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PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE
Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka muu omainen kuin puoliso tai huollossasi oleva alle 18-vuotias lapsi hakee
ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Sinä itse olet Suomen kansalainen tai pakolainen taikka olet
saanut oman oleskelulupasi toissijaisen suojelun tai tilapäisen suojelun perusteella. Oleskeluluvan hakemisen tarkoituksena
on aikaisemmin viettämänne kiinteän perhe-elämän jatkaminen tai se, että omaisesi on täysin riippuvainen sinusta. Lisäksi
edellytetään, että oleskeluluvan epääminen olisi kohtuutonta omaisesi kannalta.
Tämä lomake toimitetaan lupaviranomaiselle hakemuslomakkeen OLE_ PH5 liitteeksi. Selvityslomakkeen toimittaminen
samassa yhteydessä varsinaisen hakemuslomakkeen kanssa nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.
Lomake on täytettävä huolellisesti ja allekirjoitettava. Tietojen puuttuminen viivästyttää hakemuksen käsittelyä ja voi johtaa
hakemuksen hylkäämiseen.
Tutustu lomakkeen täyttämistä koskevaan ohjeeseen osoitteessa www.migri.fi.

A-OSA
1 Omaiseni tiedot
1.1 Henkilötiedot
Sukunimi
Etunimet
Entiset nimet (ilmoita tässä kaikki aikaisemmin käytössä olleet etu- ja sukunimiyhdistelmät)

Sukupuoli

Mies

Nainen

Nykyinen
kansalaisuus/kansalaisuudet
Entinen
kansalaisuus/kansalaisuudet
Suomalaisen henkilötunnuksen loppuosa (jos on)

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)
Syntymävaltio ja -paikkakunta

Ammatti ja/tai koulutus
Äidinkieli
Siviilisääty
Naimisissa

Naimaton

Eronnut

Leski

Avoliitto

Kahden samaa sukupuolta olevan henkilön rekisteröity parisuhde
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1.2 Omaiseni yhteystiedot hakemuksen käsittelyä ja ratkaisemista varten.
Jos yhteystiedot muuttuvat, ilmoittakaa muutoksista välittömästi hakemuksen vastaanottaneelle viranomaiselle.
Katuosoite

Postinumero, kaupunki

Maa

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Yhteystiedot Suomessa, jos eri kuin edellä ilmoitettu
Osoite (katuosoite, postinumero, kaupunki, maa)

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Asiointi- ja tiedoksiantopaikka ulkomailla. Ilmoita tässä Suomen edustusto, jossa omaisesi asioi tähän hakemukseen liittyvissä asioissa.

1.3 Suomessa oleskelun alkaminen ja kesto
Milloin omaisesi aikoo muuttaa Suomeen (pp.kk.vvvv)?

.

.

Jos omaisesi on jo Suomessa, täyttäkää yhdessä omaisesi kanssa vastine käännyttämisasiassa (lomake MP_1).
Miten kauan omaisesi aikoo olla Suomessa?

2 Omaiseni perheenjäsenet
2.1 Omaiseni puoliso

Ei puolisoa

Etunimi Sukunimi

Syntymäaika

.

.

Hakee samanaikaisesti
Kuollut

Kansalaisuus/kansalaisuudet

2.2 Omaiseni lapset

Ei lapsia

Jos olet itse omaisesi täysi-ikäinen lapsi, riittää kun täytät omat tietosi kohtaan 3

Etunimi Sukunimi

Syntymäaika

.

.

Kansalaisuus/kansalaisuudet

Asuu samassa valtiossa omaiseni kanssa

Asuu Suomessa

Asuu kolmannessa valtiossa. Missä?
Kuollut

+

Olinpaikka ei tiedossa
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Syntymäaika

.

.

Kansalaisuus/kansalaisuudet

Asuu samassa valtiossa omaiseni kanssa

Asuu Suomessa

Asuu kolmannessa valtiossa. Missä?
Kuollut

Olinpaikka ei tiedossa

Etunimi Sukunimi

Syntymäaika

.

.

Kansalaisuus/kansalaisuudet

Asuu samassa valtiossa omaiseni kanssa

Asuu Suomessa

Asuu kolmannessa valtiossa. Missä?
Kuollut

Olinpaikka ei tiedossa

Jatka tarvittaessa erillisellä liitteellä.

2.3 Omaiseni vanhemmat (ei tarvitse täyttää, jos olet itse omaisesi täysi-ikäinen lapsi)
Jos olet itse omaisesi vanhempi, riittää kun täytät omat tietosi kohtaan 3

Isän tiedot
Etunimi Sukunimi

Syntymäaika

.

.

Kansalaisuus/kansalaisuudet

Asuu Suomessa

Asuu muualla kuin Suomessa. Missä?

Kuollut

Olinpaikka ei tiedossa

Äidin tiedot
Etunimi Sukunimi

Syntymäaika

.

.

Kansalaisuus/kansalaisuudet

Asuu Suomessa

Asuu muualla kuin Suomessa. Missä?

Kuollut

Olinpaikka ei tiedossa

3 Omat tietoni
Sukunimi

Etunimet
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Nykyinen
kansalaisuus/kansalaisuudet
Entinen
kansalaisuus/kansalaisuudet
Syntymäaika ppkkvv-hetu

3.1 Yhteystietoni hakemuksen käsittelyä ja ratkaisemista varten.
Jos yhteystietoni muuttuvat, ilmoitan muutoksista välittömästi hakemuksen vastaanottaneelle viranomaiselle.
Katuosoite

Postinumero, kaupunki

Maa

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Äidinkieli

Asiointikieli hakemuksen käsittelyyn liittyvissä asioissa
Suomi

Ruotsi

Englanti

Olen oleskelulupaa hakevan omaiseni:
Täysi-ikäinen lapsi

Sisarus

Vanhempi

Muu sukulainen. Mikä?

B-OSA
4 Perhe-elämää koskevat tiedot Pyri vastaamaan kysymyksiin mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Yksityiskohtaiset
vastaukset edistävät hakemuksen käsittelyä ja vähentävät tarvetta pyytää lisäselvityksiä.
1. Miksi omaisesi hakee oleskelulupaa Suomeen?
Vietimme kiinteää perhe-elämää ennen Suomeen muuttoani ja haluamme jatkaa aikaisemmin viettämäämme kiinteää
perhe-elämää myös Suomessa.

Omaiseni on tullut täysin riippuvaiseksi minusta ja tämän vuoksi haluamme aloittaa kiinteän perhe-elämän
viettämisen uudestaan.
2. Minkä vuoksi omaisesi ei ole muuttanut samanaikaisesti kanssasi Suomeen?
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3. Missä ja kenen kanssa omaisesi asuu tällä hetkellä? (Kerro yksityiskohtaisesti omaisesi asumisesta ja olosuhteista hänen
asuinvaltiossaan)

4. Oletko viettänyt yhteistä perhe-elämää samassa taloudessa omaisesi kanssa ennen Suomeen muuttamistasi?
Kyllä. Missä ja milloin? (Kerro yksityiskohtaisesti yhdessä asumisestanne; syy yhdessä asumiselle, ajankohdat, paikat,
onko joku muu asunut kanssanne ja miksi yhdessä asumisenne on päättynyt)
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En. Miksi et?

5. Millä tavoin olette pitäneet yhteyttä sen jälkeen kun olet muuttanut Suomeen?

6. Onko tarkoituksenanne asua yhdessä samassa taloudessa Suomessa?
Kyllä. Missä?
Ei. Syy erillään asumiselle?
Missä ja kenen kanssa omaisesi aikoo asua Suomessa?

7. Millä perusteilla katsot, että omaisesi on täysin riippuvainen sinusta? (Vastaa tähän, jos vetoat hakemuksessa täyteen
riippuvuuteen)
Omaiseni terveydentila (Kerro tässä omaisesi mahdollisista sairauksista ja/tai vammoista ja perusteista miksi omaisesi
terveydentila ehdottomasti vaatisi hänen muuttavan Suomeen luoksesi. Onko omaisesi saanut hoitoa sairauksiinsa ja/tai
vammoihinsa asuinvaltiossaan).
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Omaiseni henkinen riippuvuus (Kerro tässä mahdollisista henkiseen riippuvuuteen liittyvistä perusteista).

Omaiseni taloudellinen riippuvuus (Kerro tässä omaisesi mahdollisesta taloudellisesta riippuvuudesta sinuun).

Jos omaisellesi ei myönnettäisi oleskelulupaa, mitä tulisi ja voitaisiin tehdä, että omaisesi voisi jatkaa asumistaan
asuinvaltiossaan? Jos katsot, että omaisesi ei voi jatkaa asumistaan asuinvaltiossaan, perustele miksi se ei olisi
mahdollista.

8. Millä perusteella katsot, että oleskeluluvan epääminen olisi sinun ja omaisesi kannalta kohtuutonta? Miten oleskeluluvan
epääminen käytännössä vaikuttaisi omaisesi elämään? (Vastaa tähän, jos oleskelulupaa haetaan kiinteän perhe-elämän
jatkamisen perusteella)
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5 Toimeentulo

Sinun ei tarvitse täyttää toimeentuloa koskevia kohtia, jos Suomessa asuva omainen on
−
Suomen kansalainen.

−

kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saanut yksin Suomeen tullut alaikäinen, jonka ulkomailla oleva alaikäinen sisko
tai veli hakee oleskelulupaa ja sisarukset ovat asuneet yhdessä, eivätkä vanhemmat ole elossa tai vanhempien olinpaikka on
tuntematon

Oleskelulupaa hakevan omaiseni toimeentulo Suomessa perustuu (jos toimeentulolähteitä on useita, ilmoita ne kaikki ja merkitse rasti):
minun ansiotyöhön. Työnantajan nimi ja yhteystiedot yhteystiedot
minun yritystoimintaani. Yrityksen nimi ja y-tunnus
saamiini erilaisiin yhteiskunnan myöntämiin etuuksiin, mihin?
minun tai oleskelulupaa hakevan omaiseni varallisuuteen, mihin?
oleskelulupaa hakevan omaiseni ansio- tai yritystuloihin, mihin?

minun tai oleskelulupaa hakevan omaiseni eläketuloon.
oleskelulupaa hakevan omaiseni kotimaasta / muusta maasta saamiin tuloihin, mihin?
muihin tuloihin, mihin?

C-OSA
6 Lisätiedot hakemukseen liittyen
Tässä voit halutessasi ilmoittaa jonkin muun hakemukseen tai omaisesi Suomeen tuloon liittyvän seikan tai lisätiedon. Käytä tarvittaessa
erillistä liitettä.
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D-OSA
7 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 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

E-OSA
Mahdolliset liitteenä olevat asiakirjat on esitettävä alkuperäisinä yhdessä virallisen kääntäjän tekemän suomen-, ruotsin- tai
englanninkielisen käännöksen kanssa, ellei niitä ole laadittu jollakin mainituista kielistä.

Liitteet (merkitse rasti ja nimeä liite):

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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