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FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR ANKNYTNINGSPERSON - ANSÖKAN OM FORTSATT
TILLSTÅND PÅ GRUND AV FAMILJEBAND
Använd denna blankett när din familjemedlem ansöker om fortsatt tillstånd på grund av samma
familjeband som i sitt föregående uppehållstillstånd och du fortfarande är anknytningsperson.
Fyll i blanketten noggrant. Kom ihåg att underteckna blanketten. Bifoga denna blankett till din
familjemedlems uppehållstillståndsansökan OLE_JATKO_PS.
Avsaknad av uppgifter förlänger behandlingstiden och kan leda till avslag.

1 Uppgifter om den som söker uppehållstillstånd
Efternamn
Förnamn (alla)
Födelsedatum (dd.mm.åååå)

Kundnummer

Medborgarskap

2 Uppgifter om anknytningspersonen
Efternamn
Förnamn (alla)
Kundnummer
(om ett sådant finns)

Födelsedatum (dd.mm.åååå)
Medborgarskap

3 Uppgifter om familjelivet
Svara på frågorna 1-3.
1. Har den som söker uppehållstillstånd bott i samma hushåll som du under hela sin vistelse i Finland?
Ja
Nej. Varför inte?

2. Bor du för närvarande i samma hushåll som den som söker uppehållstillstånd?
Ja
Nej
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3. Har ni för avsikt att fortsätta er samlevnad genom att bo ihop i Finland?
Ja
Nej

Svara även på frågorna 4 och 5 om den som söker uppehållstillstånd är din make eller maka.
4. Har du och din make/maka för närvarande ett skilsmässoärende anhängigt?
Nej
Ja
5. Har du och din make/maka i något skede ansökt om skilsmässa?
Nej
Ja. När? Varför återkallade ni skilsmässoansökan?

4 Ytterligare uppgifter gällande ansökan
Här kan du ange eventuella ytterligare uppgifter.

PKJATKO_PLUS_120620PP

+

MAAHANMUUTTOVIRASTO

│

MIGRATIONSVERKET

│

FINNISH IMMIGRATION SERVICE

+

PKJATKO_plus

3

+

+

5 Datum och underskrift
Min familjemedlem ansöker om uppehållstillstånd i Finland. Jag intygar med min underskrift att de uppgifter
som jag angett i blanketten och i bilagorna är riktiga. Jag vet att det enligt lag är en straffbar handling i
Finland att lämna oriktiga personuppgifter eller ett felaktigt skriftligt intyg till myndigheter. Det kan leda till
avslag eller återkallande av beviljat tillstånd, avlägsnande ur landet och inreseförbud till Schengenområdet.
Datum och ort

Anknytningspersonens underskrift (om anknytningspersonen har fyllt 15 år)

_____________________________________

______________________________________________

Namnförtydligande (namn med stora bokstäver)

Datum och ort

Vårdnadshavarens underskrift (om anknytningspersonen inte har fyllt 18 år)

_____________________________________

______________________________________________

Namnförtydligande (namn med stora bokstäver)

De uppgifter som du lämnat på den här blanketten lagras i Migrationsverkets elektroniska ärendehanteringssystem
(UMA). UMAsystemet används för behandling, beslutsfattande och övervakning av ärenden enligt utlänningslagen
och medborgarskapslagen. De dokument som hör till behandlingen av ditt ärende arkiveras i UMA-systemet. Du får
mer information om behandlingen av dina personuppgifter och dina rättigheter i samband med behandlingen från
UMA-systemets dataskyddsbeskrivning. Du kan läsa beskrivningen på vår webbplats http://www.migri.fi/sv/register
eller få beskrivningen på papper när du lämnar in din ansökan.
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