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PYSYVÄÄ OLESKELULUPAA KOSKEVA HAKEMUS
Tällä lomakkeella voit hakea Suomeen joko pysyvää oleskelulupaa (P) tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen
EU-oleskelulupaa (P-EU). Pysyvän oleskeluluvan voit saada, kun olet oleskellut jatkuvalla oleskeluluvalla (A-luvalla)
Suomessa yhtäjaksoisesti neljä vuotta. P-EU -oleskeluluvan voit saada, kun olet tämän hakemuksen jättämisen hetkellä
oleskellut jatkuvalla oleskeluluvalla (A-luvalla) Suomessa yhtäjaksoisesti viisi vuotta. Jos olet epäiltynä rikoksesta tai sinun
on todettu syyllistyneen rikokseen, se voi estää pysyvän oleskeluluvan tai P-EU -oleskeluluvan saamisen. Jos pysyvän luvan
edellytykset eivät täyty, hakemuksen perusteella voidaan myöntää määräaikainen jatkolupa.
Täytä hakemus huolellisesti. Allekirjoita hakemus. Tietojen puuttuminen viivästyttää hakemuksen käsittelyä ja voi johtaa
hakemuksen hylkäämiseen.
Jätä hakemus Suomessa Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen. Kun jätät hakemuksen, sinulta peritään käsittelymaksu
maksuasetuksen mukaisesti. Tutustu lomakkeen täyttämistä koskevaan ohjeeseen osoitteessa www.migri.fi.
Katso hakemukseen liitteeksi tarvittavat selvitykset lomakkeen E-osasta.

Haen pysyvää oleskelulupaa
Haen pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-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

OLE_P_PEU_ 150219PP

+

MAAHANMUUTTOVIRASTO

-

MIGRATIONSVERKET

-

FINNISH IMMIGR ATION SERVICE

+

OLE_P_PEU

2

+

*1279902*

+

1.2 Tiedot passista tai muusta matkustusasiakirjasta
Passi, nro
Virka- tai diplomaattipassi, nro
Pakolaisen matkustusasiakirja, nro
Muukalaispassi, nro
Muu, mikä ja nro
Myöntäjävaltio

Myöntäjäviranomainen

Viimeinen
voimassaolopäivä

Myönnetty

Ei ole voimassaolevaa passia (selvitä kohdassa 6)

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

Kaupunki

Maa

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)

Asutko yhdessä puolisosi kanssa?
Kyllä

En
Miksi ette asu yhdessä?

Onko sinulla ja puolisollasi vireillä avioero?
Kyllä

Ei
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Ei huollossani olevia lapsia

2.2 Alaikäiset lapseni
Ilmoita tässä kaikki alaikäiset lapsesi riippumatta siitä, haetaanko lapselle oleskelulupaa Suomeen.
Jos lapsi hakee pysyvää oleskelulupaa, hänestä täytetään oma hakemuslomake.
Etunimi Sukunimi

Syntymäaika (pp.kk.vvvv - tunnus)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Olen huoltaja
En ole huoltaja
Olen huoltaja
En ole huoltaja
Olen huoltaja
En ole huoltaja
Olen huoltaja
En ole huoltaja
Olen huoltaja
En ole huoltaja

Jos lapsia on enemmän kuin viisi, anna tiedot muista lapsista erillisessä liitteessä.
Asutko yhdessä lapsen/lasten kanssa?
Kyllä

En

Miksi ette asu yhdessä?

Kuinka usein tapaat lasta/lapsia?
Onko lapsen/lasten tapaamisesta tehty sopimus?

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

Sähköpostiosoite
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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 oli peruste Suomeen tuloosi?

Mikä on ensisijainen peruste, jolla haet pysyvää oleskelulupaa? Valitse yksi seuraavista perusteista:
Perheside puolisoon

Minulla on pakolaisasema Suomessa

Perheside lapseen

Minulla on toissijainen suojeluasema

Perheside huoltajaan

Yksilöllinen inhimillinen syy

Työnteko

Muu peruste, mikä?

Yritystoiminta
Suomalainen syntyperä
Jos sinulla on edellä valitsemasi lisäksi muita perusteita Suomessa oleskeluusi, kerro, mitä muut perusteet ovat?

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

Milloin ja miten olet saanut sen haltuusi:

Ei
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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.

3.2 Oleskelun kesto
Vastaa vaihtoehtoisesti joko kohtaan A tai B.

A

Pysyvä oleskelulupa
Olen oleskellut Suomessa 4 vuotta tai pidempään jatkuvalla oleskeluluvalla (A-luvalla).
Oleskeluni Suomessa on ollut yhtäjaksoista (Oleskelusi on yhtäjaksoista, jos olet oleskellut Suomessa vähintään puolet
oleskeluluvan voimassaoloajasta. Tavanomaiset loma- tai muut matkat tai työskentely ulkomailla olevassa työkohteessa
suomalaisen työnantajan lähettämänä eivät katkaise yhtäjaksoista oleskelua).
Jos sinulla on Suomen myöntämä pakolaisen matkustusasiakirja tai muukalaispassi, ilmoita seuraavat tiedot:
Onko sinulla muun valtion henkilöllisyys- tai matkustusasiakirja?
Kyllä

Myöntäjävaltio ja -viranomainen
Voimassaoloaika

Milloin ja miten olet saanut sen haltuusi:

Ei, minulla ei ole muuta henkilöllisyys tai matkustusasiakirjaa

B

P-EU -oleskelulupa
Kun jätän tämän hakemuksen, olen oleskellut Suomessa 5 vuotta tai pidempään jatkuvalla oleskeluluvalla (A-luvalla).
Oleskeluni Suomessa on ollut yhtäjaksoista (Oleskelusi on yhtäjaksoista, jos olet oleskellut Suomessa vähintään puolet
oleskeluluvan voimassaoloajasta. Tavanomaiset loma- tai muut matkat tai työskentely ulkomailla olevassa työkohteessa
suomalaisen työnantajan lähettämänä eivät katkaise yhtäjaksoista oleskelua).
En ole saanut oleskelulupaa humanitaarisen suojelun perusteella
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3.3 Suomessa asuminen ja matkat Suomen ulkopuolelle
Asutko pysyvästi Suomessa?
Kyllä
En. Miten kauan aiot olla Suomessa?

Asutko Suomen ulkopuolella?
En
Kyllä
Missä? Kuinka kauan?

Aiotko muuttaa Suomen ulkopuolelle?
En
Kyllä
Minne? Missä tarkoituksessa?

Ilmoita Suomen ulkopuolelle tekemäsi matkat viimeksi kuluneiden neljän vuoden ajalta (kohde, tarkoitus, ajankohta ja kesto). Jos
haet pitkään oleskelleen EU-oleskelulupaa (P-EU), ilmoita matkat viimeksi kuluneiden viiden vuoden ajalta.
Matkan kohde

Matkan tarkoitus

Ajankohta

Kesto

Jatka tarvittaessa erillisellä liitteellä.
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4 Rikostuomiot ja -epäilyt

Ulkomaalaislaki (301/2004) 57 § 3 mom.: Jos ulkomaalainen on tuomittu ehdottomaan vankeusrangaistukseen, pysyvä oleskelulupa
voidaan myöntää, jos siitä, kun tuomittu rangaistus on kokonaan suoritettu, on hakemuksen ratkaisuhetkellä kulunut yli kolme vuotta. Jos
ulkomaalainen on tuomittu ehdolliseen vankeuteen, pysyvä oleskelulupa voidaan myöntää, jos siitä, kun rangaistuksen koeaika on
kulunut loppuun, on kulunut yli kaksi vuotta. Muissa tapauksissa pysyvä oleskelulupa voidaan myöntää, kun rikoksen tekopäivästä on
hakemuksen ratkaisuhetkellä kulunut yli kaksi vuotta.

Oletko epäiltynä rikoksesta:
En
Kyllä, mistä teosta

Onko sinut tuomittu rikoksesta:
Ei
Kyllä, vankeusrangaistukseen
Kyllä, ehdolliseen vankeusrangaistukseen
Kyllä, sakkoihin, yhdyskuntapalveluun tai nuorisorangaistukseen

5 Toimeentulo

Tarkista Maahanmuuttoviraston verkkosivulta www.migri.fi/toimeentuloedellytys, mitä toimeentuloedellytys tarkoittaa ja koskeeko se
sinua.

Toimeentuloni Suomessa perustuu:
Minun ansiotyöhöni, työnantajani nimi ja yhteystiedot

Minun yritystoimintaani, yritykseni nimi ja y-tunnus
Saamiini erilaisiin yhteiskunnan myöntämiin etuuksiin
Minun tai muun perheenjäseneni varallisuuteen
Perheenjäseneni ansio- tai yritystuloihin, mihin?

Minun tai perheenjäseneni kotimaasta/muusta maasta saamiin muihin tuloihin, mihin?

Jos toimeentulolähteitä on useita, ilmoita ne kaikki.
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Olen ansiotyössä. Liitän hakemukseen seuraavat selvitykset:
Työsopimukseni
Palkkatodistukseni, josta ilmenee palkkakertymä kuluvalta ja edelliseltä vuodelta
Verotustodistukseni, viimeisestä vahvistetusta verotuksesta
Verokortti kuluvalle vuodelle
Palkkatilini tiliotteet viimeisiltä kuudelta kuukaudelta
Olen yrittäjä. Liitän hakemukseen seuraavat selvitykset
Yritykseni kaupparekisteriote
Yhtiösopimus
Yritykseni viimeksi vahvistettu tilinpäätös
Verotustodistus viimeisestä vahvistetusta verotuksesta
Ennakkoveropäätös
Perheelläni on varallisuutta Suomessa/kotimaassa/muussa maassa. Liitän hakemukseen kirjallisen selvityksen
Perheeni varallisuudesta
Varallisuuden perheelleni tuottamasta pääomatulosta €/vuosi/kuukausi
Varallisuus ei tuota pääomatuloa
Saan toimeentulotukea tai vastaavaa muuta toimeentuloa turvaavaa etuisuutta: Liitän hakemukseen kirjallisen selvityksen
saamistani etuisuuksista (esim. asumistukipäätös)
Lapsilisä
Kotihoidon tuki
Elatustuki
Asumistuki
Opintotuki
Työmarkkinatuki
Muu tuki, mikä?

Olen eläkeläinen. Liitän hakemukseen kirjallisen selvityksen (eläkepäätös).
Toimeentuloni perustuu muuhun kuin edellä kysyttyihin tuloihin, mihin?
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C OSA
6 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.

D OSA
7 Käsittelymaksu
Ulkomaalaislain (301/2004) 10 a §:n mukaan oleskelulupahakemuksen käsittelyn jatkaminen sen vireille tulon jälkeen
edellyttää, että käsittelystä perittävä maksu on suoritettu. Hakemus raukeaa, jos maksua ei suoriteta kohtuullisessa
ajassa.
Maksa käsittelymaksu, kun jätät hakemuksen. Jos et maksa käsittelymaksua, hakemustasi ei käsitellä ja hakemus
raukeaa kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä. Jos haluat vielä sen jälkeen hakea oleskelulupaa Suomeen,
sinun on tehtävä uusi hakemus.
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8 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 passi (esitettävä oleskelulupahakemusta jätettäessä)
Poliisin passikuvaohjeen mukainen uusi passikuva (www.poliisi.fi)
Alaikäisestä muun kuin hakemuksen tehneen huoltajan kirjallinen suostumus
Selvitys toimeentulosta (asiakirja/selvitys kohdassa 5 ilmoitetusta toimeentulon lähteestä)
Huom. Hakemusta käsittelevä viranomainen voi asian selvittämiseksi pyytää myös muita kuin tässä mainittuja selvityksiä.
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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