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Underrättelse om rörlighet för forskare
 Med denna blankett lämnar du en underrättelse om rörlighet om du vill komma från en
annan EU-medlemsstat till Finland för att bedriva vetenskaplig forskning.

Du har rätt att komma till Finland för att bedriva vetenskaplig forskning, om
• en annan EU-medlemsstat har beviljat dig uppehållstillstånd för forskning och
• du uppfyller villkoren för rörlighet och
• du kommer att vistas i Finland i högst två år och
• du kommer att bedriva en del av din forskning vid ett forskningsorgan.
Denna blankett kan inte användas för att ansöka om uppehållstillstånd.
1.

Läs anvisningar om hur man lämnar en underrättelse samt om behandlingsavgifter
och bilagor på adressen migri.fi/sv/underrattelse-om-rorlighet-for-forskare
De bilagor som krävs för underrättelsen står under punkten ”Bilagor” i denna blankett.

2.

Fyll i blanketten noggrant. Kom ihåg att underteckna blanketten. Avsaknaden av
uppgifter förlänger behandlingstiden och kan leda till invändningar mot rörlighet.

3.

Behandlingsavgiften för underrättelsen är 100 euro. Betala behandlingsavgiften på
förhand till Migrationsverkets bankkonto:
Danske Bank
Nordea

FI59 8129 9710 0117 35
FI86 1804 3000 0154 04

Skriv ditt namn och hänvisningen ”Liikkumisoikeus ja TK1_EU” i meddelandefältet.
Bifoga en kopia av betalningskvittot till underrättelsen.
4.

Skicka in underrättelsen till Migrationsverket.
Postadress: PB 10, 00086 Migrationsverket
Faxnummer: 0295 411 720
E-postadress: migri@migri.fi

 E-postförbindelsen är inte skyddad. Om du skickar underrättelsen per e-post, gör du det på
egen risk. Mer information om hur man skickar ett krypterat e-postmeddelande hittar du på
adressen migri.fi/sv/kontakta-oss.

1. Personuppgifter
1.1
Egna uppgifter

Efternamn
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Förnamn

☐

Kön

☐

Kvinna

Man

dd=dag mm=månad åååå=år

Födelsedatum (dd.mm.åååå) _ _ . _ _ . _ _ _ _
Finsk personbeteckning (om sådan finns) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Födelseland
Födelseort

2. Kontaktuppgifter
 Meddela Migrationsverket genast om dina kontaktuppgifter ändras.
2.1
Kontaktuppgifter i
bostadsort

Gatuadress

Postnummer

Stad

Land

Telefonnummer  Ange även landskoden.

E-postadress
2.2
Kontaktuppgifter i
Finland
(om andra än
ovan)

Gatuadress
Postnummer

Stad

Telefonnummer  Ange även landskoden.
E-postadress

3. Uppgifter om familjemedlemmar
 Ange din makes/makas uppgifter här oberoende av om han/hon kommer till Finland med dig.
3.1
Make/maka

☐

Ingen make/maka

Efternamn

Förnamn

Tidigare efternamn (om sådana finns)

Tidigare förnamn (om sådana finns)

Kön

☐

Kvinna

☐

Man

Födelsedatum (dd.mm.åååå) _ _ . _ _ . _ _ _ _ .
Finsk personbeteckning (om sådan finns) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Födelseland

Födelseort

Nuvarande medborgarskap  Ange alla medborgarskap.

Kommer din make/maka till Finland med dig?

3.2
Barn

☐ Ja  Maken/makan måste fylla i blanketten ILMOITUS_TUT_pj.
☐ Nej
 Ange här alla dina minderåriga barn (som inte fyllt 18 år) även om de inte ska komma till
Finland med dig.

 Om du har fler än tre barn, ange samma uppgifter om de övriga barnen med en separat
bilaga.

☐

Inga barn

Efternamn

Förnamn

Födelsedatum (dd.mm.åååå) _ _ . _ _ . _ _ _ _ .

☐

Barnet kommer till Finland med mig.  Det ska fyllas i en egen blankett (ILMOITUS_TUT_pj)
för barnet.

☐

Barnet kommer inte till Finland.

Efternamn

Förnamn

Födelsedatum (dd.mm.åååå) _ _ . _ _ . _ _ _ _ .

☐

Barnet kommer till Finland med mig.  Det ska fyllas i en egen blankett (ILMOITUS_TUT_pj)
för barnet.

☐

Barnet kommer inte till Finland.

Efternamn

Förnamn

Födelsedatum (dd.mm.åååå) _ _ . _ _ . _ _ _ _ .

☐

Barnet kommer till Finland med mig.  Det ska fyllas i en egen blankett (ILMOITUS_TUT_pj)
för barnet.

☐

Barnet kommer inte till Finland.

4. Uppgifter om forskningsarbetet
4.1
Forskningsorganet
4.2
Forskningsorganets
kontaktuppgifter

Forskningsorganets namn
Gatuadress
Postnummer

Stad

Telefonnummer  Ange även landskoden.
E-postadress
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Forskningsarbetets
början och slut

Forskningsarbetets startdatum (dd.mm.åååå)
Forskningsarbetets slutdatum (dd.mm.åååå)
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__.__.____.
__.__.____.

5. Eventuella straffbara handlingar
5.1 Straff

Har du dömts för ett brott eller har du varit misstänkt för ett brott?

☐

Nej

☐

Ja

För vilket brott?

Var begicks brottet?

 I vilken stat?

När begicks brottet? (dd.mm.åååå) _ _. _ _. _ _ _ _ .
Till vilket straff dömdes du?
Jag samtycker till att Finlands immigrationsmyndighet vid behov skaffar en utländsk utredning
som motsvarar utdrag ur straffregistret.

☐ Ja

☐ Nej, varför? ___________________________________________________

6. Ytterligare uppgifter
 Ange här ytterligare uppgifter som du eventuellt vill berätta inför behandlingen av din underrättelse. Använd vid
behov en separat bilaga.
6.1
Ytterligare
uppgifter

7. Bilagor
 Bifoga till underrättelsen de bilagor som nämns nedan.
 Våra kontaktspråk är finska, svenska och engelska. Om din handling är på något annat språk än våra
kontaktspråk, ska du skaffa en auktoriserad översättning som bilaga till handlingen. Läs mer på adressen
migri.fi/sv/tolkning-oversattning-och-legalisering. Myndigheten som handlägger ansökan kan begära också andra
utredningar än de utredningar som nämns här. Du behöver inte skaffa översättningar av sådana officiella
handlingar som har utfärdats av en myndighet i ett EU-land och som gäller födelse, äktenskap, registrerat
partnerskap eller dödsfall, om du bifogar till handlingen ett flerspråkigt standardformulär som har utfärdats av
myndigheten i fråga (EU:s förordning nr 2016/1191).
7.1
Bilagor

☐
☐

Färgkopia av sidan med personuppgifter i ditt giltiga pass

Kopia av det uppehållstillstånd för forskare som utfärdats av en annan EU-medlemsstat och
som täcker hela din vistelse i Finland

☐ Avtalet som du har ingått med forskningsorganet i Finland
 Av avtalet ska framgå
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rubriken för och syftet med forskningsverksamheten eller forskningsområdet
åtaganden av både forskaren och forskningsorganet att slutföra
forskningsverksamheten
forskningsverksamhetens start- och slutdatum eller dess uppskattade längd
rättsförhållandet mellan forskningsorganet och forskaren
anställningsvillkor, om rättsförhållandet mellan forskaren och forskningsorganet är ett
anställningsförhållande.

☐ Utredning om försörjning  Du måste ha tillräckliga medel för att bekosta ditt uppehälle
under hela din vistelse i Finland.

☐

Intyg över en högre högskoleexamen  Om du har uppehållstillstånd för studier i en
annan EU-medlemsstat och du kommer att bedriva en del av din forskning i Finland.

☐

Kopia av betalningskvittot  Du har betalat behandlingsavgiften.

8. Behandling av personuppgifter
8.1
UMA-systemet

De uppgifter som du lämnat på den här blanketten lagras i Migrationsverkets elektroniska
ärendehanteringssystem (UMA).
UMA-systemet används för att behandla, fatta beslut om och övervaka ärenden som omfattas
av utlänningslagen och medborgarskapslagen. De dokument som hör till behandlingen av ditt
ärende arkiveras i UMA-systemet. Mer information om behandlingen av dina personuppgifter
och dina rättigheter i samband med behandlingen får du på vår webbplats
migri.fi/sv/dataskydd. Om du vill får du en papperskopia av dataskyddsbeskrivningen, när du
lämnar in din ansökan.

9. Datum och underskrift
Jag lämnar en underrättelse om rörlighet till Finland som forskare och 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

Underskrift

_ _. _ _. _ _ _ _ _____________________

________________________________________

Namnförtydligande

 Skriv ditt namn med stora bokstäver.
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