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PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE – HAKIJANA LAPSI
Tämä perheselvityslomake on tarkoitettu sinulle, jos olet ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella
hakevan alle 18 vuotiaan naimattoman lapsen huoltaja lapsen kotimaassa. Voit olla myös henkilö, joka tosiasiallisesti
huolehtii lapsesta, jos hänellä ei ole huoltajaa kotimaassaan.
Tämä lomake toimitetaan lupaviranomaiselle varsinaisen hakemuslomakkeen OLE_PH4 liitteeksi. Selvityslomakkeen
toimittaminen samassa yhteydessä varsinaisen hakemuslomakkeen kanssa nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.
Lomake on täytettävä huolellisesti ja allekirjoitettava. Tietojen puuttuminen viivästyttää hakemuksen käsittelyä ja voi johtaa
hakemuksen hylkäämiseen.
Tutustu lomakkeen täyttämistä koskevaan ohjeeseen osoitteessa www.migri.fi.

A-OSA
1 Lapsen tiedot
1.1 Henkilötiedot
Sukunimi

Etunimet
Suomalaisen henkilötunnuksen loppuosa (jos on)

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)

Kansalaisuus/kansalaisuudet

2 Omat henkilö- ja yhteystietoni
Sukunimi

Etunimet

Suomalaisen henkilötunnuksen loppuosa (jos on)

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)

Kansalaisuus/kansalaisuudet
Osoite (katuosoite, postinumero, kaupunki, maa)

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Suhde lapseen
Isä

Äiti

Muu huoltaja

Kasvattivanhempi

Muu, mikä?
En hae itselleni oleskelulupaa samanaikaisesti
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B-OSA
3 Perhe-elämää ja lapsen huoltoa koskevat tiedot. Pyri vastaamaan kysymyksiin mahdollisimman
yksityiskohtaisesti. Yksityiskohtaiset vastaukset edesauttavat hakemuksen ratkaisemista ja vähentävät lisäselvityksien pyytämistä. Jos
haet oleskelulupaa samaan aikaan lapsen kanssa, sinun ei tarvitse vastata alla oleviin perhe-elämää ja lapsen huoltoa koskeviin
kysymyksiin.
1. Miksi lapsi on muuttamassa Suomeen? Kenen aloitteesta lapsen halutaan muuttavan Suomeen?

2. Haluaako lapsi muuttaa Suomeen? Miten lapsi on suhtautunut suunnitelmaan muuttaa Suomeen? (12 vuotta täyttänyttä
lasta myös kuullaan henkilökohtaisesti, jos se ei ole ilmeisen tarpeetonta. Jos lapsen kuuleminen katsotaan tarpeelliseksi, häntä
kuullaan lähtökohtaisesti suullisesti)

3. Miten itse suhtaudut lapsen mahdolliseen muuttoon Suomeen?

4. Miksi lapsi ei ole muuttanut Suomeen yhdessä Suomessa asuvan huoltajan kanssa?

5. Kuka tai ketkä ovat lapsen huoltajia? (toimita liitteeksi päätös tai sopimus lapsen huollosta)

6. Kuka on tosiasiallisesti hoitanut lasta ja huolehtinut hänen asioistaan lapsen syntymästä tähän päivään saakka? (Ilmoita
henkilöt ja ajankohdat ja paikat)
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7. Jos lapsen huollosta ei ole virallista todistusta, miten voit osoittaa, että sinä tai lapsen Suomessa oleva perheenjäsen on
lapsen tosiasiallinen huoltaja. Miten voit osoittaa, että mahdollisuutta saada todistusta huoltosuhteesta ei ole?

8. Jos lapsen huoltajasta on tullut huoltaja vasta hänen Suomeen muuttamisensa jälkeen, kerro mistä tämä johtuu?

9. Missä ja kenen kanssa lapsi asuu tällä hetkellä? Kuka hänestä huolehtii ja on hänestä vastuussa?

10. Jos lapsi ei asu yhdessä kotimaassaan asuvan vanhempansa kanssa, mistä tämä johtuu? Tapaako lapsi tätä
vanhempaansa ja kuinka usein?

11. Miten lapsen Suomessa asuva huoltaja pitää käytännössä huolta lapsesta, kun hän asuu eri valtiossa lapsen kanssa?

12. Onko lapsen Suomessa asuva huoltaja viettänyt perhe-elämää ja asunut yhdessä lapsen kanssa ennen Suomeen
muuttoaan?
Kyllä. Milloin ja missä? (ilmoita yhdessä asumisen ajankohdat ja kerro sanallisesti yhdessä asumisesta. Kerro myös, miksi
yhdessä asuminen on päättynyt)

Ei. Miksi ei?
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13. Onko Suomessa asuva huoltaja tavannut lasta tai ollut muuten yhteydessä häneen Suomeen muuttamisensa jälkeen?
Kyllä. Milloin ja missä? (ilmoita tapaamisten ja yhteydenpidon ajankohdat ja kerro sanallisesti tapaamisista ja
yhteydenpidosta)

Ei. Miksi ei?

14. Miten lapsen elämää on suunniteltu Suomessa? Kenen kanssa lapsen on tarkoitus asua ja missä? Onko lapsen tarkoitus
mennä kouluun tai töihin? Jos lapsi ei ole vielä kouluiässä, miten hänen hoitonsa järjestetään?

15. Olisiko lapsella mahdollisuus viettää perhe-elämää huoltajansa kanssa muualla kuin Suomessa?
Kyllä. Missä?
Ei. Miksi ei?

16. Jos lapselle ei myönnettäisi oleskelulupaa, mitä vaikutuksia sillä olisi lapsen elämään? (muita kuin se, että hän ei voisi
muuttaa Suomeen)
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4 Toimeentulo
Sinun ei tarvitse täyttää toimeentuloa koskevia kohtia, jos lapsen Suomessa oleskeleva perheenjäsen on
−
Pohjoismaan kansalainen, entinen Suomen kansalainen tai syntyperäisen Suomen kansalaisen jälkeläinen.
−
saanut turvapaikan tai hyväksytty Suomeen pakolaiskiintiössä ennen 1.7.2016 ja perhe on muodostettu ennen perheenjäsenen
Suomeen tuloa.
−
saanut turvapaikan 1.7.2016 tai sen jälkeen ja perhe on muodostettu ennen perheenjäsenen Suomeen tuloa ja lapsi jättää
oleskelulupahakemuksen kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun perheenjäsen on saanut turvapaikkapäätöksen tiedoksi.

−

hyväksytty Suomeen pakolaiskiintiössä 1.7.2016 tai sen jälkeen ja perhe on muodostettu ennen kuin perheenjäsen hyväksyttiin
pakolaiskiintiöön ja lapsi jättää oleskelulupahakemuksen kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun perheenjäsen on saanut
hyväksymispäätöksen tiedoksi.

Lapsen toimeentulo Suomessa perustuu:
Suomessa asuvan huoltajan ansiotyöhön, työnantajani nimi

Suomessa asuvan huoltajan yritystoimintaan, yrityksen nimi

Suomessa asuvan huoltajan erilaisiin yhteiskunnan myöntämiin etuuksiin, mihin?

Suomessa asuvan huoltajan tai muun perheenjäsenen varallisuuteen
Muihin tuloihin, mihin?

Jos toimeentulolähteitä on useita, ilmoita ne kaikki.

C-OSA
5 Lisätiedot hakemukseen liittyen
Tässä voit halutessasi ilmoittaa jonkin muun hakemukseen tai lapsen Suomeen tuloon liittyvän seikan tai lisätiedon. Käytä tarvittaessa
erillistä liitettä.
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D-OSA
6 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 ja että väärien
tietojen antaminen voi johtaa luvan myöntämättä jättämiseen tai myönnetyn luvan peruuttamiseen, maasta
poistamiseen ja Schengen-aluetta koskevan maahantulokiellon määräämiseen.
Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

_____________________________________

______________________________________________

Nimen selvennys

E-OSA
Mahdolliset liitteenä olevat asiakirjat on esitettävä alkuperäisinä yhdessä virallisen kääntäjän tekemän suomen-, ruotsin- tai
englanninkielisen käännöksen kanssa, ellei niitä ole laadittu jollakin mainituista kielistä.

Liitteet (merkitse rasti ja nimeä liite):

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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