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KANSALAISUUSHAKEMUS
Tämä hakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet Suomen kansalaisuutta.
Jos haet Suomen kansalaisuutta myös alaikäisille, huollossasi oleville lapsille, on heistä täytettävä erikseen liitelomakkeet
KAN_1A, KAN_1B tai KAN_1C lapsen iän mukaan. Kanssahakijalla on oikeus saada kansalaisuus vain huoltajan
hakemuksen yhteydessä.
Kanssahakijoiden liittäminen on maksutonta kansalaisuushakemuksen käsittelyn ajan. Jos tämän jälkeen haet huollossasi
oleville lapsille kansalaisuutta, peritään hakemuksista käsittelymaksu.
Hakemus- ja mahdolliset liitelomakkeet on täytettävä huolellisesti ja allekirjoitettava. Tietojen puuttuminen viivästyttää
hakemuksen käsittelyä ja voi johtaa hakemuksen hylkäämiseen.
Hakemus jätetään henkilökohtaisesti 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 kansalaisuutta myös kohdassa 2.1 kanssahakijoiksi ilmoitetuille huollossani oleville alaikäisille lapsille,
joista täytän lasten iän mukaan erillisen liitelomakkeen KAN_1A (0-11 -vuotias), KAN_1B (12-14 -vuotias) tai KAN_1C
(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)
Kansalaisuudeton, syy
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Entinen kansalaisuus/
kansalaisuudet
Siviilisääty
Naimisissa

Naimaton

Eronnut

Leski

Avoliitto

Kahden samaa sukupuolta olevan henkilön rekisteröity parisuhde

1.2 Tiedot passista
Passi, nro
Pakolaisen matkustusasiakirja, nro
Muukalaispassi, nro
Virka- tai diplomaattipassi, nro
Muu, mikä ja nro
Myöntäjävaltio

Myöntäjäviranomainen

Myönnetty pvm

Viimeinen
voimassaolopäivä

Ei voimassaolevaa passia
Syy

Osoitan henkilöllisyyteni ja nykyisen kansalaisuuteni muulla todistuksella tai asiakirjalla
Asiakirjan nimi
Myöntäjävaltio ja -viranomainen
Myöntämispäivämäärä
Minulla ei ole mitään henkilöllisyyttäni osoittavaa todistusta tai asiakirjaa
Syy

1.3 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
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Asiointikieli hakemuksen käsittelyyn liittyen
Suomi

Ruotsi

2 Tiedot lähisukulaisistani ja perheenjäsenistäni
2.1 Lapseni
Ei lapsia

Ilmoita tässä kaikki lapsesi riippumatta siitä, haetaanko lapselle Suomen kansalaisuutta
Etunimi Sukunimi

Syntymäaika

.

.

Hakee kanssahakijana

.

.

Hakee kanssahakijana

.

.

Hakee kanssahakijana

.

.

Hakee kanssahakijana

.

.

Hakee kanssahakijana

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

2.2 Puolisoni

Ei puolisoa

Sukunimi

Etunimet

Entiset nimet
Suomalaisen henkilötunnuksen loppuosa (jos on)

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)
Syntymävaltio ja -paikkakunta
Nykyinen
kansalaisuus/kansalaisuudet
Entinen
kansalaisuus/kansalaisuudet
Asumme yhdessä

Kyllä

Ei

Puolisoni hakee Suomen kansalaisuutta

Kyllä

Ei

2.3 Omat vanhempani
Isän tiedot
Sukunimi

Etunimet

Entiset nimet
Suomalaisen henkilötunnuksen loppuosa (jos on)

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)
Elossa

En tiedä

Kuollut
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Syntymävaltio ja –paikkakunta
Nykyinen
kansalaisuus/kansalaisuudet
Entinen
kansalaisuus/kansalaisuudet
Asuuko/onko asunut Suomessa

Kyllä

Ei

Äidin tiedot
Sukunimi

Etunimet

Entiset nimet
Suomalaisen henkilötunnuksen loppuosa (jos on)

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)
Elossa

Kuollut

En tiedä

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

Kyllä

Ei

Olivatko vanhempasi avioliitossa keskenään syntyessäsi

Kyllä

Ei

En tiedä

B. KANSALAISTAMISEN YLEISIIN EDELLYTYKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT
3 Asumisaikaedellytys
3.1 Suomessa asuminen, asumisajan alkaminen ja kesto, poissaolot Suomesta (katso lisää
asumisajasta osoitteesta www.migri.fi)
Muutin Suomeen asumaan (pp.kk.vvvv)
Olen asunut Suomessa yhteensä

vuotta

Olen tehnyt muuttoilmoituksen Suomen viranomaisille kaikista muutoistani Suomessa tai Suomesta ulkomaille.
Kyllä

En

Liitä ilmoittamatta jääneistä muutoista vapaamuotoinen selvitys, josta ilmenee muuton syy, missä olet asunut ja minkä ajanjakson
olet siellä asunut.
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Asun Suomessa vakituisesti
Kyllä

Ei, asun osan vuodesta ulkomailla. Missä?
Ulkomailla asumisen tarkoitus?

Kuinka monta kuukautta vuodessa?
Loma-, työ- yms. matkat ja oleskelu Suomen ulkopuolella Suomeen muuttamisen jälkeen
En ole tehnyt matkoja enkä oleskellut Suomen ulkopuolelle vaadittuna asumisaikana.
Vaadittuna asumisaikana olen tehnyt matkoja tai oleskellut Suomen ulkopuolella seuraavasti:
(käytä tarvittaessa erillistä liitettä, jonka saat osoitteesta www. migri.fi)
Matkan kohde

Matkan tarkoitus

Ajankohta

Kesto

3.2 Poikkeaminen asumisaikaedellytyksestä
Asumisaikaedellytys täyttyy kohdallani
En ole asunut riittävän kauan Suomessa ja vetoan poikkeamisperusteeseen (valitse soveltuva poikkeamisperuste alla olevista):
Poikkeaminen erityisen syyn perusteella:
Kyllä, pyydän, että ilmoittamistani poissaoloista huolimatta saisin Suomen kansalaisuuden, koska minulla on kiinteät siteet
Suomeen laillisen ja pitkäaikaisen Suomessa asumisen perusteella, ja varsinainen asuntoni ja kotini on ollut Suomessa
viimeksi kuluneet kaksi vuotta alkaen
ja lisäksi (merkitse, mikä kohta sinuun soveltuu)
minulla on Suomessa vakinainen ja päätoiminen työpaikka, jonka hoitaminen on kohtuuttoman vaikeaa ilman Suomen
kansalaisuutta (liitteenä työnantajan selvitys)
minua on virheellisesti pidetty Suomen kansalaisena vähintään 10 vuotta, mistä on johtunut Suomen kansalaisen
oikeuksiin tai velvollisuuksiin liittyvä merkittävä seuraus (liitteenä vapaamuotoinen selvitys)
minulla on muu painava, erityinen syy (liitteenä vapaamuotoinen selvitys)

Poikkeaminen kielitaitoni perusteella:
Kyllä, minulla on kohdassa 4 tarkoitettu kielitaito (muista täyttää kohta 4) ja lisäksi minulla on kiinteät siteet Suomeen laillisen
ja pitkäaikaisen Suomessa asumisen perusteella, ja varsinainen asuntoni ja kotini on ollut Suomessa (merkitse, kumpi kohta
sinuun soveltuu)
yhtäjaksoisesti viimeksi kuluneet neljä vuotta alkaen
TAI
yhteensä kuusi vuotta, joista kaksi viimeistä vuotta keskeytyksettä alkaen
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4 Kielitaitoedellytys (katso lisää kielitaidosta osoitteesta www.migri.fi)
4.1 Kielitaidon osoittaminen
Minulla on suomen tai ruotsin kielen taito tai suomalainen tai suomenruotsalainen viittomakielentaito
KYLLÄ
Kieli
Suomi

Ruotsi

Suomalainen viittomakieli

Suomenruotsalainen viittomakieli

Osoitan kielitaitoni alle merkityllä todistuksella, jonka liitän hakemukseeni
Yleinen kielitutkintotodistus 1.1.2012 lähtien; vähintään taitotaso 3 ainakin kahdessa osakokeessa (hyväksyttävät
yhdistelmät ovat kirjoittaminen ja puhuminen; kirjoittaminen ja puheen ymmärtäminen; puhuminen ja tekstin
ymmärtäminen)
Yleinen kielitutkintotodistus ennen vuotta 2012; vähintään yleistasoarvio 3 (ennen vuotta 2002 annetussa todistuksessa
yleistason tulee olla vähintään 4)
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
Todistus suomen tai ruotsin kielellä suoritetusta ammatillisesta perustutkinnosta; laissa (630/1998) tarkoitettu tutkinto
Todistus suomen tai ruotsin kielellä suoritetusta ammattitutkinnosta tai erityisammattitutkinnosta; laissa (631/1998)
tarkoitettu tutkinto
Todistus yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritetun virkamiessuomen tai virkamiesruotsin opinnoista (sellainen
suomen tai ruotsin kielen taito, jota vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä kielialueella)
Todistus yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkintoa varten suoritetun suomen- tai ruotsinkielisen kypsyysnäytteen
hyväksymisestä
Todistus tyydyttävän tasoisesta suomalaisesta tai suomenruotsalaisesta viittomakielen taidosta
EI
Selvitän asian kohdassa 4.2.

4.2 Poikkeaminen kielitaitoedellytyksestä
Minulla ei ole vaadittavaa todistusta kielitaidosta, mutta haluan Suomen kansalaiseksi (valitse soveltuva poikkeamisperuste alla
olevista).
Minulla on Suomessa vakinainen ja päätoiminen työpaikka, jonka hoitaminen on kohtuuttoman vaikeaa ilman Suomen
kansalaisuutta (liitteenä työnantajan selvitys)
Minulla on aisti- tai puhevamma enkä siksi pysty täyttämään vaadittua kielitaitoedellytystä (liitteenä lääkärintodistus)
En pysty terveydentilani vuoksi täyttämään kielitaitoedellytystä (liitteenä lääkärintodistus)
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/ruotsinkielen ymmärtämisen ja puhumisen alkeet (liitteenä suomen tai
ruotsin kielen opettajan antama todistus alkeistason suomen tai ruotsin kielitaidosta tai todistukset kaikista suomen tai ruotsin kielen
opinnoista, joihin olet osallistunut)
Olen luku- ja kirjoitustaidoton, mutta puhun ja ymmärrän suomea/ruotsia (alkeet) tai olen osallistunut säännöllisesti
suomen/ruotsin kielen opintoihin (liitteenä sinua opettaneen suomen tai ruotsin kielen opettajan antama todistus luku- ja kirjoitustaidottomuudesta ja alkeistason suomen tai ruotsin kielitaidosta sekä todistukset kaikista suomen tai ruotsin kielen opinnoista, joihin
olet osallistunut)
Minulla on muu erittäin painava syy (liitteenä vapaamuotoinen selvitys)
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5 Nuhteettomuusedellytys
Maahanmuuttovirasto hankkii hakijaa koskevat sakko- ja rikosrekisteritiedot.
Tiedän, että syyllistyminen ennen päätöksentekoa muuhun kuin rikesakolla rangaistavaan tekoon tai lähestymiskieltoon
määrääminen voi vaikuttaa hakemuksen ratkaisuun.
Olen syyllistynyt muuhun kuin rikesakolla rangaistavaan tekoon Suomessa
Ei

Kyllä

Minut on määrätty Suomessa lähestymiskieltoon
Ei

Kyllä

Minut on tuomittu rangaistukseen Suomen ulkopuolella
Ei

Kyllä

Mikä teko ja rangaistus?
Missä maassa?

Suostun, että Maahanmuuttovirasto hankkii rikosrekisteriotetta vastaavan
selvityksen ulkomailta
Kyllä

Ei

Miksi ei?

6 Maksuvelvoitteiden suorittaminen: Verot, maksut, maksuvelvoitteet, elatusvelvollisuus, sakot
Maahanmuuttovirasto hankkii hakijaa koskevat ulosottorekisteritiedot.
Minulla on julkisoikeudellisia tai elatusvelvollisuuteen perustuvia maksuja suorittamatta?
Ei

Kyllä

Mitä maksuja ja kuinka paljon?
Onko maksusuunnitelma tehty?
Ei

Kyllä, jäljennös hakemuksen liitteenä
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7 Toimeentulolähteeni Suomessa vaadittavalta asumisajalta
7.1 Nykyinen toimeentulolähde ja sen osoittaminen
Toimeentuloni Suomessa perustuu tällä hetkellä:
Ansiotyöhöni. Työnantajan nimi ja yhteystiedot
Työsuhde alkoi (pvm)
Liitän ansiotyöstä seuraavat selvitykset:
Työsopimukseni ja palkkatodistukseni, josta ilmenee palkkakertymä kuluvalta ja edelliseltä vuodelta
Yritystoimintaani. Yrityksen nimi ja y-tunnus
Yritystoiminta alkoi (pvm)
Liitän yritystoiminnastani seuraavat selvitykset:
Yritykseni kaupparekisteriote (ote korkeintaan 6 kuukautta vanha)
Yritykseni edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase
Tilitoimiston antama selvitys maksetuista palkoista/yksityisotoista
Saamiini Kansaneläkelaitoksen (KELA:n) myöntämiin etuuksiin. Ilmoita alla etuuslaji.
Maahanmuuttovirasto saa tiedot etuuden myöntäjältä.
Äitiys- tai vanhempainraha

Kotihoidon tuki

Opintotuki

Työmarkkinatuki

Asumistuki

Lapsilisä

Elatustuki

Eläke

Saamaani toimeentulotukeen.
Liitän toimeentulotuesta seuraavan selvityksen:
Toimeentulotuen viimeisin maksupäätös
Saamaani muuhun tukeen (esimerkiksi ansiosidonnainen päiväraha)
Liitän tuesta seuraavan selvityksen:
Tuen viimeisin maksupäätös
Eläkkeeseeni (muu kuin KELA:n myöntämä).
Liitän selvityksenä eläkkeestä:
Eläkepäätös
Perheenjäseneni ansio- tai yritystuloihin, mihin?
Liitän perheenjäseneni ansiotyöstä seuraavat selvitykset:
Palkkatodistus josta ilmenee palkkakertymä kuluvalta ja edelliseltä vuodelta
Liitän perheenjäseneni yritystoiminnasta seuraavat selvitykset:
Yrityksen kaupparekisteriote (ote korkeintaan 6 kuukautta vanha)
Yrityksen edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase
Tilitoimiston antama selvitys maksetuista palkoista/yksityisotoista
Minun tai perheenjäseneni muihin tuloihin (esimerkiksi varallisuuteen tai ulkomailta saatuihin tuloihin), mihin?
Liitän tuloista seuraavat selvitykset:
Mitkä?
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7.2 Aikaisempi toimeentulolähde ja sen osoittaminen

Täytä tämä kohta, jos nykyinen toimeentulolähteesi ei kata koko vaadittua asumisaikaa. Jos esimerkiksi työnantajia on
ollut enemmän kuin yksi, ilmoita vastaavat tiedot muista työnantajista erillisessä liitteessä.

Aikaisempi toimeentuloni Suomessa perustui:
Ansiotyöhöni. Työnantajan nimi ja yhteystiedot
Työsuhde alkoi (pvm)
Työsuhde päättyi (pvm)
Maahanmuuttovirasto saa verottajalta tiedot verotettavista ansiotuloista.

Yritystoimintaani. Yrityksen nimi ja y-tunnus
Yritystoiminta alkoi (pvm)
Yritystoiminta päättyi (pvm)
Liitän yritystoiminnastani seuraavat selvitykset:
Yrityksen tuloslaskelma ja tase
Tilitoimiston antama selvitys maksetuista palkoista/yksityisotoista
Saamiini Kansaneläkelaitoksen (KELA:n) myöntämiin etuuksiin. Ilmoita alla etuuslaji. Maahanmuuttovirasto saa tiedot
etuuden myöntäjältä.
Äitiys- tai vanhempainraha

Kotihoidon tuki

Opintotuki

Työmarkkinatuki

Asumistuki

Lapsilisä

Elatustuki

Eläke

Saamaani toimeentulotukeen.
Liitän toimeentulotuesta seuraavan selvityksen:
Toimeentulotuen viimeisin maksupäätös
Saamaani muuhun tukeen (esimerkiksi ansiosidonnainen päiväraha)
Liitän tuesta seuraavan selvityksen:
Tuen viimeisin maksupäätös
Eläkkeeseeni (muu kuin KELA:n myöntämä).
Liitän selvityksenä eläkkeestä:
Eläkepäätös
Perheenjäseneni ansio- tai yritystuloihin, mihin?
Maahanmuuttovirasto saa verottajalta tiedot verotettavista ansiotuloista.
Liitän perheenjäseneni yritystoiminnasta seuraavat selvitykset:
Yrityksen tuloslaskelma ja tase
Tilitoimiston antama selvitys maksetuista palkoista/yksityisotoista
Minun tai perheenjäseneni muihin tuloihin (esimerkiksi varallisuuteen tai ulkomailta saatuihin tuloihin), mihin?
Liitän tuloista seuraavat selvitykset:
Mitkä?
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C. 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 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
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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.

Kaikille pakolliset selvitykset:
Voimassaoleva passi tai muu henkilöllisyysasiakirja, jos passia ei ole (kohta 1.2)
Todistus kielitaidosta (kohta 4.1)
Selvitys nykyisestä ja aikaisemmasta toimeentulosta (kohta 7). Tietoja, jotka Maahanmuuttovirasto saa verottajalta tai etuuden
myöntäjältä, ei tarvitse selvittää liitteellä.
Pakollinen selvitys, kun vetoat poikkeamiseen asumisaikavaatimuksesta (kohta 3.2):
Työnantajan antama selvitys asumisaikavaatimuksesta poikkeamiseksi
Oma vapaamuotoinen selvitys asumisaikavaatimuksesta poikkeamiseksi
Pakollinen selvitys, kun vetoat poikkeamiseen kielitaitovaatimuksesta (kohta 4.2):
Työnantajan antama selvitys kielitaitoedellytyksestä poikkeamiseksi
Oma vapaamuotoinen selvitys kielitaitoedellytyksestä poikkeamiseksi
Lääkärintodistus kielitaitoedellytyksestä poikkeamiseksi
Todistus alkeistason suomen/ruotsin kielitaidosta
Todistus säännöllisestä osallistumisesta suomen/ruotsin kielen opintoihin
Todistus luku- ja kirjoitustaidottomuudesta

Muut selvitykset:
Jatkoselvitys lapsista (kohta 2.1)
Jatkoselvitys matkoista (kohta 3.1)
Selvitys muutosta Suomessa tai ulkomailla (kohta 3.1)
Maksusuunnitelma (kohta 6)
Jatkoselvitys aikaisemmista toimeentulolähteistä (kohta 7.2)
Kanssahakijoiden liitelomakkeet:
KAN 1 A

kpl

KAN 1 B

kpl

KAN 1 C

kpl
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MIGRATIONSVERKET
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FINNISH IMMIGRATION SERVICE
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