
1(7) 
D_viisumi 

D-viisumi 24.1.2022 EK

             MAAHANMUUTTOVIRASTO – MIGRATIONSVERKET – FINNISH IMMIGRATION SERVICE 

Hakemuslomake pitkäaikaiselle viisumille eli D-viisumille 

 Käytä tätä lomaketta, jos haet pitkäaikaista viisumia, eli niin sanottua D-viisumia Suomeen. 
Pitkäaikaista viisumia on haettava ulkomailla ennen Suomeen saapumista. Hakijan on käytävä 
edustustossa varmistamassa henkilöllisyys. 

 Hakemukseen tulee liittää hakijan passikuva sekä voimassa oleva matkustusasiakirja. 

1. Lue ohjeet hakemuksen tekemisestä, käsittelymaksuista ja liitteistä osoitteessa migri.fi/d-
viisumi.

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

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

3. Jätä hakemus ulkomailla Suomen edustustoon (finlandabroad.fi).

4. Hakemus on maksullinen. Maksa käsittelymaksu, kun jätät hakemuksen. Emme käsittele
hakemustasi ennen kuin olet maksanut käsittelymaksun.

 D-viisumi voidaan myöntää Suomeen saapumista varten, jos haluat, että oleskelulupakorttisi 
tilataan sinulle Suomeen ja haet jotain seuraavista oleskeluluvista tai sinulle on myönnetty jokin 
seuraavista oleskeluluvista:  

• Erityisasiantuntijan oleskelulupa
• Euroopan unionin sininen kortti
• Startup-yrittäjän oleskelulupa
• Yrityksen yli- tai keskijohdossa työskentelevän oleskelulupa
• Oleskelulupa asiantuntijana tai johtajana yrityksen sisäisen siirron perusteella (ICT-

oleskelulupa)
• Opiskelijan oleskelulupa
• Tutkijan oleskelulupa
• Oleskelulupa edellä mainitun henkilön perheenjäsenenä.

 Jos työnantajasi on sertifioitu, voit mahdollisesti hakea D-viisumia. Tämä koskee myös 
perheenjäseniäsi. Tarkista osoitteesta migri.fi/d-viisumi, mitä oleskelulupia tämä koskee.  

 D-viisumi voidaan myöntää myös, jos sinulla on voimassa oleva oleskelulupa ja 
oleskelulupakorttisi on kadonnut, varastettu, vanhentunut tai se ei muusta syystä ole hallussasi 
tai käytettävissäsi. Sinun on esitettävä oleskelulupakortin menettämisestä selvitys. 

https://migri.fi/d-viisumi
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1. Henkilötiedot

1.1 
Hakijan tiedot 

Sukunimi 

Etunimet 

Sukupuoli ☐  Nainen ☐ Mies

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

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

Syntymävaltio 

Syntymäpaikka 

1.2 
Kansalaisuus 

Nykyiset kansalaisuudet 

Entiset kansalaisuudet (jos on) 

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

☐ Rekisteröidyssä parisuhteessa

1.4 
Muut tiedot 

Äidinkieli 

Asiointikieli ☐ suomi ☐ ruotsi ☐ englanti

2. Passin tiedot
 Katso oikeat tiedot voimassaolevasta passista. 

2.1 
Passin tyyppi Passin numero _________________________________

Passin tyyppi 

☐ Tavallinen passi ☐ Virka- tai diplomaattipassi ☐ Pakolaisen matkustusasiakirja

☐ Muukalaispassi ☐ Muu, mikä: ____________________________________________________

☐ Minulla ei ole passia, kerro miksi:
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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 
Ulkomailla 

Katuosoite 

Postinumero      Kaupunki     Valtio 

Puhelinnumero  Lisää myös maakoodi 

Sähköpostiosoite 

3.2 
Suomessa 

Katuosoite 

Postinumero    Kaupunki  

Puhelinnumero  Lisää myös maakoodi 

Sähköpostiosoite 
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4. Oleskelulupatiedot

4.1 
D-viisumi
oleskeluluvan
perusteella

 Täytä kohta 4.1, jos haet D-viisumia oleskeluluvan perusteella. 
 Huomioithan, että D-viisumi voidaan myöntää vain, jos sinulla on 

• EU:n sininen kortti
• oleskelulupa erityisasiantuntijana
• oleskelulupa yrityksen yli- tai keskijohdossa työskentelevälle
• oleskelulupa startup-yrittäjänä
• oleskelulupa asiantuntijana tai johtajana yrityksen sisäisen siirron perusteella
• oleskelulupa opiskelijana
• oleskelulupa tutkijana
• työntekoa koskeva oleskelulupa ja työnantajasi on sertifioitu  Tarkista edellytykset

osoitteesta migri.fi/d-viisumi.
• sinulla on edellä mainitun henkilön perheenjäsenen oleskelulupa.

☐ Haen oleskelulupaa Suomeen samaan aikaan kuin haen D-viisumia. Oleskelulupakorttini
toimitetaan minulle Suomessa, koska matkustan D-viisumilla Suomeen.
 Hae oleskelulupa erillisellä oleskelulupahakemuksella ja suorita oleskelulupaa koskeva
maksu.

☐ Minulla on jo voimassa oleva oleskelulupa Suomeen.  Anna alle selvitys, miksi haet D-
viisumia, vaikka sinulla on voimassa oleva oleskelulupa.

Mitä oleskelulupaa haet tai olet hakenut?  Ilmoita oleskelulupa, jonka kanssa haet D-viisumia. 

☐ EU:n sinistä korttia

☐ Erityisasiantuntijan oleskelulupaa

☐ Startup-yrittäjän oleskelulupaa

☐ Oleskelulupaa yrityksen yli- tai keskijohdon tehtäviin

☐ Oleskelulupaa asiantuntijaksi yrityksen sisäisen siirron perusteella (ICT-oleskelulupa)

☐ Oleskelulupaa johtajaksi yrityksen sisäisen siirron perusteella (ICT-oleskelulupa)

☐ Opiskelijan oleskelulupaa

☐ Tutkijan oleskelulupaa

☐ Työntekoa koskevaa oleskelulupaa ja työnantajani on sertifioitu  Tarkista edellytykset 
osoitteesta migri.fi/d-viisumi.

☐ Oleskelulupaa perhesiteen perusteella edellä mainitun henkilön perheenjäsenenä

https://migri.fi/d-viisumi
https://migri.fi/d-viisumi
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4.2 D-viisumi, 
oleskelulupa-
kortin 
katoamisen tai 
vanhentumisen 
perusteella 

Miksi haet D-viisumia? 

☐ Korttini on kadonnut.

☐ Korttini on varastettu.

☐ Korttini on vanhentunut.

☐ Muu syy, mikä: ___________________________________________________________________________

Kerro tilanteesta tarkemmin. Jos tila alla ei riitä, voit jatkaa kohdassa 6. Lisätiedot. 

5. Perheenjäsenten tiedot

5.1 
Puoliso 

 Ilmoita tässä puolison tiedot riippumatta siitä, hakeeko hän viisumia. 

☐ Ei puolisoa

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/kansalaisuudet 

☐ Puoliso hakee viisumia samanaikaisesti kanssani

 Puolison on täytettävä oma hakemuslomake.
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5.2 
Lapset

 Ilmoita tässä kaikki alaikäiset (alle 18-vuotiaat) lapsesi riippumatta siitä, haetaanko 
lapsille viisumia. 
Jos lapsia on enemmän kuin kolme, anna samat tiedot muista lapsista erillisellä liitteellä. 

☐ Ei lapsia
Sukunimi   Etunimet 

Sukupuoli ☐ Nainen ☐ Mies

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

☐ Lapsi hakee viisumia samanaikaisesti kanssani
 Lapsesta on täytettävä oma hakemuslomake.
Sukunimi   Etunimet 

Sukupuoli ☐ Nainen ☐ Mies

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

☐ Lapsi hakee viisumia samanaikaisesti kanssani
 Lapsesta on täytettävä oma hakemuslomake.
Sukunimi   Etunimet 

Sukupuoli ☐ Nainen ☐ Mies

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

☐ Lapsi hakee viisumia samanaikaisesti kanssani
 Lapsesta on täytettävä oma hakemuslomake.

6. Hakemuksen lisätiedot
 Ilmoita tässä mahdolliset lisätiedot. Voit halutessasi ilmoittaa myös jonkin muun hakemukseesi tai Suomeen tuloosi 
liittyvän seikan tai lisätiedon. Käytä tarvittaessa erillistä liitettä. 

6.1 
Lisätiedot

7. Liitteet
 Lisää hakemukseesi alla mainitut liitteet. 

7.1 
Liitteet ☐ Hakijan voimassa oleva matkustusasiakirja

☐ Valokuvaohjeen mukainen passikuva  Katso ohjeet: poliisi.fi

☐ Todistus, jos oleskelulupakorttisi on kadonnut tai anastettu  Esimerkiksi viranomaiselle tehty
katoamis- tai rikosilmoitus.
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8. Henkilötietojen käsittely

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. Kerromme tarkemmin sinulle henkilötietojesi käsittelystä ja käsittelyyn liittyvistä 
oikeuksistasi verkkosivuillamme migri.fi/tietosuoja. Halutessasi saat paperisen selosteen, kun jätät 
hakemuksesi. 

VISA-
järjestelmä 

VISA-järjestelmää käytetään D-viisumitarran tulostamiseen. VISA-järjestelmään tallennettavia 
tietoja D-viisumitarraa varten ovat viisuminhaltijan etu- ja sukunimet, viisumin myöntämispäivä ja 
viisumin voimassaoloaika, viisumin kelpoisuusalue, maahantulokertojen määrä, maassa oleskelun 
aika, joka ilmoitetaan päivissä, matkustusasiakirjan numero ja viisumin myöntävä valtio ja 
viranomainen. 

9. Päiväys ja allekirjoitus

Haen D-viisumia 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 tai 
maahantulokieltoon. 

Päivämäärä ja paikka Allekirjoitus 

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

Nimenselvennys  Kirjoita nimesi isoin kirjaimin. 

__________________________________________________ 

http://migri.fi/tietosuoja
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