
Soomes ajutiselt elava välismaalase andmed võidakse kanda rahvastikuregistrisse, kui see on Soomes elamise 
või töötamise või mingi muu erilise põhjuse tõttu vajalik. Rahvastikuregistri andmeid kasutavad maksuamet, politsei ning 
muud riiklikud ja omavalitsusüksuste ametiasutused. Registreeritavaid andmeid tuleb usaldusväärselt tõendada.
VALEANDMETE ESITAMINE ON SOOME KRIMINAALSEADUSTIKU ALUSEL KARISTATAV.

Sukunimi - Perekonnanimi:

Viranomaisen merkintöjä - Täidab ametiasutus

Allekirjoitus ja puhelinnumero - Allkiri ja telefoninumber:
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SOOMES AJUTISELT ELAVA VÄLISMAALASE
REGISTREERIMISE AVALDUS

Lomake on täytettävä tekstaten latinalaisin kirjaimin. Täita trükitähtedega.

Etunimet - Eesnimed:

Syntymävaltio - Sünniriik:

Syntymäaika (päivä/kuukausi/vuosi) - 
Sünniaeg (päev.kuu.aasta):

Sukupuoli - Sugu:

Mies - Mees

Nainen - Naine

Äidinkieli - Emakeel: Kansalaisuus - Kodakondsus:

Osoite Suomessa - Aadress Soomes:

Suomeentulopäivä (päivä/kk/vuosi) - 
Soome saabumise aeg (päev.kuu.aasta):

Milloin arvioit Suomessa oleskelun viimeistään päättyvän (päivä/kk/vuosi) -
Arvatav Soomest lahkumise aeg (päev.kuu.aasta):

Palun kanda andmed rahvastikuregistrisse. Kinnitan, et eespool esitatud andmed on õiged.
Olen teadlik, et valeandmete esitamine on Soome kriminaalseadustiku alusel karistatav.

Päiväys - Kuupäev:

Entiset sukunimet - Endised perekonnanimed:

Entiset etunimet - Endised eesnimed:

Ammatti - Amet:

Osoite ulkomailla - Aadress residendiriigis:

Andmete rahvastikurisgitrisse kandmise põhjus (Tehke õigesse kohta rist ning esitage vajalik lisateave).

Syy tietojen tallettamiselle väestötietojärjestelmään (Rastita oikea vaihtoehto ja merkitse sitä koskevat lisätiedot.)

Työskentely Suomessa - Töötamine Soomes
Ammatinharjoittaminen Suomessa - Ettevõtlusega seotud 
tegevus Soomes

Ulkomainen syntymäpaikka - Sünnikoht välisriigis:

Muu erityinen syy (selvitä) - Muu põhjus (palun täpsustage):

Suomessa tilapäisesti asuvasta ulkomaalaisesta voidaan merkitä väestötietojärjestelmään tietoja, jos se on Suomessa 
asumisen tai työskentelyn taikka muun erityisen syyn johdosta tarpeen. Väestötietojärjestelmän tietoja käyttävät vero- ja 
poliisiviranomaiset sekä muut valtion ja kuntien viranomaiset. Rekisteröitävistä tiedoista on esitettävä luotettava selvitys.
VÄÄRIEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN ON SUOMEN RIKOSLAIN MUKAAN RANGAISTAVA TEKO.

Pyydän tietojeni tallettamista väestötietojärjestelmään ja samalla vakuutan, että edellä olevat tiedot ovat oikein. 
Olen tietoinen siitä, että väärien tietojen ilmoittaminen on Suomen rikoslain mukaan rangaistava teko.

Virkailijan nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero) Suomalainen henkilötunnus 

Henkilötunnus tai verotunniste (TIN) asuinvaltiossa - 
Isiku- või maksustamiskood elukohariigis (TIN)

henkilötunnus
isikukood
verotunniste (TIN)
maksusmatiskood (TIN)

SUOMESSA TILAPÄISESTI OLESKELEVAN 
ULKOMAALAISEN REKISTERÖINTI-ILMOITUS
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