KAN_2

1

+

*1179901*

+

KANSALAISUUSHAKEMUS HAKIJANA OLEVALLE LAPSELLE
Tämä hakemuslomake on tarkoitettu sinulle Suomen kansalainen, joka haet Suomen kansalaisuutta huollossasi olevalle ja
luonasi asuvalle alaikäiselle lapselle. Hakemuksen voi tehdä myös lapselle määrätty edunvalvoja. Jos lapsen
kansalaistamiselle on painava syy, muukin kuin edellä mainittu huoltaja voi tehdä hakemuksen.
Hakemuslomake on täytettävä huolellisesti ja allekirjoitettava. Tietojen puuttuminen viivästyttää hakemuksen käsittelyä ja voi
johtaa hakemuksen hylkäämiseen.
Hakemus jätetään henkilökohtaisesti Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen siten, että läsnä ovat sekä vireillepanija
(hakemuksen tekijä) että hakija (lapsi, jolle Suomen kansalaisuutta haetaan). Hakemusta jätettäessä peritään
käsittelymaksu maksuasetuksen mukaisesti. Katso hakemuksen liitteeksi tarvittavat selvitykset lomakkeen E-osasta.
Annan seuraavat tiedot hakijana olevan lapsen kansalaisuusasian käsittelyä varten:

A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT

1 Lapsen 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)
Kansalaisuudeton, syy
Entinen kansalaisuus/
kansalaisuudet

KAN_2_240518PP

+

MAAHANMUUTTOVIRASTO

-

MIGRATIONSVERKET

-

FINNISH IMMIGR ATION SERVICE

+

KAN_2

2

+

*1179902*

+

2 Tiedot lapsen passista
Lapsella on oma passi
Passi, nro
Pakolaisen matkustusasiakirja, nro
Muukalaispassi, nro
Muu, mikä ja nro
Myöntäjävaltio

Myöntäjäviranomainen

Myönnetty

Viimeinen
voimassaolopäivä

Myönnetty

Viimeinen
voimassaolopäivä

Lapsella ei ole voimassaolevaa passia
Lapsi on merkitty minun tai toisen huoltajan passiin
Passinhaltijan nimi
Passi, nro
Myöntäjävaltio

Myöntäjäviranomainen

Lapsen henkilöllisyys ja nykyinen kansalaisuus osoitetaan muulla todistuksella tai asiakirjalla
Asiakirjan nimi
Myöntäjävaltio ja viranomainen
Myöntämispäivämäärä
Lapsesta ei ole mitään henkilöllisyyttä tai kansalaisuusasemaa osoittavaa todistusta tai asiakirjaa
Syy

3 Lapsen nykyinen asuinpaikka
Lapsen asuinpaikka ja -osoite

Mitä koulua lapsi käy
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4 Lapsen vanhemmat
Isän tiedot
Sukunimi

Etunimet

Suomalaisen henkilötunnuksen loppuosa (jos on)

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)
Elossa

Huoltaja

Asuu/on asunut Suomessa

Kuollut

Ei huoltaja

Ei asu/ole asunut Suomessa

Olinpaikka ei tiedossa
Syntymävaltio ja -paikkakunta
Nykyinen
kansalaisuus/kansalaisuudet
Entinen
kansalaisuus/kansalaisuudet
Asuuko/onko asunut Suomessa

Kyllä

Ei

Katuosoite
Postinumero, kaupunki

Maa

Postiosoite, jos eri kuin edellä ilmoitettu
Katuosoite
Postinumero, kaupunki

Maa

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Asiointikieli hakemuksen käsittelyyn liittyen
Suomi

Ruotsi

Äidin tiedot
Sukunimi

Etunimet

Suomalaisen henkilötunnuksen loppuosa (jos on)

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)
Elossa

Huoltaja

Asuu/on asunut Suomessa

Kuollut

Ei huoltaja

Ei asu/ole asunut Suomessa

Olinpaikka ei tiedossa
Syntymävaltio ja -paikkakunta
Nykyinen
kansalaisuus/kansalaisuudet
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Entinen
kansalaisuus/kansalaisuudet
Asuuko/onko asunut Suomessa

Kyllä

Ei

Katuosoite
Postinumero, kaupunki

Maa

Postiosoite, jos eri kuin edellä ilmoitettu
Katuosoite
Postinumero, kaupunki

Maa

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Asiointikieli hakemuksen käsittelyyn liittyen
Suomi

Ruotsi

5 Hakemuksen tekijän tiedot
Hakemuksen tekijän asema suhteessa lapseen:
Olen lapsen huoltaja/edunvalvoja ja Suomen kansalainen ja lapsi asuu luonani.
alkaen
Olen asunut lapsen kanssa samassa osoitteessa
Olen muu kuin yllä mainittu huoltaja/edunvalvoja ja lapsen kansalaistamiselle on painava syy.
Mikä

Sukunimi

Etunimet
Suomalaisen henkilötunnuksen loppuosa (jos on)

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)
Syntymävaltio ja -paikkakunta
Entinen
kansalaisuus/kansalaisuudet
Katuosoite
Postinumero, kaupunki

Maa

Postiosoite, jos eri kuin edellä ilmoitettu
Katuosoite
Postinumero, kaupunki

Maa

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Asiointikieli hakemuksen käsittelyyn liittyen
Suomi

Ruotsi

KAN_2_240518PP

+

MAAHANMUUTTOVIRASTO

-

MIGRATIONSVERKET

-

FINNISH IMMIGRATION SERVICE

+

KAN_2

5

+

*1179905*

+

B. KANSALAISTAMISEN YLEISIIN EDELLYTYKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT
6
Asuminen
6.1 Asumisaikavaatimus: Suomessa asuminen, asumisajan alkaminen ja kesto, poissaolot Suomesta
Lapsi muutti Suomeen asumaan
(pp.kk.vvvv)
Lapsi on asunut Suomessa yhteensä

vuotta.

Lapsen kaikista muutoista Suomessa tai ulkomaille on tehty muuttoilmoitus Suomen viranomaisille väestötietojärjestelmää varten:
Kyllä

Ei ole ilmoitettu

Liitä ilmoittamatta jääneistä muutoista vapaamuotoinen selvitys, josta ilmenee muuton syy, missä lapsi on asunut ja minkä
ajanjakson on siellä asunut.
Lapsen varsinainen asunto ja koti on Suomessa
Kyllä

Ei, lapsi asuu

Syy

Lapsen oleskelu Suomen ulkopuolella Suomeen muuttamisen jälkeen. Anna tiedot viimeisen neljän vuoden ajalta.
Lapsi ei ole tehnyt matkoja ulkomaille viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana
Lapsi on tehnyt matkoja tai oleskellut Suomen ulkopuolella viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana seuraavasti:
Matkan kohde

Matkan tarkoitus

Ajankohta

Kesto

Käytä tarvittaessa erillistä liitettä
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7 Kielitaitoedellytys (koskee 15 -17 –vuotiasta lasta)
7.1 Kielitaidon osoittaminen
Lapsella on suomen tai ruotsin kielen taito tai suomalainen tai suomenruotsalainen viittomakielentaito
KYLLÄ
Kieli
Suomi

Ruotsi

Suomalainen viittomakieli

Suomenruotsalainen viittomakieli

Lapsen kielitaito osoitetaan alle merkityllä todistuksella, jonka liitän hakemukseen.
Mukaan liitettävä todistus
Yleinen kielitutkintotodistus;vähintään taitotaso 3
Valtion kielitutkintotodistus;vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito
Peruskoulun päättötodistus tai todistus perusopetuksen oppimäärästä; oppimäärä suoritettu suomi tai ruotsi äidinkielenä
tai toisena kielenä
Lukion päättötodistus tai todistus lukion oppimäärästä; suomi tai ruotsi äidinkielenä tai toisena kielenä
Ylioppilastutkintotodistus; hyväksytty arvosana suomi tai ruotsi äidinkielenä tai toisena kielenä
Muu todistus kielitaidosta
Todistus tyydyttävän tasoisesta suomalaisesta tai suomenruotsalaisesta viittomakielen taidosta
EI
Selvitän asian kohdassa 7.2

7.2 Poikkeaminen kielitaitoedellytyksestä
Lapsella ei ole vaadittavaa todistusta kielitaidosta, mutta haluan Suomen kansalaiseksi (valitse soveltuva poikkeamisperuste alla
olevista).
Lapsella on aisti- tai puhevamma enkä siksi pysty täyttämään vaadittua kielitaitoedellytystä (liitteenä lääkärintodistus)
Lapsi ei pysty terveydentilansa vuoksi täyttämään kielitaitoedellytystä (liitteenä lääkärintodistus)
On muu erittäin painava syy (liitteenä vapaamuotoinen selvitys)

8 Nuhteettomuusedellytys (koskee 15 -17 –vuotiasta lasta)
Lapsi on syyllistynyt muuhun kuin rikesakolla rangaistavaan tekoon Suomessa
Ei

Kyllä

Lapsi on määrätty Suomessa lähestymiskieltoon
Ei

Kyllä

Lapsi on tuomittu rangaistavaan tekoon Suomen ulkopuolella
Ei

Kyllä

Mikä teko ja rangaistus?
Missä maassa?

Suostun, että Maahanmuuttovirasto hankkii rikosrekisteriotetta vastaavan selvityksen ulkomailta
Kyllä

Ei

Miksi ei?
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C. LAPSEN KUULEMINEN/SUOSTUMUS SEKÄ TOISEN HUOLTAJAN SUOSTUMUS

9 Lapsen kuuleminen, kun lapsi on 12-14 -vuotias
Tiedän, että tällä hakemuksella minulle haetaan Suomen kansalaisuutta

Paikka ja päiväys

Lapsen allekirjoitus
Nimen selvennys

10 Lapsen suostumus, kun lapsi on 15-17 -vuotias
Suostun, että tällä hakemuksella minulle haetaan Suomen kansalaisuutta
Kyllä

Ei

Ymmärrän, että voin menettää nykyisen kansalaisuuteni saadessani Suomen kansalaisuuden.

Paikka ja päiväys

Lapsen allekirjoitus
Nimen selvennys

11

Huoltajan/huoltajien suostumus

Sukunimi

Etunimet

Suostun, että lapsi saa Suomen kansalaisuuden ja ymmärrän, että lapsi voi menettää nykyisen kansalaisuutensa saadessaan
Suomen kansalaisuuden.
Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

_____________________________________

______________________________________________
Nimen selvennys

Sukunimi

Etunimet

Suostun, että lapsi saa Suomen kansalaisuuden ja ymmärrän, että lapsi voi menettää nykyisen kansalaisuutensa saadessaan
Suomen kansalaisuuden.
Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

_____________________________________

______________________________________________
Nimen selvennys
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D. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Haen Suomen kansalaisuutta alaikäiselle lapselle 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. Kansalaisuuslain 33 §:n mukaan väärän tai harhaanjohtavan tiedon antaminen voi johtaa myönnetyn Suomen
kansalaisuuden menettämiseen.

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

_____________________________________

______________________________________________
Nimen selvennys

E. 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

Pakolliset liitteet:
Voimassaoleva passi tai muu henkilöllisyysasiakirja, jos passia ei ole (kohta 2)
Todistus kielitaidosta (kohta 7.1)
Edunvalvojamääräys, jos hakemuksen tekijä on edunvalvoja (kohta 5)
Pakollinen selvitys, kun vetoat poikkeamiseen kielitaitovaatimuksesta (kohta 7.2):
Lääkärintodistus kielitaitoedellytyksestä poikkeamiseksi
Oma vapaamuotoinen selvitys kielitaitoedellytyksestä poikkeamiseksi
Muut selvitykset:
Selvitys muutosta Suomessa tai ulkomailla (kohta 6)

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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