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D-viisumi 24.1.2022 EK

             MAAHANMUUTTOVIRASTO – MIGRATIONSVERKET – FINNISH IMMIGRATION SERVICE 

Ansökan om visum för längre vistelse (D-visum) 

 Använd denna blankett för att ansöka om ett visum för längre vistelse i Finland (D-visum). Ett 
visum för längre vistelse ska sökas utomlands före inresan till Finland. Sökanden ska besöka en 
finsk beskickning för att styrka sin identitet. 

 Bifoga ditt passfoto och ett giltigt resedokument till ansökan. 

1. Läs anvisningarna om hur man gör ansökan samt om behandlingsavgifterna och
bilagorna på adressen migri.fi/d-visum.

2. Fyll i blanketten noggrant. Kom ihåg att underteckna blanketten. Avsaknad av uppgifter
förlänger behandlingstiden och kan leda till avslag.

De bilagor som krävs för ansökan står under ”Bilagor” på denna blankett.

3. Lämna in ansökan till en finsk beskickning utomlands (finlandabroad.fi).

4. Ansökan är avgiftsbelagd. Betala behandlingsavgiften när du lämnar in din ansökan. Vi
börjar inte handlägga din ansökan förrän du har betalat behandlingsavgiften.

 Du kan beviljas ett D-visum för att komma till Finland, om du vill få ditt uppehållstillståndskort 
levererat till Finland och du ansöker om eller har beviljats ett av följande uppehållstillstånd:  

• uppehållstillstånd för specialsakkunnig
• EU-blåkort
• uppehållstillstånd för tillväxtföretagare
• uppehållstillstånd för ledningsuppgifter på högsta nivå eller mellannivå i ett företag
• uppehållstillstånd på grund av företagsintern förflyttning för specialister eller chefer (ICT-

uppehållstillstånd)
• uppehållstillstånd för studier
• uppehållstillstånd för forskare
• uppehållstillstånd för familjemedlem till en av de ovannämnda personerna.

 Om din arbetsgivare är certifierad kan du möjligtvis ansöka om D-visum. Detta gäller även 
dina familjemedlemmar. På adressen migri.fi/d-visum kan du se vilka uppehållstillstånd detta 
gäller. 

 Du kan också beviljas D-visum om du har ett giltigt uppehållstillstånd och ditt 
uppehållstillståndskort har förkommit, stulits, gått ut eller av någon annan orsak inte innehas eller 
kan användas av dig. Du ska lägga fram en utredning om förlusten av uppehållstillståndskortet. 

https://migri.fi/sv/d-visum
https://migri.fi/sv/d-visum
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1. Personuppgifter

1.1 
Sökandens 
uppgifter 

Efternamn 

Förnamn 

Kön ☐  Kvinna ☐  Man

Födelsedatum (dd.mm.åååå)   _ _ . _ _ . _ _ _ _  dd=dag mm=månad åååå=år 

Finsk personbeteckning (om sådan finns) _ _ _ _ _ _   _   _ _ _ _ 

Födelsestat 

Födelseort 

1.2 
Medborgar-
skap 

Nuvarande medborgarskap (ett eller flera) 

Tidigare medborgarskap (om sådana finns) 

1.3 
Civilstånd ☐ Ogift ☐ Gift ☐ Sambo ☐ Frånskild ☐ Änka/änkling

☐ Registrerat partnerskap

1.4 
Andra 
uppgifter 

Modersmål 

Kontaktspråk ☐ finska ☐ svenska ☐ engelska

2. Uppgifter om pass
 Kontrollera uppgifterna i ett giltigt pass. 

2.1 
Passets typ Passets nummer _________________________________

Typ av pass 

☐ Tjänste- eller diplomatpass ☐ Resedokument för flykting☐ Vanligt pass

☐ Främlingspass ☐ Annat pass, vilket:

☐ Jag saknar pass. Berätta varför:
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2.2 
Uppgifter om 
pass 

Utfärdande stat 

Utfärdande myndighet 

Utfärdat (dd.mm.åååå) _ _ . _ _ . _ _ _ _ 

Sista giltighetsdag (dd.mm.åååå) _ _. _ _ . _ _ _ _ 

3. Kontaktuppgifter
 Meddela Migrationsverket genast om dina kontaktuppgifter ändras. 

3.1 
Utomlands 

Gatuadress 

Postnummer      Stad                Stat 

Telefonnummer  Ange även landskoden. 

E-postadress

3.2 
I Finland 

Gatuadress 

Postnummer    Stad 

Telefonnummer  Ange även landskoden. 

E-postadress
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4. Uppgifter om uppehållstillstånd

4.1 
D-visum på
grund av
uppehålls-
tillstånd

 Fyll i punkt 4.1 om du ansöker om D-visum på grund av uppehållstillstånd. 
 Observera att du kan beviljas D-visum endast om du har beviljats  

• EU-blåkort
• uppehållstillstånd för specialsakkunnig
• uppehållstillstånd för ledningsuppgifter på högsta nivå eller mellannivå i ett företag
• uppehållstillstånd för tillväxtföretagare
• uppehållstillstånd på grund av företagsintern förflyttning för specialister eller chefer
• uppehållstillstånd för studier
• uppehållstillstånd för forskare
• uppehållstillstånd för arbete och din arbetsgivare är certifierad  Kontrollera

förutsättningarna på adressen migri.fi/d-visum.
• uppehållstillstånd för familjemedlem till en av de ovannämnda personerna.

☐ Jag ansöker om uppehållstillstånd i Finland samtidigt som jag ansöker om D-visum. Jag får mitt
uppehållstillståndskort i Finland, eftersom jag ska resa till Finland med D-visum.
 Du ska ansöka om uppehållstillstånd med en separat ansökningsblankett och betala
behandlingsavgiften för ansökan.

☐ Jag har ett giltigt uppehållstillstånd i Finland.   Berätta nedan varför du ansöker om D-visum 
trots att du redan har ett giltigt uppehållstillstånd i Finland.

Vilket uppehållstillstånd ansöker du om eller har ansökt om?  Ange det uppehållstillstånd med 
vilket du söker D-visum. 

☐ EU-blåkort

☐ Uppehållstillstånd för specialsakkunnig

☐ Uppehållstillstånd för tillväxtföretagare

☐ Uppehållstillstånd för ledningsuppgifter på högsta nivå eller mellannivå i ett företag

☐ Uppehållstillstånd på grund av företagsintern förflyttning för specialister (ICT-uppehållstillstånd)

☐ Uppehållstillstånd på grund av företagsintern förflyttning för chefer (ICT-uppehållstillstånd)

☐ Uppehållstillstånd för studier

☐ Uppehållstillstånd för forskare

☐ Uppehållstillstånd för arbete och min arbetsgivare är certifierad  Kontrollera
förutsättningarna på adressen migri.fi/d-visum.

☐ Uppehållstillstånd på grund av familjeband för familjemedlem till en av de ovannämnda
personerna

https://migri.fi/sv/d-visum
https://migri.fi/sv/d-visum
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4.2 D-visum på 
grund av att 
uppehålls-
tillståndskortet 
har förkommit 
eller 
gått ut 

Varför ansöker du om D-visum? 

☐ Mitt kort har förkommit.

☐ Mitt kort har stulits.

☐ Mitt kort har gått ut.

☐ Någon annan orsak, vilken?

Berätta mer om situationen. Du kan vid behov fortsätta din beskrivning under punkt 6 (”Ytterligare 
uppgifter för ansökan”). 

5. Uppgifter om familjemedlemmar

5.1 
Make/maka 

 Ange din makes/makas uppgifter här oberoende av om han/hon ansöker om visum. 

☐ Ingen make/maka

Efternamn Förnamn (alla) 

Tidigare efternamn (om sådana finns)   Tidigare förnamn (om sådana finns) 

Kön ☐ Kvinna ☐ Man

Födelsedatum (dd.mm.åååå) _ _ . _ _ . _ _ _ _ 

Finsk personbeteckning (om sådan finns) _ _ _ _ _ _   _   _ _ _ _ 

Födelsestat 

Födelseort 

Nuvarande medborgarskap (ett eller flera) 

☐ Min make/maka ansöker om visum samtidigt som jag

 Maken/makan måste fylla i en egen ansökan.
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5.2 
Barn

 Ange här alla dina minderåriga barn (som inte fyllt 18 år) oberoende av om du ansöker om 
visum för barnen. 
Om du har fler än tre barn, ange samma uppgifter om de övriga barnen i en separat bilaga. 

☐ Inga barn
Efternamn   Förnamn (alla) 

Kön ☐ Kvinna ☐ Man

Födelsedatum (dd.mm.åååå)   _ _ . _ _ . _ _ _ _ 

☐ Barnet ansöker om visum samtidigt som jag
 Det ska fyllas i en egen ansökningsblankett för barnet.
Efternamn   Förnamn (alla) 

Kön ☐ Kvinna ☐ Man

Födelsedatum (dd.mm.åååå)   _ _ . _ _ . _ _ _ _ 

☐ Barnet ansöker om visum samtidigt som jag
 Det ska fyllas i en egen ansökningsblankett för barnet.
Efternamn   Förnamn (alla) 

Kön ☐ Kvinna ☐ Man

Födelsedatum (dd.mm.åååå)   _ _ . _ _ . _ _ _ _ 
☐ Barnet ansöker om visum samtidigt som jag
 Det ska fyllas i en egen ansökningsblankett för barnet.

6. Ytterligare uppgifter för ansökan
 Här kan du ange eventuella ytterligare uppgifter. Om du vill, kan du också ange någon annan omständighet 
eller uppgift som gäller din ansökan eller din ankomst till Finland. Använd vid behov en separat bilaga. 

6.1 
Ytterligare 
uppgifter

7. Bilagor
 Bifoga till din ansökan de bilagor som nämns nedan. 

7.1 
Bilagor ☐ Sökandens giltiga resedokument

☐ Passfoto enligt fotoanvisningen  Läs mer: poliisi.fi/sv

☐ Bevis över att ditt uppehållstillståndskort har förkommit eller stulits  Till exempel

en anmälan om försvunnet kort eller anmälan om brott som gjorts till en myndighet.
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8. Behandling av personuppgifter

UMA-systemet De uppgifter som du lämnar på denna blankett lagras i Migrationsverkets elektroniska 
ärendehanteringssystem (UMA).   

UMA-systemet används för att behandla, fatta beslut om och övervaka ärenden enligt 
utlänningslagen och medborgarskapslagen. De handlingar som anknyter till behandlingen av ditt 
ärende arkiveras i UMA-systemet. Mer information om behandlingen av dina personuppgifter och 
dina rättigheter i samband med behandlingen får du på vår webbplats: migri.fi/dataskydd. Om 
du vill, kan du få dataskyddsbeskrivningen på papper, när du lämnar in din ansökan. 

VISA-systemet VISA-systemet används för att skriva ut D-viseringsmärket. Uppgifter som lagras i VISA-systemet för 
D-viseringsmärket är viseringsinnehavarens förnamn och efternamn, datum för utfärdandet av
viseringen och viseringens giltighetstid, viseringens giltighetsområde, antalet inresor, vistelsens
längd i dagar, resedokumentets nummer samt utfärdande stat och myndighet.

9. Datum och underskrift

Jag ansöker om D-visum till Finland och intygar med min underskrift att de uppgifter som jag angett på blanketten 
och i bilagorna är riktiga. Jag vet att det enligt lag är en straffbar handling i Finland att lämna oriktiga personuppgifter 
eller ett osant skriftligt intyg till myndigheter. Det kan leda till avslag eller återkallande av beviljat tillstånd, avlägsnande 
ur landet och inreseförbud. 

Datum och ort    Underskrift 

_ _ . _ _ . _ _ _ _  ________________________________ __________________________________________________ 

Namnförtydligande  Skriv ditt namn med stora 
  bokstäver. 

__________________________________________________ 

https://migri.fi/sv/dataskydd
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