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Kansalaisuushakemus 

 Käytä tätä lomaketta, kun haet Suomen kansalaisuutta. Tällä lomakkeella voit hakea 
Suomen kansalaisuutta itsellesi ja alaikäiselle, huollossasi olevalle lapselle. Alaikäinen ei voi 
hakea kansalaisuutta yksin tällä lomakkeella. Jos haet kansalaisuutta samanaikaisesti lapselle, 
täytä tämän hakemuksen lisäksi lomake KAN_LIITELOMAKE. 

1. Lue ohjeet hakemuksen tekemisestä, käsittelymaksuista ja liitteistä osoitteessa:
migri.fi/kansalaisuushakemus.

2. Täytä lomake ja mahdolliset liitelomakkeet huolellisesti. Muista allekirjoittaa lomakkeet.
Tietojen puuttuminen viivästyttää hakemuksen käsittelyä ja voi johtaa hakemuksen
hylkäämiseen.

Hakemukseen tarvittavat liitteet on lueteltu lomakkeen kohdassa ”12. Liitteet”.

3. Varaa asiointiaika Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen Suomessa. Ota täytetty
lomake mukaasi, kun jätät hakemuksen palvelupisteeseen.

4. Kansalaisuushakemus on maksullinen. Maksa käsittelymaksu, kun jätät hakemuksen
palvelupisteeseen. Hakemuksen käsittely voi alkaa vasta, kun olet maksanut
käsittelymaksun.

1. Henkilötiedot
1.1 
Omat tiedot 

Sukunimi 

Etunimet 

Entiset sukunimet (jos on) Entiset etunimet (jos on) 

Sukupuoli ☐ Nainen ☐ Mies

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

Suomalainen henkilötunnus _ _ _ _ _ _   _   _ _ _ _ 

Syntymävaltio 

Syntymäpaikka 

Voit hakea kansalaisuutta myös 
verkossa osoitteessa 
enterfinland.fi  

https://migri.fi/kansalaisuushakemus
https://enterfinland.fi/eServices
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1.2 
Kansalaisuus 

Nykyinen kansalaisuus tai kansalaisuudet  Ilmoita kaikki kansalaisuudet 

☐ Syntymän perusteella saatu kansalaisuus   _________________________________________ 

☐ Hakemuksen perusteella saatu kansalaisuus  _________________________________________ 

Milloin? (pp.kk.vvvv) _ _ . _ _ .  _ _ _ _ 

☐ Muulla perusteella saatu kansalaisuus _________________________________________ 

Milloin? (pp.kk.vvvv) _ _ . _ _ . _ _ _ _

☐ Minulla ei ole kansalaisuutta, kerro miksi:

Entinen kansalaisuus tai kansalaisuudet (jos on):  Ilmoita myös, milloin ja miksi olet saanut ja 
menettänyt aiemman kansalaisuuden.  

1.3 
Siviilisääty ☐ Naimaton ☐ Naimisissa ☐ Avoliitossa ☐ Eronnut ☐ Leski

☐ Rekisteröidyssä parisuhteessa

1.4 
Asiointikieli ☐ suomi ☐ ruotsi

2. Henkilöllisyysasiakirjat
 Ota mukaasi alkuperäinen passi ja muut mahdolliset henkilöllisyysasiakirjat. Esitä ne, kun jätät hakemuksen 
Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen. Jos sinulla on useita henkilöllisyysasiakirjoja, ilmoita niiden tiedot erillisellä 
liitteellä. 

2.1 
Passi Passin numero    _________________________ 

Passin tyyppi 

☐ Tavallinen passi ☐ Virka- tai diplomaattipassi ☐ Pakolaisen matkustusasiakirja

☐ Muukalaispassi ☐ Muu, mikä: ________________________________________________________

☐ Minulla ei ole passia, kerro miksi:

2.2 
Passin tiedot 

Myöntäjävaltio 
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Myöntäjäviranomainen 

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

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

2.3 
Muu 
henkilöllisyys-
asiakirja 

☐ Minulla ei ole muita henkilöllisyysasiakirjoja

☐ Muu henkilöllisyysasiakirja, mikä? ________________________________________________________

Henkilöllisyysasiakirjan numero  _________________________________________________________

 Asiointikielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Jos asiakirjasi on jollain muulla kielellä, hanki 
virallinen käännös asiakirjan liitteeksi. Ulkomaan viranomaisen antaman asiakirjan tulee olla 
laillistettu. 

 Ilmoita alla asiakirjan tiedot. 
Myöntäjävaltio 

Myöntäjäviranomainen 

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

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

2.4 
Ei 
henkilöllisyys-
asiakirjaa 

☐ Minulla ei ole henkilöllisyyttä tai kansalaisuusasemaa todistavaa asiakirjaa. Kerro miksi:

3. Yhteystiedot
 Jos yhteystietosi muuttuvat, ilmoita muutoksista heti Maahanmuuttovirastoon ja Digi- ja väestötietovirastoon. 

3.1 
Asuinpaikassa 

Katuosoite 

Postinumero   Kaupunki     Valtio 

Puhelinnumero  Lisää myös maakoodi 

Sähköpostiosoite 
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4. Perheenjäsenten tiedot
4.1 
Puoliso 

☐ Ei puolisoa

 Ilmoita avio- tai avopuolison tiedot, vaikka hän ei hakisi kansalaisuutta. 

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 

Entinen kansalaisuus tai kansalaisuudet (jos on) 

Asutteko yhdessä? ☐ Kyllä ☐Ei

Hakeeko puolisosi Suomen kansalaisuutta? ☐ Kyllä ☐Ei

4.2 
Lapset ☐ Ei lapsia

 Ilmoita alla kaikki alaikäiset (alle 18-vuotiaat) lapsesi, vaikka lapselle ei haettaisi kansalaisuutta. 
 Jos lapsia on enemmän kuin kolme (3), anna samat tiedot muista lapsista erillisellä liitteellä. 
 Jos haet huollossasi oleville lapsille kansalaisuutta, täytä myös lomake KAN_LIITELOMAKE. 

Lomake on osoitteessa migri.fi/kansalaisuushakemus. 

Sukunimi                                           Etunimet 

Sukupuoli ☐ Nainen ☐ Mies 

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

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

☐ Lapsi hakee Suomen kansalaisuutta samanaikaisesti kanssani.

☐ Lapselle ei haeta Suomen kansalaisuutta.

https://migri.fi/kansalaisuushakemus
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Sukunimi                                           Etunimet 

Sukupuoli ☐ Nainen ☐ Mies 

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

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

☐ Lapsi hakee Suomen kansalaisuutta samanaikaisesti kanssani.

☐ Lapselle ei haeta Suomen kansalaisuutta.
Sukunimi                                           Etunimet 

Sukupuoli ☐ Nainen ☐ Mies 

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

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

☐ Lapsi hakee Suomen kansalaisuutta samanaikaisesti kanssani.

☐ Lapselle ei haeta Suomen kansalaisuutta.
4.3 
Vanhemmat  Ilmoita tässä kohdassa vanhempasi tiedot 

Sukunimi  Etunimet 

Entiset sukunimet (jos on)  Entiset etunimet (jos on) 

Onko ilmoittamasi henkilö                ☐   Äiti ☐ Isä

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

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

Onko hän ☐ Elossa ☐ Kuollut ☐ Ei tietoa

Syntymävaltio 

Syntymäpaikka 

Nykyinen kansalaisuus tai kansalaisuudet 

Entinen kansalaisuus tai kansalaisuudet (jos on) 

Asuuko hän Suomessa? ☐ Kyllä ☐ Ei
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Onko hän asunut Suomessa? ☐ Kyllä ☐ Ei

 Ilmoita tässä toisen vanhempasi tiedot. 

Sukunimi  Etunimet 

Entiset sukunimet (jos on) Entiset etunimet (jos on) 

Onko ilmoittasi henkilö  ☐ Äiti ☐ Isä

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

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

Onko hän ☐ Elossa ☐ Kuollut ☐ Ei tietoa

Syntymävaltio 

Syntymäpaikka 

Nykyinen kansalaisuus tai kansalaisuudet 

Entinen kansalaisuus tai kansalaisuudet (jos on) 

Asuuko hän Suomessa? ☐ Kyllä ☐ Ei

Onko hän asunut Suomessa? ☐ Kyllä ☐ Ei

4.4 
Vanhempien 
avioliitto Olivatko vanhempasi avioliitossa keskenään, kun synnyit? ☐ Kyllä ☐ Ei

5. Kielitaito
 Ilmoita tässä kohdassa, millä tavalla todistat kielitaitosi. Liitä hakemukseen todistus kielitaidosta tai selvitys 
poikkeamisperusteesta. Lista liitteistä on lomakkeen lopusta.

5.1 
Kielitaidon 
todistaminen 

Mitä kieltä osaat? 

☐ Suomi      ☐ Ruotsi      ☐ Suomalainen viittomakieli     ☐ Suomenruotsalainen viittomakieli
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Onko sinulla kansalaisuuden saamiseksi vaadittava kielitaito?  Lue ohjeet osoitteessa: 
migri.fi/kielitaito.   

☐ Kyllä

☐ Ei, pyydän poikkeamista    Jos vastasit ”ei”, täytä kohta 5.2

5.2 
Poikkeaminen 
kielitaito-
edellytyksestä 

Merkitse, mikä alla olevista kohdista sopii tilanteeseesi? Täytä nämä kohdat vain, jos haet 
poikkeamista. Lue ohjeet osoitteessa: migri.fi/poikkeaminen-kielitaito-edellytyksesta. 

☐ Minulla on aisti- tai puhevamma enkä siksi pysty täyttämään vaadittua kielitaitoedellytystä.

☐ En pysty terveydentilani vuoksi täyttämään kielitaitoedellytystä.

☐ Olen 65-vuotias tai sitä vanhempi ja minulla on Suomessa pakolaisasema, toissijainen
suojeluasema tai oleskelulupa humanitaarisen suojelun perusteella.

☐ Olen 65-vuotias tai sitä vanhempi ja hallitsen suomen tai ruotsin kielen ymmärtämisen ja
puhumisen alkeet tai olen osallistunut säännöllisesti suomen tai ruotsin kielen opintoihin.

☐ Olen luku- ja kirjoitustaidoton, mutta hallitsen suomen tai ruotsin kielen ymmärtämisen ja
puhumisen alkeet tai olen osallistunut säännöllisesti suomen tai ruotsin kielen opintoihin.

☐ Minulla on Suomessa vakinainen ja päätoiminen työpaikka, jonka hoitaminen on
kohtuuttoman vaikeaa ilman Suomen kansalaisuutta.

☐ Minulla on muu erittäin painava syy.

6. Asumisaika
 Ilmoita tässä kohdassa, kuinka kauan olet asunut Suomessa sekä kaikki tekemäsi matkat ulkomaille. Liitä 
hakemukseen tarvittaessa erillinen selvitys matkoista ja selvitys poikkeamisperusteesta. Lista liitteistä on lomakkeen 
lopussa. 

6.1 
Suomessa 
asuminen 

Milloin muutit Suomeen asumaan?  Ilmoita se päivä, kun muutit ensimmäisen kerran Suomeen. 

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

Asutko nyt Suomessa? 

☐ Kyllä

☐ En   Jos vastasit ”En”, vastaa alla oleviin kysymyksiin

Missä maassa asut?    

Miksi asut ulkomailla? 

Kuinka pitkän ajan vuodesta asut muualla kuin Suomessa? (asumisaika viikkoina tai kuukausina) 

https://migri.fi/kielitaito
https://migri.fi/poikkeaminen-kielitaitoedellytyksesta
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6.2 
Matkat 
ulkomaille 

Oletko matkustanut ulkomaille viiden (5) viime vuoden aikana? 

☐ En

☐ Kyllä
 Jos vastasit ”kyllä”, kerro alla matkoistasi tarkemmin. Ilmoita tiedot kaikista matkoista, jotka olet 
tehnyt ulkomaille viiden (5) viime vuoden aikana. Ilmoita myös lyhyet matkat, matkat EU-alueelle ja 
matkat alkuperäiseen kotimaahasi. 
 Jos matkoja on enemmän kuin 7, käytä erillistä Jatkoselvitys matkoista -liitettä. Saat liitteen 
osoitteessa: migri.fi/kansalaisuushakemus. 

Matkan kohde (valtio ja 
kaupunki) 

Ajankohta  
(pp.kk.vvvv −pp.kk.vvvv) 

Matkan tarkoitus 

6.3 
Asumisaika-
edellytys 

Täyttyykö kansalaisuuden saamiseen vaadittava asumisaika kohdallasi?  Lue ohjeet 
osoitteessa: migri.fi/asumisaika. 

☐ Kyllä ☐ Ei, pyydän poikkeamista   Jos vastasit ”ei”, täytä kohta 6.4.
6.4 
Poikkeaminen 
asumisajasta 

 Täytä tämä kohta vain, jos haet poikkeamista vaaditusta asumisajasta 

Merkitse, mikä alla olevista kohdista sopii tilanteeseesi?  

☐ Minulla on suomalainen puoliso

☐ Olen Pohjoismaan kansalainen

☐ Minulla on Suomessa pakolaisasema tai olen saanut oleskeluluvan toissijaisen suojelun tai
humanitaarisen suojelun perusteella

☐ Olen kansalaisuudeton

☐ Minulla on kansalaisuuden saamiseksi vaadittava kielitaito (kohta 5).

Merkitse lisäksi kumpi alla olevista kohdista sopii sinuun? 

☐ Olen asunut Suomessa yhtäjaksoisesti viimeksi kuluneet 4 vuotta

☐ Olen asunut Suomessa yhteensä 6 vuotta, joista 2 viimeistä vuotta keskeytyksettä

https://migri.fi/kansalaisuushakemus
https://migri.fi/asumisaika
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Muu erityinen syy poikkeamiselle  Täytä tämä kohta, jos sinulla on jokin muu erityinen syy 
poikkeamiselle eikä mikään yllä olevista vaihtoehdoista sopinut tilanteeseesi. 

☐ Minulla on jokin muu erityinen syy poikkeamiselle ja minulla on kiinteät siteet Suomeen laillisen ja
pitkäaikaisen Suomessa asumisen perusteella. Varsinainen asuntoni ja kotini on ollut Suomessa
viimeksi kuluneet 2 vuotta. Merkitse lisäksi, mikä alla olevista kohdista sopii sinuun:

☐ Minulla on Suomessa vakinainen ja päätoiminen työ, jonka hoitaminen olisi
kohtuuttoman vaikeaa ilman Suomen kansalaisuutta (liitä työnantajan selvitys).

☐ Minua on virheellisesti pidetty Suomen kansalaisena vähintään 10 vuotta, mistä on
johtunut Suomen kansalaisen oikeuksiin tai velvollisuuksiin liittyvä merkittävä
seuraus (liitä vapaamuotoinen selvitys).

☐ Minulla on muu erittäin painava syy (liitä vapaamuotoinen selvitys).

7. Rikokset ja lähestymiskiellot
 Ilmoita tässä, oletko syyllistynyt rikoksiin Suomessa tai ulkomailla ja onko sinut määrätty lähestymiskieltoon. 

Suomessa tehdyistä rikoksista ja rikosepäilyistä Maahanmuuttovirasto saa tiedon viranomaisrekistereistä. 

7.1 
Rikokset ja 
lähestymis-
kiellot 

Oletko syyllistynyt muuhun kuin rikesakolla rangaistavaan tekoon Suomessa? 

☐ Ei ☐ Kyllä

Onko sinut määrätty Suomessa lähestymiskieltoon? 

☐ Ei ☐ Kyllä

Onko sinut tuomittu rangaistukseen tai määrätty lähestymiskieltoon Suomen ulkopuolella? 

☐ Ei ☐ Kyllä

 Jos vastasit ”kyllä”, kerro alla mihin tekoon olet syyllistynyt Suomen ulkopuolella ja mihin 
rangaistukseen sinut on tuomittu. Kerro myös, onko sinut määrätty lähestymiskieltoon ja missä 
maassa. Käytä tarvittaessa erillistä liitettä. 

7.2 
Rikosten 
vaikutus 
kansalaisuu-
den saamiseen 

 Lue ohjeet osoitteessa: migri.fi/nuhteettomuus 

☐ Tiedän, että syyllistyminen ennen päätöksentekoa muuhun kuin rikesakolla rangaistavaan
tekoon tai lähestymiskieltoon määrääminen voi vaikuttaa kansalaisuuden saamiseen.

8. Verot, maksut, maksuvelvoitteet, elatusvelvollisuus,
sakot
 Maahanmuuttovirasto saa ulosottoviranomaiselta sinua koskevat ulosottorekisteritiedot. 

8.1 
Maksut 

 Lue ohjeet osoitteessa: migri.fi/maksujen-maksaminen  

Onko sinulla julkisoikeudellisia tai elatusvelvollisuuteen perustuvia maksuja suorittamatta? 

☐ Ei ☐ Kyllä

 Jos vastasit ”kyllä”, liitä hakemukseen selvitys mitä maksuja on maksamatta ja kuinka paljon. 
Jos maksujen maksusta on tehty maksusuunnitelma, liitä myös se hakemukseen. 

https://migri.fi/nuhteettomuus
https://migri.fi/maksujen-maksaminen


KAN_1 10(16) 

MAAHANMUUTTOVIRASTO – MIGRATIONSVERKET – FINNISH IMMIGRATION SERVICE

9. Nykyinen toimeentulo Suomessa
 Ilmoita tässä ne tulot, joista saat tällä hetkellä toimeentulon Suomessa. Listan vaadituista liitteistä löydät 
lomakkeen lopusta. Lue ohjeet osoitteessa: migri.fi/kansalaisuushakemus/toimeentulo  

9.1 
Ansiotyö, 
työnantajan 
tiedot 

 Jos sinulla on useampia työnantajia, ilmoita kaikki samat tiedot muista työnantajistasi kohdassa 
11 tai erillisellä selvityksellä. 

Yrityksen nimi 

Y-tunnus

9.2 
Yrittäjä, oman 
yrityksen tiedot 

Yrityksen nimi 

Y-tunnus

Katuosoite 

Postinumero  Kaupunki  Valtio 

Puhelinnumero  

Sähköpostiosoite 

Yritystoimintani alkoi (pp.kk.vvvv)   _ _ . _ _ . _ _ _ _ 

9.3 
Etuudet 

Saatko Kansaneläkelaitokselta (Kela) etuuksia? 
 Kelan etuuksista ei tarvita liitteitä, koska Maahanmuuttovirasto saa ne Kelasta. 

☐ Kyllä                 ☐ Ei
Saatko ansiosidonnaista päivärahaa työttömyyskassasta tai ammattiliitosta?

☐ Kyllä   ☐ Ei
Saatko muita etuuksia? 

☐ Kyllä ☐ Ei
9.4 
Muu eläke 

Saatko eläkettä muualta kuin Kelasta? 

☐ Kyllä ☐ Ei

9.5 
Perheen-
jäsenen tulot 

Perustuuko toimeentulosi Suomessa perheenjäsenesi ansiotuloihin tai pääomatuloihin? 

☐ Kyllä ☐ Ei

9.6 
Muut tulot 

Perustuuko toimeentulosi Suomessa sinun tai perheenjäsenesi varallisuuteen tai ulkomailta saamiin 
tuloihin? 

☐ Ei ☐ Kyllä, mihin varallisuuteen tai tuloihin?

https://migri.fi/kansalaisuushakemus/toimeentulo
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10. Aikaisempi toimeentulo Suomessa
 Täytä tämä kohta vain, jos toimeentulosi on perustunut viiden (5) viime vuoden aikana (vaadittu asumisaika) 
myös johonkin muuhun kuin ilmoittamaasi nykyiseen toimeentuloon (kohta 9). Listan vaadituista liitteistä löydät 
lomakkeen lopusta. Maahanmuuttovirasto saa verottajalta tiedot verotettavista tuloista aiemmilta vuosilta. 

10.1 
Aikaisempi 
ansiotyö, 
työnantajien 
tiedot 

 Jos sinulla on ollut useampia työnantajia, ilmoita kaikki samat tiedot muista työnantajistasi 
kohdassa 11 tai erillisellä selvityksellä.  

Yrityksen nimi 

Katuosoite 

Postinumero  Kaupunki Valtio  

Puhelinnumero 

Sähköposti 

Työsuhteeni alkoi (pp.kk.vvvv)   _ _ . _ _ . _ _ _ _        

Työsuhteeni päättyi (pp.kk.vvvv)   _ _ . _ _ . _ _ _ _         

10.2 
Aikaisempi 
yrittäjyys, 
omien yritysten 
tiedot 

Yrityksen nimi 

Y-tunnus

Yritystoimintani alkoi (pp.kk.vvvv)   _ _ . _ _ . _ _ _ _ 

Yritystoimintani päättyi (pp.kk.vvvv)   _ _ . _ _ . _ _ _ _ 

10.3 
Aikaisemmat 
etuudet 

Oletko aikaisemmin saanut Kansaneläkelaitoksen (Kela) etuuksia? 
 Kelan etuuksista ei tarvita liitteitä, koska Maahanmuuttovirasto saa ne Kelasta. 

☐ Ei ☐ Kyllä

Oletko aikaisemmin saanut ansiosidonnaista päivärahaa työttömyyskassasta tai ammattiliitosta? 

☐ Kyllä ☐ Ei

Oletko aikaisemmin saanut muita etuuksia? 

☐ Kyllä ☐ Ei

10.4 
Aikaisempi 
muu eläke 

Oletko saanut eläkettä muualta kuin Kelasta? 

☐ Kyllä ☐ Ei
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10.5 
Aikaisemmat 
perheen-
jäsenen tulot 

Onko toimeentulosi Suomessa aikaisemmin perustunut perheenjäsenesi ansiotuloihin tai 
pääomatuloihin?  

☐ Kyllä ☐ Ei

10.6 
Aikaisemmat 
muut tulot 

Onko toimeentulosi Suomessa aikaisemmin perustunut sinun tai perheenjäsenesi varallisuuteen tai 
ulkomailta saamiin tuloihin? 

☐ Ei ☐ Kyllä, minkälaiseen varallisuuteen tai tuloihin?

11. Hakemuksen lisätiedot
 Tässä kohdassa voit halutessasi ilmoittaa lisätietoja hakemukseesi. Käytä tarvittaessa erillistä liitettä, jos tila ei riitä. 

11.1 
Lisätiedot 

12. Liitteet
 Lisää hakemukseesi alla mainitut liitteet. 

 Asiointikielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Jos asiakirjasi on jollain muulla kielellä, hanki virallinen käännös 
asiakirjan liitteeksi. Jos liite ei ole Suomen viranomaisen antama, sen tulee olla laillistettu. Lue lisää osoitteessa: 
migri.fi/tulkkaus-kaannattaminen-ja-laillistaminen. 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). 

 Kun jätät hakemuksen, ota mukaasi alkuperäiset liitteet ja kopiot niistä. Hakemusta käsittelevä viranomainen voi 
pyytää sinulta myös muita kuin tässä mainittuja selvityksiä.  

12.1 
Henkilöllisyys-
asiakirja 
(kohta 2) 

 Ota mukaasi voimassaoleva passi ja kaikki henkilöllisyysasiakirjat, kun jätät hakemuksen. 

☐ Värikopio passin ja kaikkien henkilöllisyysasiakirjojen henkilötietosivusta ja kaikista niistä sivuista,
joilla on merkintöjä

12.2 
Tiedot lapsista 
(kohta 4.2) 

☐ Liitelomake lapselle KAN_LIITELOMAKE  Toimita, jos lapsi hakee kansalaisuutta
samanaikaisesti kanssasi

https://migri.fi/tulkkaus-kaannattaminen-ja-laillistaminen
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12.3 
Kielitaito 
(kohta 5.1) 

 Lue ohjeet osoitteessa: migri.fi/kielitaito 

☐ Yleinen kielitutkintotodistus: 1.1.2012 lähtien vähintään taitotaso 3 (keskitason tutkinto) ainakin

kahdessa osakokeessa.

Hyväksyttävät yhdistelmät ovat: 
• kirjoittaminen ja puhuminen tai
• kirjoittaminen ja puheen ymmärtäminen tai
• puhuminen ja tekstin ymmärtäminen

☐ Yleinen kielitutkintotodistus: Ennen vuotta 2012 vähintään yleistasoarvio 3 tai ennen vuotta 2002
yleistaso vähintään tasolla 4

☐ Valtionhallinnon kielitutkintotodistus: vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito

☐ Peruskoulun päättötodistus tai todistus perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta:
oppimäärä suomi tai ruotsi äidinkielenä tai toisena kielenä

☐ Ylioppilastutkintotodistus, lukion päättötodistus tai todistus lukion oppimäärästä: hyväksytty
arvosana suomi tai ruotsi äidinkielenä tai toisena kielenä

☐ Ammatillinen perustutkintotodistus, ammattitutkintotodistus tai erikoisammattitutkintotodistus
opinnoista, jotka olen suorittanut kokonaan suomeksi tai ruotsiksi; laeissa (630/1998), (631/1998)
(531/2017) tarkoitetut tutkinnot

☐ Todistus yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritetun virkamiessuomen tai virkamiesruotsin
opinnoista eli sellainen suomen tai ruotsin kielen taito, jota vaaditaan korkeakoulututkintoa
edellyttävään virkaan kaksikielisellä kielialueella

☐ Todistus yliopistotutkintoa tai ammattikorkeakoulututkintoa varten suoritetun suomenkielisen tai
ruotsinkielisen kypsyysnäytteen hyväksymisestä

☐ Todistus tyydyttävän tasoisesta suomalaisen tai suomenruotsalaisen viittomakielen taidosta

12.4 
Poikkeaminen 
kielitaito-
edellytyksestä 
(kohta 5.2.)

 Toimita selvitys, jolla haet poikkeamista kielitaitoedellytyksestä. Lue ohjeet osoitteessa: 
migri.fi/poikkeaminen-kielitaitoedellytyksesta. 

☐ Lääkärintodistus. En pysty täyttämään kielitaitoedellytystä terveydentilan, aistivamman tai
puhevamman vuoksi.

☐ Suomen tai ruotsin kielen opettajan antama todistus alkeistason suomen tai ruotsin kielitaidosta
tai todistukset kaikista suomen tai ruotsin kielen opinnoista, joihin olen osallistunut. Olen yli 65-
vuotias.

☐ Minua opettaneen suomen tai ruotsin kielen opettajan antama todistus luku- ja
kirjoitustaidottomuudesta ja alkeistason suomen tai ruotsin kielitaidosta tai todistukset kaikista
suomen tai ruotsin kielen opinnoista, joihin olen osallistunut.

☐ Työnantajan selvitys. Minulla on Suomessa vakinainen ja päätoiminen työ, jonka
hoitaminen on kohtuuttoman vaikeaa ilman Suomen kansalaisuutta.

☐ Vapaamuotoinen selvitys. Minulla on muu erittäin painava syy.

12.5 
Asumisaika 
(kohta 6) 

☐ Jatkoselvitys matkoista ulkomaille viiden (5) viime vuoden aikana

12.6 
Poikkeaminen 
asumisajasta 
(kohta 6.4) 

 Toimita selvitys, jos haet poikkeamista erityisen syyn perusteella 

☐ Työnantajan antama selvitys asumisaikaedellytyksestä poikkeamiseksi

☐ Oma vapaamuotoinen selvitys asumisaikaedellytyksestä poikkeamiseksi

https://migri.fi/kielitaito
https://migri.fi/poikkeaminen-kielitaitoedellytyksesta
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12.7 
Maksut 
(kohta 8.1) 

☐ Selvitys maksamattomista julkisoikeudellisista tai elatusvelvollisuuteen perustuvista maksuista

☐ Maksusuunnitelma

12.8 
Nykyinen 
toimeentulo 
Suomessa 
(kohta 9) 

 Lue ohjeet osoitteessa migri.fi/kansalaisuushakemus/toimeentulo 

Ansiotyö 
☐ Työsopimus

Yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimiyrittäjä) 

☐ Kirjanpitäjän tai tilitoimiston todistus yksityissijoituksista ja yksityisnostoista. Jos kirjanpitäjää tai
tilitoimistoa ei ole, omaan kirjanpitoon perustuva todistus yksityisotoista ja -sijoituksista.

☐ Korkeintaan kuusi (6) kuukautta vanha kaupparekisteriote

☐ Edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase

☐ Starttirahapäätös (jos olen saanut starttirahaa)

Osakeyhtiö, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö 

☐ Kirjanpitäjän tai tilitoimiston todistus minulle maksetuista palkoista, pääomatuloista ja osingoista

☐ Edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase

☐ Korkeintaan kuusi (6) kuukautta vanha kaupparekisteriote

Etuudet   Kelan etuuksista ei tarvita liitteitä, koska Maahanmuuttovirasto saa ne Kelasta. 

☐ Ansiosidonnaisen päivärahan myöntöpäätös ja viimeisin maksupäätös

☐ Muualta kuin Kelasta saadun etuuden myöntöpäätös ja viimeisin maksupäätös

Eläke 

☐ Muualta kuin Kelasta saadun eläkkeen myöntöpäätös ja viimeisin maksupäätös

Perheenjäsenen yritystoiminta

Yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimiyrittäjä)

☐ Kirjanpitäjän tai tilitoimiston todistus perheenjäseneni yksityissijoituksista ja yksityisnostoista. Jos
hänellä ei ole kirjanpitäjää tai tilitoimistoa, omaan kirjanpitoon perustuva todistus yksityisotoista
ja -sijoituksista.

☐ Starttirahapäätös (jos perheenjäsen on saanut starttirahaa)

☐ Korkeintaan kuusi (6) kuukautta vanha kaupparekisteriote

Osakeyhtiö, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö 

☐ Kirjanpitäjän tai tilitoimiston todistus perheenjäsenelleni maksetuista pääomatuloista ja
osingoista

☐ Korkeintaan kuusi (6) kuukautta vanha kaupparekisteriote

Selvitykset sinun tai perheenjäseneni varallisuudesta tai ulkomailta saamista tuloista 

☐ Selvitys minun tai perheenjäseneni varallisuudesta

☐ Selvitys perheenjäseniltä, sukulaisilta tai muilta henkilöiltä ulkomailta saaduista rahasiirroista

☐ Selvitys perheenjäseniltä, sukulaisilta tai muilta henkilöiltä saaduista lainoista tai avustuksista

☐ Muu selvitys, joka todistaa toimeentuloni

12.9 
Aikaisempi 
toimeentulo 
Suomessa 
(kohta 10)

 Toimita selvitys, jos toimeentulosi on perustunut viiden (5) viime vuoden aikana myös johonkin 
muuhun kuin ilmoittamaasi nykyiseen toimeentuloon. 

Aikaisempi ansiotyö 

☐ Työsopimus

https://migri.fi/kansalaisuushakemus/toimeentulo
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Yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimiyrittäjä) 

Liitä seuraavat selvitykset niiltä ajanjaksoilta, kun toimeentuloni on perustunut toiminimestäni 
saamiini tuloihin: 

☐ Kirjanpitäjän tai tilitoimiston todistus yksityissijoituksista ja yksityisnostoista. Jos kirjanpitäjää ei ole,
omaan kirjanpitoon perustuva todistus yksityisotoista ja -sijoituksista.

☐ Tuloslaskelma ja tase

☐ Starttirahapäätös (jos olen saanut starttirahaa)

Osakeyhtiö, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö 

Liitä seuraavat selvitykset niiltä ajanjaksoilta, kun toimeentulosi on perustunut yrityksestäsi saamiisi 
tuloihin: 

☐ Kirjanpitäjän tai tilitoimiston todistus minulle maksetuista pääomatuloista ja osingoista

☐ Tuloslaskelma ja tase

Aikaisemmat etuudet  Kelan etuuksista ei tarvita liitteitä, koska Maahanmuuttovirasto saa ne 
Kelasta.  

☐ Aiemmin saamani ansiosidonnaisen päivärahan myöntöpäätös ja viimeisin maksupäätös

☐ Muualta kuin Kelasta maksetun etuuden myöntöpäätös ja viimeisin maksupäätös

Aikaisempi eläke 

☐ Muualta kuin Kelasta aiemmin saadun eläkkeen myöntöpäätös ja viimeisin maksupäätös

Perheenjäsenen yritystoiminta (yksityinen elinkeinonharjoittaja) 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimiyrittäjä) Liitä seuraavat selvitykset siltä ajalta, kun 
toimeentulosi on perustunut perheenjäsenesi yritystoiminnasta saamiin tuloihin: 

☐ Kirjanpitäjän tai tilitoimiston todistus perheenjäseneni yksityissijoituksista ja yksityisnostoista. Jos
hänellä ei ole kirjanpitäjää tai tilitoimistoa, omaan kirjanpitoon perustuva todistus yksityisotoista
ja -sijoituksista.

☐ Starttirahapäätös (jos perheenjäsen on saanut starttirahaa)

Osakeyhtiö, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö  Liitä seuraavat selvitykset siltä ajalta, kun 
toimeentulosi on perustunut perheenjäsenesi yritystoiminnasta saamiin tuloihin 

☐ Kirjanpitäjän tai tilitoimiston todistus perheenjäsenelleni maksetuista pääomatuloista ja
osingoista

Selvitykset sinun tai perheenjäsenesi varallisuudesta tai ulkomailta saamista tuloista 

☐ Perheenjäseneni verotuspäätökset niiltä vuosilta, kun toimeentulo on perustunut
perheenjäseneni ansiotuloihin

☐ Selvitys sinun tai perheenjäsenesi varallisuudesta

☐ Selvitys perheenjäseniltä, sukulaisilta tai muilta henkilöiltä ulkomailta saaduista rahasiirroista

☐ Selvitys perheenjäseniltä, sukulaisilta tai muilta henkilöiltä saaduista lainoista tai avustuksista

☐ Muu selvitys, joka todistaa toimeentuloni
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13. 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 tarkemmin henkilötietojesi käsittelystä ja käsittelyyn liittyvistä oikeuksistasi UMA-
järjestelmän tietosuojaselosteessa. Voit lukea selosteen osoitteesta migri.fi/tietosuoja tai saada 
paperisen selosteen, kun jätät hakemuksesi. 

14. Päiväys ja allekirjoitus
Haen Suomen kansalaisuutta 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 myönnetyn Suomen kansalaisuuden menettämiseen. 

Päivämäärä ja paikka   Allekirjoitus  

_ _ . _ _ . _ _ _ _ _________________________________ ______________________________________ 

Nimen selvennys   Kirjoita nimesi isoin kirjaimin 

______________________________________ 

https://migri.fi/tietosuoja
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