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FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR BARNET – SÖKANDEN ÄR VÅRDNADSHAVARE
Denna blankett är avsedd för dig vars vårdnadshavare ansöker om första uppehållstillstånd i Finland på grund av
familjeband. Du bor i Finland med stöd av uppehållstillstånd eller är finsk medborgare. Din vårdnadshavares avsikt är att
flytta till Finland för att leva ett familjeliv med dig.
Denna blankett lämnas in till myndigheterna som bilaga till den egentliga ansökningsblanketten OLE_PH3. Ansökan
behandlas snabbare om utredningsblanketten lämnas in tillsammans med den egentliga ansökningsblanketten.
Blanketten ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.
Bekanta dig med anvisningarna för ifyllning av blanketten på adressen www.migri.fi.

DEL A
1 Uppgifter om min vårdnadshavare
1.1 Personuppgifter
Efternamn

Förnamn
Slutdelen av den finska personbeteckningen (om en sådan finns)

Födelsedatum (dd.mm.åååå)
Medborgarskap

2 Mina egna person- och kontaktuppgifter
Efternamn

Förnamn

Personbeteckning
(ddmmåå-kod)
Medborgarskap
Adress (gatuadress, postnummer, stad, land)

Telefonnummer

E-adress

Min vårdnadshavares förhållande till mig
Far

Mor

Annan vårdnadshavare

Fosterförälder

Annan, vad?

+

PK3_plus_240518PP

MAAHANMUUTTOVIRASTO

-

MIGRATIONSVERKET

-

FINNISH IMMIGR ATION SERVICE

+

PK3_plus

2

+

*1479902*

+

DEL B
3 Uppgifter gällande familjeliv och barnets vårdnad

Försök att svara på frågorna så detaljerat som möjligt. Detaljerade svar främjar behandlingen av ansökan och minskar behovet av att be
om tilläggsuppgifter.
1. Varför ska din vårdnadshavare flytta till Finland?

2. Varför har din vårdnadshavare inte flyttat till Finland tillsammans med dig?

3. Varför och när har du lämnat ditt tidigare bosättningsland? (berätta detaljerat om förhållandena och orsakerna till att du lämnat
ditt tidigare bosättningsland; med vem har du rest, vem bestämde att du skulle resa, var din vårdnadshavare medveten om ditt
avresa, med vem har du bott och vem skötte om dig då du reste iväg)

4. Har du hela tiden vetat var din vårdnadshavare varit efter du lämnat ditt tidigare bosättningsland?
Ja
Nej

5. Har din vårdnadshavare hela tiden känt till var du varit efter din avresa från ditt tidigare bosättningsland?
Ja
Nej. När fick din vårdnadshavare veta var du befann dig?

6. Vem eller vilka är din/dina vårdnadshavare?

7. Om din vårdnadshavare inte har ett officiellt intyg över din vårdnad, hur kan han/hon visa att han/hon är din faktiska
vårdnadshavare och att han/hon inte har möjlighet att få intyg över vårdnadsförhållandet?
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8. Vem har verkligen skött om dig och dina angelägenheter sedan du föddes och fram till denna dag? (ange personer,
tidpunkter och orter)

9. Om din vårdnadshavare har blivit din vårdnadshavare först sedan du flyttat till Finland, berätta vad det beror på.

10. Var och med vem bor du just nu? Vem sköter om dig och vem bär ansvar för dig?

11. Vill du att din vårdnadshavare flyttar till dig i Finland? Hur förhåller dig du att din vårdnadshavare ska flytta till Finland?

12. Hur sköter din vårdnadshavare om dig i praktiken då ni bor i skilda länder?

13. Har du träffat din vårdnadshavare eller varit i kontakt med honom/henne efter att du lämnat ditt tidigare bosättningsland?
Ja. Var och när? (ange tidpunkterna för mötena och kontakterna och redogör i ord för mötena och kontakterna)

Nej. Varför inte?
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14. Hur har din vårdnadshavare planerat livet i Finland med dig, om han/hon beviljas uppehållstillstånd? Vad tänker han/hon
göra i Finland och hur tänker han/hon sköta om dig i praktiken i Finland?

15. Skulle det vara möjligt för dig och din vårdnadshavare att leva ett familjeliv annanstans än i Finland?
Ja. Var?
Nej. Varför inte?

16. Om din vårdnadshavare inte beviljas uppehållstillstånd, hur skulle det inverka på ditt liv?

5 Försörjning

Du behöver inte fylla i punkterna som gäller försörjning,
−
om du är nordisk medborgare, tidigare finsk medborgare eller avkomling till en infödd finsk medborgare.
−
om du har beviljats asyl eller godkänts som kvotflykting till Finland före den 1 juli 2016 och familjen har bildats före du kom till
Finland.
−
om du har beviljats asyl den 1 juli 2016 eller efter detta och familjen har bildats före du kom till Finland och din familjemedlem
lämnar in en ansökan om uppehållstillstånd inom tre månader efter att du har delgivits ditt asylbeslut.

−

om du har godkänts som kvotflykting till Finland den 1 juli 2016 eller efter detta och familjen har bildats före du godkändes som
kvotflykting och din familjemedlem lämnar in en ansökan om uppehållstillstånd inom tre månader efter att du har delgivits beslutet
om godkännandet.

Min vårdnadshavares utkomst i Finland grundar sig på:

Han/hon kan inte själv trygga sin utkomst i Finland.
Det är möjligt att avvika från utkomstförutsättningarna på grund av barnets bästa eller en exceptionellt vägande orsak. Ange här de
eventuella orsakerna för att man borde avvika från utkomstförutsättningarna.
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DEL C
6 Tilläggsuppgifter i anslutning till ansökan
Här kan du ange någon annan omständighet eller ytterligare uppgifter som gäller om din vårdnadshavares ansökan eller ankomst till
Finland. Använd vid behov separat bilaga.
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DEL D
7 Datum och underskrift
Jag intygar med min underskrift att de uppgifter som jag angett i blanketten och bilagorna är riktiga. Jag vet att det enligt
Finlands strafflag är en straffbar handling att ge felaktiga peronuppgifter eller ett felaktigt skriftligt intyg till myndigheter
och att det kan leda till att tillstånd inte beviljas eller till upphävande av beviljat tillstånd, avlägsnande ur landet eller
meddelande av inreseförbud till Schengenområdet.
Ort och datum

Underskrift av barn

_____________________________________

______________________________________________

Namnförtydligande

Ort och datum

Underskrift av vårdnadshavare/företrädare

_____________________________________

______________________________________________

Namnförtydligande

DEL E
De eventuella bifogade dokumenten ska uppvisas i original tillsammans med en auktoriserad översättning till finska, svenska eller
engelska, om de inte har skrivits på någon av de nämnda språken.

Bilagor (kryssa för och namnge bilagen):

De uppgifter som du lämnat på den här blanketten lagras i Migrationsverkets elektroniska ärendehanteringssystem (UMA). UMAsystemet används för behandling, beslutsfattande och övervakning av ärenden enligt utlänningslagen och medborgarskapslagen.
De dokument som hör till behandlingen av ditt ärende arkiveras i UMA-systemet. Du får mer information om behandlingen av dina
personuppgifter och dina rättigheter i samband med behandlingen från UMA-systemets dataskyddsbeskrivning. Du kan läsa
beskrivningen på vår webbplats www.migri.fi/sv/register eller få beskrivningen på papper när du lämnar in din ansökan.
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