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PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE – JOKA OLESKELULUVALLA SUOMESSA
Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka puoliso on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen
perusteella. Sinulla on oleskelulupa Suomessa ja puolisosi tarkoituksena on muuttaa Suomeen viettämään perhe-elämää
kanssasi. Puolisosi on aviopuoliso, samaa sukupuolta oleva rekisteröity kumppanisi tai sellainen avopuoliso, jonka kanssa
olet asunut avioliitonomaisessa suhteessa vähintään kaksi vuotta yhdessä tai teillä on yhteisessä huollossa oleva lapsi.
Tämä lomake toimitetaan lupaviranomaiselle puolisosi täyttämän varsinaisen hakemuslomakkeen OLE_PH1 liitteeksi.
Ilmoita lomakkeella tiedot itsestäsi, puolisostasi ja vastaa perhesidettänne koskeviin kysymyksiin.
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  Lomakkeet. Katso lomakkeen liitteeksi
tarvittavat selvitykset lomakkeen E-osasta.

A-OSA
1 Omat tietoni
1.1 Henkilötiedot
Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus (ppkkvv-tunnus)
Puolisoni ja minun välinen suhde
Naimisissa

Avoliitto

Kahden samaa sukupuolta olevan henkilön rekisteröity parisuhde

1.2 Yhteystiedot hakemuksen käsittelyä ja ratkaisemista varten.
Jos yhteystietosi muuttuvat, ilmoita muutoksista välittömästi hakemuksen vastaanottaneelle viranomaiselle.
Katuosoite

Postinumero, kaupunki

Maa

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

1.3 Suomessa oleskelun alkaminen ja kesto
Milloin puolisosi aikoo muuttaa Suomeen (pp.kk.vvvv)?

.

.

Jos puolisosi jo Suomessa, täyttäkää yhdessä puolisosi kanssa vastine käännyttämisasiassa (lomake MP_1).
Miten kauan puolisosi aikoo olla Suomessa?
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2 Puolison tiedot

Henkilö, jolle oleskelulupaa haetaan

Sukunimi

Etunimet

Entiset nimet

Suomalaisen henkilötunnuksen loppuosa (jos on)

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)

Syntymävaltio ja -paikkakunta
Nykyinen
kansalaisuus/kansalaisuudet
Avioliiton solmimispäivä/
rekisteröintipäivä

3 Alaikäiset lapset

Jos myös lapselle haetaan oleskelulupaa Suomeen, hänestä täytetään oma oleskelulupahakemus.

3.1 Yhteiset alaikäiset lapsemme

Ei yhteisiä alaikäisiä lapsia

Etunimi Sukunimi

Syntymäaika

.

.

Hakee samanaikaisesti
Asuu kanssani Suomessa

.

.

Hakee samanaikaisesti
Asuu kanssani Suomessa

.

.

Hakee samanaikaisesti
Asuu kanssani Suomessa

Jos lapsia on enemmän kuin kolme, tiedot muista lapsista annetaan erillisessä liitteessä.

3.2 Puolisoni alaikäiset lapset

Puolisollani ei ole muita alaikäisiä lapsia

Etunimi Sukunimi

Syntymäaika

.

.

Hakee samanaikaisesti

.

.

Hakee samanaikaisesti

.

.

Hakee samanaikaisesti

Jos lapsia on enemmän kuin kolme, tiedot muista lapsista annetaan erillisessä liitteessä.
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Ei omia alaikäisiä lapsia

Etunimi Sukunimi

Syntymäaika

.

.

Asuu kanssani Suomessa

.

.

Asuu kanssani Suomessa

.

.

Asuu kanssani Suomessa

Jos lapsia on enemmän kuin kolme, tiedot muista lapsista annetaan erillisessä liitteessä.

B-OSA
4

Perhe-elämää koskevat tiedot Pyri vastaamaan kysymyksiin mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Yksityiskohtaiset
vastaukset edistävät hakemuksen käsittelyä ja vähentävät tarvetta pyytää lisäselvityksiä.

4.1 Avioliitto/Rekisteröity parisuhde

Vastaa vaihtoehtoisesti joko kohtaan A tai B sen mukaan oletteko asuneet yhdessä ja viettäneet yhteistä perhe-elämää aikaisemmin.
Jos parisuhde on avoliitto, vastaa kohdan A kysymyksiin.

A

Olet avioitunut puolisosi kanssa /parisuhteenne on rekisteröity ja olette asuneet ja viettäneet yhteistä perhe-elämää muualla
kuin Suomessa (asumisella tarkoitetaan tässä muuta kuin matkailutarkoituksessa tapahtunutta oleskelua ulkomailla).
Avioliitto/rekisteröity parisuhde. Solmimispvm./rekisteröintipvm.

.

.

Paikka

tai

.

Avoliitto. Parisuhteen alkamispvm.

.

Paikka

1. Oletko asunut puolisosi kanssa yhdessä samassa taloudessa Suomen ulkopuolella?
Kyllä. Missä ja miten kauan?

2. Miksi puolisosi hakee oleskelulupaa Suomeen vasta nyt?

3. Missä ja kenen kanssa puolisosi asuu tällä hetkellä?

4. Missä ja kenen kanssa asut tällä hetkellä?
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5. Millä tavoin olette pitäneet yhteyttä sinä aikana kun sinä olet ollut Suomessa? Oletteko tavanneet toisianne tai asuneet
yhdessä? Missä ja milloin?

6. Onko tarkoituksenanne asua yhdessä samassa taloudessa Suomessa?
Kyllä. Missä?
Ei. Syy erillään asumiselle?
Missä ja kenen kanssa puolisosi aikoo asua Suomessa?

7. Onko teidän mahdollista viettää perhe-elämää muualla kuin Suomessa?
Kyllä.
Ei. Miksi ei?

8. Onko teillä tällä hetkellä vireillä avioero tai onko teillä ollut vireillä avioero puolisosi kanssa?
Ei.
Kyllä. Milloin?

B

Olet avioitunut puolisosi kanssa/parisuhteenne on rekisteröity Suomeen saapumisesi jälkeen tai et ole viettänyt yhteistä
perhe-elämää puolisosi kanssa ennen Suomeen saapumistasi
Avioliitto/rekisteröity parisuhde. Solmimispvm./rekisteröintipvm.

.

.

1. Miten, missä ja milloin tutustuit puolisoosi?

2. Milloin ja missä tapasit puolisosi ensi kerran?

3. Mikä on yhteinen kielenne/miten kommunikoitte keskenänne?

4. Seurustelitteko puolisosi kanssa ennen avioliiton solmimista/parisuhteen rekisteröimistä?
Kyllä. Milloin aloitte seurustella ja miten seurustelu tapahtui? Kuinka usein tapasitte toisianne ja asuitteko yhdessä
samassa taloudessa?

Ei. Onko olemassa erityistä syytä minkä vuoksi ette seurustelleet ennen avioliiton solmimista/parisuhteen
rekisteröintiä?
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5. Milloin ja kenen aloitteesta päätitte avioitua/rekisteröidä parisuhteenne? Oletteko kihlautuneet ennen avioliiton solmimista
(milloin)?

6. Oletko tavannut puolisoasi avioliiton solmimisen jälkeen?
Kyllä. Missä ja milloin? Oletteko viettäneet yhteistä perhe-elämää?

Ei. Miksi ette ole tavanneet toisianne?

7. Onko tarkoituksenanne asua yhdessä samassa taloudessa Suomessa?
Kyllä. Missä?
Ei. Syy erillään asumiselle? Missä ja kenen kanssa aiot asua Suomessa?

8. Missä ja kenen kanssa puolisosi asuu tällä hetkellä?

9. Missä ja kenen kanssa asut tällä hetkellä?

10. Onko teidän mahdollista viettää perhe-elämää muualla kuin Suomessa?
Kyllä.
Ei. Miksi ei?
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11. Oletko sinä tai puolisosi ollut aikaisemmin avioliitossa/elänyt rekisteröidyssä parisuhteessa (sinä aikana kun olet asunut
Suomessa)?
Kyllä. Tiedot aikaisemmista avioliitoista/rekisteröidystä parisuhteesta (osapuolien nimet, liiton ajankohta ja kesto.
Jos liitto on rekisteröity Suomen ulkopuolella, avioerotodistus).

Ei.
12. Onko teillä tällä hetkellä vireillä avioero tai onko teillä ollut vireillä avioero puolisosi kanssa?
Ei.
Kyllä. Milloin?

5 Toimeentulo
Jos Suomessa oleskeleva perheenjäsen on Pohjoismaan kansalainen tai saanut oleskeluluvan paluumuuttajana tai entisen Suomen
kansalaisuuden tai suomalaisen syntyperän perusteella, sinun ei tarvitse täyttää toimeentuloa koskevia kysymyksiä.
Oma ja perheeni toimeentulo Suomessa perustuu:
Minun ansiotyöhöni, työnantajani nimi ja yhteystiedot

Minun yritystoimintaani, yritykseni nimi ja y-tunnus

Saamiini erilaisiin yhteiskunnan myöntämiin etuuksiin
Minun tai muun perheenjäseneni varallisuuteen
Oleskelulupaa hakevan perheenjäsenen ansio- tai yritystuloihin, mihin?

Oleskelulupaa hakevan perheenjäsenen kotimaasta/muusta maasta saamiin muihin tuloihin, mihin?

Jos toimeentulolähteitä on useita, ilmoita ne kaikki.
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Olen ansiotyössä. Liitän hakemukseen seuraavat selvitykset:
Työsopimukseni
Palkkatodistukseni, josta ilmenee palkkakertymä kuluvalta ja edelliseltä vuodelta
Verotustodistukseni, viimeisestä vahvistetusta verotuksesta
Verokortti kuluvalle vuodelle
Palkkatilini tiliotteet viimeisiltä kuudelta kuukaudelta
Olen yrittäjä. Liitän hakemukseen seuraavat selvitykset
Yritykseni kaupparekisteriote
Yhtiösopimus
Yritykseni viimeksi vahvistettu tilinpäätös
Verotustodistus viimeisestä vahvistetusta verotuksesta
Ennakkoveropäätös
Perheelläni on varallisuutta Suomessa/kotimaassa/muussa maassa. Liitän hakemukseen kirjallisen selvityksen
Perheeni varallisuudesta
Varallisuuden perheelleni tuottamasta pääomatulosta €/vuosi/kuukausi
Varallisuus ei tuota pääomatuloa
Saan toimeentulotukea tai vastaavaa muuta toimeentuloa turvaavaa etuisuutta: Liitän hakemukseen kirjallisen selvityksen
saamistani etuisuuksista (esim. asumistukipäätös)
Lapsilisä
Kotihoidon tuki
Elatustuki
Asumistuki
Opintotuki
Työmarkkinatuki
Muu tuki, mikä?

Olen eläkeläinen. Liitän hakemukseen kirjallisen selvityksen
Eläkepäätös
Toimeentuloni perustuu muuhun kuin edellä kysyttyihin tuloihin, mihin?
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C-OSA
6 Lisätiedot hakemukseen liittyen
Tässä voit halutessasi ilmoittaa jonkin muun hakemukseen tai puolisosi Suomeen tuloon liittyvän seikan tai lisätiedon. Käytä tarvittaessa
erillistä liitettä.

D-OSA
7 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
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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):
Kopiot passin tai muun matkustusasiakirjan niistä sivuista, joilla on merkintöjä
Toimeentuloselvitys (kohta 5)
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