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             MAAHANMUUTTOVIRASTO – MIGRATIONSVERKET – FINNISH IMMIGRATION SERVICE 

Svar på eventuell avvisning, utvisning eller eventuellt 
inreseförbud 

 Om din uppehållsrätt som EU-medborgare inte registreras eller om du inte får ett 
uppehållskort för en EU-medborgares familjemedlem i Finland eller om det inte finns någon 
annan grund för din vistelse i Finland, kan du avvisas eller utvisas till ditt hemland eller ditt 
permanenta bosättningsland. Om du får ett negativt beslut på din ansökan, får du samtidigt 
ett beslut om avvisning eller utvisning. Enligt utlänningslagen kan du också meddelas 
inreseförbud till Finland eller hela Schengenområdet för viss tid. Mer information: 
migri.fi/avvisning-och-utvisning (på finska, svenska och engelska) 

 Om du motsätter dig ditt avlägsnande ur landet på grund av att dina mänskliga 
rättigheter eller din säkerhet skulle äventyras i ditt hemland eller i ditt permanenta 
bosättningsland, kan du lämna in en ansökan om internationellt skydd till polisen eller 
gränskontrollmyndigheten. Du kan inte ansöka om internationellt skydd med denna 
blankett. 

1. Personuppgifter

1.1 
Egna uppgifter 

Efternamn 

Förnamn (alla) 

Födelsedatum (dd.mm.åååå)   _ _ . _ _ . _ _ _ _ dd=dag mm=månad åååå=år 

1.2 
Medborgar-
skap 

Nuvarande medborgarskap (ett eller flera) 

2. Uppgifter om familjemedlem
2.1 
Uppgifter om 
familjemedlem 

Efternamn 

Förnamn (alla) 

Födelsedatum (dd.mm.åååå)   _ _ . _ _ . _ _ _ _  dd=dag mm=månad åååå=år 

Finsk personbeteckning (om sådan finns) _ _ _ _ _ _   _   _ _ _ _ 

https://migri.fi/sv/avvisning-och-utvisning
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2.2 
Medborgar-
skap 

Nuvarande medborgarskap (ett eller flera)  Ange alla medborgarskap. 

2.3 Familje-
medlem 

Familjemedlemmens relation till den sökande 

☐ Make/maka ☐ Sambo ☐ Barn

☐ Annan, vilken?

3. Svar på eventuell avvisning eller utvisning och
eventuellt inreseförbud
 Berätta om alla de saker i ditt svar som du vill att vi beaktar när vi fattar beslut. Bifoga till svaret också handlingar 
eller intyg som du vill lämna in som stöd för ditt svar. Du har rätt att anlita biträde. Du kan vid behov fortsätta ditt svar 
på en separat bilaga.

3.1 
Svar 

Motsätter du dig ditt eventuella avlägsnande ur landet och inreseförbud? 

☐ Nej

☐ Ja, berätta varför:

3.2 
Familjemedlemmens 
svar 

Motsätter sig din familjemedlem som är bosatt i Finland ditt eventuella avlägsnande ur landet 
och inreseförbud? 

 Fyll i uppgifterna om din familjemedlem under punkt 2. 

☐ Nej

☐ Ja, berätta varför:

3.3 
Uppehållstillstånd i 
en annan 
Schengenstat 

Har du ett giltigt uppehållstillstånd eller en giltig registrering av uppehållsrätt i en annan 
Schengenstat? 

☐ Nej

☐ Ja, i vilken stat?

 Om du svarade ”ja”, lämna in en kopia av uppehållstillståndet eller registreringsbeviset 
som bilaga. 
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3.4 
EU-
uppehållstillstånd 
för tredjelands-
medborgare 

Har du ett EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta i ett EU-land? 

☐ Nej

☐ Ja, i vilken stat?

 Om du svarade ”ja”, lämna in en kopia av uppehållstillståndet som bilaga. 

4. Behandling av personuppgifter

UMA-systemet De uppgifter som du lämnar på denna blankett lagras i Migrationsverkets elektroniska 
ärendehanteringssystem (UMA).  

UMA-systemet används för att behandla, fatta beslut om och övervaka ärenden enligt 
utlänningslagen och medborgarskapslagen. De handlingar som anknyter till behandlingen av ditt 
ärende arkiveras i UMA-systemet. Mer information om behandlingen av dina personuppgifter och 
dina rättigheter i samband med behandlingen får du på vår webbplats på adressen 
migri.fi/dataskydd. Om du vill, kan du få dataskyddsbeskrivningen på papper när du lämnar in din 
ansökan. 

5. Datum och underskrift

Jag intygar med min underskrift att de uppgifter som jag angett är riktiga. Jag vet att det enligt Finlands strafflag är en 
straffbar handling att lämna oriktiga personuppgifter eller ett felaktigt skriftligt intyg till myndigheter. 

Datum och ort Underskrift 

_ _ . _ _ . _ _ _ _ __________________________ ____________________________________________ 

Namnförtydligande  Skriv ditt namn med stora bokstäver. 

_______________________________________________________

6. Familjemedlemmens underskrift
6.1 
Familje-
medlemmens 
underskrift 

Jag intygar med min underskrift att de uppgifter som jag angett på blanketten är riktiga. Jag vet 
att det enligt Finlands strafflag är en straffbar handling att lämna oriktiga personuppgifter eller ett 
felaktigt skriftligt intyg till myndigheter. 

Datum och ort Underskrift 

_ _ . _ _ . _ _ _ _ _____________________  ____________________________________ 

Namnförtydligande Skriv ditt namn med 
stora bokstäver. 

_____________________________________________ 

https://migri.fi/sv/dataskydd
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