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JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA
Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jolle on myönnetty jatkuva määräaikainen oleskelulupa (A) jollakin
seuraavista perusteista: paluumuuttaja, entinen Suomen kansalainen, suomalainen syntyperä tai kansainvälisen suojelun
tarve (olet kiintiöpakolainen, saanut turvapaikanhaun kautta pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman, oleskeluluvan
humanitaarisen suojelun, suojelun tarpeen tai yksilöllisen inhimillinen syyn perusteella) ja haluat hakea jatkolupaa samalla
perusteella. Jos olet saanut ensimmäisen oleskeluluvan perhesiteen perusteella, hae jatkolupaa OLE_JATKO_PS lomakkeella.
Hakemus on täytettävä huolellisesti ja allekirjoitettava. Tietojen puuttuminen viivästyttää hakemuksen käsittelyä ja voi johtaa
hakemuksen hylkäämiseen.
Hakemus jätetään Suomessa Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen. Hakemusta jätettäessä peritään käsittelymaksu
maksuasetuksen mukaisesti. Tutustu lomakkeen täyttämistä koskevaan ohjeeseen osoitteessa www.migri.fi.
Katso hakemukseen liitteeksi tarvittavat selvitykset lomakkeen E-osasta.

Haen uutta määräaikaista jatkuvaa oleskelulupaa ja annan tässä tarkoituksessa seuraavat tiedot hakemuksen
käsittelyä varten:

A-OSA
1 Omat tietoni
1.1 Henkilötiedot
Sukunimi

Etunimet
Suomalaisen henkilötunnuksen
loppuosa

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)

Sukupuoli

Mies

Nainen

Nykyinen
kansalaisuus/kansalaisuudet
Siviilisääty
Naimisissa

Naimaton

Eronnut

Leski

Avoliitto

Kahden samaa sukupuolta olevan henkilön rekisteröity parisuhde
Asiointikieli hakemuksen käsittelyyn liittyvissä asioissa
Suomi

Ruotsi

Englanti

1.2 Tiedot passista tai muusta matkustusasiakirjasta
Passi, nro

Virka- tai diplomaattipassi, nro

Pakolaisen matkustusasiakirja, nro
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Muukalaispassi, nro
Muu, mikä ja nro
Myöntäjävaltio

Myöntäjäviranomainen

Viimeinen
voimassaolopäivä

Myönnetty

Ei ole voimassaolevaa passia (selvitä kohdassa 4)

1.3 Yhteystiedot hakemuksen käsittelyä ja ratkaisemista varten.
Jos yhteystietosi muuttuvat, ilmoita muutoksista välittömästi hakemuksen vastaanottaneelle viranomaiselle.
Katuosoite
Postinumero

Maa

Kaupunki

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

2 Tiedot perheenjäsenistäni
2.1 Puoliso

Ei puolisoa

Sukunimi

Etunimet

Suomalaisen henkilötunnuksen
loppuosa (jos on)

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)
Nykyinen
kansalaisuus/kansalaisuudet
Osoite (katuosoite, postinumero, kaupunki, maa)

2.2 Alaikäiset lapseni

Ilmoita tässä kaikki alaikäiset lapsesi riippumatta siitä, haetaanko lapselle oleskelulupaa Suomeen.
Jos myös lapsi hakee jatkolupaa, hänestä täytetään oma hakemuslomake.

Ei huollossani olevia lapsia

Syntymäaika (pp.kk.vvvv - tunnus)

Etunimi Sukunimi

.

.

Hakee samanaikaisesti

.

.

Hakee samanaikaisesti

.

.

Hakee samanaikaisesti

.

.

Hakee samanaikaisesti

.

.

Hakee samanaikaisesti

Jos lapsia on enemmän kuin viisi, tiedot muista lapsista annetaan erillisessä liitteessä.
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2.3 Alaikäisen vanhemmat tai muut huoltajat (kun hakija on alaikäinen lapsi)
Äiti

Isä

Muu huoltaja

Sukunimi

Etunimet
Suomalaisen henkilötunnuksen
loppuosa (jos on)

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)
Kansalaisuus/kansalaisuudet
Osoite (katuosoite, postinumero, kaupunki, maa)

Puhelinnumero

Äiti

Sähköpostiosoite

Isä

Muu huoltaja

Sukunimi

Etunimet
Suomalaisen henkilötunnuksen
loppuosa (jos on)

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)
Kansalaisuus/kansalaisuudet
Osoite (katuosoite, postinumero, kaupunki, maa)

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

B-OSA
3 Suomessa oleskeluun liittyvät tiedot
3.1 Oleskelun peruste
Milloin olet muuttanut Suomeen (pp.kk.vvvv)?

.

.

Mikä on Suomessa oleskelusi peruste?
Olen paluumuuttaja

Suojelun tarve

Olen entinen Suomen kansalainen

Yksilöllinen, inhimillinen syy

Minulla on pakolaisasema Suomessa

Muu peruste, mikä?

Minulla on toissijainen suojeluasema
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Asutko Suomessa pysyvästi?
Kyllä

En
Miten kauan aiot olla Suomessa?

Jos sinulla on Suomen myöntämä pakolaisen matkustusasiakirja tai muukalaispassi, ilmoita seuraavat tiedot:
Onko sinulla muun valtion myöntämä henkilöllisyys- tai matkustusasiakirja?
Kyllä
Myöntäjävaltio ja -viranomainen
Voimassoloaika

Milloin ja miten olet saanut sen haltuusi:

Ei
Jos sinulla on Suomen myöntämä pakolaisen matkustusasiakirja, ilmoita mahdolliset matkat kotimaahasi
Valtio ja paikkakunta

Oleskelun tarkoitus

Ajankohta

Jatka tarvittaessa erillisellä liitteellä.
En ole matkustanut Suomessa oloaikanani kotimaahani.

C-OSA
4 Lisätiedot hakemukseen liittyen

Ilmoita tässä, jos sinulla on Suomessa oleskelullesi muita kuin lomakkeen otsikkoon liittyviä perusteita tai oleskelullasi Suomessa on
edellä ilmoittamasi lisäksi joku muu tarkoitus, johon haluat vedota tai haluat ilmoittaa viranomaiselle jonkin muun hakemukseesi tai
Suomessa oleskeluusi liittyvän tiedon.
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D-OSA
5 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 rikoslain mukaan
rangaistava teko ja että väärien tietojen antaminen voi johtaa luvan myöntämättä jättämiseen tai myönnetyn luvan
peruuttamiseen, maasta poistamiseen ja Schengen-aluetta koskevan maahantulokiellon määräämiseen.
Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

_____________________________________

______________________________________________
Nimen selvennys

Paikka ja päiväys

15-vuotta täyttäneen lapsen allekirjoitus (jos hakemus koskee alle
18-vuotiasta lasta)

_____________________________________

______________________________________________
Nimen selvennys

E-OSA
Tämän oleskelulupahakemuksen liitteeksi tarvitaan alla mainitut selvitykset. Todistukset ja selvitykset on esitettävä hakemusta
jätettäessä alkuperäisinä yhdessä virallisen kääntäjän tekemän suomen-, ruotsin- tai englanninkielisen käännöksen kanssa, ellei
niitä ole laadittu jollakin mainituista kielistä.
Liitä selvitys hakemukseen ja merkitse rasti kunkin liitteenä olevan selvityksen kohdalle.

Pakolliset liitteet:
Voimassaoleva matkustusasiakirja (esitettävä oleskelulupahakemusta jätettäessä)
Poliisin passikuvaohjeen mukainen uusi passikuva (www.poliisi.fi)

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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