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OLE_MUU_131022SJ 

    MAAHANMUUTTOVIRASTO – MIGRATIONSVERKET – FINNISH IMMIGRATION SERVICE 

Ansökan om uppehållstillstånd i Finland; annan grund 

 Använd denna blankett om du ansöker om uppehållstillstånd på basis av en grund 
som saknar en egen ansökningsblankett. Det finns egna blanketter för följande grunder: 
adoption, au pair-ställning, tidigare finskt medborgarskap, specialssakkunnig, studier, 
återflyttning, utövande av vetenskaplig forskning, arbetspraktik, arbetssökning, arbete, 
verksamhet som idrottare eller tränare samt företagare. Använd denna blankett endast 
om din vistelse i Finland har någon annan grund än de ovan nämnda och du själv står för 
kostnaderna för din vistelse. Turism är inte en godtagbar grund. För mer information se: 
migri.fi/sv/flytta-till-finland-pa-andra-grunder 

 Om din grund ändras senare ska du ansöka om uppehållstillstånd på basis av den nya 
grunden. 

1. Läs mer om hur du gör en ansökan samt om behandlingsavgifter och bilagor på
adressen:  migri.fi/sv/ansokan-om-uppehallstillstand-pa-andra-grunder

2. Fyll i blanketten omsorgsfullt. Kom ihåg att underteckna blanketten. Om uppgifter
fattas i ansökan fördröjs behandlingen och det kan leda till att ansökan avslås.

De bilagor som behövs för ansökan anges i punkt 10 ”Bilagor”.

3. Om du är utomlands ska du lämna in ansökan till en finsk beskickning
(finlandabroad.fi). I Finland lämnas ansökan in till Migrationsverkets serviceställe.

4. Ansökan om uppehållstillstånd är avgiftsbelagd. Betala behandlingsavgiften när
du lämnar in ansökan. Behandlingen av ansökan inleds först när du har betalat
behandlingsavgiften.

Jag ansöker om:  ☐  mitt första uppehållstillstånd ☐  fortsatt tillstånd 

   Min grund är: ☐ Offer för människohandel

☐ Parförhållande

☐ Annan grund, vilken?    Berätta här kort varför du ansöker om
uppehållstillstånd. Berätta mer om grunden i punkt 6.1.

https://migri.fi/sv/flytta-till-finland-pa-andra-grunder
https://migri.fi/sv/ansokan-om-uppehallstillstand-pa-andra-grunder
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1. Personuppgifter

1.1 
Egna uppgifter 

Efternamn 

Förnamn 

Tidigare efternamn (om sådana finns) Tidigare förnamn (om sådana finns) 

Kön ☐ Kvinna ☐ Man

Födelsedatum, om det är känt (dd.mm.åååå)  _ _ . _ _ . _ _ _ _  dd=dag, mm=månad, åååå=år 

Finsk personbeteckning (om du har en sådan) _ _ _ _ _ _   _   _ _ _ _ 

Födelseland  

Födelseort 

1.2 
Med-
borgarskap 

Nuvarande medborgarskap 

Tidigare medborgarskap (om sådana finns) 

1.3 
Civilstånd ☐ Ogift ☐ Gift ☐ Sambo ☐ Frånskild ☐ Änka/änkling

☐ Registrerat partnerskap

1.4 
Övriga 
uppgifter 

Yrke 

Utbildning 

Modersmål 

Kontaktspråk ☐ finska ☐ svenska ☐  engelska

2. Uppgifter i passet

 Se de korrekta uppgifterna i det giltiga passet. 

2.1 
Typ av pass Passnummer ____________________________
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Typ av pass 

☐ Vanligt pass ☐ Tjänste- eller diplomatpass ☐  Resedokument för flykting

☐ Främlingspass ☐ Annat, vad:

☐ Jag har inget pass, berätta varför:

2.2 
Uppgifter i 
passet 

Stat som beviljat passet 

Myndighet som beviljat passet 

Utfärdat (dd.mm.åååå) _ _ . _ _ . _ _ _ _ 

Sista giltighetsdag (dd.mm.åååå) _ _ . _ _ . _ _ _ _ 

3. Kontaktuppgifter

 Om dina kontaktuppgifter ändras ska du genast anmäla ändringarna till Migrationsverket. 

3.1 
På 
bostadsorten 

Gatuadress 

Postnummer Stad Land 

Telefonnummer  Ange också landskoden. 

E-postadress

3.2 
I Finland 
(om annan än 
ovan) 

Gatuadress 

Postnummer Stad 

Telefonnummer  Ange också landskoden. 

E-postadress
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3.3 
Plats 
utomlands där 
ärenden har 
uträttats eller 
information 
erhållits 

Ange här i vilken finsk beskickning du uträttat ärenden som gäller din ansökan?   Svara här om 
du ansökte om tillstånd utomlands. 

4. Vistelse i Finland

4.1 
Flytt till och 
vistelse i 
Finland 

När tänker du flytta till Finland eller när kom du till Finland? (dd.mm.åååå)   _ _ . _ _ . _ _ _ _ 

Hur länge tänker du vistas i Finland? (dd.mm.åååå) Till __ _ . _ _ . _ _ _ _ _ 

Har du tidigare vistats i Finland med uppehållstillstånd? 

☐ Ja  ☐  Nej

5. Uppgifter om dina familjemedlemmar

5.1 
Make/maka ☐ Ingen make/maka

 Ange här makens/makans uppgifter även om han/hon inte ansöker om uppehållstillstånd. 

Efternamn    Förnamn 

Tidigare efternamn (om sådana finns)  Tidigare förnamn (om sådana finns) 

Kön ☐ Kvinna ☐ Man

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

Finsk personbeteckning (om han/hon har en sådan) _ _ _ _ _ _   _   _ _ _ _ 

Födelseland 

Födelseort 

Nuvarande medborgarskap 

☐ Min make/maka ansöker om uppehållstillstånd samtidigt med mig.    Maken/makan ska
fylla i en egen ansökningsblankett.
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5.2 
Barn 

 Ange alla dina minderåriga barn (under 18 år), även om du inte ansöker om uppehållstillstånd 
för dem. 

 Om du har fler än tre (3) barn, ange samma uppgifter om de övriga barnen i en separat 
bilaga. 

☐ Inga barn

Efternamn Förnamn 

Kön  ☐  Kvinna ☐    Man 

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

☐ Barnet ansöker om uppehållstillstånd samtidigt med mig.  Fyll i en egen ansökningsblankett
för barnet.

☐ Ansökan om uppehållstillstånd för barnet görs senare.

☐ Uppehållstillstånd söks inte för barnet.

Efternamn   Förnamn 

Kön  ☐  Kvinna ☐ Man

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

☐ Barnet ansöker om uppehållstillstånd samtidigt med mig.  Fyll i en egen ansökningsblankett
för barnet.

☐ Ansökan om uppehållstillstånd för barnet görs senare.

☐ Uppehållstillstånd söks inte för barnet.

Efternamn         Förnamn 

Kön       ☐ Kvinna         ☐ Man

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

☐ Barnet ansöker om uppehållstillstånd samtidigt med mig.  Fyll i en egen ansökningsblankett
för barnet.

☐ Ansökan om uppehållstillstånd för barnet görs senare.

☐ Uppehållstillstånd söks inte för barnet.
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6. Grunderna för vistelsen i Finland samt försörjning

6.1 
Syftet med 
inresan och 
vistelsen 

Varför ansöker du om uppehållstillstånd till Finland?  Redogör fritt för syftet med din vistelse i 
Finland. Ange var eller hos vem du tänker bo i Finland. Använd vid behov en separat bilaga. 

6.2 
Försörjning 

Var får du pengar för att leva i Finland? 
 Läs mer om försörjningsförutsättningen på adressen migri.fi/sv/ansokan-om-uppehallstillstand-
pa-andra-grunder.  
 Bifoga en skriftlig utredning om varifrån du får pengar för att leva i Finland. 

☐ Jag har egna tillgångar eller besparingar

☐ Lön

☐ Jag får utkomst från mitt företag

☐ Pension

☐ Förmåner

☐ På annat sätt, ange hur:

7. Genmäle till eventuell avvisning, utvisning och
inreseförbud

  Fyll i denna punkt endast om du är i Finland och ansöker om ditt första uppehållstillstånd eller fortsatt tillstånd. 
Om du befinner dig utomlands och ansöker om ditt första uppehållstillstånd behöver du inte fylla i denna punkt. 

 Om du ansöker om ditt första uppehållstillstånd och får avslag på din ansökan kan du avvisas till ditt hemland 
eller till det land där du har uppehållsrätt. Samtidigt fattas ett avvisningsbeslut. Om du ansöker om fortsatt tillstånd 
och får avslag på din ansökan kan du utvisas till ditt hemland eller till det land där du har uppehållsrätt. Samtidigt 
fattas ett utvisningsbeslut. Dessutom kan du enligt utlänningslagen meddelas inreseförbud för viss tid eller tills vidare 
till Finland eller hela Schengenområdet. Läs mer: migri.fi/sv/avvisning-och-utvisning. 

 Dina svar på genmälet påverkar inte behandlingen av din ansökan om uppehållstillstånd. Berätta i genmälet 
din egen åsikt om frågorna. Berätta allt som du vill att Migrationsverket ska beakta i din situation. Om du vill har du 
rätt att anlita ett biträde. Använd vid behov en separat bilaga. 

https://migri.fi/sv/avvisning-och-utvisning


OLE_MUU 7(12) 

OLE_Muu 

    MAAHANMUUTTOVIRASTO – MIGRATIONSVERKET – FINNISH IMMIGRATION SERVICE 

 Om du motsätter dig avlägsnandet ur landet eftersom dina mänskliga rättigheter eller din säkerhet skulle 
äventyras i ditt hemland eller i din permanenta bosättningsstat, kan du lämna in en ansökan om internationellt skydd 
till polisen eller gränskontrollmyndigheten. Du kan inte ansöka om internationellt skydd med denna blankett. 

7.1  
Genmäle,  
första 
uppehållstillstånd 

  Svara på punkt 7.1 om du ansöker om ditt första uppehållstillstånd i Finland. 

Motsätter du dig en eventuell avvisning och ett inreseförbud? 
☐ Nej

☐ Ja, berätta varför:

Motsätter sig din familjemedlem/dina familjemedlemmar som bor i Finland en eventuell 
avvisning och ett inreseförbud? 

☐ Nej

☐ Ja, berätta varför:

Vilket är familjemedlemmens förhållande till dig? 

☐ Make/maka ☐ Sambo ☐Barn

☐ Annat, vad? ______________________________________________________

Familjemedlemmens underskrift 

Jag intygar med min underskrift att uppgifterna på blanketten är riktiga. Jag vet att det enligt 
Finlands strafflag är en straffbar handling att ge felaktiga personuppgifter eller ett felaktigt intyg 
till myndigheter. 

Datum och ort  Underskrift 

_ _ . _ _ . _ _ _ _ ________________________________  ____________________________________ 

 Namnförtydligande Skriv ditt namn med 
versaler. 

_____________________________________________ 
Motsätter du dig eventuellt återkallande av visum? 

☐ Nej

☐ Ja, berätta varför:

Har du ett giltigt uppehållstillstånd i en annan Schengenstat? 

☐ Nej

☐ Ja, i vilken stat?  Bifoga en kopia av uppehållstillståndet till ansökan.
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Har du ett EU-uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare som vistats varaktigt i något EU-
land? 

☐ Nej

☐ Ja, i vilken stat?

7.2 
Genmäle, 
fortsatt tillstånd 

 Fyll i denna punkt om du ansöker om fortsatt tillstånd. 
 Svara skriftligt med egna ord på frågorna nedan. Använd vid behov en separat bilaga. 

Vad skulle du tycka om att bli utvisad? 

Vad skulle du tycka om att du dessutom meddelas inreseförbud? 

Har du familjemedlemmar, andra nära relationer eller jobb i Finland eller i en annan 
Schengenstat? 

☐ Nej

☐ Ja  Om du svarade ”Ja”, berätta närmare nedan. Berätta också på vilket sätt utvisning
eller inreseförbud skulle påverka dessa relationer eller ditt arbete.
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Motsätter sig din familjemedlem/dina familjemedlemmar som bor i Finland en eventuell 
avvisning och ett inreseförbud? 

☐ Nej

☐ Ja, berätta varför:

Vilket är familjemedlemmens förhållande till dig? 

☐ Make/maka ☐ Sambo ☐ Barn

☐ Annat, vad? ___________________________________________________________________________ 

Familjemedlemmens underskrift 

Jag intygar med min underskrift att uppgifterna på blanketten är riktiga. Jag vet att det enligt 
Finlands strafflag är en straffbar handling att ge felaktiga personuppgifter eller ett felaktigt intyg 
till myndigheter. 

Datum och ort                        Underskrift 

_ _ . _ _ . _ _ _ _ ________________________________  ____________________________________ 

Namnförtydligande Skriv ditt namn med 
versaler. 

_____________________________________________ 

8. Brott och inreseförbud
 Migrationsverket får från myndighetsregistren information om brott och misstankar om brott som begåtts i 
Finland. 

8.1 
Brott 

Har du dömts till straff för brott någon annanstans än i Finland? 

☐ Nej

☐ Ja  Om du svarade ”Ja”, fyll i punkterna nedan:

Brott:

I vilken stat: 

Tid då brottet begicks (dd.mm.åååå) _ _ . _ _ . _ _ _ _ 

Straff:  Om det finns fler brott, använd en separat bilaga. 

8.2 
Brottsmisstanke 

Är du misstänkt för brott någon annanstans än i Finland? 
☐ Nej

☐ Ja    Om du svarade ”Ja”, fyll i punkterna nedan:

Brott som du misstänks för:
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I vilken stat: 

Tid då det misstänkta brottet begicks (dd.mm.åååå) _ _ . _ _ . _ _ _ _ 

8.3 
Inreseförbud 

Jag är eller har varit belagd med inreseförbud: 

☐ Nej

☐ Ja    Om du svarade ”Ja”, fyll i punkterna nedan:

Stat som har meddelat inreseförbud:

Inreseförbudets giltighetstid? 

9. Tilläggsuppgifter till ansökan

 I denna punkt kan du ange eventuella tilläggsuppgifter till ansökan. Här kan du också ange någon annan 
omständighet eller tilläggsuppgifter som gäller din ansökan eller din ankomst till Finland. Använd vid behov en 
separat bilaga.  

9.1 
Tilläggsuppgift
er 

10. Bilagor

 Bifoga nedanstående bilagor till din ansökan. Kontaktspråken är finska, svenska och engelska. Om din handling 
är skriven på något annat språk ska du skaffa en officiell översättning som bilaga till handlingen. Läs mer på 
adressen: migri.fi/sv/tolkning-oversattning-och-legalisering. Den myndighet som behandlar ansökan kan också 
begära andra utredningar av dig än de som nämns här. När du lämnar in ansökan ska du ta med dig de 
ursprungliga bilagorna och kopior av dem.  

10.1 
Egna uppgifter 

 Ta med dig ditt giltiga pass när du lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd. 

☐ Färgkopia av sidan med personuppgifter i passet och av alla sidor med anteckningar

☐ Passfoto eller bildkod enligt polisens anvisningar för passfoto   Se anvisningar: poliisi.fi

☐ Utredning om att du vistas lagligt i den stat där du lämnar in ansökan  Läs mer:
migri.fi/sv/att-utratta-arenden-vid-en-finsk-beskickning

https://migri.fi/sv/tolkning-oversattning-och-legalisering
https://poliisi.fi/sv/startsida
https://migri.fi/sv/att-utratta-arenden-vid-en-finsk-beskickning
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10.2 
Uppgifter om 
din försörjning 
i Finland 

 Bifoga till din ansökan en skriftlig utredning om dina tillgångar eller inkomster som du använder 
för att leva i Finland. Läs mer om försörjningsförutsättningen på adressen migri.fi/sv/ansokan-
om-uppehallstillstand-pa-andra-grunder. 

☐ Utredning om din förmögenhet och de kapitalinkomster som den ger dig  Bifoga till ansökan
ett depositionsbevis eller kontoutdrag

☐ Utredning om dina företagsinkomster

☐ Utredning om dina pensionsinkomster

☐ Annan utredning om din försörjning, vad:

10.3 
Tilläggsbilagor 
till ansökan om 
fortsatt tillstånd 

 Om du ansöker om fortsatt tillstånd, bifoga även dessa bilagor till din ansökan: 

☐ Arbetsavtal

☐ Kontoutdrag för de sex (6) senaste månaderna från alla dina egna konton. Kontoutdragen ska
innehålla följande uppgifter:

• Kontoinnehavarens namn
• Kontonummer
• Alla kontotransaktioner

☐ Studieintyg av vilket det framgår vilken examen som avläggs och studiernas längd
10.4 
Parförhållande 
som grund 

 Om grunden för din ansökan om uppehållstillstånd är ett parförhållande, bifoga följande 
bilaga till din ansökan: 

☐ Bilageblankett för parförhållande (blankett SEURUSTELUSUHDE_LIITE)

11. Behandling av personuppgifter

11.1 
Befolkningsdat
asystemet och 
personbeteckn
ing 

Om Migrationsverket beviljar dig uppehållstillstånd, ska dina personuppgifter i regel registreras med 
stöd av lag även i Finlands 

befolkningsdatasystem.  Samtidigt får du en personbeteckning. 

Befolkningsdatasystemet är Finlands folkbokföringsregister. Befolkningsdatasystemet är ett 
elektroniskt register och alla finländska myndigheter har tillgång till uppgifterna i registret.  Vissa 
uppgifter kan utlämnas också till privata aktörer. Registret förs av Myndigheten för digitalisering och 
befolkningsdata. Personuppgifterna som registrerats i registret förvaras varaktigt.  

En personbeteckning är en identifieringskod som används i Finland. Två personer kan alltså inte ha 
samma personbeteckning.  Personbeteckningen består av 11 tecken och bildas enligt din 
födelsetid och ditt kön (t.ex. 131052-208T). Att ha en personbeteckning medför inte några 
rättigheter eller skyldigheter för dig i Finland. Du behöver vanligtvis din personbeteckning för att 
sköta myndighetsärenden, eftersom myndigheterna använder den för att hämta dina 
personuppgifter ur befolkningsdatasystemet. Därtill kan bland annat arbetsgivare, banker eller 
telefonoperatörer behöva din personbeteckning  

I detta skede förs följande personuppgifter in i befolkningsdatasystemet: ditt namn, din födelsetid, 
ditt kön och ditt 

medborgarskap samt ditt modersmål, din adress och ditt yrke.  

Mer information om behandlingen av personuppgifter i befolkningsdatasystemet får du genom att 
läsa dataskyddsbeskrivningen på adressen dvv.fi/sv/dataskydd<. Du kan också be 
Migrationsverket eller den finska beskickning utomlands där du lämnar in denna ansökan att ge 
dig en papperskopia av dataskyddsbeskrivningen.  

https://migri.fi/sv/ansokan-om-uppehallstillstand-pa-andra-grunder
https://migri.fi/sv/ansokan-om-uppehallstillstand-pa-andra-grunder
https://dvv.fi/sv/dataskydd
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11.2 
UMA-systemet 

De uppgifter du uppger på detta formulär sparas i Migrationsverkets elektroniska 
ärendehanteringssystem (UMA).   

UMA-systemet används för behandling, beslutsfattande och tillsyn av ärenden enligt 
utlänningslagen och medborgarskapslagen. Dokument som gäller behandlingen av ditt ärende 
arkiveras i UMA-systemet. Du kan läsa mer om behandlingen av dina personuppgifter och dina 
rättigheter i anslutning till behandlingen i dataskyddsbeskrivningen för UMA-systemet. Du kan läsa 
dataskyddsbeskrivningen på adressen migri.fi/sv/dataskydd eller få en papperskopia av 
dataskyddsbeskrivningen när du lämnar in din ansökan. 

12. Datum och underskrift

Jag ansöker om uppehållstillstånd och intygar med min underskrift att uppgifterna på blanketten och i bilagorna är 
riktiga. Jag vet att det i Finland är straffbart att lämna felaktiga personuppgifter och felaktiga skriftliga intyg till 
myndigheterna. Det kan leda till att ansökan avslås eller att ett beviljat tillstånd återkallas, till avlägsnande ur landet 
och till ett inreseförbud som gäller Schengenområdet. 

Datum och ort Underskrift 

_ _ . _ _ . _ _ _ _ ___________________________________________ ___________________________________________________ 

Namnförtydligande   Skriv ditt namn med versaler 

___________________________________________________  

https://migri.fi/sv/dataskydd
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