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VASTINE MAHDOLLISEEN KÄÄNNYTTÄMISEEN JA MAAHANTULOKIELTOON
LIITELOMAKE OLESKELULUPAHAKEMUKSEEN
Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, joka haet ensimmäistä oleskelulupaa vasta saavuttuasi Suomeen.
Täytä lomake oleskelulupahakemuksesi liitteeksi.

A-OSA
1 Omat tietoni
Sukunimi

Etunimet

Kansalaisuus/kansalaisuudet
Syntymäaika (pp.kk.vvvv)

B-OSA
2 Vastine mahdolliseen käännyttämiseen ja maahantulokieltoon

Jos sinulla ei ole edellytyksiä saada oleskelulupaa Suomesta ja sinulla ei ole muulla perusteella oikeutta enää oleskella Suomessa,
sinut voidaan käännyttää pois Suomesta kotimaahasi tai pysyvään asuinvaltioosi samalla, kun oleskelulupasi hylätään
Maahanmuuttoviraston päätöksellä. Lisäksi sinut voidaan määrätä määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaan
maahantulokieltoon Suomeen ja muihin Schengen-valtioihin. (Ulkomaalaislaki 148 § 2 mom ja 150§ 1 mom.)

Vastustatko mahdollista käännyttämistäsi ja maahantulokieltoa?
En

Kyllä
Miksi?

Vastustaako Suomessa asuva perheenjäsenesi mahdollista käännyttämistäsi ja maahantulokieltoa?
Ei

Kyllä
Miksi?

Vastustatko mahdollista viisumisi peruuttamista?
En

Kyllä
Miksi?
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Onko sinulla voimassaoleva oleskelulupa toiseen Schengen-valtioon?
Ei

Kyllä
Missä?

Onko sinulla pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa jossain EU-maassa?
Ei

Kyllä
Missä?

C-OSA
3 Päiväys ja allekirjoitus
Vakuutan allekirjoituksellani antamani tiedot oikeiksi. Tiedän, että väärän henkilötiedon ja väärän kirjallisen todistuksen
antaminen viranomaisille on Suomessa rikoslain mukaan rangaistava teko.
Paikka ja päiväys

Hakijan allekirjoitus

_________________________________
Nimen selvennys

3.1 Perheenjäsenen tiedot ja allekirjoitus
Perheenjäsenen nimi
Suomalaisen henkilötunnuksen
loppuosa (jos on)

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)
Suhteeni hakijaan
Aviopuoliso

Avopuoliso

Lapsi

Muu, mikä?

Vakuutan allekirjoituksellani antamani tiedot oikeiksi. Tiedän, että väärän henkilötiedon ja väärän kirjallisen todistuksen
antaminen viranomaisille on Suomessa rikoslain mukaan rangaistava teko.
Paikka ja päiväys

Perheenjäsenen allekirjoitus

_________________________________
Nimen selvennys

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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