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SEURUSTELUSUHDE_LIITE 131022 SJ

             MAAHANMUUTTOVIRASTO – MIGRATIONSVERKET – FINNISH IMMIGRATION SERVICE 

Liitelomake: seurustelusuhde 

 Lisää tämä liitelomake hakemukseen, jos haet oleskelulupaa seurustelusuhteen 
perusteella.  

1. Vastaa liitelomakkeen kysymyksiin yhdessä seurustelukumppanisi kanssa.
Molempien on allekirjoitettava lomake.

2. Lue ohjeet lomakkeen täyttämiseen osoitteesta: migri.fi/seurustelusuhde

3. Lisää lomake hakemuslomakkeen liitteeksi.

1. Seurustelukumppanin tiedot

 Täytä tähän kohtaan seurustelukumppanisi tiedot. 

1.1 
Seurustelu- 
kumppanin 
tiedot 

Sukunimi 

Etunimet 

Entiset sukunimet (jos on) 

Entiset etunimet (jos on) 

Sukupuoli ☐ Nainen ☐ Mies

Syntymäaika (pp.kk.vvvv) _ _ . _ _ . _ _ _ _ 

Suomalainen henkilötunnus (jos on) _ _ _ _ _ _   _   _ _ _ _ 

Syntymävaltio 

Syntymäpaikka 

Nykyinen kansalaisuus tai kansalaisuudet 

☐ Seurustelukumppani hakee oleskelulupaa samanaikaisesti kanssani.    Seurustelukumppani
täyttää oman hakemuslomakkeen.

https://migri.fi/seurustelusuhde
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1.2 
Siviilisääty ☐ Naimaton ☐ Naimisissa ☐ Avoliitossa ☐ Eronnut ☐ Leski

☐ Rekisteröidyssä parisuhteessa
1.3 
Muut tiedot 

Ammatti 

Asiointikieli ☐ suomi ☐ ruotsi ☐ englanti

1.4 
Yhteystiedot 
Suomessa 

 Ilmoita tässä missä tai kenen luona sinun on tarkoitus asua Suomessa. 

Katuosoite 

Postinumero   Kaupunki 

Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite 

2. Siviilisääty

2.1 
Avioliitto tai 
rekisteröity 
parisuhde 

Oletko tällä hetkellä avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa? 

☐ Ei

☐ Kyllä   Jos vastasit ”kyllä”, täytä alla olevat kohdat:

Puolison nimi ja syntymäaika: 

Avioliiton solmimisajankohta tai parisuhteen rekisteröintiajankohta (pp.kk.vvvv) _ _ . _ _ . _ _ _ _ 

Onko avioeroa tai avioliiton mitätöintiä tai parisuhteen rekisteröinnin pukamista haettu? 

☐ En

☐ Kyllä   Jos vastasit ”kyllä”, toimita selvitys.
2.2 
Aikaisemmat 
avioliitot tai 
rekisteröidyt 
parisuhteet 

Oletko ollut aikaisemmin avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa? 

☐ En

☐ Kyllä   Jos vastasit ”kyllä”, täytä alla olevat kohdat:

Puolison nimi ja syntymäaika: 

Avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen solmimispäivä (pp.kk.vvvv) _ _._ _._ _ _ _ 

Avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen päättymisajankohta (pp.kk.vvvv) _ _._ _._ _ _ _ 

 Liitä hakemukseen selvityksenä avioerotodistus tai eroamistodistus rekisteröidystä parisuhteesta. 
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2.3 
Seurustelu-
kumppanin 
avioliitto tai 
rekisteröity 
parisuhde 

Onko seurustelukumppanisi tällä hetkellä avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa? 

☐ Ei

☐ Kyllä  Jos vastasit ”kyllä”, täytä alla olevat kohdat:

Puolison nimi ja syntymäaika: 

Avioliiton solmimisajankohta tai parisuhteen rekisteröintiajankohta: 

Onko avioeroa tai avioliiton mitätöintiä tai parisuhteen rekisteröinnin pukamista haettu? 

☐ Ei

☐ Kyllä  Jos vastasit ”kyllä”, toimita selvitys
2.4 
Seurustelu-
kumppanin 
aikaisemmat 
avioliitot tai 
rekisteröidyt 
parisuhteet 

Onko seurustelukumppanisi ollut aikaisemmin avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa? 

☐ En

☐ Kyllä   Jos vastasit ”kyllä”, täytä alla olevat kohdat:

Puolison nimi ja syntymäaika: 

Avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen solmimispäivä (pp.kk.vvvv) _ _._ _._ _ _ _ 

Avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen päättymisajankohta (pp.kk.vvvv) _ _._ _._ _ _ _ 

3. Seurustelusuhteen tiedot

3.1 
Seurustelu- 
suhteen tiedot 

Missä ja milloin tutustuitte? 

Jos olette tutustuneet internetissä, miten ja kuinka usein olette pitäneet yhteyttä ennen kuin 
tapasitte ensimmäisen kerran?

Missä ja milloin tapasitte ensimmäisen kerran? 

Mikä on yhteinen kielenne? Miten arvioitte kommunikointinne sujuvan? 
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Milloin aloititte seurustelun? Kenen aloitteesta? 

Kertokaa tarkasti kaikki paikat ja ajankohdat, joina olette tavanneet toisianne. 
 
 

Kertokaa tarkasti kaikki paikat ja ajankohdat, joina olette asuneet yhdessä samassa taloudessa 
(myös vierailuiden aikana tapahtuneet asumiset). 
 

Miten olette pitäneet yhteyttä, kun olette asuneet eri paikoissa? Kuinka usein olette pitäneet tällöin 
yhteyttä? 

Onko jompikumpi teistä tukenut toista taloudellisesti? Jos kyllä, miten ja kuinka pitkään? 

 

Oletteko kihloissa? 

☐ Ei  

☐ Kyllä, (pp.kk.vvvv) _ _ . _ _ . _ _ _ _ alkaen  

 

Onko tarkoituksenne solmia avioliitto lähitulevaisuudessa? Jos kyllä, milloin? 

 

Onko teistä jompikumpi raskaana tällä hetkellä? Jos kyllä, milloin on laskettu aika? Jos vastasit 
”kyllä”, toimita todistus raskaudesta 
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Onko tarkoituksenanne asua yhdessä samassa taloudessa Suomessa? 

☐ Kyllä, missä?

☐ Ei, miksi ei?

Millaisia yhteisiä suunnitelmia teillä on tulevaisuudessa? 

4. Toimeentulo Suomessa

 Oleskelulupaa varten sinun toimeentulosi täytyy olla turvattu. Turvattu toimeentulo tarkoittaa sitä, että sinulla on 
riittävästi rahaa Suomessa elämistä varten. Toimeentuloedellytys on 1000 euroa kuukaudessa ja 12000 euroa 
vuodessa yhdeltä aikuiselta. Sinulla on siis oltava vähintään 12000 euroa yhden vuoden oleskelua varten. 
Toimeentuloedellytyksen täyttymiseen vaadittavien varojen pitää olla vapaassa käytössäsi esimerkiksi omalla 
pankkitililläsi. Lue lisää toimeentulosta osoitteessa: migri.fi/toimeentulo.

4.1 
Toimeentulo 
Suomessa 

Mistä saat varat Suomessa elämistä varten?  

 Toimita selvitys tämänhetkisestä toimeentulostasi. Lista liitteistä on lomakkeen lopussa kohdassa 
6. ”Liitteet”.

 On tärkeää, että ilmoitat kaikesta varallisuudesta tai tuloista, jotka sinulla on käytössäsi 
Suomessa elämistä varten. 

☐ Minulla omia varoja tai säästöjä

☐ Palkka

☐ Saan toimeentulon yrityksestäni

☐ Eläke

☐ Etuudet

☐ Muulla tavalla, kerro miten?  Jos sinulla on lisäksi muuta varallisuutta tai muita tuloja, kuten
vuokra- tai osinkotuloja tai jos sinulle maksetaan sosiaalietuuksia, toimita selvitykset myös niistä.

Keneltä saat toimeentulon Suomessa elämistä varten? (jos joku toinen henkilö turvaa toimeentulosi) 

https://migri.fi/toimeentulo
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5. Lisätiedot 

 Ilmoita tässä mahdolliset lisätiedot. Voit ilmoittaa esimerkiksi, jos sinulla on hakemukselle edellä ilmoitetun lisäksi 
jokin muu tarkoitus, johon haluat vedota. Voit halutessasi ilmoittaa myös jonkin muun hakemukseesi tai Suomeen 
tuloosi liittyvän seikan tai lisätiedon. Käytä tarvittaessa erillistä liitettä. 
 

5.1 
Lisätiedot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Liitteet 

 Lisää hakemukseesi alla mainitut liitteet. Asiointikielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Jos asiakirjasi on jollain muulla 
kielellä, hanki virallinen käännös asiakirjan liitteeksi. Lue lisää osoitteessa migri.fi/tulkkaus-kaannattaminen-ja-
laillistaminen. Hakemusta käsittelevä viranomainen voi pyytää sinulta myös muita kuin tässä mainittuja selvityksiä. 
Kun jätät hakemuksen, ota mukaan alkuperäiset liitteet ja kopiot niistä.  

6.1 
Siviilisääty 
(kohta 2, 3) 

 

  

☐ Avioerotodistus tai eroamistodistus rekisteröidystä parisuhteesta (kohta 2.2) 

☐ Selvitys avioeron, avioliiton mitätöinnin tai parisuhteen rekisteröinnin purkamisen hakemisesta 
(kohta 2.3) 

☐ Todistus raskaudesta (kohta 3.1) 

6.2 
Toimeentulo 

 

Selvitys toimeentulosta 

☐ Selvitys säännöllisestä tulosta, kuten eläkkeestä, vuokratulosta tai sponsoritulosta 

☐ Selvitys Suomessa olevasta omaisuudesta 

☐ Pankkitiliotteet 

☐ Selvitys kattavasta sairausvakuutusturvasta 
 
Ansiotulot 
☐ Työsopimus 
 
Yritystulot 

☐ Yrityksen kaupparekisteriote 

☐ Yrityksen valmistuneet tilinpäätökset  

☐ Henkilökohtaiset verotuspäätökset  

☐ Yrityksen asiakassopimuksia tai laskuja toimeksiannoista 

☐ Todistus voimassa olevasta YEL-vakuutuksesta 

☐ Pankkitiliotteet viimeiseltä kolmelta (3) kuukaudelta 
 
Muut tulot 
 
☐ Muu selvitys, joka osoittaa toimeentuloni 
 

https://migri.fi/tulkkaus-kaannattaminen-ja-laillistaminen
https://migri.fi/tulkkaus-kaannattaminen-ja-laillistaminen
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7. Henkilötietojen käsittely

UMA-
järjestelmä 

Tällä lomakkeella antamasi tiedot tallennetaan Maahanmuuttoviraston sähköiseen 
asiankäsittelyjärjestelmään (UMA).  

UMA-järjestelmää käytetään ulkomaalaislain ja kansalaisuuslain mukaisten asioiden käsittelyyn, 
päätöksentekoon ja valvontaan. UMA-järjestelmään arkistoidaan asiasi käsittelyyn liittyvät 
asiakirjat. Voit lukea tarkempaa tietoa henkilötietojesi käsittelystä ja käsittelyyn liittyvistä 
oikeuksistasi UMA-järjestelmän tietosuojaselosteessa. Voit lukea selosteen osoitteesta 
migri.fi/tietosuoja tai saada paperisen selosteen, kun jätät hakemuksesi. 

8. Päiväys ja allekirjoitus

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. 

 Molemmat seurustelukumppanit allekirjoittavat liitelomakkeen. 

Päivämäärä ja paikka Allekirjoitus 

_ _ . _ _ . _ _ _ _ _____________________ ________________________________________ 

Nimenselvennys Kirjoita nimesi isoin kirjaimin. 

________________________________________ 

Päivämäärä ja paikka Allekirjoitus 

_ _ . _ _ . _ _ _ _ _____________________ ________________________________________ 

Nimenselvennys  Kirjoita nimesi isoin kirjaimin. 

________________________________________ 

https://migri.fi/tietosuoja
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