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HAKEMUS MAAHANTULOKIELLON PERUUTTAMISEKSI
Tällä lomakkeella haet maahantulokiellon peruuttamista. Maahantulokielto voidaan peruuttaa muuttuneiden
olojen vuoksi tai tärkeän henkilökohtaisen syyn vuoksi. Peruuttaminen on poikkeuksellista.
Hakemuksesta peritään maksuasetuksen mukainen käsittelymaksu. Maksa käsittelymaksu 100 euroa etukäteen
Maahanmuuttoviraston tilille FI50 5000 0121 5029 82. Jos maksat ulkomailla, ilmoita seuraavat tiedot: Pohjola
Bank Plc, BIC: OKOYFIHH ja IBAN: FI50 5000 0121 5029 82. Kirjoita tilisiirron viestiosaan nimesi ja ”MTK
PER”. Liitä hakemukseen selvitys käsittelymaksun maksamisesta.
Lähetä hakemus Maahanmuuttovirastoon.
Postiosoite: Maahanmuuttovirasto, PL 10, 00086 Maahanmuuttovirasto
Faksi: 0295 411 720
Sähköposti: migri@migri.fi
(Jos lähetät hakemuksen sähköpostitse, teet sen omalla vastuullasi. Yhteys ei ole suojattu.)

1 Hakijan henkilö- ja yhteystiedot
Hakija on henkilö, joka on määrätty maahantulokieltoon.
Sukunimi

Etunimet

Migrin asiakasnumero

Kansalaisuus/kansalaisuudet
Suomalaisen henkilötunnuksen
loppuosa (jos on)

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)

Katuosoite

Postinumero

Maa

Kaupunki

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

2 Maahantulokiellon peruuttaminen
Pyydän, että maahantulokielto peruutetaan.
Mikä viranomainen on määrännyt
maahantulokiellon?
Milloin päätös maahantulokiellosta on tehty
(pp.kk.vvvv)?
Mihin asti maahantulokielto on voimassa?

pp.kk.vvvv

Toistaiseksi
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Koskeeko maahantulokielto

Schengen-aluetta vai

vain Suomea?

Miksi maahantulokielto pitäisi peruuttaa?

Jos perustelet maahantulokiellon peruuttamista perhetilanteella tai sen muuttumisella, kerro, miten olet ollut yhteydessä puolisoosi
ja/tai lapsiisi Suomessa.

Jos perustelet maahantulokiellon peruuttamista oikeudenkäyntiin saapumisella, vastaa seuraaviin kysymyksiin:
(Jos olet EU-kansalainen, häneen rinnastettava tai hänen perheenjäsenensä, maahantulokielto on mahdollista peruuttaa määräaikaisesti.
Jos et ole EU-kansalainen, häneen rinnastettava tai hänen perheenjäsenensä, voit hakea Suomen edustustolta viisumia oikeudenkäyntiin
saapumista varten. Tällä hakemuksella et voi hakea lupaa saapua Suomeen.Edustusto päättää, myöntääkö se viisumin. Maahanmuuttovirasto
ei voi vaikuttaa viisumin myöntämiseen.)
Mikä on asemasi oikeudenkäynnissä?

Vastaaja
Todistaja
Asianomistaja

Milloin oikeudenkäynti on (pp.kk.vvvv)?

Pitääkö sinun olla paikalla henkilökohtaisesti?

Kyllä
Ei

Jos maahantulokielto on määrätty rikosten perusteella, liitä hakemukseen selvitys siitä, että et ole
syyllistynyt uusiin rikoksiin (esim. kotimaasi tai pysyvän asuinmaasi rikosrekisteriote).
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3 Päätöksen tiedoksianto
Miten haluat saada päätöksen tiedoksi?
Suomen edustustossa
Mikä Suomen edustusto? Maa

Kaupunki

Postitse, jos olet Suomessa
Asiamiehen kautta
Asiamiehen nimi, osoite (katuosoite, postinumero, kaupunki, maa), puhelinnumero, sähköpostiosoite

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

Allekirjoitus

______________________________________________

Nimen selvennys

5 Liitteet
Jos liite ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen, sinun on liitettävä hakemukseen virallisen kielenkääntäjän tekemä käännös jollekin
näistä kielistä.
Kopio maksukuitista
Kopio passin henkilötietosivusta
Tuomioistuimen kutsu (jos hakemuksen perusteena oikeudenkäyntiin saapuminen)
Kotimaasi tai pysyvän asuinmaasi rikosrekisteriote (jos maahantulokielto määrätty rikosten perusteella)
Kopio oleskelulupakortista (jos hakijalla on Schengen-valtion myöntämä voimassaoleva kortti)

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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