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VAPAUTUMISHAKEMUKSEN KANSSAHAKIJANA OLEVAN ALLE 12-VUOTIAAN LAPSEN
LIITELOMAKE
Tämä liitelomake on tarkoitettu alle 12-vuotiaalle lapselle (kanssahakija), jolle haetaan Suomen kansalaisuudesta
vapautumista huoltajan vapautumishakemuksen (KAN_3) yhteydessä.
Kanssahakijan on oltava läsnä hakemusta jätettäessä.
Katso lomakkeen liitteeksi tarvittavat selvitykset lomakkeen E-osasta.

Annan seuraavat tiedot kanssahakijan vapautumisasian 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

B. KANSALAISUUDESTA VAPAUTUMISEEN LIITTYVÄT TIEDOT
Minkä vuoksi haluat lapsesi vapautuvan Suomen kansalaisuudesta?
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C. LAPSEN TOISEN HUOLTAJAN TIEDOT JA SUOSTUMUS
Lapsella ei ole toista huoltajaa
Toisen huoltajan suhde lapseen
Äiti
Isä
Muu, mikä/kuka

2 Lapsen toinen huoltaja
Sukunimi

Etunimet

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)

Suomalaisen henkilötunnuksen loppuosa
(jos on)

Asuinosoite
Katuosoite
Postinumero

Kaupunki

Maa

Kaupunki

Maa

Postiosoite, jos eri kuin edellä ilmoitettu
Katuosoite
Postinumero
Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Asiointikieli hakemuksen käsittelyyn liittyen
Suomi

Ruotsi

Suostun, että lapsi vapautetaan Suomen kansalaisuudesta.

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

_____________________________________

_____________________________________
Nimen selvennys
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D. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Haen vapautusta Suomen kansalaisuudesta huollossani olevalle 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.

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.
Syntymätodistus, joista myös vanhemmat ilmenevät. Syntymätodistusta ei tarvita, jos lapsen tiedot on merkitty
väestötietojärjestelmään.
Todistus vieraan valtion kansalaisuudesta (esimerkiksi jäljennös vieraan valtion voimassaolevasta passista) tai todistus
vieraan valtion kansalaisuuden hakemisesta.

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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