KAN_9

1

+

*1249901*

+

BEGÄRAN OM BESTÄMMANDE AV MEDBORGARSKAPSSTATUS
Med denna blankett kan du begära att din medborgarskapsstatus bestäms, om uppgifterna om ditt medborgarskap i
befolkningsdatasystemet inte är korrekta eller om du behöver ett myndighetsbestämmande om det land som Finland anser dig ha
medborgarskap i.
Du kan också använda denna blankett för bestämmande av ditt barns medborgarskap. Ange uppgifterna om ditt barn under punkt
A1 och dina egna uppgifter under punkt A3.
Blanketten ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga begärans behandlingstid.
Bestämmandet av medborgarskap är avgiftsbelagt. Behandlingsavgiften 50 € betalas på förhand till Migrationsverkets
bankkonto FI50 5000 0121 5029 82. Vid betalningar i annat land ska du, förutom kontonumret, även ange följande uppgifter:
Pohjola Bank Plc, BIC: OKOYFIHH och IBAN: FI50 5000 0121 5029 82. Observera bankens avgifter för girering. Ange namnet på
den som anhåller om bestämmande av medborgarskapsstatus samt ”Begäran om bestämmande av medborgarskapsstatus” på
gireringsblankettens meddelandedel. Beslutet ges på finska eller svenska.

Jag begär att min medborgarskapsstatus bestäms, eftersom
Mitt medborgarskap i befolkningsdatasystemet är finskt, men jag är även medborgare i ett annat land.
Mitt medborgarskap i befolkningsdatasystemet är finskt, men jag är inte längre/har aldrig varit finsk medborgare.
Jag vill utreda om jag har förlorat mitt finska medborgarskap efter att jag har fyllt 22 år.
Jag vill utreda om jag är/har varit finsk medborgare.
Jag vill utreda vilket land Finland anser mig ha medborgarskap i.
Jag vill utreda om Finland anser mig vara statslös.

A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN
1 Egna uppgifter
1.1 Personuppgifter
Efternamn

Förnamn
Tidigare namn (ange alla tidigare kombinationer av för- och efternamn)

Kön

Man

Kvinna

Födelsedatum (dd.mm.åååå)

Slutdelen av den finländska
personbeteckningen (om en sådan finns)

Födelsestat

Födelseort

Nuvarande medborgarskap
Medborgarskap på grund av födelse
Medborgarskap på grund av ansökan, när (datum)
Medborgarskap på andra grunder, när (datum)
Statslös, orsak
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Tidigare medborgarskap
Medborgarskap på grund av födelse
Medborgarskap på grund av ansökan, när (datum)
Medborgarskap på andra grunder, när (datum)
När har det tidigare medborgarskapet förlorats?

2 Kontaktuppgifter för behandling av och avgörande i ärendet
Om dina kontaktuppgifter ändras, meddela Migrationsverket om ändringarna omedelbart.
Adress
Gatuadress
Postnummer

Stad

Land

Telefonnummer

E-postadress

3 Uppgifter om mina föräldrar
Uppgifter om min far
Efternamn

Förnamn

Tidigare namn

Slutdelen av den finländska
personbeteckningen (om en sådan finns)

Födelsedatum (dd.mm.åååå)

Vid liv

Död

Födelsestat och -ort

Nuvarande medborgarskap

Tidigare medborgarskap

Bor/har bott i Finland

Ja

Nej

Uppgifter om min mor
Efternamn

Förnamn

Tidigare namn

Slutdelen av den finländska
personbeteckningen (om en sådan finns)

Födelsedatum (dd.mm.åååå)

Vid liv

Död
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Födelsestat och -ort

Nuvarande medborgarskap

Tidigare medborgarskap

Bor/har bott i Finland

Ja

Nej

Var dina föräldrar gifta med varandra när du föddes?

Ja

Nej

B. FÖRLORANDE AV MEDBORGARSKAP VID UPPNÅENDE AV 22 ÅRS ÅLDER
Fyll i denna punkt om du har uppnått 22 års ålder före den 1 juni 2003, du är född utomlands och du innehar medborgarskap även i ett
annat land förutom Finland.

4 Uppgifter om boende/vistelse i Finland vid 12–21 års ålder
Har du bott i Finland

.

Ja

Har du vistats i Finland

.

–

.

.

Nej

Ja. Ange din vistelse i Finland nedan

Nej

Vistelse i Finland vid 12–21 års ålder. Ange t.ex. semestrar och annan vistelse i Finland
Syfte

Tidpunkt

Längd

Fortsätt vid behov i separat bilaga.

Ange kontaktuppgifter för två i Finland bosatta personer som kan styrka din vistelse i Finland.
Efternamn

Förnamn

Gatuadress

Postnummer, stad

Jag intygar med min underskrift att de uppgifter om vistelse i Finland som angetts på blanketten är riktiga. Jag vet att det enligt
Finlands strafflag är en straffbar gärning att ge felaktiga personuppgifter och ett felaktigt skriftligt intyg till myndigheter.
Ort och datum

Underskrift

_____________________________________

______________________________________________
Namnförtydligande
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Förnamn

Gatuadress

Postnummer, stad
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Jag intygar med min underskrift att de uppgifter om vistelse i Finland som angetts på blanketten är riktiga. Jag vet att det enligt
Finlands strafflag är en straffbar gärning att ge felaktiga personuppgifter och ett felaktigt skriftligt intyg till myndigheter.
Ort och datum

Underskrift

_____________________________________

______________________________________________
Namnförtydligande

C. DATUM OCH UNDERSKRIFT
Jag intygar med min underskrift att de uppgifter som jag angett på blanketten och i bilagorna är riktiga. Jag vet att det enligt
Finlands strafflag är en straffbar gärning att ge felaktiga personuppgifter och ett felaktigt skriftligt intyg till myndigheter.
Ort och datum

Underskrift

_____________________________________

____________________________________________
Namnförtydligande

D. BILAGOR
Bifoga de ursprungliga dokumenten till begäran. Om du bifogar en vidimerad kopia, kan Migrationsverket be om att få se
originaldokumentet.
Av de utländska handlingar som bifogas ska också tillställas en auktoriserad finsk- eller svenskspråkig översättning.
Om en handling som utfärdats av en myndighet i utlandet inte har auktoriserats eller om den myndighet i utlandet som utfärdat
handlingen inte har bifogat ett intyg över dokumentets giltighet, kan Migrationsverket kräva att handlingen auktoriseras eller att det
ovan nämnda intyget bifogas handlingen. Bifoga inga handlingar som inte har bestyrkts.
Bifoga utredningen till begäran och kryssa för varje utredning som bifogats.

Obligatoriska bilagor:
Giltigt pass eller annan identitetshandling, om inget pass finns.
Ett kvitto på erlagd behandlingsavgift.
Födelseattest av vilken även föräldrarna framgår. Födelseattest behövs inte om dina uppgifter har registrerats i det finska
befolkningsdatasystemet.
Bevis på medborgarskap i ett annat land (till exempel kopia av ett giltigt pass från ett annat land).
Utredning av huruvida dina föräldrar var gifta vid din födelse (t.ex. intyg över vigsel om uppgifterna inte har registrerats i det
finska befolkningsdatasystemet).
Utredning av erkännande/fastställande av faderskap om uppgiften inte har registrerats i det finska befolkningsdatasystemet.
Utredning av förälderns/föräldrarnas medborgarskap när sökanden föddes (till exempel en kopia av ett intyg om
nationalisering eller uppehållstillstånd i annat land, om föräldern/föräldrarna fortfarande innehar finskt medborgarskap).

De uppgifter som du lämnat på den här blanketten lagras i Migrationsverkets elektroniska ärendehanteringssystem (UMA). UMAsystemet används för behandling, beslutsfattande och övervakning av ärenden enligt utlänningslagen och medborgarskapslagen.
De dokument som hör till behandlingen av ditt ärende arkiveras i UMA-systemet. Du får mer information om behandlingen av dina
personuppgifter och dina rättigheter i samband med behandlingen från UMA-systemets dataskyddsbeskrivning. Du kan läsa
beskrivningen på vår webbplats www.migri.fi/sv/register eller få beskrivningen på papper när du lämnar in din ansökan.
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