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ANSÖKAN OM MEDBORGARSKAP FÖR BARN SOM ÄR SÖKANDE
Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som är finsk medborgare och som ansöker om finskt medborgarskap för ett
minderårigt barn som du har vårdnaden om och som bor tillsammans med dig. Ansökan kan också göras av barnets
intressebevakare. Om det finns vägande skäl till naturalisation kan också någon annan än ovan nämnda vårdnadshavare
göra ansökan.
Ansökningsblanketten ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga ansökningens
behandlingstid och även leda till avslag.
Ansökan lämnas in personligen vid ett av Migrationsverkets serviceställen (den som upprättar en ansökan) och sökanden
(det barn för vilket finskt medborgarskap söks) är närvarande. Vid inlämning av ansökan tas en behandlingsavgift ut enligt
avgiftsförordningen. Se vilka utredningar som behövs som bilaga till ansökan i blankettens del E.
Jag lämnar följande uppgifter för behandling av ansökan om medborgarskap för barnet:

A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN

1 Uppgifter om barnet
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
Tidigare medborgarskap
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2 Uppgifter om barnets pass
Barnet har ett eget pass
Pass, nr
Resedokument för flykting, nr
Främlingspass, nr
Annat, vad och nr
Stat som beviljat resedokumentet

Myndighet som beviljat
resedokumentet

Utfärdat

Sista giltighetsdag

Utfärdat

Sista giltighetsdag

Barnet har inget giltigt pass
Barnet är antecknat i mitt eller sin andra vårdnadshavares pass
Passinnehavarens namn
Pass, nr
Stat som beviljat resedokumentet

Myndighet som beviljat
resedokumentet

Barnets identitet och nuvarande medborgarskap visas med något annat intyg eller dokument
Dokumentets namn
Beviljande stat och myndighet
Datum för beviljandet
Barnet har inget intyg eller dokument som styrker dess identitet eller medborgarskapsstatus
Orsak

3 Barnets nuvarande bostadsort
Barnets bostadsort och adress

I vilken skola går barnet?
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4 Barnets föräldrar
Uppgifter om fadern
Efternamn

Förnamn

Slutdelen av den finländska personbeteckningen
(om en sådan finns)

Födelsedatum (dd.mm.åååå)
Vid liv

Vårdnadshavare

Bor/har bott i Finland

Död

Inte vårdnadshavare

Bor inte/har inte bott i Finland

Uppehållsort okänd
Födelsestat och -ort
Nuvarande medborgarskap
Tidigare medborgarskap
Bor/har bott i Finland

Ja

Nej

Gatuadress
Postnummer, stad

Land

Postadress om annan än ovan nämnd
Gatuadress
Postnummer, stad

Land

Telefonnummer

E-postadress

Kontaktspråk vid behandling av ansökan
Finska

Svenska

Uppgifter om modern
Efternamn

Förnamn

Slutdelen av den finländska personbeteckningen
(om en sådan finns)

Födelsedatum (dd.mm.åååå)
Vid liv

Vårdnadshavare

Bor/har bott i Finland

Död

Inte vårdnadshavare

Bor inte/har inte bott i Finland

Uppehållsort okänd
Födelsestat och -ort
Nuvarande medborgarskap
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Tidigare medborgarskap
Bor/har bott i Finland

Ja

Nej

Gatuadress
Postnummer, stad

Land

Postadress om annan än ovan nämnd
Gatuadress
Postnummer, stad

Land

Telefonnummer

E-postadress

Kontaktspråk vid behandling av ansökan
Finska

Svenska

5 Uppgifter om personen som gör ansökan
Personens ställning i förhållande till barnet:
Jag är barnets vårdnadshavare/intressebevakare och finsk medborgare och barnet bor hos mig.
Jag har bott på samma adress med barnet från och med
Min ställning i förhållande till barnet är annan än ovan nämnda vårdnadshavare/intressebevakare och det finns vägande skäl till
naturalisation.
Vad
Efternamn

Förnamn
Slutdelen av den finländska personbeteckningen
(om en sådan finns)

Födelsedatum (dd.mm.åååå)
Födelsestat och -ort
Tidigare medborgarskap
Gatuadress
Postnummer, stad

Land

Postadress om annan än ovan nämnd
Gatuadress
Postnummer, stad

Land

Telefonnummer

E-postadress

Kontaktspråk vid behandling av ansökan
Finska

Svenska
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B. UPPGIFTER SOM GÄLLER DE ALLMÄNNA VILLKOREN FÖR NATURALISATION
6 Boende
6.1 Krav på boendetid: Boende i Finland, början av och längden på boendetiden, frånvaro från Finland
Barnet flyttade till Finland (dd.mm.åååå)
Barnet har bott i Finland i sammanlagt

år.

Om barnets alla flyttningar i Finland eller till utlandet har gjorts en flyttningsanmälan till finska myndigheter för
befolkningsdatasystemet:
Ja

Nej

Bifoga en fritt formulerad utredning om de flyttningar som du inte har gjort en flyttningsanmälan om. Av utredningen ska framgå
orsaken till flyttningen, var barnet har bott och hur länge barnet har bott där.
Barnets egentliga bo och hemvist är i Finland
Ja

Nej, barnet bor i

Orsak

Barnets vistelse utanför Finland efter flyttningen till Finland. Ange uppgifter för senaste fyra års tid.
Barnet har inte rest till utlandet under de senaste fyra åren.
Barnet har rest eller vistats utanför Finland under de senaste fyra åren på följande sätt:
Resmål

Syfte

Tidpunkt

Längd

Använd vid behov separat bilaga.
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7 Språkkunskapsvillkor (gäller 15–17-åriga barn)
7.1 Visande av språkkunskaper
Barnet har kunskaper i finska eller svenska eller kunskaper i finskt eller finlandssvenskt teckenspråk
JA
Språk
Finska

Svenska

Finskt teckenspråk

Finlandssvenskt teckenspråk

Barnets språkkunskaper visas med nedan nämnt intyg, som jag bifogar till ansökan.
Intyg som bifogas
Allmänt språkexamensbevis; minst färdighetsnivå 3
Statens språkexamensbevis; minst nöjaktig förmåga att använda finska eller svenska i tal och skrift
Avgångsbetyg från grundskolan eller intyg över att grundskolans läroplan avlagts; läroplan avlagd med finska eller
svenska som modersmål eller andra språk
Avgångsbetyg från gymnasiet eller intyg över avlagd gymnasiekurs; med finska eller svenska som modersmål eller andra
språk
Studentexamensbetyg; godkänt vitsord med finska eller svenska som modersmål eller andra språk
Annat intyg över språkkunskaper
Intyg över nöjaktig förmåga att använda finskt eller finlandssvenskt teckenspråk
NEJ
Utredning lämnas i punkt 7.2

7.2 Avvikelse från språkkunskapsvillkoret
Barnet har inte det intyg över språkkunskaper som krävs, men man vill att barnet får finskt medborgarskap (välj lämplig grund för
avvikelsen bland alternativen nedan).
Barnet har en hörsel-, syn- eller talskada och kan därför inte uppfylla språkkunskapsvillkoret (läkarintyg som bilaga)
Barnet kan inte uppfylla språkkunskapsvillkoret på grund av sitt hälsotillstånd (läkarintyg som bilaga)
Annat mycket vägande skäl (fritt formulerad utredning som bilaga)

8 förvitlighetsvillkor (gäller 15-17 -åriga barn)
Barnet har gjort sig skyldigt till någon annan straffbar gärning än en sådan för vilken straffet är ordningsbot i Finland
Nej

Ja

Barnet har meddelats besöksförbud i Finland
Nej

Ja

Barnet har dömts för en straffbar gärning utanför Finland
Nej

Ja

Vilken gärning och vilket straff?
I vilket land?

Jag samtycker till att Migrationsverket skaffar en utländsk utredning som motsvarar utdrag ur straffregistret
Ja

Nej

Varför inte?

KAN_2_sv_240518PP

+

MAAHANMUUTTOVIRASTO

-

MIGRATIONSVERKET

-

FINNISH IMMIGRATION SERVICE

+

KAN_2

7

+

*1179907*

+

C. HÖRANDE/SAMTYCKE AV BARNET SAMT BARNETS ANDRA VÅRDNADSHAVARES
SAMTYCKE
9 Hörande av ett 12–14-årigt barn
Jag vet att det här är en ansökan om finskt medborgarskap för mig

Ort och datum

Barnets underskrift
Namnförtydligande

10 Samtycke av ett 15-17 -årigt barn
Jag samtycker till att man med den här ansökan anhåller om finskt medborgarskap för mig
Ja

Nej

Jag förstår att jag kan förlora mitt nuvarande medborgarskap när jag får finskt medborgarskap.

Ort och datum

Barnets underskrift
Namnförtydligande

11

Vårdnadshavarens/vårdnadshavarnas samtycke

Efternamn

Förnamn

Jag samtycker till att barnet får finskt medborgarskap och förstår att barnet kan förlora sitt nuvarande medborgarskap när det får
finskt medborgarskap.
Ort och datum

Underskrift

_____________________________________

_____________________________________
Namnförtydligande

Efternamn

Förnamn

Jag samtycker till att barnet får finskt medborgarskap och förstår att barnet kan förlora sitt nuvarande medborgarskap när det får
finskt medborgarskap.
Ort och datum

Underskrift

_____________________________________

_____________________________________
Namnförtydligande
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D. DATUM OCH UNDERSKRIFT
Jag ansöker om finskt medborgarskap för ett minderårigt barn och intygar med min underskrift att de uppgifter som jag angett i blanketten och
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. Enligt 33 § i medborgarskapslagen kan en person som lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter förlora sitt förvärvade finska
medborgarskap.

Ort och datum

Underskrift

_____________________________________

______________________________________________
Namnförtydligande

E. BILAGOR TILL ANSÖKAN
Visa upp de ursprungliga dokumenten som behövs som utredning då ansökan lämnas in. Medan ansökan behandlas ska du också
på begäran visa upp originaldokumenten för Migrationsverket.
Ett dokument som utfärdats av en myndighet i utlandet ska vara auktoriserat. En auktoriserad finsk- eller svenskspråkig
översättning av dokumentet ska också tillställas.
Bifoga utredningen till ansökan och kryssa för varje utredning som bifogats.

Obligatoriska bilagor:
Giltigt pass eller annan identitetshandling, om inget pass finns (punkt 2)
Intyg över språkkunskaper (punkt 7.1)
Förordnande av intressebevakare, om personen som gör ansökan är intressebevakare (punkt 5)
Obligatorisk utredning då du anhåller om avvikelse från språkkunskapsvillkoret (punkt 7.2):
Läkarintyg över orsak till avvikelse från språkkunskapsvillkoret
Fritt formulerad utredning av orsak till avvikelse från språkkunskapsvillkoret
Övriga utredningar:
Utredning av flyttning inom Finland eller till utlandet (punkt 6)

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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