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HAKEMUS OLESKELULUVAN PERUUTTAMATTA JÄTTÄMISEKSI
Tällä lomakkeella pyydät, että oleskelulupaasi ei peruuteta ulkomailla oleskelusi vuoksi. Ulkomailla oleskeluusi
on oltava erityinen tai poikkeuksellinen syy. Sinun on tehtävä hakemus ennen kuin on kulunut kaksi vuotta
Suomesta muutostasi. Jos sinulla on Suomen EU-oleskelulupa (P-EU) ja oleskelet Euroopan unionin alueella,
sinun on tehtävä hakemus ennen kuin on kulunut kuusi vuotta Suomesta muutostasi.
Hakemuksesta peritään maksuasetuksen mukainen käsittelymaksu. Maksa käsittelymaksu 100 euroa etukäteen
Maahanmuuttoviraston tilille FI50 5000 0121 5029 82. Jos maksat ulkomailla, ilmoita seuraavat tiedot: Pohjola
Bank Plc, BIC: OKOYFIHH ja IBAN: FI50 5000 0121 5029 82. Kirjoita tilisiirron viestiosaan nimesi ja ”Hakemus
oleskeluluvan peruuttamatta jättämiseksi”. Liitä hakemukseen selvitys käsittelymaksun maksamisesta.
Lähetä hakemus Maahanmuuttovirastoon.
Postiosoite: Maahanmuuttovirasto, PL 10, 00086 Maahanmuuttovirasto
Faksi: 0295 411 720
Sähköposti: migri@migri.fi
(Jos lähetät hakemuksen sähköpostitse, teet sen omalla vastuullasi. Yhteys ei ole suojattu.)

1 Hakijan henkilö- ja yhteystiedot
Sukunimi

Etunimet

Migrin asiakasnumero

Kansalaisuus/kansalaisuudet
Suomalaisen henkilötunnuksen
loppuosa (jos on)

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)

Katuosoite

Postinumero

Maa

Kaupunki

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

2 Oleskeluluvan peruuttamatta jättäminen
Pyydän, että oleskelulupaani ei peruuteta.
Miksi oleskelet ulkomailla?

Mistä lähtien olet oleskellut
ulkomailla (pp.kk.vvvv)?
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Milloin palaat Suomeen?
Palaatko Suomeen pysyvästi
vai tilapäisesti?
Jos palaat Suomeen tilapäisesti, kuinka kauan aiot olla Suomessa?
Kun poistut uudelleen Suomesta, kuinka kauan aiot olla poissa?

Mitä siteitä sinulla on Suomeen (esim. perheenjäseniä, työ, asunto, jne.)?

Jos sinulla on puoliso ja/tai lapsia, ovatko he Suomessa vai ulkomailla sinun kanssasi?
Jos he eivät ole Suomessa, kuinka kauan he ovat olleet ulkomailla?

3 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.
Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

_____________________________________

______________________________________________

Nimen selvennys

4 Liitteet
Jos liite ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen, sinun on liitettävä hakemukseen virallisen kielenkääntäjän tekemä käännös jollekin
näistä kielistä.
Kopio maksukuitista
Kopio passin henkilötietosivusta ja kaikista sivuista, joilla merkintöjä
Työtodistus (jos ulkomailla oleskelusi syy on työnteko)
Opiskelutodistus (jos ulkomailla oleskelusi syy on opiskelu)
Selvitys omaisen terveydentilasta (jos ulkomailla oleskelusi syy on omaisen hoitaminen)

Tällä lomakkeella antamasi tiedot tallennetaan Maahanmuuttoviraston sähköiseen asiankäsittelyjärjestelmään (UMA).
UMA-järjestelmää käytetään ulkomaalaislain ja kansalaisuuslain mukaisten asioiden käsittelyyn, päätöksentekoon ja valvontaa
varten. UMA-järjestelmään arkistoidaan asiasi käsittelyyn liittyvät asiakirjat. Kerromme tarkemmin sinulle henkilötietojesi
käsittelystä ja käsittelyyn liittyvistä oikeuksistasi UMA-järjestelmän tietosuojaselosteessa. Voit lukea selosteen verkkosivultamme
www.migri.fi/rekisterit tai saada paperisen selosteen, kun jätät hakemuksesi.
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