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ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND
Med denna blankett kan du ansöka om antingen permanent uppehållstillstånd (P) eller EU-uppehållstillstånd för varaktigt
bosatta tredjelandsmedborgare (P-EU) när du befinner dig i Finland. Du kan få permanent uppehållstillstånd om du har
vistats i Finland med kontinuerligt uppehållstillstånd (A-tillstånd) i fyra år utan avbrott. P-EU-tillstånd kan du få om du vid den
tidpunkten som du lämnar in denna ansökan har vistats i Finland med kontinuerligt uppehållstillstånd (A-tillstånd) i fem år
utan avbrott. Om du misstänks för brott eller har gjort dig skyldig till ett brott kan detta förhindra beviljandet av permanent
uppehållstillstånd eller P-EU-tillstånd. Om förutsättningarna för ett permanent tillstånd inte uppfylls kan ett tidsbegränsat,
fortsatt tillstånd beviljas efter ansökan.
Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.
Lämna in ansökan vid ett av Migrationsverkets serviceställen i Finland. Vid inlämning av ansökan tas en behandlingsavgift ut
enligt avgiftsförordningen. Bekanta dig med anvisningarna för ifyllning av blanketten på adressen www.migri.fi.
Se vilka utredningar som behövs som bilaga till ansökan i blankettens del E.

Jag ansöker om permanent uppehållstillstånd
Jag ansöker om EU-uppehållstillstånd för medborgare i tredje land som länge vistats i landet
och lämnar i detta syfte följande uppgifter för behandling av ansökan:

DEL A
1 Egna uppgifter
1.1
Personuppgifter
Efternamn
Förnamn
Slutdelen av din finska
personbeteckning

Födelsedatum (dd.mm.åååå)
Kön

Man

Kvinna

Nuvarande medborgarskap
Civilstånd
Gift

Ogift

Frånskild

Änka/änkling

Sambo

Registrerat partnerskap mellan två personer av samma kön
Språk vid uträttandet av ärenden som gäller behandlingen av ansökan
Finska

+

Svenska

Engelska
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Uppgifter om pass eller annat resedokument
Pass, nr
Tjänste- eller diplomatpass, nr
Resedokument för flykting, nr
Främlingspass, nr
Annat, vad och nr
Myndighet som beviljat
resedokumentet

Stat som beviljat resedokumentet

Utfärdat

Sista giltighetsdag

Inget giltigt pass (utredning under punkt 6)

1.3

Kontaktuppgifter för behandling och avgörande av ansökan.

Om dina uppgifter ändras, underrätta omedelbart den myndighet som tagit emot ansökan om ändringarna.

Adress
Gatuadress
Postnummer

Stad

Land

Telefonnumm
er

E-postadress

2 Uppgifter om mina familjemedlemmar
2.1 Make/maka
Efternamn

Ingen make/maka
Förnamn
Slutdelen av din finska
personbeteckning (om du har)

Födelsedatum (dd.mm.åååå)
Nuvarande medborgarskap
Adress (gatuadress, postnummer, stad, land)

Bor du tillsammans med din make/maka i samma hushåll?
Ja

Nej
Varför bor ni skilt?

Har ni för tillfället anhängig skilsmässa med din make/maka?
Ja

+

Nej
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Mina minderåriga barn
Inga barn att försörja
Ange alla dina minderåriga barn oberoende av om du ansöker om uppehållstillstånd i Finland för barnet.
Om barnet ansöker om permanent uppehållstillstånd ska en egen blankett ifyllas för barnet.

Förnamn Efternamn

Födelsedatum (ddmmåååå-kod)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jag är en vårdnadshavare
Jag är inte en vårdnadshavare
Jag är en vårdnadshavare
Jag är inte en vårdnadshavare
Jag är en vårdnadshavare
Jag är inte en vårdnadshavare
Jag är en vårdnadshavare
Jag är inte en vårdnadshavare
Jag är en vårdnadshavare
Jag är inte en vårdnadshavare

Om du har mer än 5 barn, ange uppgifter om de övriga barnen i separat bilaga.
Bor du tillsammans med ditt barn/dina barn i samma hushåll?
Ja

Nej

Varför bor ni inte tillsammans?

Hur ofta träffar du ditt barn/dina barn?
Har ni ett umgängesavtal?

2.3 Föräldrar eller övriga vårdnadshavare till minderårigt barn (då den sökande är ett minderårigt barn)
Mor

Far

Annan vårdnadshavare

Efternamn

Förnamn
Slutdelen av din finska
personbeteckning (om du har)

Födelsedatum (dd.mm.åååå)
Medborgarskap
Adress (gatuadress, postnummer, stad, land)

Telefonnummer

+

E- postadress
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Annan vårdnadshavare

Efternamn

Förnamn

Slutdelen av din finska
personbeteckning (om du har)

Födelsedatum (dd.mm.åååå)

Medborgarskap
Adress (gatuadress, postnummer, stad, land)

Telefonnummer

E- postadress

DEL B
3 Uppgifter om vistelse i Finland
3.1 Orsak till vistelse
När har du flyttat till Finland (dd.mm.åååå)?

.

.

Vad var din grund för att komma till Finland?

Vad är den primära orsaken till att du ansöker om permanent uppehållstillstånd? Du ska välja en av följande grunder:
Familjeband med make/maka

Jag har flyktingsstatus i Finland

Familjeband med barn

Jag har alternativt skydd

Familjeband med vårdnadshavare

Individuella mänskliga orsaker

Arbete

Annan grund, vilken?

Företagsverksamhet
Finländsk härkomst
Om du utöver den grunden som du valde ovan har andra grunder för att vistas i Finland, ange dem här?

Om du har resedokument för flykting eller främlingspass utfärdat av Finland, uppge följande uppgifter:
Har du ett identitesbevis eller ett resedokument utfärdat av något annat land?
Ja
Stat eller myndighet som utfärdat dokumentet
Giltighetstid

När och hur har du erhållit det:

Nej
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Om du har resedokument för flykting utfärdat av Finland, uppge eventuella resor till ditt hemland.
Land och ort

Syfte med vistelsen

Tidpunkt

Fortsätt vid behov i separat bilaga
Jag har inte rest till mitt hemland under min vistelse i Finland.

3.2 Vistelsens längd

Svara alternativt på punkt A eller B.

A

Permanent uppehållstillstånd
Jag har vistats i Finland i 4 år eller längre med kontinuerligt uppehållstillstånd A
Min vistelse i Finland har varit kontinuerlig. (Din vistelse anses vara kontinuerlig om du har vistats i Finland minst hälften av
uppehållstillståndets giltighetstid. Vanliga semester- eller andra resor eller arbete på ett arbetsställe utomlands utsänd av en
finländsk arbetsgivare avbryter inte en kontinuerlig vistelse.)
Om du har resedokument för flykting eller främlingspass utfärdat av Finland, uppge följande uppgifter:
Har du ett identitesbevis eller ett resedokument utfärdat av något annat land?
Ja

Stat eller myndighet som utfärdat dokumentet
Giltighetstid

När och hur har du erhållit det:

Nej, jag har inget annat identitetsbevis eller resedokument

B

P-EU -uppehållstillstånd
När jag lämnar denna ansökan har jag vistats i Finland i 5 år eller längre med kontinuerligt uppehållstillstånd A
Min vistelse i Finland har varit kontinuerlig. (Din vistelse anses vara kontinuerlig om du har vistats i Finland minst hälften av
uppehållstillståndets giltighetstid. Vanliga semester- eller andra resor eller arbete på ett arbetsställe utomlands utsänd av en
finländsk arbetsgivare avbryter inte en kontinuerlig vistelse.)
Jag har inte fått uppehållstillstånd på grund av humanitärt skydd

+
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Boende i Finland och resor utanför Finland

Är du permanent bosatt i Finland?
Ja
Nej. Hur länge tänker du vistas i Finland?

Är du bosatt utanför Finland?
Nej
Ja
Var och hur länge?

Tänker du flytta utanför Finland?
Nej
Ja
Vart ska du flytta och i vilket syfte?

Ange alla resor som du gjort utanför Finland under de senaste fyra åren (resmålet samt resans syfte, tidpunkt och längd). Om du
ansöker om EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta personer, ange alla resor som du gjort under de senaste fem åren.
Resmålet

Syfte med resan

Tidpunkt

Längd

Fortsätt vid behov i separat bilaga.

+
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4 Dom för eller misstanke om brott

Utlänningslagen (301/2004) 57 § 3 mom.: Om en utlänning har dömts till ovillkorligt fängelsestraff, kan permanent uppehållstillstånd
beviljas, om det vid tidpunkten för avgörandet av ansökan har gått mer än tre år sedan det utdömda straffet avtjänats i sin helhet. Om en
utlänning har dömts till villkorligt fängelse, kan permanent uppehållstillstånd beviljas, om det har gått mer än två år sedan prövotiden för
straffet gått ut. I övriga fall kan permanent uppehållstillstånd beviljas, om det vid tidpunkten för avgörandet av ansökan har gått mer än två
år sedan brottet begicks.

Är du misstänkt för brott?
Nej
Ja, för vilket brott

Har du dömts för brott:
Nej
Ja, till fängelsestraff
Ja, till villkorligt fängelsestraff
Ja, till böter, samhällstjänst eller ungdomsstraff

5 Utkomst

Kontrollera på Migrationsverkets webbplats www.migri.fi/forsorjningsforutsattning vad försörjningsförutsättningen betyder och
om den gäller dig.

Min utkomst i Finland grundar sig på:
Mitt förvärvsarbete, namn och kontaktuppgifter för arbetsgivaren

Min företagsverksamhet, företagets namn och FO-nummer
Olika stöd som samhället beviljar mig
Min eller en familjemedlems förmögenhet
Min familjemedlems förvärvs- eller företagsinkomst, vilken?

Övrig inkomst som jag eller min familjemedlem får från hemlandet/annat land, vilken?

Om du har flere inkomstkällor, uppge dem alla.

+
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Jag förvärvsarbetar. Jag bifogar följande utredningar till min ansökan:
Mitt arbetsavtal
Mitt löneintyg, varav framgår insamlad lön för detta och föregående år
Mitt skatteintyg från senaste bekräftade beskattning
Skattekort för detta år
Kontoutdrag för mitt lönekonto för de senaste sex månaderna
Jag är företagare. Jag bifogar följande utredningar till min ansökan:
Mitt företags handelsregisterutdrag
Bolagsavtal
Det senaste bekräftade bokslutet för mitt företag
Skatteintyg från den senaste bekräftade beskattningen
Beslut om förskottsuppbörd
Min familj har förmögenhet i Finland /i hemlandet/i ett annat land. Jag bifogar till ansökan en skriftlig utredning över
Min familjs förmögenhet
Kapitalinkomsten som förmögenheten ger min familj €/år/månad
Förmögenheten ger ingen kapitalinkomst
Jag erhåller utkomststöd eller annan motsvarande förmån som tryggar min utkomst: Jag bifogar till ansökan en skriftlig utredning
över de fördelar jag erhåller (t.ex. beslut om bostadsbidrag)
Barnbidrag
Hemvårdsstöd
Underhållsstöd
Bostadsbidrag
Studiestöd
Arbetsmarknadsstöd
Annat, vilket?

Jag är pensionär. Jag bifogar till ansökan en skriftlig utredning (pensionsbeslut).
Min utkomst grundar sig på andra inkomster än de ovan nämnda, vilka?

+
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DEL C
6 Tilläggsuppgifter i anslutning till ansökan

Uppge här om du har andra orsaker till din vistele i Finland än de som nämns i blankettens rubrik eller om din vistelse i Finland har någon
ytterligare orsak vid sidan av det som du uppgett ovan och som du vill åberopa eller om du önskar meddela myndigheterna någon annan
uppgift i anknytning till din ansökan eller din vistelse i Finland.

DEL D
7 Behandlingsavgift
Enligt 10 a § i utlänningslagen (301/2004) är en förutsättning för att behandlingen av en ansökan ska fortsätta sedan
ansökan blivit anhängig att behandlingsavgiften har betalats. Ansökan förfaller om avgiften inte betalas inom skälig tid.
Betala behandlingsavgiften när du lämnar in din ansökan. Om du inte betalar behandlingsavgiften, behandlas din
ansökan inte och ansökan förfaller inom en månad efter du har lämnat in ansökan. Om du ännu efter detta vill ansöka
om uppehållstillstånd i Finland måste du lämna in en ny ansökan.

+
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8 Datum och underskrift
Jag ansöker om uppehållstillstånd i Finland och 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 personuppgifter
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

_____________________________________

______________________________________________
Namnförtydligande

Ort och datum

Underskrift av barn som fyllt 15 år (ifall ansökan gäller ett barn under
18 år)

_____________________________________

______________________________________________
Namnförtydligande

DEL E
Nedan nämnda utredningar behövs som bilaga till denna ansökan om uppehållstillstånd. De ursprungliga intygen och
utredningarna ska uppvisas vid inlämningen av ansökan tillsammans med en auktoriserad översättning till finska, svenska eller
engelska, om de inte har skrivits på något av de nämnda språken.
Bifoga utredningen till ansökan och kryssa för varje utredning som bifogats.
Obligatoriska bilagor:
Giltigt pass (ska uppvisas vid inlämning av ansökan om uppehållstillstånd)
Passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto (www.poliisi.fi)
För minderårigt barn samtycke av den vårdnadshavare som inte gjort ansökan
Utredning om försörjning (dokument/utredning om den försörjningskälla som angetts under punkt 5)
Obs. Myndigheten som handlägger ansökan kan begära också andra utredningar än dem som nämns här för att utreda ärendet.
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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