaa. 
 Vastaa kirjallisesti omin sanoin alle oleviin kysymyksiin. Jos tila ei riitä, jatka erilliselle liitteelle. 

Mitä mieltä olet siitä, jos sinut karkotetaan? 
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Mitä mieltä olet siitä, jos sinut lisäksi määrätään maahantulokieltoon? 

Onko sinulla Suomessa tai toisessa Schengen-maassa perheenjäseniä, muita läheisiä 
ihmissuhteita tai työpaikkaa? 

☐ Ei

☐ Kyllä  Jos vastasit ”kyllä”, kerro alla tarkemmin. Kerro myös, millä tavalla karkottaminen tai
maahantulokielto vaikuttaisi näihin ihmissuhteisiin tai työpaikkaasi.

Vastustaako Suomessa asuva perheenjäsenesi mahdollista karkottamista ja maahantulokieltoa? 

☐ Ei

☐ Kyllä, kerro miksi:

Mikä on perheenjäsenen suhde sinuun? 

☐ Aviopuoliso ☐ Avopuoliso ☐ Lapsi

☐ Muu, mikä? ___________________________________________________________________________ 

Perheenjäsenen allekirjoitus 

Vakuutan allekirjoituksellani lomakkeessa annetut tiedot oikeiksi. Tiedän, että väärän 
henkilötiedon ja väärän kirjallisen todistuksen antaminen viranomaisille on Suomessa rikoslain 
mukaan rangaistava teko. 

Päivämäärä ja paikka Allekirjoitus 

_ _ . _ _ . _ _ _ _ ________________________________  ____________________________________ 

  Nimenselvennys  Kirjoita nimesi isoin kirjaimin. 

_____________________________________________ 
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8. Rikokset ja maahantulokielto
 Suomessa tehdyistä rikoksista ja rikosepäilyistä Maahanmuuttovirasto saa tiedon viranomaisrekistereistä 

8.1 
Rikokset 

Onko sinut tuomittu rikoksesta rangaistukseen muualla kuin Suomessa? 

☐ Ei ☐ Kyllä

Jos vastasit ”kyllä”, täytä alla olevat kohdat: 

Rikos: 

Valtio, jossa rikos tapahtui: 

Aika, jolloin rikos tapahtui (pp.kk.vvvv) _ _ . _ _ . _ _ _ _ 

Rikoksesta määrätty rangaistus: Jos rikoksia on enemmän, ilmoita tiedot erillisellä liitteellä. 

8.2 
Rikosepäily 

Oletko epäiltynä rikoksesta muualla kuin Suomessa? 

☐ En ☐ Kyllä

Jos vastasit ”kyllä”, täytä alla olevat kohdat: 
Rikos, josta sinua epäillään: 

Valtio, jossa epäilty rikos tapahtui: 

Aika, jolloin epäilty rikos tapahtui (pp.kk.vvvv) _ _ . _ _ . _ _ _ _ 

8.3 
Maahantulo-
kielto 

Minulla on tai on ollut maahantulokielto: 

☐ Ei ☐ Kyllä

Jos vastasit ”kyllä”, täytä alla olevat kohdat: 
Valtio, joka on määrännyt maahantulokiellon: 

Milloin maahantulokielto on ollut tai on voimassa? 
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9. Hakemuksen lisätiedot

 Ilmoita tässä kohdassa mahdolliset lisätiedot. Tässä voit halutessasi ilmoittaa myös jonkin muun hakemukseesi tai 
Suomeen tuloosi liittyvän seikan tai lisätiedon. Käytä tarvittaessa erillistä liitettä.  

9.1 
Lisätiedot 

10. Liitteet

 Lisää hakemukseesi alla mainitut liitteet. Asiointikielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Jos asiakirjasi on jollain muulla 
kielellä, hanki virallinen käännös asiakirjan liitteeksi. Lue lisää osoitteessa migri.fi/tulkkaus-kaannattaminen-ja-
laillistaminen. Hakemusta käsittelevä viranomainen voi pyytää sinulta myös muita kuin tässä mainittuja selvityksiä. 
Kun jätät hakemuksen, ota mukaan alkuperäiset liitteet ja kopiot niistä  

10.1 
Omat tiedot 

 Ota mukaasi voimassa oleva passi, kun jätät oleskelulupahakemuksesi. 

☐ Värikopio passin henkilötietosivusta ja kaikista niistä sivuista, joilla on merkintöjä

☐ Poliisin valokuvaohjeen mukainen passikuva tai kuvatunnus   Katso ohjeet: poliisi.fi

☐ Selvitys laillisesta oleskelusta siinä valtiossa, jossa jätät hakemuksen  Lue lisää: migri.fi/asiointi- 
suomen-edustustossa

10.2 
Toimeentulon 
tiedot 
Suomessa 

 Liitä hakemukseen kirjallinen selvitys omaisuudestasi tai tuloistasi, joita käytät elämiseen 
Suomessa. Lue ohjeet toimeentuloedellytyksestä osoitteessa https://migri.fi/oleskelulupa-
muulla-perusteella 

☐ Selvitys varallisuudesta ja sen tuottamasta pääomatulosta  Liitä hakemukseen
talletustodistus tai tiliote

☐ Selvitys yritystuloista

☐ Selvitys eläketulosta

☐ Muu selvitys toimeentulosta, kerro mikä:

10.3 
Jatkolupa-
hakemuksen 
lisäliitteet 

 Jos haet jatkolupaa, liitä hakemukseesi myös nämä liitteet: 

☐ Työsopimus

☐ Tiliotteesi kuudelta (6) viime kuukaudelta kaikilta omilta tileiltäsi. Tiliotteissa täytyy olla seuraavat
tiedot:

• tilinomistajan nimi

https://migri.fi/tulkkaus-kaannattaminen-ja-laillistaminen
https://migri.fi/tulkkaus-kaannattaminen-ja-laillistaminen
https://poliisi.fi/etusivu
https://migri.fi/asiointi-suomen-edustustossa
https://migri.fi/asiointi-suomen-edustustossa
https://migri.fi/oleskelulupa-muulla-perusteella
https://migri.fi/oleskelulupa-muulla-perusteella
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• tilinumero
• kaikki tilitapahtumat.

☐ Opiskelutodistus, josta ilmenee suoritettava tutkinto ja opintojen kesto

10.4 
Perusteena 
seurustelu-
suhde 

 Jos oleskelulupahakemuksesi peruste on seurustelusuhde, liitä hakemukseesi alla oleva liite: 

☐ Seurustelusuhteen liitelomake (lomake SEURUSTELUSUHDE_LIITE)

11. Henkilötietojen käsittely

11.1 
Väestötieto-
järjestelmä ja 
henkilötunnus 

Jos Maahanmuuttovirasto myöntää sinulle oleskeluluvan, henkilötietosi rekisteröidään lain mukaan 
yleensä väestötietojärjestelmään. Samalla saat henkilötunnuksen. 

Väestötietojärjestelmä on Suomen väestörekisteri. Rekisteri on sähköinen ja sen tiedot ovat kaikkien 
Suomen viranomaisten käytössä. Joitakin tietoja voidaan luovuttaa myös yksityisille toimijoille. 
Rekisteriä pitää Digi- ja väestötietovirasto. Rekisterin henkilötietoja säilytetään pysyvästi.  

Henkilötunnus on Suomessa käytettävä henkilön yksilöintitunnus. Kahdella henkilöllä ei siis voi olla 
samaa henkilötunnusta.  Tunnus on 11 merkkiä pitkä, ja se muodostuu syntymäpäiväsi ja 
sukupuolesi perusteella (esim. 131052-308T). Henkilötunnus ei itsessään anna sinulle oikeuksia eikä 
velvollisuuksia Suomessa. Tarvitset sen yleensä viranomaisasioinnissa, sillä tunnuksen avulla 
viranomainen saa henkilötietosi väestötietojärjestelmästä. Myös esim. työnantaja, pankki tai 
puhelinoperaattori voivat tarvita henkilötunnustasi.  

Väestötietojärjestelmään tallennetaan tässä vaiheessa nämä henkilötiedot: nimi, syntymäaika, 
sukupuoli ja kansalaisuus sekä äidinkieli, osoite ja ammatti.  

Lisätietoja väestötietojärjestelmän tietojen käsittelystä saat tietosuojaselosteesta, joka löytyy 
osoitteesta dvv.fi/tietosuoja. Voit myös pyytää sitä Maahanmuuttovirastolta tai Suomen ulkomaan 
edustustolta, johon jätät tämän hakemuksen.  

11.2 
UMA-
järjestelmä 

Tällä lomakkeella antamasi tiedot tallennetaan Maahanmuuttoviraston sähköiseen 
asiankäsittelyjärjestelmään (UMA).   

UMA-järjestelmää käytetään ulkomaalaislain ja kansalaisuuslain mukaisten asioiden käsittelyyn, 
päätöksentekoon ja valvontaan. UMA-järjestelmään arkistoidaan asiasi käsittelyyn liittyvät 
asiakirjat. Voit lukea tarkemmin henkilötietojesi käsittelystä ja käsittelyyn liittyvistä oikeuksistasi UMA-
järjestelmän tietosuojaselosteesta. Voit lukea selosteen osoitteesta migri.fi/tietosuoja tai saada 
paperisen selosteen, kun jätät hakemuksesi. 

https://dvv.fi/tietosuoja
https://migri.fi/tietosuoja
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12. Päiväys ja allekirjoitus

Haen oleskelulupaa Suomeen ja vakuutan allekirjoituksellani lomakkeessa ja liitteissä antamani tiedot oikeiksi. Tiedän, 
että väärän henkilötiedon ja väärän kirjallisen todistuksen antaminen viranomaisille on Suomessa lain mukaan 
rangaistava teko. Se voi johtaa hakemuksen hylkäämiseen tai myönnetyn luvan peruuttamiseen, maasta 
poistamiseen ja Schengen-aluetta koskevaan maahantulokieltoon. 

Päivämäärä ja paikka Allekirjoitus 

_ _ . _ _ . _ _ _ _ ___________________________________________ ___________________________________________________ 

Nimen selvennys   Kirjoita nimesi isoin kirjaimin 

___________________________________________________  
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