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HAKEMUS SUOMEN KANSALAISUUDESTA VAPAUTUMISEKSI
Tämä hakemuslomake on tarkoitettu sinulle Suomen kansalainen, joka haet vapautumista Suomen kansalaisuudestasi ja
olet myös vieraan valtion kansalainen tai haluat tulla vieraan valtion kansalaiseksi. Jos haet Suomen kansalaisuudesta
vapautumista myös alaikäisille, huollossasi oleville lapsille, on heistä täytettävä erikseen liitelomakkeet KAN_3A, KAN_3B
tai KAN_3C lapsen iän mukaan. Kanssahakija voidaan vapauttaa kansalaisuudesta vain huoltajan hakemuksen yhteydessä.
Hakemus- ja mahdolliset liitelomakkeet on täytettävä huolellisesti ja allekirjoitettava. Tietojen puuttuminen viivästyttää
hakemuksen käsittelyä ja voi johtaa hakemuksen hylkäämiseen.
Hakemus jätetään henkilökohtaisesti ulkomailla asianomaiseen Suomen edustustoon tai Suomessa Maahanmuuttoviraston
palvelupisteeseen. Hakemusta jätettäessä peritään käsittelymaksu maksuasetuksen mukaisesti. Katso hakemuksen
liitteeksi tarvittavat selvitykset lomakkeen D-osasta.
Annan seuraavat tiedot hakemuksen käsittelyä varten:
Hakemukseeni ei kuulu mukana hakevia lapsia
Haen Suomen kansalaisuudesta vapautumista myös kohdassa 2.2 kanssahakijoiksi ilmoitetuille huollossani oleville
alaikäisille lapsille, joista täytän lasten iän mukaan erillisen liitelomakkeen KAN_3A (0-11 -vuotias), KAN_3B (12-14 vuotias) tai KAN_3C (15–17 -vuotias)
Hakemukseeni kuuluu

lasta

A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT
1 Omat tietoni
1.1 Henkilötiedot
Sukunimi

Etunimet
Entiset nimet (ilmoita tässä kaikki aikaisemmin käytössä olleet etu- ja sukunimiyhdistelmät)

Sukupuoli

Mies

Nainen

Syntymäaika
(pp.kk.vvvv)

Suomalaisen henkilötunnuksen
loppuosa (jos on)

Syntymävaltio

Syntymäpaikkakunta

Nykyinen kansalaisuus/
kansalaisuudet
Syntymän perusteella saatu kansalaisuus

Hakemuksen perusteella saatu kansalaisuus, milloin (pvm)

Muulla perusteella saatu kansalaisuus, milloin (pvm)
Entinen kansalaisuus/
kansalaisuudet
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Haetko parhaillaan jonkin valtion kansalaisuutta?
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Kyllä, minkä valtion?

1.2 Yhteystiedot hakemuksen käsittelyä ja ratkaisemista varten.
Jos yhteystietosi muuttuvat, ilmoita muutoksista välittömästi Maahanmuuttovirastoon.
Asuinosoite
Katuosoite
Postinumero

Kaupunki

Maa

Kaupunki

Maa

Postiosoite, jos eri kuin edellä ilmoitettu
Katuosoite
Postinumero
Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Asiointikieli hakemuksen käsittelyyn liittyen
Suomi

Ruotsi

2 Tiedot lähisukulaisistani ja perheenjäsenistäni
2.1 Omat vanhempani
Isän tiedot
Sukunimi

Etunimet

Entiset nimet
Suomalaisen henkilötunnuksen loppuosa (jos on)

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)
Elossa

Kuollut

Syntymävaltio ja -paikkakunta
Nykyinen
kansalaisuus/kansalaisuudet
Entinen
kansalaisuus/kansalaisuudet
Asuuko isä/onko asunut Suomessa

Ei

Kyllä, aika (mistä – mihin), viimeinen asuinpaikkakunta

.

.

-

.

.

Äidin tiedot
Sukunimi

Etunimet

Entiset nimet
Suomalaisen henkilötunnuksen loppuosa (jos on)

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)
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Kuollut

Syntymävaltio ja -paikkakunta
Nykyinen
kansalaisuus/kansalaisuudet
Entinen
kansalaisuus/kansalaisuudet
Asuuko äiti/onko asunut Suomessa

Ei

Kyllä, aika (mistä – mihin), viimeinen asuinpaikkakunta

.

.

-

.

.

Olivatko edellä mainitut vanhemmat keskenään avioliitossa tai ovatko olleet?
Kyllä, vihkimispäivä ja -valtio

.

.

Ei
Eronneet, avioeropäivä ja -valtio

.

.

2.2 Lapseni

Ei lapsia

Etunimi Sukunimi

Syntymäaika

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hakee kanssahakijana
vapautumista kansalaisuudesta
Hakee kanssahakijana
vapautumista kansalaisuudesta
Hakee kanssahakijana
vapautumista kansalaisuudesta
Hakee kanssahakijana
vapautumista kansalaisuudesta
Hakee kanssahakijana
vapautumista kansalaisuudesta

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

B. KANSALAISUUDESTA VAPAUTUMISEEN LIITTYVÄT TIEDOT
3 Yhteyteni Suomeen
Oleskelupaikkakunta ja osoite Suomessa

Oleskelun tarkoitus

Oleskeluaika (mistä – mihin)

.

.

-

.

.

.

.

-

.

.

.

.

-

.

.

.

.

-

.

.

KAN_3_240518PP

+

MAAHANMUUTTOVIRASTO

-

MIGRATIONSVERKET

-

FINNISH IMMIGRATION SERVICE

+

KAN_3

4

+

*1189904*

+

Oletko asunut Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa tai Islannissa ennen kuin täytit 22 vuotta?
Ei
Kyllä, missä ja milloin
Oletko suorittanut Suomessa varusmies- tai siviilipalveluksen?
Ei
Kyllä, missä ja milloin
Minkä vuoksi haluat vapautua Suomen kansalaisuudesta?

C. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Haen vapautusta Suomen kansalaisuudesta ja vakuutan allekirjoituksellani lomakkeessa ja liitteissä antamani tiedot oikeiksi.
Tiedän, että väärän henkilötiedon ja väärän kirjallisen todistuksen antaminen viranomaisille on Suomessa rikoslain mukaan
rangaistava teko.
Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

_____________________________________

______________________________________________
Nimen selvennys

D. HAKEMUKSEN LIITTEET
Esitä selvityksenä olevat asiakirjat alkuperäisenä hakemusta jätettäessä. Myös hakemuksen käsittelyn aikana sinun tulee
pyydettäessä esittää asiakirjat alkuperäisinä Maahanmuuttovirastolle.
Ulkomaan viranomaisen antaman asiakirjan tulee olla laillistettu ja siitä on esitettävä virallisen kielenkääntäjän tekemä suomen- tai
ruotsinkielinen käännös.
Liitä selvitys hakemukseen ja merkitse rasti kunkin liitteenä olevan selvityksen kohdalle.
Syntymätodistus, joista myös vanhemmat ilmenevät. Syntymätodistusta ei tarvita, jos tietosi on merkitty
väestötietojärjestelmään.
Todistus vieraan valtion kansalaisuudesta (esimerkiksi jäljennös vieraan valtion voimassa olevasta passista) tai todistus
vieraan valtion kansalaisuuden hakemisesta
Kanssahakijoiden liitelomakkeet:
KAN 3 A

kpl

KAN 3 B

kpl

KAN 3 C

kpl

Tällä lomakkeella antamasi tiedot tallennetaan Maahanmuuttoviraston sähköiseen asiankäsittelyjärjestelmään (UMA). UMAjärjestelmää käytetään ulkomaalaislain ja kansalaisuuslain mukaisten asioiden käsittelyyn, päätöksentekoon ja valvontaa varten.
UMA-järjestelmään arkistoidaan asiasi käsittelyyn liittyvät asiakirjat. Kerromme tarkemmin sinulle henkilötietojesi käsittelystä ja
käsittelyyn liittyvistä oikeuksistasi UMA-järjestelmän tietosuojaselosteessa. Voit lukea selosteen verkkosivultamme
www.migri.fi/rekisterit tai saada paperisen selosteen, kun jätät hakemuksesi.
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