
TOD_P 1(2) 

Pyyntö todistuksen saamiseksi Maahanmuuttovirastolta 

 Käytä tätä lomaketta, jos pyydät Maahanmuuttovirastolta itseäsi tai alaikäistä lastasi (alle 
18-vuotias) koskevaa todistusta.
 Vain lapsen huoltaja voi pyytää todistuksen lapsen puolesta. 
 Lisää pyyntöön lomakkeessa mainitut liitteet. 

 Todistuspyynnön käsittelymaksu on 50 euroa. Maksa käsittelymaksu ennen 
todistuspyynnön lähettämistä Maahanmuuttoviraston tilille. 

DanskeBank  FI59 8129 9710 0117 35 
Nordea     FI86 1804 3000 0154 04 

• Kirjoita maksun viestiosaan nimesi ja sana ”Todistuspyyntö”. Liitä pyyntöön kopio
maksukuitista.

Lähetä pyyntö Maahanmuuttovirastoon. 

Postiosoite: PL 10, 00086 Maahanmuuttovirasto 
Faksinumero: 0295 411 720 
Sähköpostiosoite: migri@migri.fi    Sähköpostiyhteys ei ole suojattu. Jos lähetät 
pyynnön sähköpostitse, teet sen omalla vastuullasi. Lisätietoja sähköpostin 
salaamisesta löydät osoitteesta migri.fi/yhteystiedot. 

Pyydän Maahanmuuttovirastolta itseäni tai lastani koskevan 

☐ todistuksen Maahanmuuttoviraston myöntämän oleskeluluvan perusteesta ja kestosta

☐ todistuksen pakolaisasemasta Suomessa

☐ todistuksen Suomen kansalaisuuden saamisesta tai menettämisestä

☐ muun todistuksen, minkä:

mihin tarkoitukseen:

Haluan todistuksen: ☐ suomeksi ☐ ruotsiksi ☐ englanniksi
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1. Yhteystiedot
1.1 
Omat tiedot 

Sukunimi 

Etunimet 

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

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

1.2 
Osoitetiedot 

Valtio Postinumero Kaupunki 

Puhelinnumero  Lisää myös maakoodi 

2. Liitteet
2.1 
Liitteet 

 Liitä lomakkeeseen seuraavat liitteet.

☐ Kopio maksukuitista

☐ Kopio passista tai henkilökortista

3. Allekirjoitus
Päivämäärä ja paikka Allekirjoitus 

_ _. _ _. _ _ _ _ ____________________ _______________________________________ 

Nimen selvennys  Kirjoita nimesi isoin kirjaimin

Katuosoite
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