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BREXIT_7 22.3.2021 KT

             MAAHANMUUTTOVIRASTO – MIGRATIONSVERKET – FINNISH IMMIGRATION SERVICE 

Rajatyöntekijän oikeudet osoittava asiakirja Ison-
Britannian kansalaiselle  

 Käytä tätä lomaketta, jos olet Ison-Britannian kansalainen ja 
- olet ollut Suomessa rajatyöntekijänä jo ennen siirtymäkauden päättymistä

31.12.2020 ja
- haluat hakea erosopimuksen mukaista asiakirjaa, joka todistaa sinun olevan

erosopimuksen suojaama rajatyöntekijä.

1. Lue ohjeet hakemuksen tekemisestä, käsittelymaksuista ja liitteistä osoitteessa:
migri.fi/rajatyontekijan-oikeudet-osoittava-asiakirja.

2. Täytä lomake huolellisesti. Muista allekirjoittaa lomake. Tietojen puuttuminen

viivästyttää hakemuksen käsittelyä ja voi johtaa hakemuksen hylkäämiseen.

Hakemukseen tarvittavat liitteet on lueteltu tämän lomakkeen kohdassa ”Liitteet”.

3. Jätä hakemus Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen, Suomen edustustoon tai
ulkoisen palveluntarjoajan lupakeskukseen.

4. Hakemus on maksullinen. Maksa käsittelymaksu, kun jätät hakemuksen. Emme
käsittele hakemustasi ennen kuin olet maksanut käsittelymaksun.

1. Henkilötiedot

1.1 
Omat tiedot 

Sukunimi 

Etunimet 

Sukupuoli ☐ Nainen ☐ Mies

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)   _ _ . _ _ . _ _ _ _  pp=päivä kk=kuukausi vvvv=vuosi 

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

Syntymävaltio  

Syntymäpaikka 

https://migri.fi/rajatyontekijan-oikeudet-osoittava-asiakirja


BREXIT_7 2(4) 

             MAAHANMUUTTOVIRASTO – MIGRATIONSVERKET – FINNISH IMMIGRATION SERVICE 

1.2 
Kansalaisuus 

Nykyinen kansalaisuus tai nykyiset kansalaisuudet   Ilmoita kaikki kansalaisuudet 

1.3 
Siviilisääty 

☐ Naimaton ☐ Naimisissa ☐ Avoliitossa ☐ Eronnut ☐ Leski

☐ Rekisteröidyssä parisuhteessa
1.4 
Muut tiedot 

Ammatti 

Asiointikieli ☐ suomi ☐ ruotsi ☐ englanti

2. Passin tai henkilökortin tiedot

 Katso oikeat tiedot voimassaolevasta passista tai henkilökortista. 

2.1 
Passin tai 
henkilökortin 
tiedot 

Passin tai henkilökortin numero __________________
Myöntäjävaltio 

Myöntäjäviranomainen 

Myönnetty (pp.kk. vvvv) _ _. _ _. _ _ _ _   

Viimeinen voimassaolopäivä (pp.kk. vvvv) _ _. _ _. _ _ _ _ 

2.2 
Passikuva 

Onko sinulla sähköinen passikuva?  Katso tarkemmat ohjeet: poliisi.fi 

☐ Kyllä  Lisää kuvatunnus seuraavaan kohtaan

☐  Ei  Tuo paperinen passikuva mukana, kun asioit palvelupisteessä 

Sähköisen passikuvan kuvatunnus 

3. Yhteystiedot

 Jos yhteystietosi muuttuvat, ilmoita muutoksista heti Maahanmuuttovirastoon. 

3.1 
Asuinpaikassa 

Katuosoite 

Postinumero                            Kaupunki        Valtio 

Puhelinnumero  Lisää myös maakoodi 

Sähköpostiosoite 

3.2 
Suomessa 
(jos eri kuin 
yllä) 

Katuosoite 

Postinumero                             Kaupunki        

Puhelinnumero  Lisää myös maakoodi 

Sähköpostiosoite 
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 4. Hakemuksen lisätiedot 

 Ilmoita tässä mahdolliset lisätiedot. Käytä tarvittaessa erillistä liitettä. 
 

4.1 
Lisätiedot 

 

5. Liitteet  

 Lisää hakemukseesi alla mainitut liitteet.  

 Asiointikielemme 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. Sinun ei kuitenkaan tarvitse käännättää EU-maan viranomaisen antamaa 
asiakirjaa, joka koskee syntymää, avioliittoa, rekisteröityä parisuhdetta tai kuolemaa, jos liität asiakirjaan 
viranomaisen antaman monikielisen vakiolomakkeen (EU:n asetus nro 2016/1191). 

5.1 
Omat tiedot  

 Ota mukaan voimassa oleva passi ja oleskeluoikeuden osoittava todistus tai asiakirja, kun jätät 
hakemuksesi. 
 
☐  Värikopio passin henkilötietosivusta ja kaikista niistä sivuista, joilla on merkintöjä  

☐  Valokuvaohjeen mukainen passikuva tai kuvatunnus    Katso ohjeet: poliisi.fi 

☐  Värikopio laillisen oleskeluoikeuden osoittavasta asiakirjasta asuinvaltiossa 
 

5.2.  
Työntekijän 
liitteet  

 

Selvitys työssäolosta Suomessa  Olet ollut työntekijänä Suomessa jo ennen 31.12.2020 

 

☐  Työnantajan antama todistus työsuhteesta 

☐  Palkkalaskelmat edelliseltä kolmelta kuukaudelta 

☐  Pankkitiliotteet edelliseltä kolmelta kuukaudelta 
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5.3  
Itsenäisen 
ammatin- 
harjoittajan 
liitteet 

Selvitys ammatinharjoittamisesta Suomessa  Olet ollut ammatinharjoittajana Suomessa jo 
ennen 31.12.2020 
 
Selvityksenä voivat olla esimerkiksi seuraavat liitteet:  
 

☐  Yrityksen kaupparekisteriote 

☐  Yrityksen valmistuneet tilinpäätökset  

☐  Henkilökohtaiset verotuspäätökset  

☐  Yrityksen asiakassopimuksia tai laskuja toimeksiannoista 

☐  Todistus voimassa olevasta YEL-vakuutuksesta 
 

5.4  
Liitteet 
työsuhteen tai 
itsenäisen 
ammatinhar-
joittamisen 
päättymisestä 

 
 

 Jos työsuhteesi tai itsenäinen ammatinharjoittaminen on päättynyt, tai olet joutunut 
työkyvyttömäksi, liitä hakemukseen selvitykset siitä.  
 

☐  Työnantajan selvitys työsuhteen päättymisen syystä 

☐  TE-toimiston todistus työnhausta, jos olet työtön 

☐  Selvitys ammatinharjoittamisen päättymisen syystä, jos olit itsenäinen ammatinharjoittaja 

☐  Selvitys ammatillisesta koulutuksesta 

☐  Lääkärintodistus työkyvyttömyydestä  Todistus voi olla enintään 6 kk vanha. 

 
 

6. 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. Kerromme tarkemmin sinulle henkilötietojesi käsittelystä ja käsittelyyn liittyvistä 
oikeuksistasi UMA-järjestelmän tietosuojaselosteessa. Voit lukea selosteen osoitteesta 
migri.fi/rekisterit tai saada paperisen selosteen, kun jätät hakemuksesi. 
 

7. Päiväys ja allekirjoitus 

Haen rajatyöntekijän oikeudet osoittavaa asiakirjaa Suomeen ja 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. 

 

Päivämäärä ja paikka Allekirjoitus  

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

 

 Nimen selvennys   kirjoita nimesi isoin kirjaimin 
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