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  MAAHANMUUTTOVIRASTO – MIGRATIONSVERKET – FINNISH IMMIGRATION SERVICE 

Vastine mahdolliseen käännyttämiseen, karkottamiseen 
tai maahantulokieltoon 

 Jos et saa EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröintiä tai EU-kansalaisen 
perheenjäsenen oleskelukorttia Suomesta tai sinulla ei ole muuta perustetta oleskella 
Suomessa, sinut voidaan käännyttää tai karkottaa kotimaahasi tai pysyvään asuinvaltioosi. 
Jos saat hakemukseesi kielteisen päätöksen, sinulle tehdään samalla käännyttämis- tai 
karkottamispäätös. Lisäksi sinut saatetaan määrätä ulkomaalaislain mukaan määräajaksi 
maahantulokieltoon Suomeen tai koko Schengen-alueelle. Lue lisää aiheesta 
oleskelulupien osalta: migri.fi/kaannyttaminen-ja-karkottaminen (suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi) 

 Jos vastustat maastapoistamistasi, koska ihmisoikeutesi tai turvallisuutesi vaarantuisivat 
kotimaassa tai pysyvässä asuinvaltiossa, voit jättää kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen poliisille tai rajatarkastusviranomaiselle. Et voi hakea kansainvälistä suojelua 
tällä lomakkeella. 

1. Henkilötiedot

1.1 
Omat tiedot 

Sukunimi 

Etunimet 

Syntymäaika (pp.kk.vvvv) _ _ . _ _ . _ _ _ _ pp=päivä kk=kuukausi vvvv=vuosi 

1.2 
Kansalaisuus 

Nykyiset kansalaisuudet 

2. Perheenjäsenen tiedot
2.1 
Perheen-
jäsenen tiedot 

Sukunimi 

Etunimet 

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)   _ _ . _ _ . _ _ _ _  pp=päivä kk=kuukausi vvvv=vuosi 

Suomalainen henkilötunnus (jos on) _ _ _ _ _ _   _   _ _ _ _ 

https://migri.fi/kaannyttaminen-ja-karkottaminen
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2.2 
Kansalaisuus 

Nykyinen kansalaisuus tai nykyiset kansalaisuudet   Ilmoita kaikki kansalaisuudet 

2.3 
Perheenjäsen 

Mikä on perheenjäsenen suhde hakijaan 

☐ Aviopuoliso ☐ Avopuoliso ☐ Lapsi

☐ Muu mikä?

3. Vastine mahdolliseen käännyttämiseen tai
karkottamiseen ja maahantulokieltoon
 Kerro vastineessasi kaikki asiat, jotka haluat meidän ottavan huomioon, kun teemme päätöksen. Liitä 
vastineeseen myös asiakirjat tai todistukset, joilla haluat tukea vastinettasi. Sinulla on halutessasi oikeus käyttää 
avustajaa. Jos tila ei riitä, voit tarvittaessa jatkaa erilliselle liitteelle.

3.1 
Vastine 

Vastustatko mahdollista maastapoistamistasi ja maahantulokieltoa? 

☐ En

☐ Kyllä, kerro miksi:

3.2 Perheen-
jäsenen 
vastine 

Vastustaako Suomessa asuva perheenjäsenesi mahdollista maastapoistamistasi ja 
maahantulokieltoa? 

 Täytä perheenjäsenen tiedot kohtaan 2. 

☐ Ei

☐ Kyllä, miksi:

3.3 
Oleskelulupa 
toisessa 
Schengen -
valtiossa 

Onko sinulla voimassa oleva oleskelulupa tai oleskeluoikeuden rekisteröinti toisessa Schengen-
valtiossa? 

☐ Ei

☐ Kyllä, missä valtiossa?

 Jos vastasit ”kyllä”, toimita kopio kyseisestä oleskeluluvasta tai rekisteröintitodistuksesta liitteeksi. 

_________________________________________________________________________________
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3.4 
Kolmannen 
maan 
kansalaisen 
EU-
oleskelulupa 

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

☐ Ei

☐ Kyllä, missä valtiossa?

 Jos vastasit ”kyllä”, toimita kopio kyseisestä oleskeluluvasta liitteeksi. 

4. Henkilötietojen käsittely

UMA-järjestelmä Tällä lomakkeella antamasi tiedot tallennetaan Maahanmuuttoviraston sähköiseen 
asiankäsittelyjärjestelmään (UMA).  

UMA-järjestelmää käytetään ulkomaalaislain ja kansalaisuuslain mukaisten asioiden käsittelyyn, 
päätöksentekoon ja valvontaan. UMA-järjestelmään arkistoidaan asiasi käsittelyyn liittyvät 
asiakirjat. Kerromme tarkemmin sinulle henkilötietojesi käsittelystä ja käsittelyyn liittyvistä 
oikeuksistasi verkkosivuillamme migri.fi/tietosuoja. Halutessasi saat paperisen selosteen, kun jätät 
hakemuksesi. 

5. Päiväys ja allekirjoitus

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

Päivämäärä ja paikka Allekirjoitus 

_ _ . _ _ . _ _ _ _ ____________________________ ________________________________________ 

Nimen selvennys  Kirjoita nimesi isoin kirjaimin 

__________________________________________________

http://migri.fi/tietosuoja
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6. Perheenjäsenen allekirjoitus

6.1 
Perheen-
jäsenen 
allekirjoitus 

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

Päivämäärä ja paikka Allekirjoitus 

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

Nimen selvennys  Kirjoita nimesi isoin kirjaimin. 

_____________________________________________ 
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