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KANSALAISUUSILMOITUS; NUORI HENKILÖ

Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu Suomen kansalaisuuden hakemiseksi sinulle 18-22 -vuotias, jota ei ole tuomittu
vapausrangaistukseen ja joka
olet asunut Suomessa yhteensä vähintään 10 vuotta tai
olet syntynyt Suomessa ja asunut täällä yhteensä vähintään 6 vuotta.
Jos haluat hakea Suomen kansalaisuutta myös alaikäiselle, huollossasi olevalle lapselle, on hänestä täytettävä lisäksi
liitelomake KAN6_ILM_A. Kanssahakijalla on oikeus saada kansalaisuus vain huoltajan hakemuksen yhteydessä.
Ilmoitus jätetään henkilökohtaisesti Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen. Ilmoitusta jätettäessä peritään käsittelymaksu
maksuasetuksen mukaisesti. Katso ilmoituksen liitteeksi tarvittavat selvitykset lomakkeen D-osasta.

Annan seuraavat tiedot ilmoituksen käsittelyä varten:
Ilmoitukseeni ei kuulu mukana hakevia lapsia
Haen Suomen kansalaisuutta myös kohdassa 2.3 kanssahakijaksi ilmoitetulle huollossani olevalle alaikäiselle lapselle,
josta täytän erillisen liitelomakkeen KAN6_ILM_A.
Ilmoitukseeni 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)
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Kansalaisuudeton, syy
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

Viimeinen
voimassaolopäivä

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

1.3 Yhteystiedot ilmoituksen 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
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Sähköpostiosoite

Asiointikieli ilmoituksen 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)
Syntymävaltio ja -paikkakunta
Nykyinen
kansalaisuus/kansalaisuudet
Miten ja milloin saatu?
Aikaisempi
kansalaisuus/kansalaisuudet
Miten ja milloin saatu?

Äidin tiedot
Sukunimi

Etunimet

Entiset nimet
Suomalaisen henkilötunnuksen
loppuosa (jos on)

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)
Syntymävaltio ja -paikkakunta
Nykyinen
kansalaisuus/kansalaisuudet
Miten ja milloin saatu?
Aikaisempi
kansalaisuus/kansalaisuudet
Miten ja milloin saatu?

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

.

.

Ei
Eronneet, avioeropäivä ja -valtio

.

.
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2.2 Puolisoni
Sukunimi

Etunimet

Entiset nimet
Suomalaisen henkilötunnuksen
loppuosa (jos on)

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)
Syntymävaltio ja -paikkakunta
Nykyinen
kansalaisuus/kansalaisuudet
Miten ja milloin saatu?
Aikaisempi
kansalaisuus/kansalaisuudet
Miten ja milloin saatu?

2.3 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

B. KANSALAISUUDEN SAAMISEN EDELLYTYKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT
3 Suomessa asuminen, asumisajan alkaminen ja kesto, poissaolot Suomesta
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?

Oleskelu Suomen ulkopuolella Suomeen muuttamisen jälkeen vaaditulta asumisajalta. Ilmoita tässä myös loma- yms. matkat
ulkomailla.
En ole tehnyt matkoja Suomen ulkopuolelle vaadittuna asumisaikana.
Suomeen muuttamisen jälkeen olen tehnyt matkoja tai oleskellut Suomen ulkopuolella seuraavasti:
Matkan kohde

Matkan tarkoitus

Ajankohta

Kesto

Jatka tarvittaessa erillisellä liitteellä

C. PÄIVÄYS JA HAKIJAN 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. ILMOITUKSEN LIITTEET

Esitä selvityksenä olevat asiakirjat alkuperäisenä ilmoitusta jätettäessä. Myös ilmoituksen 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 ilmoitukseen ja merkitse rasti kunkin liitteenä olevan selvityksen kohdalle.

Pakollinen liite:
Voimassaoleva passi tai muu henkilöllisyysasiakirja, jos passia ei ole (kohta 1.2)
Muut selvitykset:
Selvitys muutosta Suomessa tai ulkomailla (kohta 3)
Kanssahakijoiden liitelomake:
KAN6_ILM_A

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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