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PERHESELVITYSLOMAKE PERHEENKOKOAJALLE - JATKOLUPAHAKEMUS PERHESITEEN
PERUSTEELLA
Käytä tätä lomaketta, kun perheenjäsenesi hakee jatkolupaa saman perhesiteen perusteella kuin
edellisessä oleskeluluvassa ja sinä olet edelleen perheenkokoaja.
Täytä lomake huolellisesti. Muista allekirjoittaa lomake. Liitä lomake perheenjäsenesi
oleskelulupahakemukseen OLE_JATKO_PS.
Tietojen puuttuminen viivästyttää hakemuksen käsittelyä ja voi johtaa hakemuksen hylkäämiseen.

1 Oleskeluluvan hakijan tiedot
Sukunimi
Etunimet
Syntymäaika (pp.kk.vvvv)

Migrin asnro

Kansalaisuus

2 Perheenkokoajan tiedot
Sukunimi
Etunimet
Migrin asnro
(jos on)

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)
Kansalaisuus

3 Perhe-elämää koskevat tiedot
Vastaa kysymyksiin 1-3.
1. Onko oleskeluluvan hakija koko Suomessa oleskelunsa ajan asunut samassa taloudessa kanssasi?
Kyllä
Ei. Mistä syystä?

2. Asutko tällä hetkellä samassa taloudessa oleskeluluvan hakijan kanssa?
Kyllä
En
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3. Aiotteko jatkaa yhteiselämää Suomessa asuen yhdessä?
Kyllä
Emme

Vastaa myös kysymyksiin 4 ja 5, jos olet oleskeluluvan hakijan puoliso.
4. Onko sinulla ja puolisollasi tällä hetkellä vireillä avioero?
Ei
Kyllä
5. Onko sinulla ja puolisollasi ollut jossain vaiheessa vireillä avioero?
Ei
Kyllä. Milloin? Miksi peruutitte avioerohakemuksen?

4 Hakemukseen liittyvät lisätiedot
Ilmoita tässä mahdolliset lisätiedot.
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5 Päiväys ja allekirjoitus
Perheenjäseneni hakee oleskelulupaa Suomeen. Vakuutan allekirjoituksellani lomakkeessa ja liitteissä
antamani tiedot oikeiksi. Tiedän, että väärän henkilötiedon ja väärän kirjallisen todistuksen antaminen
viranomaisille on Suomessa lain mukaan rangaistava teko. Se voi johtaa hakemuksen hylkäämiseen tai
myönnetyn luvan peruuttamiseen, maasta poistamiseen ja Schengen-aluetta koskevaan maahantulokieltoon.
Päivämäärä ja paikka

Perheenkokoajan allekirjoitus (15 vuotta täyttänyt perheenkokoaja)

_____________________________________

______________________________________________

Nimen selvennys (isoin kirjaimin)

Päivämäärä ja paikka

Huoltajan allekirjoitus (jos perheenkokoaja on alle 18-vuotias)

_____________________________________

______________________________________________

Nimen selvennys (isoin kirjaimin)

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 http://www.migri.fi/rekisterit tai saada paperisen
selosteen, kun jätät hakemuksesi.
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