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Hallituksen esitys Eduskunnalle kansalaisuudesta teh-
dyn eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja 
kansalaisuudettomuuden vähentämisestä tehtyyn yleisso-
pimukseen liittymisestä sekä laeiksi niiden lainsäädännön 
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hy-

väksyisi Strasbourgissa marraskuussa 1997 
tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen kan-
salaisuudesta (kansalaisuusyleissopimus) ja 
hyväksyisi liittymisen New Yorkissa elo-
kuussa 1961 tehtyyn yleissopimukseen kan-
salaisuudettomuuden vähentämisestä sekä 
antaisi suostumuksensa eräiden kansalai-
suusyleissopimuksen nojalla annettavien va-
raumien tekemiseen. 

Kansalaisuusyleissopimuksessa määritel-
lään kansalaisuutta koskevat periaatteet ja 
määräykset sekä monikansalaisten asevelvol-
lisuutta koskevat määräykset. Johtavia peri-
aatteita ovat jokaisen oikeus kansalaisuuteen 
ja kansalaisuudettomuuden välttäminen. 
Yleissopimus sisältää syrjinnän kiellon. 
Yleissopimuksessa on myös määräyksiä kan-
salaisuuden saamisesta, menettämisestä, ta-
kaisin saamisesta, monikansalaisuudesta ja 
kansalaisuuteen liittyvistä menettelyistä.   

Sopimusvaltioiden on kansalaisuudetto-
muuden vähentämisestä tehdyn yleissopi-
muksen mukaan pääsääntöisesti annettava 
kansalaisuus alueellaan syntyneelle henkilöl-
le, joka ei saa muun valtion kansalaisuutta. 
Sopimusvaltion on annettava kansalaisuus 
myös kysymyksessä olevan valtion kansalai-
sen lapselle, joka ei saa muun valtion kansa-
laisuutta. Kansalaisuuden menettäminen tai 
kansalaisuudesta luopuminen ei saa pääsään-
töisesti johtaa siihen, että henkilöstä tulisi 
kansalaisuudeton. Yleissopimus sisältää kiel-
lon kansalaisuuden pois ottamisesta henkilöl-

tä tai henkilöryhmältä rodun, etnisen, uskon-
nollisen tai poliittisen syyn perusteella. Li-
säksi yleissopimus sisältää alueluovutustilan-
teita, yleissopimuksen eräiden määräysten 
takautuvaa soveltamista sekä sen tulkintaa tai 
soveltamista koskevien erimielisyyksien rat-
kaisumenettelyä koskevia määräyksiä. 

Vuonna 2003 voimaan tulleen kansalai-
suuslain säännökset vastaavat sekä kansalai-
suusyleissopimuksessa että kansalaisuudet-
tomuuden vähentämisestä tehdyssä yleisso-
pimuksessa olevia määräyksiä.  

Kansalaisuusyleissopimus tuli kansainväli-
sesti voimaan maaliskuussa 2000. Suomen 
osalta sopimus tulee voimaan seuraavan 
kuukauden ensimmäisenä päivänä, kun on 
kulunut kolme kuukautta päivästä, jolloin 
Suomi on tallettanut hyväksymiskirjansa Eu-
roopan neuvoston pääsihteerin huostaan. 
Yleissopimus kansalaisuudettomuuden vä-
hentämisestä tuli kansainvälisesti voimaan 
joulukuussa 1975. Suomen osalta yleissopi-
mus tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenen-
tenä päivänä liittymiskirjan tallettamisesta 
Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin 
huostaan.  

Esitykseen sisältyvät lakiehdotukset sopi-
musten lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta. Ne ovat tar-
koitetut tulemaan voimaan tasavallan presi-
dentin asetuksilla säädettävinä ajankohtina 
samanaikaisesti kyseessä olevien sopimusten 
voimaantulon kanssa. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT

1  Johdanto 

Esityksen tarkoituksena on saattaa Stras-
bourgissa 6 päivänä marraskuuta 1997 tehty 
eurooppalainen yleissopimus kansalaisuudes-
ta, jäljempänä kansalaisuusyleissopimus, ja 
New Yorkissa 30 päivänä elokuuta 1961 teh-
ty yleissopimus kansalaisuudettomuuden vä-
hentämisestä voimaan Suomessa. 

Kansalaisuusyleissopimus sisältää kansa-
laisuutta koskevia periaatteita ja määräyksiä 
sekä monikansalaisten asevelvollisuutta kos-
kevia määräyksiä. Kansalaisuudettomuuden 
vähentämisestä tehdyssä yleissopimuksessa 
on tärkeänä periaatteena jokaisen oikeus kan-
salaisuuteen ja kansalaisuudettomuuden vält-
täminen. 

Kansalaisuusyleissopimuksen sopimuspuo-
lia ovat Alankomaat, Albania, Bulgaria, Is-
lanti, Itävalta, Makedonia, Moldova, Portu-
gali, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, 
Tanska, Tsekin tasavalta, Ukraina ja Unkari. 
Kansalaisuudettomuuden vähentämisestä 
tehdyn yleissopimuksen sopimuspuolia ovat 
Alankomaat, Albania, Armenia, Australia, 
Azerbaidzhan, Bolivia, Bosnia-Hertsegovina, 
Costa Rica, Guatemala, Irlanti, Itävalta, Ka-
nada, Kiribati, Latvia, Lesotho, Liberia, Li-
bya, Niger, Norja, Romania, Ruanda, Ruotsi, 
Saksa, Senegal, Slovakia, Swasimaa, Tanska, 
Tshad, Tsekin tasavalta, Tunisia, Uruguay, 
Uusi-Seelanti ja Yhdistynyt Kuningaskunta. 
Kansalaisuusyleissopimus on tullut kansain-
välisesti voimaan 1 päivänä maaliskuuta 
2000 ja yleissopimus kansalaisuudettomuu-
den vähentämisestä 13 päivänä joulukuuta 
1975. 

Yleissopimukset ovat tämän esityksen liit-
teenä.  
 
2  Nykyti la  

2.1 Kansainvälinen kehitys 

Yhdistyneet Kansakunnat on useissa yhte-
yksissä pyrkinyt edistämään yksilön oikeutta 
kansalaisuuteen ja vähentämään kansalaisuu-
dettomuustapauksia. Vuoden 1948 ihmisoi-

keuksien yleismaailmallisen julistuksen mu-
kaan jokaisella on oikeus kansalaisuuteen, 
eikä keneltäkään saa mielivaltaisesti riistää 
kansalaisuutta eikä evätä oikeutta kansalai-
suuden vaihtamiseen. Useat ihmisoikeusso-
pimukset, joiden sopimuspuolena Suomikin 
on, sisältävät kansalaisuutta koskevia määrä-
yksiä. Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oike-
uksia koskevan kansainvälisen yleissopimuk-
sen (SopS 7-8/1976) mukaan jokaisella lap-
sella on oikeus saada kansalaisuus. Tätä peri-
aatetta korostetaan myös lapsen oikeuksia 
koskevassa yleissopimuksessa (SopS 59-
60/1991). Kaikkinaisen naisten syrjinnän 
poistamista koskevassa yleissopimuksessa 
(SopS 67-68/1986) määrätään, että sopimus-
valtioiden tulee myöntää naisille yhtäläiset 
oikeudet kuin miehille saada, muuttaa ja säi-
lyttää kansalaisuutensa. Erityisesti niiden tu-
lee varmistaa, ettei avioliitto ulkomaalaisen 
kanssa eikä aviomiehen kansalaisuuden 
muuttuminen avioliiton aikana automaatti-
sesti muuta vaimon kansalaisuutta, tee hänes-
tä valtiotonta tai pakota häntä vastaanotta-
maan miehensä kansalaisuutta. Sopimusval-
tioiden tulee myöntää naisille yhtäläiset oi-
keudet kuin miehille heidän lastensa kansa-
laisuuteen nähden. Myös yleissopimuksessa 
avioliitossa olevan naisen kansalaisuudesta 
(SopS 32/1968) tavoitellaan naisten ja mies-
ten tasa-arvoisuutta kansalaisuusasioissa. 
Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista kos-
kevassa yleissopimuksessa (SopS 37/1970) 
sopimusvaltiot ovat sitoutuneet takaamaan 
kaikille rotuun, ihonväriin tai kansalliseen tai 
etniseen alkuperään katsomatta oikeuden 
kansalaisuuteen. Suomen, Islannin, Norjan, 
Ruotsin ja Tanskan välillä on lisäksi tehty 
pohjoismainen sopimus eräiden kansalaisuut-
ta koskevien määräysten voimaansaattami-
sesta, jäljempänä Pohjoismainen kansalai-
suussopimus (SopS 61/2003). Yleissopimus 
kansalaisuudettomuuden vähentämisestä teh-
tiin New Yorkissa 30 päivänä elokuuta 1961. 
Euroopan neuvoston ministerikomitean si-
jaiskokous hyväksyi 14 päivänä toukokuuta 
1997 eurooppalaisen yleissopimuksen kansa-
laisuudesta. Yleissopimus avattiin allekirjoi-
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tettavaksi ministerikomitean 101. istunnossa 
6 päivänä marraskuuta 1997.  

 
2.2 Suomen lainsäädäntö 

Kansalaisuutta koskevista asioista sääde-
tään perustuslaissa, kansalaisuuslaissa 
(359/2003) ja valtioneuvoston asetuksessa 
kansalaisuudesta (799/2004). Perustuslain 5 
§:n mukaan Suomen kansalaisuus saadaan 
syntymän ja vanhempien kansalaisuuden pe-
rusteella sen mukaan kuin lailla tarkemmin 
säädetään. Kansalaisuus voidaan myöntää 
laissa säädetyin edellytyksin myös ilmoituk-
sen tai hakemuksen perusteella. Suomen kan-
salaisuudesta voidaan vapauttaa vain laissa 
säädetyillä perusteilla ja sillä edellytyksellä, 
että henkilöllä on tai hän saa toisen valtion 
kansalaisuuden. Suomen kansalaisuuslaissa 
noudatetaan periytymisperiaatetta (jus san-
guinis), jota kansalaisuudettomuustapausten 
välttämiseksi täydentää syntymämaaperiaate 
(jus soli). 

Suomessa harkittiin kansalaisuusyleisso-
pimuksen hyväksymistä vuonna 1997. Tuol-
loin katsottiin, että sopimuksen hyväksymi-
nen olisi vaatinut varaumien tekemistä tiet-
tyihin sopimuksen artikloihin. Vuonna 1997 
Suomessa oli voimassa kansalaisuuslaki 
(401/1968, muut. 584/1984 ja 155/1995). 
Toimivalta kansalaisuushakemusten ratkai-
semisessa oli hallitusmuodon (94/1919) 31 
§:n mukaan tasavallan presidentillä. Kansa-
laisuusilmoitukset ratkaisi Ulkomaalaisviras-
to. Sopimuksen hyväksyminen olisi edellyt-
tänyt varaumien tekemistä 6 artiklan 1 a kap-
paleeseen, 7 artiklan 2 kappaleeseen ja 12 ar-
tiklaan. Tuolloin voimassa olleen kansalai-
suuslainsäädännön mukaan Suomen kansa-
laisen miehen avioliiton ulkopuolella synty-
nyt lapsi sai Suomen kansalaisuuden joko 
vanhempiensa myöhemmin solmiman avio-
liiton perusteella tai ilmoitusmenettelyllä. 
Pelkkä isyyden vahvistaminen ei riittänyt 
Suomen kansalaisuuden saamiseen. Va-
rauman tarve poistui tältä osin nykyisen kan-
salaisuuslain voimaantulon yhteydessä. Kan-
salaisuuslain 9 §:n 1 momentin 2 b kohdan 
mukaan Suomessa avioliiton ulkopuolella 
syntyvä Suomen kansalaisen miehen lapsi 
saa Suomen kansalaisuuden isyyden vahvis-
tamisen perusteella. Toinen varauman tarve 

liittyi sopimuksen 7 artiklan 2 kappaleeseen. 
Lapsi saattoi aikaisemman kansalaisuuslain-
säädännön nojalla menettää tietyissä tilan-
teissa Suomen kansalaisuutensa hänen van-
hempansa saadessa vieraan valtion kansalai-
suuden, jos hänelle ei jäänyt huoltajaa, joka 
on Suomen kansalainen. Merkitystä Suomen 
kansalaisuuden menettämisen kannalta oli 
lapsen huoltosuhteella, ei sinänsä vanhem-
muudella. Mahdollisen varauman tarve on 
poistunut uuden kansalaisuuslain myötä. 
Kolmas selkeä varauman tarve liittyi aikai-
semmin muutoksenhakuoikeuden puuttumi-
seen kansalaisuusasioissa. Tasavallan presi-
dentin päätökseen ei saanut hakea muutosta. 
Kansalaisuuspäätöksiin tuli muutoksenhaku-
oikeus 15 päivästä elokuuta 1998 lukien, kun 
kansalaisuuslain muutos (481/1998) tuli 
voimaan. Samassa yhteydessä toimivalta 
kansalaisuusasioissa siirtyi kokonaisuudes-
saan Ulkomaalaisvirastolle. 

Suomen kansalaisuuden on 1 päivästä hei-
näkuuta 1968 lukien saanut syntyessään Suo-
messa syntyvä lapsi, jos hän ei syntyessään 
saa vieraan valtion kansalaisuutta. Periyty-
misperiaatetta täydentävä syntymämaaperiaa-
te oli mainittu jo kumotun kansalaisuuslain 
(401/1968) 1 §:n 1 momentin 4 kohdassa ja 
se on mainittu nykyisen kansalaisuuslain 9 
§:n 1 momentin 4 kohdassa. Tältä osin liit-
tymiseen kansalaisuudettomuuden vähentä-
misestä tehtyyn yleissopimukseen ei ole ollut 
estettä. Sen sijaan sopimukseen liittyminen 
olisi edellyttänyt aikaisemmin muutosta kan-
salaisuuslakiin Suomen kansalaisen miehen 
avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen 
osalta. Suomen kansalaisen miehen ulko-
mailla avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi 
ei saanut Suomen kansalaisuutta muutoin 
kuin vanhempiensa myöhemmin solmiman 
avioliiton perusteella tai ilmoitusmenettelyl-
lä. Suomen lainsäädäntö ei aukottomasti 
taannut kansalaisuuden myöntämistä lapselle, 
joka ei voinut saada syntymävaltionsa kansa-
laisuutta ja jäi täten kansalaisuudettomaksi. 
Näin ollen Suomen aikaisempi kansalaisuus-
lainsäädäntö oli ristiriidassa sopimuksen 
määräysten kanssa. Ristiriita on poistunut 
nykyisen kansalaisuuslain myötä.  

Suomen voimassa oleva kansalaisuuslain-
säädäntö vastaa kansalaisuusyleissopimuk-
sessa ja kansalaisuudettomuuden vähentämi-
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sestä tehdyssä yleissopimuksessa olevia mää-
räyksiä.  

Kansalaisuusyleissopimus sisältää asevel-
vollisuuden suorittamista koskevia määräyk-
siä. Suomessa asevelvollisuuden suorittami-
sesta ja siitä vapauttamisesta säädetään ase-
velvollisuuslaissa (452/1950). Hallitus on an-
tanut eduskunnalle esityksen uudeksi asevel-
vollisuuslaiksi (HE 37/2007 vp). Sekä voi-
massa olevassa asevelvollisuuslaissa että la-
kiehdotuksessa on säännös, jonka mukaan 
asevelvollisuudesta on asevelvollisuuslaissa 
säädetyn lisäksi voimassa, mitä Suomea vel-
voittavista kansainvälisistä sopimuksista joh-
tuu.  

 
3  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

3.1 Tavoitteet 

Esityksen tavoitteena on, että Suomi hy-
väksyy kansalaisuusyleissopimuksen ja liit-
tyy kansalaisuudettomuuden vähentämisestä 
tehtyyn yleissopimukseen. Ensiksi mainitun 
yleissopimuksen hyväksymiskirjat talletetaan 
Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan ja 
jälkimmäisen liittymiskirjat Yhdistyneiden 
Kansakuntien pääsihteerin huostaan. 

Kansalaisuusyleissopimukseen liittyvän 
valtion osalta sopimus tulee voimaan seuraa-
van kuukauden ensimmäisenä päivänä, kun 
on kulunut kolme kuukautta päivästä, jolloin 
Suomi on tallettanut hyväksymiskirjansa Eu-
roopan neuvoston pääsihteerin huostaan. 
Kansalaisuudettomuuden vähentämisestä teh-
ty yleissopimus tulee siihen liittyvän valtion 
osalta voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä 
päivänä liittymiskirjan tallettamisesta Yhdis-
tyneiden Kansakuntien pääsihteerin huos-
taan. 

Esitykseen sisältyvät lakiehdotukset sopi-
musten lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta on tarkoitettu 
tulemaan voimaan samanaikaisesti kyseessä 
olevan sopimuksen kanssa.  

 
3.2 Keskeiset ehdotukset 

Kansalaisuusyleissopimuksen tarkoitukse-
na on edistää kansalaisuutta koskevien oike-
usperiaatteiden asteittaista kehitystä ja niiden 

saattamista osaksi valtionsisäistä lainsäädän-
töä. Pyrkimyksenä on luoda puitteet hyvälle 
hallinnolle kansalaisuusasioissa. Sopimuk-
sessa korostetaan jokaisen oikeutta kansalai-
suuteen ja kielletään kansalaisuuden mieli-
valtainen pois ottaminen. Sopimus sisältää 
syrjinnän kiellon. Yksi sopimuksen keskeisiä 
periaatteita on kansalaisuudettomuuden es-
täminen ja vähentäminen.  

Kansalaisuudettomuuden vähentämisestä 
tehdyn yleissopimuksen tarkoituksena on tur-
vata kaikille henkilöille jonkin valtion kansa-
laisuus. Sopimusvaltion on pääsääntöisesti 
annettava kansalaisuus alueellaan syntyneelle 
henkilölle ja kansalaisensa muuallakin syn-
tyneelle lapselle, mikäli hän muuten jäisi 
kansalaisuudettomaksi. Yleissopimuksella 
pyritään myös estämään se, että henkilö tulisi 
kansalaisuudettomaksi, jos hän siviilisäädyn 
tai siviiliaseman muuttumisen tai muun sei-
kan johdosta menettää sopimusvaltion kansa-
laisuuden. Henkilöä ei tule vapauttaa oman 
ilmoituksensa perusteella tai vastoin tahtoaan 
sopimusvaltion kansalaisuudesta, mikäli seu-
rauksena olisi kansalaisuudettomuus. Kansa-
laisuutta ei saa ottaa pois rodun, etnisen, us-
konnollisen tai poliittisen syyn perusteella. 
Sopimusvaltioiden tulee huolehtia myös val-
tioseuraantotapauksissa tai muutoin vastaan-
ottaessaan tai luovuttaessaan aluetta siitä, ett-
eivät alueen kansalaiset jää kansalaisuudet-
tomiksi.  

 
4  Esityksen vaikutukset  

Molemmat yleissopimukset sisältävät pää-
osin määräyksiä asioista, joista on Suomessa 
säädetty kansalaisuuslaissa. Määräykset si-
sältävät kansalaisuuden saamiseen ja sen 
menettämiseen liittyviä periaatteita ja menet-
telytapoja.  

Hallituksen esityksessä kansalaisuuslaiksi 
(HE 235/2002 vp) todetaan, että esityksen 
hyväksyminen mahdollistaisi Suomen osalta 
eurooppalaisen kansalaisuusyleissopimuksen 
hyväksymisen ja liittymisen kansalaisuudet-
tomuuden vähentämisestä tehtyyn yleissopi-
mukseen ilman varaumia. Yleissopimusten 
hyväksyminen ei edellytä kansalaisuuslain 
muutoksia. Yleissopimuksiin sisältyvästä 
syrjinnän kiellosta säädetään Suomessa pe-
rustuslain 6 §:ssä. Yleissopimukset eivät vai-
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kuta viranomaisten toimintaan eivätkä aiheu-
ta lisäkustannuksia.  

Sekä voimassa olevassa asevelvollisuus-
laissa että ehdotuksessa uudeksi asevelvolli-
suuslaiksi on säännös, jonka mukaan asevel-
vollisuudesta on asevelvollisuuslaissa sääde-
tyn lisäksi voimassa, mitä Suomea velvoitta-
vista kansainvälisistä sopimuksista johtuu. 
Suomen liityttyä tässä tarkoitettuihin sopi-
muksiin sopimusten määräykset täydentävät 
Suomen asevelvollisuuslainsäädäntöä sopi-
musvaltioiden kansalaisten asevelvollisuuden 
osalta.  

Kansalaisuusyleissopimuksen hyväksymi-
nen vähentäisi jonkin verran varusmiespalve-
luksesta vapautumista koskevien hakemusten 
määrää, koska nykyistä suurempi osa asevel-
vollisista vapautettaisiin varusmiespalveluk-
sen suorittamisesta suoraan kansalaisuus-
yleissopimuksen perusteella. Ulkomaalaisvi-
rasto on vuosittain määrittänyt Pääesikunnan 
pyynnöstä noin 100 asevelvollisuusikäisen 
henkilön kansalaisuusaseman. Sopimuksiin 
liittymisellä ei olisi merkittävää vaikutusta 
Ulkomaalaisvirastossa tehtävien kansalai-
suusaseman määrittämisten määrään. 

 
 
Taulukko: Varusmiespalveluksesta vapautumista koskevien hakemusten määrä 
 
2002 2003 2004 2005 2006 
223 261 352 400 442 
     
 
Taulukko: Kansalaisuusaseman määrittämiset Ulkomaalaisvirastossa (kpl) 
 
2002 2003 2004 2005 2006 
2548 1378 990 987 1348 
 
 
5  Asian valmistelu 

Euroopan neuvosto hyväksyi kansalaisuus-
yleissopimuksen 6 päivänä marraskuuta 
1997. Suomi oli yksi sopimuksen tuolloin al-
lekirjoittaneista valtioista. Yleissopimuksen 
sopimuspuolina on 16 valtiota: Alankomaat, 
Albania, Bulgaria, Islanti, Itävalta, Makedo-
nia, Moldova, Portugali, Romania, Ruotsi, 
Saksa, Slovakia, Tanska, Tsekin tasavalta, 
Ukraina ja Unkari.  

Suomi osallistui Genevessä vuonna 1959 
pidettyyn yleissopimusta kansalaisuudetto-
muuden vähentämisestä valmistelleeseen 
konferenssiin huomioitsijana. New Yorkissa 
järjestetyssä jatkokonferenssissa Suomella 
oli täysivaltainen edustaja. Yhdistyneiden 
Kansakuntien yleiskokous hyväksyi yleisso-
pimuksen kansalaisuudettomuuden vähentä-
misestä 30 päivänä elokuuta 1961. Yleisso-
pimuksen sopimuspuolina on 33 valtiota: 
Alankomaat, Albania, Armenia, Australia, 
Azerbaidzhan, Bolivia, Bosnia- Hertsegovi-
na, Costa Rica, Guatemala, Irlanti, Itävalta, 
Kanada, Kiribati, Latvia, Lesotho, Liberia, 

Libya, Niger, Norja, Romania, Ruanda, 
Ruotsi, Saksa, Senegal, Slovakia, Swasimaa, 
Tanska, Tshad, Tsekin tasavalta, Tunisia, 
Uruguay, Uusi-Seelanti ja Yhdistynyt Ku-
ningaskunta. 

Hallituksen esitys on valmisteltu sisäasi-
ainministeriössä. Siitä ovat antaneet lausun-
tonsa oikeusministeriö, ulkoasiainministeriö, 
puolustusministeriö, työministeriö, valtiova-
rainministeriö ja Ulkomaalaisvirasto. 

 
6  Muita es i tykseen vaikuttavia 

seikkoja 

Hallituksen esitys uudeksi asevelvollisuus-
laiksi (HE 37/2007 vp) annettiin eduskunnal-
le 15 päivänä kesäkuuta 2007. Esityksessä 
ehdotetaan säädettäväksi asevelvollisuuslaki, 
joka korvaisi vuoden 1950 asevelvollisuus-
lain. Asevelvollisuuslain uudistuksen tavoit-
teena on saattaa asevelvollisuuslaki perustus-
lain vaatimukset täyttäväksi ja myös muutoin 
entistä ajanmukaisemmaksi ja toimivammak-
si. Ulkosuomalaisten ja toisen valtion kansa-
laisten asevelvollisuusasioihin ehdotetaan 
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nykyistä joustavampia menettelytapoja. Ul-
komailla asuva ei olisi velvollinen tulemaan 
kutsuntaan henkilökohtaisesti, vaan hän voisi 
hoitaa asian lähettämällä kirjallisen selvityk-
sen palveluskelpoisuudestaan. Ulkomailla 
pitkään asunut, jolla olisi lisäksi muun valti-
on kansalaisuus, ei olisi velvollinen tulemaan 
kutsuntaan, eikä palvelukseen rauhan aikana. 
Käytössä olisi myös mahdollisuus myöntää 
vapautus hakemuksesta, kuten nykyisinkin. 
Lakiehdotuksessa on säännös, jonka mukaan 
asevelvollisuuden suorittamisesta on lisäksi 
voimassa, mitä siitä Suomea velvoittavissa 
kansainvälisissä sopimuksissa määrätään. 
Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan, että 
Suomi tekisi eurooppalaiseen yleissopimuk-
seen kansalaisuudesta varaumia ja antaisi se-
lityksen, joiden sisältö on kytketty tiettyihin 

asevelvollisuuslakiehdotuksen sisältämiin 
säännöksiin. On siksi tärkeää, että tätä halli-
tuksen esitystä ei hyväksytä aikaisemmin 
kuin asevelvollisuuslakia koskeva esitys.  

Siviilipalveluksesta säädetään siviilipalve-
luslaissa (1723/1991). Laissa on säännökset 
siviilipalveluksesta vapauttamisesta ulko-
maan kansalaisuuden perusteella. Myös sivii-
lipalveluslain uudistaminen on vireillä. Sivii-
lipalveluslakityöryhmä antoi mietintönsä 16 
päivänä lokakuuta 2006. Työryhmän ehdo-
tukset ovat monikansalaisten siviilipalveluk-
sen suorittamista koskevien säännösten osalta 
samankaltaisia kuin asevelvollisuuslakiin eh-
dotetun muutokset. Hallituksen esitys siviili-
palveluslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi la-
eiksi (HE 140/2007 vp) annettiin eduskun-
nalle 24 päivänä lokakuuta 2007. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Yleissopimusten s isäl tö  ja  suhde 
Suomen lainsäädäntöön 

1.1 Eurooppalainen yleissopimus kansa-
laisuudesta 

Eurooppalainen yleissopimus kansalaisuu-
desta on jaettu kymmeneen lukuun: I luku 
Yleiset asiat (artikla 1-2), II luku Kansalai-
suutta koskevat yleiset periaatteet (artikla 3-
5), III luku Kansalaisuutta koskevat määrä-
ykset (artikla 6-9), IV luku Kansalaisuuteen 
liittyvät menettelyt (artikla 10-13), V luku 
Monikansalaisuus (artikla 14-17), VI luku 
Valtioseuraanto ja kansalaisuus (artikla 18-
20), VII luku Asevelvollisuus monikansalai-
suustapauksissa (artikla 21-22), VIII luku 
Sopimusvaltioiden välinen yhteistyö (artikla 
23-24), IX luku Yleissopimuksen soveltami-
nen (artikla 25-26) ja X luku Loppumääräyk-
set (artikla 27-32). 

 
I luku 

Yleiset asiat 

1 artikla. Yleissopimuksen tavoite. Artik-
lassa todetaan, että sopimuksessa asetetaan 
luonnollisten henkilöiden kansalaisuutta kos-
kevat periaatteet ja määräykset, samoin kuin 
monikansalaisten asevelvollisuutta koskevat 
määräykset, joiden kanssa kansallisten lain-
säädäntöjen tulee olla yhdenmukaisia.  

2 artikla. Määritelmät. Artikla sisältää so-
pimuksessa käytettyjen termien määritelmät. 
Määritelmät eivät ole ristiriidassa kansalai-
suuslain kanssa. Kansalaisuudella tarkoite-
taan yleissopimuksessa henkilön ja valtion 
välistä oikeudellista suhdetta. Kansalaisuus 
ei osoita henkilön etnistä alkuperää. Kansa-
laisuuslain 2 §:ssä kansalaisuus on määritelty 
yksilön ja valtion väliseksi lainsäädännölli-
seksi siteeksi, joka määrittää yksilön aseman 
valtiossa ja jolla määritetään yksilön ja valti-
on välisiä keskeisiä oikeuksia ja velvolli-
suuksia. Monikansalaisuus tarkoittaa artiklan 
mukaan sitä, että samalla henkilöllä on sa-
manaikaisesti kaksi tai useampia kansalai-
suuksia. Monikansalaisuuden käsitettä ei ole 

määritelty kansalaisuuslaissa, koska sen si-
sältöä on pidetty itsestään selvänä. Lapsi on 
artiklan mukaan alle 18-vuotias henkilö, ellei 
lapsi häneen sovellettavan lainsäädännön 
mukaan tule täysi-ikäiseksi aikaisemmin. 
Kansalaisuuslain 2 §:n mukaan lapsi on alle 
18-vuotias naimaton henkilö. Valtionsisäisel-
lä lainsäädännöllä tarkoitetaan yleissopimuk-
sessa kaikkia kansallisen oikeusjärjestelmän 
määräyksiä perustuslaista tapaoikeuteen ja 
oikeuskäytäntöön. 

 
II luku 

Kansalaisuutta koskevat yleiset periaatteet 

3 artikla. Valtion toimivalta. Artiklassa to-
detaan, että kukin valtio määrittelee lainsää-
dännössään, ketkä ovat sen kansalaisia. Mui-
den valtioiden tulee hyväksyä tämä lainsää-
däntö sikäli kuin se on yhdenmukainen kan-
sainvälisten sopimusten, kansainvälisen ta-
paoikeuden ja yleisesti hyväksyttyjen kansa-
laisuutta koskevien oikeusperiaatteiden kans-
sa. Perustuslain 5 §:n 1 momentin mukaan 
Suomen kansalaisuus saadaan syntymän ja 
vanhempien kansalaisuuden perusteella sen 
mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. 
Kansalaisuus voidaan myöntää laissa sääde-
tyin edellytyksin myös ilmoituksen tai hake-
muksen perusteella. Pykälän 2 momentin 
mukaan Suomen kansalaisuudesta voidaan 
vapauttaa vain laissa säädetyillä perusteilla ja 
sillä edellytyksellä, että henkilöllä on tai hän 
saa toisen valtion kansalaisuuden. Kansalai-
suuslaissa säädetään, millä perusteilla Suo-
men kansalaisuus saadaan tai menetetään. 

4 artikla. Periaatteet. Artiklassa määritel-
lään ne periaatteet, joita sopimusvaltioiden 
kansalaisuutta koskevien määräysten tulee 
noudattaa. Näitä ovat jokaisen oikeus kansa-
laisuuteen, kansalaisuudettomuuden välttä-
minen ja kielto ottaa mielivaltaisesti kansa-
laisuus pois. Artiklassa todetaan myös, että 
avioliitto tai sen purkautuminen tai aviopuo-
lison kansalaisuuden muuttuminen eivät saa 
vaikuttaa automaattisesti toisen puolison 
kansalaisuuteen. Perustuslain 2 §:n mukaan 
julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. 



 HE 165/2007 vp  
  

 

9

Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatet-
tava tarkoin lakia. Perustuslain 5 §:n 2 mo-
mentin mukaan Suomen kansalaisuudesta 
voidaan vapauttaa vain laissa säädetyillä pe-
rusteilla ja sillä edellytyksellä, että henkilöllä 
on tai hän saa toisen valtion kansalaisuuden. 
Kansalaisuuslaissa on omaksuttu periytymis-
periaate, jonka mukaan lapsen Suomen kan-
salaisuus perustuu pääsääntöisesti lapsen 
vanhemman Suomen kansalaisuuteen. Suo-
men kansalaisen lapsella on oikeus Suomen 
kansalaisuuteen joko suoraan lain nojalla tai 
ilmoitusmenettelyllä. Periytymisperiaatetta 
täydentää syntymämaaperiaate, joka takaa 
Suomessa syntyneelle lapselle Suomen kan-
salaisuuden, jos lapsi muuten jäisi kansalai-
suudettomaksi. Suomen kansalaisen ulko-
maalaisella ottolapsella on oikeus ottovan-
hempansa Suomen kansalaisuuteen joko suo-
raan lain nojalla tai ilmoitusmenettelyllä. 
Kansalaisuuslaissa suhtaudutaan kielteisesti 
kansalaisuudettomuuteen. Suomen kansalai-
suutta ei voi menettää eikä siitä voi hake-
muksesta vapautua, jos seurauksena olisi 
kansalaisuudettomuus. Kansalaisuuslain 4 
§:n mukaan kansalaisuuslain säännöksiä kan-
salaisuuden menettämisestä ja kansalaisuu-
desta vapautumisesta ei saa soveltaa, jos 
henkilöstä niiden soveltamisen seurauksena 
tulisi kansalaisuudeton. Kansalaisuus voi-
daan menettää vain laissa säädettyjen edelly-
tysten täyttyessä. Päätös, jolla kansalaisuus 
todetaan menetetyksi, kuten muutkin kansa-
laisuutta koskevat päätökset, ovat kansalai-
suuslain 41 §:n mukaan valituskelpoisia. 
Avioliiton solmiminen, avioero tai se, että 
toisen puolison kansalaisuus muuttuu, ei vai-
kuta toisen puolison Suomen kansalaisuu-
teen. 

5 artikla. Syrjinnän kielto. Artikla sisältää 
syrjinnän kiellon. Artiklan 1 kappaleen mu-
kaan sopimusvaltion kansalaisuutta koske-
viin määräyksiin ei saa sisältyä eroja tai käy-
täntöjä, jotka merkitsevät sukupuoleen, us-
kontoon, alkuperään, ihonväriin tai kansalli-
seen tai etniseen alkuperään perustuvaa syr-
jintää. Artiklan 2 kappaleen mukaan sopi-
musvaltion tulee kohdella kaikkia kansalaisi-
aan yhdenvertaisesti siihen katsomatta, ovat-
ko he saaneet kansalaisuuden syntymän pe-
rusteella tai myöhemmin. Sopimuksen perus-
telumuistiossa todetaan artiklan 1 kappaleen 

osalta, että kansalaisuuden käsitteen luonteen 
vuoksi valtioilta edellytetään tiettyjen kritee-
rien asettamista omien kansalaistensa määrit-
telyssä. Tästä johtuen tietyissä tapauksissa 
suotuisampi kohtelu voi olla oikeutettua. 
Valtiot voivat kohdella suotuisammin tietty-
jen toisten valtioiden kansalaisia. Tämä ei ole 
syrjintää kansallisen alkuperän perusteella, 
vaan suotuisampaa kohtelua kansalaisuuden 
perusteella. Saman artiklan 2 kappaleen pe-
rusteluissa todetaan, että kappaleen muotoi-
lulla viitataan siihen, että kyseessä on julis-
tuksenomainen ilmaisu eikä pakottava sään-
nös, jota on noudatettava kaikissa tapauksis-
sa. 

Perustuslain 6 §:n mukaan ihmiset ovat yh-
denvertaisia lain edessä eikä ketään saa ilman 
hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan 
sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskon-
non, vakaumuksen, mielipiteen, terveydenti-
lan, vammaisuuden tai muun henkilöön liit-
tyvän syyn perusteella. Kansalaisuuslaissa on 
säännöksiä Pohjoismaiden kansalaisten muita 
suotuisammasta kohtelusta tietyissä kansalai-
suuden saamista koskevissa menettelyissä. 
Kansalaisuuslain 30 §:n mukaan Islannin, 
Norjan, Ruotsin tai Tanskan 18 vuotta täyttä-
nyt kansalainen saa Suomen kansalaisuuden, 
jos hän on saanut muun Pohjoismaan kansa-
laisuuden muulla tavoin kuin kansalaistamal-
la, jos hänen varsinainen asuntonsa ja kotinsa 
on ja on ollut Suomessa viimeksi kuluneet 
kuusi vuotta ja jos häntä ei ole tänä aikana 
tuomittu vapausrangaistukseen. Pohjoismai-
den kansalaisten erityiskohtelu perustuu poh-
joismaiseen kansalaisuussopimukseen. Kan-
salaistaminen tarkoittaa kansalaisuuden saa-
mista hakemuksesta. Pohjoismaan kansalai-
suuden syntyessään saaneet ovat siis tältä 
osin eri asemassa kuin ne, jotka ovat saaneet 
sen hakemuksen perusteella. 

 
III luku 

Kansalaisuutta koskevat määräykset 

6 artikla. Kansalaisuuden saaminen. Ar-
tiklan 1 kappaleen mukaan sopimusvaltioi-
den on säädettävä lainsäädännössään, että tie-
tyt ryhmät saavat sopimusvaltion kansalai-
suuden suoraan lain nojalla. Näitä ovat lap-
set, joiden vanhemmalla on kyseisen sopi-
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musvaltion kansalaisuus ja löytölapset, jotka 
muutoin olisivat kansalaisuudettomia. Sopi-
musvaltioiden lainsäädännössä voi kuitenkin 
olla ulkomailla syntyneitä lapsia koskevia 
poikkeuksia. Kukin sopimusvaltio voi myös 
määrätä, että lapsi, jonka suhde vanhempiin-
sa perustuu tunnustamiseen, oikeuden pää-
tökseen tai muuhun siihen verrattavaan me-
nettelyyn, saa kansalaisuuden valtionsisäises-
sä lainsäädännössä määritellyn menettelyn 
kautta. Kansalaisuuslain 9 §:n mukaan lapsi 
saa syntyessään aina Suomen kansalaisuu-
den, jos hänen äitinsä on Suomen kansalai-
nen. Jos lapsen isä on Suomen kansalainen, 
lapsi saa syntyessään Suomen kansalaisuu-
den, jos isä on avioliitossa lapsen äidin kans-
sa tai lapsi on syntynyt Suomessa ja isyys on 
vahvistettu. Ulkomailla syntynyt lapsi, jonka 
isä on Suomen kansalainen ja jonka isyys on 
vahvistettu, saa Suomen kansalaisuuden il-
moitusmenettelyllä. Kansalaisuuslain 12 §:n 
1 momentin mukaan löytölasta, joka tavataan 
tässä maassa, pidetään Suomen kansalaisena 
niin kauan kuin häntä ei ole todettu vieraan 
valtion kansalaiseksi.  

Artiklan 2 kappaleen mukaan kansalaisuus 
tulee myöntää sopimusvaltion alueella synty-
ville lapsille, jos he eivät saa syntyessään toi-
sen valtion kansalaisuutta. Kansalaisuuslain 
9 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan lapsi saa 
Suomen kansalaisuuden syntyessään, jos hän 
syntyy Suomessa eikä saa syntyessään min-
kään vieraan valtion kansalaisuutta, eikä hä-
nellä ole syntymänsä perusteella edes toissi-
jaisesti oikeutta saada vieraan valtion kansa-
laisuutta. 

Artiklan 3 kappaleessa määrätään, että lail-
lisesti sopimusvaltion alueella asuville tulee 
säätää mahdollisuus kansalaistamiseen. Edel-
lytetty asumisaika ei saa ylittää kymmentä 
(10) vuotta. Kansalaisuuslain 13 §:n mukai-
nen asumisaikaedellytys on pääsääntöisesti 
kuusi (6) vuotta. 

Artiklan 4 kappaleen mukaan sopimusval-
tion tulee helpottaa tiettyjen henkilöryhmien 
kansalaisuuden saamista. Näitä ovat sopi-
musvaltion kansalaisten puolisot ja lapset, 
henkilöt, jotka ovat syntyneet sopimusvaltion 
alueella ja oleskelevat siellä laillisesti, kansa-
laisuudettomat henkilöt ja pakolaisaseman 
saaneet, jotka asuvat laillisesti sopimusvalti-
ossa sekä henkilöt, jotka ovat ennen kuin 

ovat täyttäneet 18 vuotta asuneet tietyn ajan 
laillisesti sopimusvaltion alueella. Viimeksi 
mainituissa tapauksissa sopimusvaltiossa 
asutuksi vaadittava aika määritellään kansal-
lisessa lainsäädännössä. Suomen kansalaisen 
puolisolta edellytetty asumisaika kansalai-
suuden saamiseksi hakemusmenettelyllä on 
kansalaisuuslain 22 §:n mukaan neljä vuotta, 
samoin lain 20 §:n nojalla pakolaisten ja tah-
tomattaan kansalaisuudettomien osalta. Suo-
men kansalaisen lapsen kansalaistamisen 
edellytyksiä on helpotettu asumisajan ja kie-
litaitovaatimuksen osalta kansalaisuuslain 24 
§:ssä. Samoin alaikäisen henkilön Suomen 
kansalaisuuden saamista kanssahakijana 
huoltajansa kanssa on helpotettu 23 §:ssä. 
Suomessa syntyneet nuoret henkilöt voivat 
saada kansalaisuuden ilmoitusmenettelyllä 
kansalaisuuslain 28 §:n 2 momentin mukai-
sesti. 

7 artikla. Kansalaisuuden menettäminen 
suoraan lain nojalla tai sopimusvaltion aloit-
teesta. Artiklassa on määräykset siitä, missä 
tapauksissa valtio voi säätää kansalaisuuden 
menettämisestä suoraan lain nojalla tai valti-
on aloitteesta. Artiklan 1 kappaleen mukaan 
näin voi olla, jos henkilö saa vapaaehtoisesti 
toisen valtion kansalaisuuden tai jos hän on 
saanut sopimusvaltion kansalaisuuden toi-
mimalla petollisesti, antamalla vääriä tietoja 
tai salaamalla olennaisen seikan. Kansalai-
suuden voi säätää menetettäväksi myös, jos 
henkilö on palvellut vapaaehtoisesti toisen 
valtion puolustusvoimissa tai jos henkilön 
käyttäytyminen vaarantaa sopimusvaltion 
elintärkeitä etuja. Kansalaisuuden voi menet-
tää myös, jos sopimusvaltion ja sen ulko-
mailla asuvan kansalaisen välillä ei ole todel-
lista yhteyttä. Alaikäisen ollessa kyseessä 
kansalaisuuden menetys voi tapahtua silloin 
kun edellytykset, joilla kansalaisuus oli saa-
tu, eivät enää täyty. Sama koskee tapauksia, 
joissa adoptiolapsella on tai hän saa vanhem-
pansa kansalaisuuden. Kansalaisuuslain 33 
§:n mukaan Ulkomaalaisvirasto voi määrä-
ajassa päättää Suomen kansalaisuuden me-
nettämisestä, jos henkilö on antanut väärän 
tai harhaanjohtavan tiedon, jonka tunteminen 
olisi johtanut kansalaisuuden epäämiseen tai 
salannut tiedon, joka olisi vaikuttanut samal-
la tavalla. Kansalaisuuslain 34 §:n mukaan 
kansalaisuuden menettää suoraan lain nojalla 
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22 vuotta täyttäessään ulkomailla asuva 
Suomen kansalainen, jolla ei ole riittävää yh-
teyttä Suomeen. Kansalaisuuslain 32 §:n mu-
kaan Ulkomaalaisvirasto voi määräajassa 
päättää Suomen kansalaisuuden menettämi-
sestä, jos kansalaisuus on saatu isän Suomen 
kansalaisuuden perusteella ja isyys on sit-
temmin kumottu. 

Artiklan 2 kappaleen mukaan sopimusval-
tio voi säätää, että kansalaisuuden menettävi-
en vanhempien lapset menettävät myös kan-
salaisuutensa, paitsi jos vanhemman kansa-
laisuuden menettämisen syynä on palvelu 
vieraan valtion puolustusvoimissa tai tämän 
käyttäytyminen, joka vakavasti vaarantaa so-
pimusvaltion elintärkeitä etuja. Lapsi ei saa 
menettää sopimusvaltion kansalaisuutta, jos 
toinen vanhemmista säilyttää sen. Kansalai-
suuslain 33 §:n 2 ja 3 momentin mukaan Ul-
komaalaisvirasto voi tietyin edellytyksin teh-
dä päätöksen lapsen kansalaisuuden menet-
tämisestä. Tämä voi tapahtua, jos toisen hen-
kilön kansalaisuus on ollut edellytyksenä 
lapsen kansalaisuuden saamiselle tai jos lapsi 
on saanut kansalaisuuden yhdessä toisen 
henkilön kanssa ja kyseinen henkilö on saa-
nut kansalaisuuden vääriä tietoja antamalla 
tai tietoja salaamalla. Päätöksenteossa ote-
taan huomioon lapsen ikä ja siteet Suomeen. 
Lapsi ei kuitenkaan menetä kansalaisuuttaan, 
jos hänen vanhempansa on Suomen kansa-
lainen. 

Artiklan 3 kappaleessa todetaan, että kan-
salaisuuden menettäminen ei saa johtaa kan-
salaisuudettomuuteen muissa tapauksissa 
kuin silloin, kun kansalaisuus on saatu petol-
lisesti, vääriä tietoja antamalla tai tietoja sa-
laamalla. Kansalaisuuslain 4 §:n mukaan lain 
säännöksiä ei saa soveltaa, jos henkilöstä sen 
seurauksena tulisi kansalaisuudeton.  

8 artikla. Kansalaisuuden menettäminen 
yksilön aloitteesta. Artiklassa määrätään, että 
sopimusvaltion tulee sallia kansalaisuudesta 
vapautuminen yksilön aloitteesta, mikäli hä-
nestä ei sen seurauksena tule kansalaisuude-
tonta. Sopimusvaltio voi kuitenkin säätää, et-
tä kansalaisuudesta voivat vapautua vain sen 
ulkomailla asuvat kansalaiset.  

Kansalaisuuslain 35 §:n mukaan Suomen 
kansalaisuudesta voi vapautua hakemuksesta, 

jos hakija on myös vieraan valtion kansalai-
nen tai jos hän haluaa tulla vieraan valtion 
kansalaiseksi. Hakemuksessa on ilmoitettava 
syy, minkä vuoksi hakija haluaa vapautua 
Suomen kansalaisuudesta. Hakemusta ei hy-
väksytä, jos hakijalla on Suomessa kotikunta 
ja jos vapautumisen tarkoituksena on Suo-
men kansalaisuuteen liittyvän velvollisuuden 
välttäminen. Jos hakija ei vielä hakemusta 
ratkaistaessa ole vieraan valtion kansalainen, 
hänet voidaan vapauttaa Suomen kansalai-
suudesta vain päätöksellä, jonka voimaantu-
lon edellytyksenä on, että hakija toimittaa 
päätöksessä mainitussa määräajassa selvityk-
sen vieraan valtion kansalaisuuden saamises-
ta. Kun selvitys vieraan valtion kansalaisuu-
den saamisesta on esitetty, annetaan todistus 
ehdon täyttymisestä. Edellytyksenä vapau-
tumiselle on myös kansalaisuuslain 4 §:n 
mukaan, ettei se johda kansalaisuudettomuu-
teen. 

9 artikla. Kansalaisuuden takaisinsaami-
nen. Sopimusvaltion tulee helpottaa sen alu-
eella laillisesti asuvien entisten kansalaisten-
sa kansalaisuuden takaisinsaamista. Kansa-
laisuuslain 21 §:n mukaan entiselle Suomen 
kansalaiselle voidaan myöntää Suomen kan-
salaisuus hakemuksesta muiden kansalaista-
misen edellytysten täyttyessä, jos hän on 
asunut Suomessa viimeksi kuluneet kaksi 
vuotta. Lain 29 §:n 1 momentin mukaan en-
tinen Suomen kansalainen saa Suomen kan-
salaisuuden ilmoituksesta, jos hän on asunut 
Suomessa yhteensä vähintään 10 vuotta, jois-
ta vähintään kaksi vuotta keskeytyksettä en-
nen ilmoituksen tekemistä. Entinen Suomen 
kansalainen saa lain 29 §:n 2 momentin mu-
kaan Suomen kansalaisuuden ilmoituksesta, 
jos hän on menettänyt kansalaisuutensa 
Suomeen olevan riittämättömän yhteyden pe-
rusteella, eikä ole saanut tietoa menettelystä 
kansalaisuuden säilyttämiseksi. Kansalai-
suuslain 60 §:ssä säädetään 5 vuoden siirty-
mäajasta, jonka kuluessa aikaisemmin voi-
massa olleen kansalaisuuslainsäädännön no-
jalla kansalaisuutensa menettäneet voivat 
saada kansalaisuutensa takaisin ilmoitusme-
nettelyllä. Kansalaisuuden saaminen viimeksi 
mainitulla perusteella ei edellytä Suomessa 
asumista. 
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IV luku 

Kansalaisuuteen liittyvät menettelyt 

10 artikla. Hakemusten käsittely. Sopi-
musvaltion tulee artiklan mukaan varmistaa, 
että kansalaisuuden saamiseen, säilyttämi-
seen, menettämiseen, takaisinsaamiseen ja 
todistamiseen liittyvät hakemukset käsitel-
lään kohtuullisessa ajassa. Yleissopimukses-
sa ei määritellä, mitä on pidettävä kohtuulli-
sena aikana.  

Perustuslain 21 §:n 1 momentissa sääde-
tään, että jokaisella on oikeus saada asiansa 
käsitellyksi ilman aiheetonta viivytystä. Hal-
lintolain (434/2003) 23 §:n mukaan asia on 
käsiteltävä ilman aiheetonta viivästystä, ja vi-
ranomaisen on esitettävä asianosaiselle tä-
män pyynnöstä arvio päätöksen antamisajan-
kohdasta sekä vastattava käsittelyn etenemis-
tä koskeviin tiedusteluihin.  Kansalaisuus-
laissa ei ole säännöksiä käsittelyaikojen pi-
tuudesta. Kansalaisuushakemusten käsittely-
ajat ovat olleet Suomessa melko pitkiä ha-
kemusten ruuhkautumisen vuoksi. Tilanne on 
kuitenkin viime vuosina parantunut. Kaikki-
en kansalaisuushakemusten keskimääräinen 
käsittelyaika oli vuoden 2007 lopulla 600 
vuorokautta (niin kutsutut selvät hakemukset 
450, muut 1000 vuorokautta). Kansalaisuus-
ilmoitusten keskimääräinen käsittelyaika on 
ollut noin kaksi kuukautta.  

11 artikla. Päätökset. Sopimusvaltioiden 
tulee varmistaa, että kansalaisuuden saami-
seen, säilyttämiseen, menettämiseen, ta-
kaisinsaamiseen ja todistamiseen liittyvät 
päätökset sisältävät kirjalliset perustelut.  

Perustuslain 21 §:n 2 momentin mukaan 
oikeus saada perusteltu päätös turvataan lail-
la. Hallintolain 43 §:n mukaan hallintopäätös 
on annettava kirjallisesti. Hallintolain 45 §:n 
mukaan päätös on perusteltava. Perustelut 
voidaan 2 momentin 4 kohdan mukaan jättää 
esittämättä, jos päätöksellä hyväksytään vaa-
timus, joka ei koske toista asianosaista eikä 
muilla ole oikeutta hakea päätökseen muu-
tosta.  Ulkomaalaisvirasto antaa päätöksensä 
perusteluineen kirjallisesti. Myönteistä pää-
töstä ei kansalaisuuslain 50 §:n nojalla tarvit-
se perustella. Milloin päätös on vain osittain 
myönteinen taikka milloin lasta koskeva 
myönteinen päätös on tehty vastoin toisen 

huoltajan tai lapsen tahtoa, päätös perustel-
laan. Kielteiset päätökset perustellaan aina.   

12 artikla. Oikeus muutoksenhakuun. Ar-
tiklassa määrätään, että kansalaisuuden saa-
miseen, säilyttämiseen, menettämiseen, ta-
kaisinsaamiseen ja todistamiseen liittyvät 
päätökset tulee voida saattaa hallintotuomio-
istuimen tai yleisen tuomioistuimen käsitel-
täväksi.  

Perustuslain 21 §:n 2 momentin mukaan 
oikeus hakea muutosta turvataan lailla. Kan-
salaisuuslain 41 ja 42 §:n mukaan Ulkomaa-
laisviraston päätöksestä voidaan valittaa toi-
mivaltaiseen hallinto-oikeuteen ja hallinto-
oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-
oikeuteen. Valitusoikeus hallinto-oikeuden 
päätöksestä on myös Ulkomaalaisvirastolla 
siltä osin kuin hallinto-oikeuden päätöksellä 
on kumottu Ulkomaalaisviraston päätös tai 
muutettu sitä. 

13 artikla. Maksut. Artiklan mukaan kan-
salaisuuden saamiseen, säilyttämiseen, me-
nettämiseen, takaisinsaamiseen ja todistami-
seen liittyvien maksujen tulee olla kohtuulli-
sia. Valitusmahdollisuuteen liittyvät maksut 
eivät saa olla esteenä tämän mahdollisuuden 
käyttämiselle.  

Suomessa viranomaisten perimien maksu-
jen perusteista säädetään valtion maksuperus-
telaissa (150/1992). Ulkomaalaisviraston kä-
sittelymaksuista säädetään Ulkomaalaisviras-
ton suoritteiden maksullisuudesta annetussa 
sisäasiainministeriön asetuksessa 
(1164/2006). Valtion maksuperustelain ta-
voitteena on, että maksun suuruus vastaa 
suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvien 
kokonaiskustannusten määrää eli niin sanot-
tua omakustannusarvoa. Kansalaisuushake-
musten ja -ilmoitusten käsittelystä ei kuiten-
kaan peritä täyttä omakustannusarvoa, vaan 
on päädytty alennettuihin suoritteisiin. Ha-
kemus Suomen kansalaisuuden saamiseksi 
tai siitä vapautumiseksi maksaa 400 euroa. 
Kansalaisuushakemuksen käsittelyn omakus-
tannushinta oli vuonna 2007 Ulkomaalaisvi-
rastossa 648 euroa. Kansalaisuusilmoituksen 
käsittelymaksu on 240 euroa. Jos hakija on 
alaikäinen tai hän on ollut Ruotsissa, Norjas-
sa tai Tanskassa sotalapsena, kansalaisuusil-
moituksen käsittelymaksu on alennettu 100 
euroon. Maksua ei peritä lainkaan kansalai-
suushakemuksesta ja ilmoituksesta lapsesta, 
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joka on mukana vanhempansa hakemukses-
sa. Maksua kansalaisuusilmoituksesta ei peri-
tä henkilöltä, joka osoittaa osallistuneensa 
palvelukseen kutsuttuna, määrättynä tai va-
paaehtoisena Suomen armeijassa vuosina 
1939-1945 käytyihin Suomen sotiin. Kansa-
laisuusilmoituksen omakustannushinta oli 
373 euroa vuonna 2007. Muutoksenhaku-
tuomioistuimet perivät valituksen käsittelystä 
maksun. Käsittelymaksu hallinto-oikeudessa 
on 82 euroa ja korkeimmassa hallinto-
oikeudessa 204 euroa. Maksujen periminen 
perustuu tuomioistuinten ja eräiden oikeus-
hallintoviranomaisten suoritteista perittävistä 
maksuista annettuun lakiin (701/1993). 
Tuomioistuinten perimien maksujen suuruus 
tarkistetaan kolmen vuoden välein valtioneu-
voston asetuksella. 

 
V luku 

Monikansalaisuus 

14 artikla. Monikansalaisuustapaukset 
suoraan lain nojalla. Artiklassa on määräyk-
siä monikansalaisuudesta. Sopimusvaltioiden 
on sallittava, että lapset, jotka saavat syntyes-
sään automaattisesti useamman kansalaisuu-
den, säilyttävät nämä kansalaisuudet. Samoin 
tulee sallia sopimusvaltion kansalaisuuden 
säilyminen silloin, kun henkilö saa toisen 
valtion kansalaisuuden automaattisesti avio-
liiton kautta.  

Kansalaisuuslaissa suhtaudutaan monikan-
salaisuuteen myönteisesti. Ulkomaalainen, 
joka haluaa saada Suomen kansalaisuuden, 
voi säilyttää senhetkisen kansalaisuutensa, 
mikäli senhetkinen kansalaisuusvaltio tämän 
sallii. Suomen kansalainen, joka saa tai halu-
aa hankkia vieraan valtion kansalaisuuden, ei 
menetä Suomen kansalaisuuttaan, mikäli ky-
seinen vieras valtio ei edellytä Suomen kan-
salaisuudesta luopumista. 

15 artikla. Muut mahdolliset monikansa-
laisuustapaukset. Sopimusvaltio voi artiklan 
mukaan määritellä lainsäädännössään, säilyt-
tääkö sopimusvaltion kansalainen, joka saa 
toisen valtion kansalaisuuden tai jolla on toi-
sen valtion kansalaisuus, sopimusvaltion 
kansalaisuuden. Sopimusvaltio voi myös 
määritellä, edellyttääkö sopimusvaltion kan-
salaisuuden saaminen tai säilyttäminen toisen 

valtion kansalaisuudesta vapautumista tai sen 
menettämistä. Kansalaisuuslaissa ei ole 
säännöksiä, joiden mukaan toisen valtion 
kansalaisuuden saava menettäisi Suomen 
kansalaisuuden. Se ei myöskään sisällä sään-
nöstä, jonka mukaan Suomen kansalaisuuden 
saaminen tai säilyttäminen edellyttäisi muus-
ta kansalaisuudesta luopumista tai sen menet-
tämistä. 

16 artikla. Aikaisemman kansalaisuuden 
säilyttäminen. Artiklassa määrätään, että so-
pimusvaltio ei saa asettaa toisen valtion kan-
salaisuudesta vapautumista tai sen menettä-
mistä sopimusvaltion kansalaisuuden saami-
sen tai säilyttämisen ehdoksi, jos tämä ei ole 
mahdollista tai sitä ei voida kohtuudella edel-
lyttää. Kansalaisuuslaissa ei ole säännöstä, 
jonka mukaan Suomen kansalaisuuden saa-
minen tai säilyttäminen edellyttäisi muusta 
kansalaisuudesta luopumista tai sen menet-
tämistä. 

17 artikla. Monikansalaisuuteen liittyvät 
oikeudet ja velvollisuudet. Artiklassa sääde-
tään monikansalaisuuteen liittyvistä oikeuk-
sista ja velvollisuuksista. Sopimusvaltion 
kansalaisilla, joilla on toisen valtion kansa-
laisuus, on asuinvaltiossaan samat oikeudet 
ja velvollisuudet kuin sopimusvaltion muilla 
kansalaisilla. Tämä ei kuitenkaan vaikuta 
diplomaatti- tai konsuliedustustojen antamaa 
suojelua koskevaan kansainväliseen oikeu-
teen eikä kansainvälisen yksityisoikeuden 
määräysten soveltamiseen.  

Suomen kansalaisella, jolla on myös toisen 
valtion kansalaisuus, on samat oikeudet ja 
velvollisuudet kuin niillä Suomen kansalai-
silla, joilla on vain Suomen kansalaisuus.  
Suomessa perusoikeudet kuuluvat perustus-
lain 2 luvun mukaisesti kaikille Suomen oi-
keudenkäyttöpiirissä oleskeleville henkilöil-
le.  

 
VI luku 

Valtioseuraanto ja kansalaisuus 

18 artikla. Periaatteet. Artikla sisältää val-
tioseuraantotilanteissa noudatettavat periaat-
teet. Sopimusvaltion tulee kunnioittaa oike-
usperiaatteita, ihmisoikeuksia ja yleissopi-
muksen periaatteita erityisesti kansalaisuu-
dettomuuden välttämiseksi. Valtioseuraanto-
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tapauksissa on kansalaisuuden myöntämises-
sä tai säilyttämisessä otettava huomioon asi-
anomaisen henkilön oma tahto, todellinen 
yhteys valtioon, asuinpaikka ja alueellinen 
alkuperä. Kansalaisuuslaissa ei ole säännök-
siä valtioseuraantotilanteista. Hyväksymällä 
sopimuksen sen valtioseuraantotapauksia 
koskevat määräykset ja periaatteet tulevat 
myös Suomessa sovellettaviksi.  

19 artikla. Ratkaisu kansainvälisen sopi-
muksen avulla. Sopimusvaltiot pyrkivät ar-
tiklan mukaan sääntelemään kansalaisuuteen 
liittyviä asioita valtioseuraantotilanteissa 
keskinäisin sopimuksin ja tarpeen mukaan 
sopimuksin muiden valtioiden kanssa. Kan-
salaisuuslaissa ei ole säännöksiä valtioseu-
raantotilanteista. Liittymällä sopimukseen 
sen valtioseuraantotapauksia koskevat peri-
aatteet tulevat myös Suomea sitoviksi.  

20 artikla. Ei-kansalaisia koskevat peri-
aatteet. Artiklassa määrätään, että edeltäjä-
valtion kansalaisilla, jotka asuvat alueella, 
jonka hallinto siirtyy seuraajavaltiolle ja joil-
la ei ole tämän valtion kansalaisuutta, on oi-
keus jäädä tähän valtioon. Näitä henkilöitä 
on kohdeltava tasavertaisesti seuraajavaltion 
kansalaisten kanssa sosiaalisten ja taloudel-
listen oikeuksien osalta. Sopimusvaltio voi 
kuitenkin olla palkkaamatta tällaisia henki-
löitä julkisiin tehtäviin, joihin liittyy itsenäi-
sen toimivallan käyttöä. Perustuslain 6 §:n 
mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain 
edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää 
perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, 
iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuk-
sen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuu-
den tai muun henkilöön liittyvän syyn perus-
teella. Perustuslain 9 §:n mukaan ulkomaa-
laisen oikeudesta tulla Suomeen ja oleskella 
maassa säädetään lailla. Ulkomaalaislaissa 
(301/2004) ei ole säännöksiä valtioseuraanto-
tilanteista. Liittymällä sopimukseen sen val-
tioseuraantotapauksia koskevat periaatteet tu-
levat myös Suomea sitoviksi. 

 
VII luku 

Asevelvollisuus monikansalaisuustapauk-
sissa 

21 artikla. Asevelvollisuuden suorittami-
nen. Artiklassa käsitellään asevelvollisuuden 

suorittamista monikansalaisuustapauksissa. 
Artiklan 1 kappaleen mukaan henkilön, jolla 
on useamman sopimusvaltion kansalaisuus, 
edellytetään suorittavan asevelvollisuuden 
ainoastaan yhdessä sopimusvaltiossa.  

Asevelvollisuuslain (452/1950) mukaan 
Suomen kansalaiseksi otettu ulkomaalainen 
ja henkilö, jolla on Suomen kansalaisuuden 
lisäksi jonkin toisen valtion kansalaisuus, 
voidaan tietyin edellytyksin vapauttaa ase-
velvollisuuden suorittamisesta. Lain 45 §:n 3 
momentin (muut. 1260/1992) mukaan Suo-
men kansalaiseksi otetun ulkomaan kansalai-
sen, joka on siinä maassa suorittanut asevel-
vollisen rauhanaikaisen palvelusvelvollisuu-
den tai osan siitä, voi pääesikunta hakemuk-
sesta vapauttaa kokonaan tai osittain varus-
miespalveluksesta rauhan aikana. Samoin 
edellytyksin voi pääesikunta hakemuksesta 
vapauttaa kokonaan tai osittain varusmies-
palveluksesta rauhan aikana Suomen kansa-
laisen, jolla on myös toisen valtion kansalai-
suus. Pääesikunta voi näistä edellytyksistä 
riippumatta lisäksi erityisestä syystä hake-
muksesta vapauttaa varusmiespalveluksesta 
Suomen kansalaisen, jolla on myös toisen 
valtion kansalaisuus, jos asianomaisen varsi-
nainen asunto ja koti ei ole Suomessa eikä 
hänellä ole tosiasiallisia siteitä Suomeen. 
Lainkohdassa todetaan myös, että sellaisen 
henkilön asevelvollisuudesta, jolla on Suo-
men kansalaisuuden lisäksi toisen valtion 
kansalaisuus, on voimassa, mitä Suomea vel-
voittavista kansainvälisistä sopimuksista joh-
tuu. Asevelvollisuuslain soveltamisesta anne-
tun asetuksen (63/1951, muut. 1361/1988) 
114 §:n 2 momentin mukaan Suomen kansa-
lainen, jolla on myös toisen maan kansalai-
suus, on vapautettava varusmiespalveluksesta 
rauhan aikana, mikäli hän on suorittanut toi-
sessa maassa rauhanaikaisen palvelusvelvol-
lisuutensa tai ollut tällaisessa palveluksessa 
vähintään kuusi kuukautta.  

Hallituksen esitys uudeksi asevelvollisuus-
laiksi (HE 37/2007 vp) annettiin eduskunnal-
le 15 päivänä kesäkuuta 2007. Hallituksen 
esityksessä toisen valtion kansalaisen asevel-
vollisuusasioihin ehdotetaan nykyistä jousta-
vampia menettelytapoja. Lakiehdotuksen 3 
§:n 4 momentin mukaan asevelvollisuuden 
suorittamisesta on voimassa, mitä siitä Suo-
mea velvoittavissa kansainvälisissä sopimuk-



 HE 165/2007 vp  
  

 

15

sissa määrätään. Lakiehdotuksen 74 §:n mu-
kaan Suomen kansalaiseksi otettu toisen val-
tion kansalainen, jolla on tai on ollut myös 
toisen valtion kansalaisuus, vapautetaan ha-
kemuksesta varusmiespalveluksen suoritta-
misesta rauhan aikana, jos asianomainen on 
sanotussa valtiossa suorittanut asevelvollisen 
rauhanaikaiseen palvelusvelvollisuuteen kuu-
luvaa palvelusta vähintään neljä kuukautta. 
Lakiehdotuksen 76 §:n mukaan Suomen kan-
salainen, jolla on myös toisen valtion kansa-
laisuus, vapautetaan hakemuksesta varus-
miespalveluksen suorittamisesta rauhan ai-
kana, jos asianomaisen asuinpaikka ei ole 
Suomessa ja hän osoittaa, että hänen tosiasi-
alliset siteensä perheen, opiskelun, toimeen-
tulon taikka muiden henkilökohtaisten asioi-
den osalta ovat muualle kuin Suomeen.  Pää-
tös voidaan peruuttaa ja asianomainen mää-
rätä varusmiespalvelukseen, jos vapauttami-
sen edellytyksissä on tapahtunut olennainen 
muutos sen vuoksi, että asevelvollinen on 
ennen sen vuoden loppua, jona hän täyttää 30 
vuotta, muuttanut asumaan Suomeen. Edellä 
mainittuja säännöksiä täydentää lakiehdotuk-
sen 75 §, jonka mukaan asevelvollisella ei 
ole velvollisuutta tulla kutsuntaan eikä va-
rusmiespalvelukseen, jos hänellä on myös 
toisen valtion kansalaisuus ja hänen asuin-
paikkansa on viimeiset seitsemän vuotta ollut 
muualla kuin Suomessa. Asevelvollinen voi-
daan kuitenkin määrätä palvelukseen, jos hän 
muuttaa Suomeen ennen sen vuoden loppua, 
jona hän täyttää 30 vuotta. 

Artiklan 2 kappaleen mukaan 1 kappaleen 
soveltamistavoista voidaan sopia sopimus-
valtioiden välisin erityissopimuksin. Suomi 
on mukana asevelvollisuuden ja kansalaisuu-
den välisestä suhteesta tehdyssä pohjoismai-
sessa sopimuksessa (SopS 44/1968). Lisäksi 
Suomella on kahdenväliset sopimukset Ame-
rikan yhdysvaltojen (SopS 25/1939) ja Ar-
gentiinan kanssa (SopS 43/1963). 

Artiklan 3 kappaleen mukaan, jollei valti-
oiden välisessä sopimuksessa muuten määrä-
tä, asevelvollisuus suoritetaan pääsääntöisesti 
asuinvaltiossa. Tästä voidaan kuitenkin poi-
keta tietyin edellytyksin. 

Artiklan 3 kappaleen a kohdan mukaan 
henkilö voi 19 ikävuoteen asti suorittaa missä 
tahansa sopimusvaltiossa vapaaehtoisesti 
asevelvollisuuden, mutta palveluksen tulee 

kestää vähintään yhtä pitkän ajan kuin va-
rusmiespalvelus asuinvaltiossa. Kuten edellä 
on selostettu, asevelvollisuuslakiehdotuksen 
74 §:n mukaan toisessa valtiossa suoritetun 
palveluksen edellytetään kestävän vähintään 
neljä kuukautta. Asevelvollisuuslain 5 §:n 
(muut. 19/1998) mukaan varusmiespalvelus-
aika on vähintään 180 päivää. Uudeksi ase-
velvollisuuslaiksi annetun hallituksen esityk-
sen 37 §:n mukaan varusmiespalvelusaika on 
miehistön tehtäviin koulutettavilla 180 päi-
vää. Yleissopimuksen 26 artiklan mukaan 
yleissopimuksen määräykset eivät vaikuta 
niiden valtionsisäisen lainsäädännön ja sito-
vien kansainvälisten asiakirjojen määräyk-
siin, jotka jo ovat voimassa tai tulevat mah-
dollisesti voimaan ja joiden nojalla yksilöille 
annetaan tai annettaisiin paremmat oikeudet 
kansalaisuusasioissa. Asevelvollisuuslaissa ei 
ole artiklan 3 kappaleen a kohdan kaltaista 
ikärajaa, eikä sellaisen säätämistä pidetä tar-
peellisena.  

Artiklan 3 kappaleen b kohdan mukaan 
henkilö, joka asuu sopimusvaltiossa, jonka 
kansalainen hän ei ole tai sellaisen valtion 
alueella, joka ei ole sopimusvaltio, voi suorit-
taa varusmiespalveluksen minkä tahansa sel-
laisen sopimusvaltion alueella, jonka kansa-
lainen hän on. 

Artiklan 3 kappaleen c kohdassa todetaan, 
että a ja b kohdissa mainituin tavoin asevel-
vollisuuden suorittaneen henkilön katsotaan 
suorittaneen asevelvollisuuden myös muun 
sopimusvaltion osalta, jonka kansalainen asi-
anomainen on.  

Asevelvollisuuslain soveltamisesta annetun 
asetuksen 114 §:n 1 momentin mukaan Suo-
men kansalaiseksi otettu ulkomaan kansalai-
nen, joka ei ole täyttänyt eikä sinä vuonna 
täytä 30 vuotta, joka on ennen Suomen kan-
salaiseksi tuloaan suorittanut siinä maassa 
rauhanaikaisen varusmiespalvelusvelvolli-
suuden tai ollut tällaisessa palveluksessa vä-
hintään kuusi kuukautta, on pyynnöstä va-
pautettava varusmiespalveluksesta rauhan ai-
kana. Pykälän 2 momentin mukaan Suomen 
kansalainen, jolla on myös toisen maan kan-
salaisuus, on samoin edellytyksin pyynnöstä 
vapautettava varusmiespalveluksesta rauhan 
aikana. Pykälän 3 momentin mukaan Suo-
men kansalainen, jolla on myös toisen maan 
kansalaisuus, ja jonka varsinainen asunto ja 
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koti ei ole Suomessa, voidaan vapauttaa rau-
han aikana varusmiespalveluksesta, jos asi-
anomainen todistettavasti osoittaa, että hänen 
tosiasialliset perhe- ja muu henkilökohtaiset 
siteensä ovat muualla kuin Suomessa. Uutta 
asevelvollisuuslakia koskevan lakiehdotuk-
sen 74 §:n mukaan Suomen kansalaiseksi 
otettu toisen valtion kansalainen sekä Suo-
men kansalainen, jolla on tai on ollut myös 
toisen valtion kansalaisuus, vapautetaan ha-
kemuksesta varusmiespalveluksen suoritta-
misesta rauhan aikana, jos asianomainen on 
sanotussa valtiossa suorittanut asevelvollisen 
rauhanaikaiseen palvelusvelvollisuuteen kuu-
luvaa palvelusta vähintään neljä kuukautta. 

Artiklan 3 kappaleen d kohdan mukaan 
henkilöiden, jotka ovat ennen yleissopimuk-
sen voimaantuloa niiden valtioiden välillä, 
joiden kansalaisia he ovat, suorittaneet ase-
velvollisuuden yhdessä sopimusvaltiossa, 
katsotaan suorittaneen asevelvollisuuden 
myös muun sellaisen sopimusvaltion osalta, 
jonka kansalaisia he ovat.  

Artiklan 3 kappaleen e kohdan mukaan va-
rusmiespalveluksensa jossakin sopimusvalti-
ossa suorittaneet, jotka muuttavat varusmies-
palveluksen suorittamisen jälkeen toiseen 
sellaiseen sopimusvaltioon, jonka kansalaisia 
he ovat, ovat velvoitettuja palvelemaan re-
servissä ainoastaan jälkimmäisessä sopimus-
valtiossa. Asevelvollisuuslain 45 §:n 3 mo-
mentissa todetaan, että sellaisen henkilön 
asevelvollisuudesta, jolla on Suomen kansa-
laisuuden lisäksi toisen valtion kansalaisuus, 
on voimassa, mitä Suomea velvoittavista 
kansainvälisistä sopimuksista johtuu. Saman-
tapainen säännös on myös uudeksi asevelvol-
lisuuslaiksi annetussa hallituksen esityksessä. 
Hallituksen esityksessä on myös erityinen 
säännös kertausharjoituksen peruuttamisesta. 
Ehdotetun 33 §:n mukaan aluetoimisto voi 
peruuttaa kertausharjoitukseen osallistumista 
koskevan määräyksen, jos harjoitukseen 
määrätty asuu pysyvästi ulkomailla eikä 
määräyksen antajalla ole ollut tästä tietoa 
määräystä annettaessa.  

Artiklan 3 kappaleen f kohdassa todetaan, 
että artiklan soveltaminen ei vaikuta millään 
tavalla asianomaisen henkilön kansalaisuu-
teen. Asevelvollisuuden suorittaminen toises-
sa valtiossa ei ole peruste kansalaisuuden 
menettämiselle kansalaisuuslain mukaan. Ar-

tiklan 3 kappaleen g kohdan mukaan artik-
laan perustuvat velvoitteet eivät sido sopi-
musvaltiota silloin, kun sen asevoimat pan-
naan liikekannalle. Jos sotilaallista valmiutta 
kohotetaan Suomessa, joudutaan asevelvolli-
sia todennäköisesti kutsumaan ylimääräiseen 
palvelukseen jo ennen varsinaista liikekan-
nallepanoa asevelvollisuuslain 7 a §:n (muut. 
19/1998) mukaisesti. Hallituksen esityksessä 
uudeksi asevelvollisuuslaiksi ylimääräistä 
palvelusta koskevat säännökset ovat 9 luvus-
sa. Ylimääräisen palveluksen tarkoituksena 
on normaaliolojen vakavissa häiriötilanteissa 
tai poikkeusoloissa kohottaa ja ylläpitää puo-
lustusvalmiutta ja harjoittaa joukkokokonai-
suuksia niille suunnitellussa kokoonpanossa 
niin, että joukko voidaan tarvittaessa määrätä 
liikekannallepanon aikaiseen palvelukseen. 
Ylimääräisellä palveluksella ei tarkoiteta 
Suomen asevelvollisuuslain mukaisia kerta-
usharjoituksia. Artiklan tämän kohdan osalta 
ehdotetaan tehtäväksi 29 artiklan sallima va-
rauma, jonka mukaan 21 artiklaan perustuvat 
velvoitteet eivät sido Suomea määrättäessä 
joukkoja ylimääräiseen palvelukseen asevel-
vollisuuslain nojalla. 

22 artikla. Asevelvollisuudesta vapautta-
minen tai vaihtoehtoinen siviilipalvelus. Ar-
tiklassa on säännökset asevelvollisuudesta 
vapauttamisesta tai vaihtoehtoisesta siviili-
palveluksesta.  

Artiklan a kohdan mukaan 21 artiklan 3 
kappaleen c kohtaa sovelletaan henkilöihin, 
jotka on vapautettu asevelvollisuudesta tai 
jotka ovat suorittaneet vaihtoehtoisen siviili-
palveluksen. Asevelvollinen voidaan asevel-
vollisuuslain 45 §:n 3 momentin mukaan va-
pauttaa hakemuksesta varusmiespalvelukses-
ta rauhan aikana kokonaan tai osittain, jos 
hän on suorittanut toisessa valtiossa asevel-
vollisen rauhanaikaisen palvelusvelvollisuu-
den tai osan siitä. Lainkohdan perusteella va-
rusmiespalveluksesta voidaan vapauttaa 
myös henkilö, joka on suorittanut vaihtoeh-
toisen siviilipalveluksen muualla kuin Suo-
messa. Asevelvollisuuslaissa ei sen sijaan ole 
säännöstä, jonka mukaan varusmiespalveluk-
sesta voitaisiin vapauttaa sen perusteella, että 
henkilö on vapautettu asevelvollisuudesta 
toisessa valtiossa. Suomi haluaa jatkossakin, 
että varusmiespalveluksesta vapauttaminen 
tapahtuu asevelvollisuuslaissa mainituin pe-
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rustein. Tämän artiklan osalta ehdotetaan teh-
täväksi 29 artiklan sallima varauma, jonka 
mukaan toisessa sopimusvaltiossa varus-
miespalveluksesta vapautetun ei katsota suo-
rittaneen varusmiespalvelusta Suomessa, 
vaan vapautus tapahtuu ehdotetun asevelvol-
lisuuslain 74 ja 76 §:ssä olevien säännösten 
perusteella.   Siviilipalveluslain 11 §:n mu-
kaan siviilipalveluskeskus voi hakemuksesta 
vapauttaa kokonaan tai osittain siviilipalve-
luksen suorittamisesta siviilipalvelusvelvolli-
sen Suomen kansalaisen, jolla on ollut tai jol-
la Suomen kansalaisuuden lisäksi on toisen 
valtion kansalaisuus ja joka on suorittanut 
toisessa valtiossa siviilipalvelusta tai varus-
miespalvelusta vastaavaa palvelusta.  

Artiklan b kohdan mukaan henkilöiden, 
jotka ovat sellaisen sopimusvaltion kansalai-
sia, jossa ei ole pakollista varusmiespalvelus-
ta, katsotaan suorittaneen asevelvollisuuten-
sa, kun heidän asuinpaikkansa on kyseisen 
sopimusvaltion alueella. Heidän ei kuiten-
kaan katsota suorittaneen asevelvollisuuttaan 
sellaisen sopimusvaltion tai sellaisten sopi-
musvaltioiden osalta, joiden kansalaisia he 
myös ovat ja joissa asepalvelus vaaditaan, 
ellei mainittu asuinpaikka ole ollut sama tiet-
tyyn ikään saakka, jonka kukin sopimusvaltio 
ilmoittaa allekirjoittaessaan yleissopimuksen 
tai tallettaessaan ratifioimis-, hyväksymis- tai 
liittymiskirjansa. Suomessa varusmiespalve-
lus suoritetaan asevelvollisuuslain mukaan 
pääsääntöisesti 19-30 vuoden iässä. Voimas-
sa olevan lain mukaan varusmiespalveluk-
seen voi hakeutua vapaaehtoisena jo 18-
vuotiaana. Asevelvollisuuslain 45 §:n 3 mo-
mentin ja asevelvollisuuslain soveltamisesta 
annetun asetuksen 114 §:n 3 momentin mu-
kaan sellainen Suomen kansalainen, jolla on 
myös toisen maan kansalaisuus ja jonka var-
sinainen asunto ja koti ei ole Suomessa, voi-
daan vapauttaa varusmiespalveluksesta rau-
han aikana, jos asianomainen todistettavasti 
osoittaa, että hänen tosiasialliset perhe- ja 
muut henkilökohtaiset siteensä ovat muualla 
kuin Suomessa. 

Hallituksen esityksessä uudeksi asevelvol-
lisuuslaiksi, sen 76 §:ssä, ehdotetaan, että va-
rusmiespalveluksesta vapautettaisiin hake-
muksesta Suomen kansalainen, jolla on myös 
toisen valtion kansalaisuus, jos hänen asuin-
paikkansa ei ole Suomessa ja hän osoittaa, et-

tä hänen tosiasialliset siteensä perheen, opis-
kelun, toimeentulo taikka muiden henkilö-
kohtaisten asioiden osalta ovat muualle kuin 
Suomeen. Jos kuitenkin asevelvollinen muut-
taa Suomeen ennen sen vuoden loppua, jona 
hän täyttää 30 vuotta, päätös voidaan peruut-
taa ja asianomainen määrätä varusmiespalve-
lukseen. Lakiehdotuksen 75 §:n mukaan ase-
velvollisella ei ole velvollisuutta tulla kut-
suntaan eikä varusmiespalvelukseen, jos hä-
nellä on myös toisen valtion kansalaisuus ja 
hänen asuinpaikkansa on viimeiset seitsemän 
vuotta ollut muualla kuin Suomessa. Asevel-
vollinen voidaan kuitenkin määrätä palveluk-
seen, jos hän muuttaa Suomeen ennen sen 
vuoden loppua, jona hän täyttää 30 vuotta. 
Edellä esitetyn johdosta ehdotetaan, että 
Suomi ilmoittaa tallettaessaan yleissopimuk-
sen hyväksymiskirjansa, että artiklan 22 b 
kohdassa mainittu ikäraja on Suomessa 30 
vuotta. 

Artiklan c kohdan mukaan henkilöiden, 
jotka ovat sellaisen sopimusvaltion kansalai-
sia, jossa ei ole pakollista varusmiespalvelus-
ta, katsotaan suorittaneen asevelvollisuuten-
sa, kun he ovat vapaaehtoisesti suorittaneet 
varusmiespalvelusta tässä valtiossa tosiasial-
lisesti yhteensä vähintään yhtä pitkän ajan 
kuin varusmiespalvelus kestää siinä sopi-
musvaltiossa tai niissä sopimusvaltioissa, 
jonka kansalaisia he myös ovat, riippumatta 
siitä, missä he asuvat. Kuten aikaisemmin on 
todettu, asevelvollisuuslain soveltamisesta 
annetun asetuksen 114 §:n 2 momentin mu-
kaan Suomen kansalainen, jolla on myös toi-
sen maan kansalaisuus, on vapautettava va-
rusmiespalveluksesta rauhan aikana, mikäli 
hän on suorittanut toisessa maassa rauhanai-
kaisen palvelusvelvollisuutensa tai ollut täl-
laisessa palveluksessa vähintään kuusi kuu-
kautta. Uudeksi asevelvollisuuslaiksi annetun 
lakiehdotuksen 74 §:n mukaan Suomen kan-
salaiseksi otettu toisen valtion kansalainen 
sekä Suomen kansalainen, jolla on tai on ol-
lut myös toisen valtion kansalaisuus, vapau-
tetaan hakemuksesta varusmiespalveluksen 
suorittamisesta rauhan aikana, jos asian-
omainen on sanotussa valtiossa suorittanut 
asevelvollisen rauhanaikaiseen palvelusvel-
vollisuuteen kuuluvaa palvelusta vähintään 
neljä kuukautta.  
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VIII luku 

Sopimusvaltioiden välinen yhteistyö 

23 artikla. Sopimusvaltioiden välinen yh-
teistyö. Artiklassa käsitellään sopimusvalti-
oiden välistä yhteistyötä. Sopimusvaltioiden 
toimivaltaiset viranomaiset antavat Euroopan 
neuvoston pääsihteerille tietoja kansalaisuut-
ta koskevasta lainsäädännöstään sekä yleis-
sopimuksen soveltamisen edistymisestä. So-
pimusvaltiot antavat mainittuja tietoja pyyn-
nöstä myös toisilleen. Artiklassa edellyte-
tään, että sopimusvaltiot käsittelevät keske-
nään ja muiden Euroopan neuvoston jäsen-
valtioiden kanssa kaikkia kansalaisuusasioi-
hin liittyviä ongelmia ja edistävät kansalai-
suutta ja siihen liittyviä asioita koskevien oi-
keusperiaatteiden ja käytäntöjen kehitystä. 
Euroopan neuvoston kansalaisuuskomiteassa, 
jonka jäsen Suomikin on, käsiteltiin aikai-
semmin artiklassa mainittuja asioita. Toimin-
ta kattoi sopimusvaltioiden lisäksi Euroopan 
neuvoston jäsenvaltiot. Komitean toiminta on 
kuitenkin ainakin toistaiseksi lakkautettu. 
Pohjoismaiden kansalaisuusasioista vastaavat 
viranomaiset vaihtavat tietoja kansalaisuus-
asioista vuosittain pohjoismaisessa työryh-
mässä. 

24 artikla. Tietojenvaihto. Artiklassa on 
määräys sopimusvaltioiden välisestä tieto-
jenvaihdosta. Sopimusvaltio voi koska tahan-
sa antaa selityksen, jonka mukaan se ilmoit-
taa muille samanlaisen selityksen antaneille 
sopimuspuolille tapauksista, joissa toisen so-
pimusvaltion kansalaiset ovat saaneet vapaa-
ehtoisesti sen kansalaisuuden. Mikään valtio 
ei ole toistaiseksi tällaista selitystä antanut. 

Henkilötietojen keräämisestä ja tallettami-
sesta ulkomaalaisrekisteriin sekä siihen talle-
tettujen tietojen luovuttamisesta säädetään 
laissa ulkomaalaisrekisteristä (1270/1997). 
Ulkomaalaisrekisterin tietoja voidaan lain 2 
§:n 4 momentin mukaan käyttää tilastojen 
kokoamiseen kansallisten ja kansainvälisten 
tarpeiden mukaan ottaen huomioon, mitä 
henkilötietolaissa (523/1999) säädetään hen-
kilötietojen käsittelystä. Ulkomaalaisrekiste-
ristä saa salassapitosäännösten estämättä luo-
vuttaa lain 10 §:n 1 momentin 7 kohdan mu-
kaan tietoja vieraan valtion viranomaiselle 
Suomen kansalaisuuden saaneista henkilöistä 

kansalaisuusaseman määrittämistä varten, jos 
se voi tapahtua henkilön turvallisuutta vaa-
rantamatta. 

Suomella ei tässä vaiheessa ole tarvetta 24 
artiklan mukaisen selityksen antamiseen.  

 
 

IX luku 

Yleissopimuksen soveltaminen 

25 artikla. Yleissopimuksen soveltamista 
koskevat selitykset. Artiklan mukaan sopi-
musvaltio voi allekirjoittaessaan yleissopi-
muksen tai tallettaessaan ratifioimis-, hyväk-
symis- tai liittymiskirjansa antaa selityksen, 
jonka mukaan se jättää asevelvollisuutta mo-
nikansalaisuustapauksissa koskevan VII lu-
vun yleissopimuksen soveltamisen ulkopuo-
lelle. Tämän luvun määräyksiä sovelletaan 
ainoastaan niiden sopimusvaltioiden välisiin 
suhteisiin, joiden osalta luku on voimassa. 
Sopimusvaltio voi koska tahansa ilmoittaa 
soveltavansa VII luvun määräyksiä. Ilmoitus 
on voimassa siitä päivästä lukien, kun Eu-
roopan neuvoston pääsihteeri on vastaanotta-
nut ilmoituksen. 

Suomella ei ole tarvetta jättäytyä VII luvun 
soveltamisen ulkopuolelle. Suomen ehdote-
taan kuitenkin tekevän edellä yleissopimuk-
sen 21 ja 22 artiklan yhteydessä selitetyt va-
raumat yleissopimuksen VII luvun 21 artik-
lan g kohtaan sekä 22 artiklan a kohtaan. Li-
säksi ehdotetaan, että Suomi antaisi 22 artik-
lan b kohtaa koskevan selityksen. 

26 artikla. Tämän yleissopimuksen vaiku-
tukset. Artiklan mukaan yleissopimuksen 
määräykset eivät vaikuta niihin kansallisen 
lainsäädännön määräyksiin tai sopimusval-
tiota sitovien kansainvälisten asiakirjojen 
velvoitteisiin, joiden mukaan yksilöille anne-
taan paremmat oikeudet kansalaisuusasioissa. 
Yleissopimus ei vaikuta monikansalaisuuus-
tapausten vähentämistä ja asevelvollisuutta 
monikansalaisuustapauksissa koskevan yleis-
sopimuksen ja sen pöytäkirjojen soveltami-
seen, eikä muiden sitovien kansainvälisten 
asiakirjojen soveltamiseen, mikäli nämä ovat 
yhdenmukaisia tämän yleissopimuksen kans-
sa. 

Suomi ei ole liittynyt edellä mainittuun so-
pimukseen. Tanskan, Suomen, Islannin, Nor-
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jan ja Ruotsin kesken on tehty sopimus eräi-
den kansalaisuutta koskevien määräysten 
voimaansaattamisesta (SopS 60-61/2003). 
Sopimus sisältää määräyksiä, joiden mukaan 
toisen Pohjoismaan kansalaisen kansalaisuu-
den saamista toisessa Pohjoismaassa on hel-
potettu, ja toisessa Pohjoismaassa asuttu aika 
voidaan ottaa huomioon kansalaisuuden 
saamisen edellytyksenä olevaa asumisaikaa 
laskettaessa toisessa Pohjoismaassa. Sopi-
musta ollaan parhaillaan uudistamassa. 
 
 

X luku 

Loppumääräykset 

27 artikla. Allekirjoittaminen ja voimaan-
tulo. Artikla sisältää yleissopimuksen allekir-
joittamista ja sen voimaantuloa koskevat 
määräykset. Yleissopimus on tullut tämän ar-
tiklan mukaisesti kansainvälisesti voimaan 1 
päivänä maaliskuuta 2000. Yleissopimus tu-
lee Suomen osalta voimaan seuraavan kuu-
kauden ensimmäisenä päivänä siitä, kun on 
kulunut kolme kuukautta päivästä, jona 
Suomi on tallettanut hyväksymiskirjansa Eu-
roopan neuvoston pääsihteerin huostaan. 

28 artikla. Yleissopimukseen liittyminen. 
Artiklassa on yleissopimukseen liittymistä 
koskevat määräykset.  

29 artikla. Varaumat. Artiklan mukaan 
yleissopimuksen I (artikla 1 ja 2), II (artikla 
3-5) ja VI (artikla 18-20) lukujen määräyk-
siin ei voi tehdä varaumia. Varaumista ja nii-
hin liittyvästä kansallisesta lainsäädännöstä 
on ilmoitettava Euroopan neuvoston pääsih-
teerille. Valtio, joka tekee yhden tai useam-
man varauman, ilmoittaa pääsihteerille sen 
valtionsisäisen lainsäädännön asiaan liittyvän 
sisällön tai muut asiaan liittyvät tiedot. 

Suomen ehdotetaan tekevän edellä yleisso-
pimuksen 21 ja 22 artiklan yhteydessä selite-
tyt varaumat yleissopimuksen VII luvun 21 
artiklan g kohtaan sekä 22 artiklan a kohtaan. 
Lisäksi ehdotetaan, että Suomi antaisi 22 ar-
tiklan b kohtaa koskevan selityksen. 

30 artikla. Alueellinen määräys. Sopimus-
valtio voi artiklan mukaan määrittää ne alu-
eet, joihin yleissopimusta sovelletaan, ja se 
voi myöhemmin laajentaa sopimuksen sovel-
tamisalaa Euroopan neuvoston pääsihteerille 

antamallaan selityksellä. Selitys voidaan pe-
ruuttaa. 

Suomella ei ole tarvetta yleissopimuksen 
alueellista soveltamista koskevan selityksen 
antamiseen. 

31 artikla. Irtisanominen. Artikla sisältää 
yleissopimuksen irtisanomista koskevan 
määräyksen. Yleissopimus tai sen VII luku 
voidaan irtisanoa koska tahansa. Irtisanomi-
nen tulee voimaan seuraavan kuukauden en-
simmäisenä päivänä, kun on kulunut kolme 
kuukautta siitä, kun pääsihteeri on vastaanot-
tanut ilmoituksen. 

32 artikla. Pääsihteerin ilmoitukset. Artik-
lassa luetellaan Euroopan neuvoston pääsih-
teerin tästä yleissopimuksesta johtuvat ilmoi-
tusvelvollisuudet. 

 
1.2 Yleissopimus kansalaisuudettomuu-

den vähentämisestä 

1 artikla. Artiklan 1 kappaleessa käsitel-
lään sopimusvaltion alueella syntyneitä lap-
sia, ja se sisältää perusperiaatteen, jonka mu-
kaan sopimusvaltion on myönnettävä kansa-
laisuus alueellaan syntyneelle henkilölle, jo-
ka muutoin olisi kansalaisuudeton. Artiklan 1 
kappaleen mukaan kansalaisuus voidaan 
myöntää joko suoraan lain nojalla lapsen 
syntyessä tai hakemuksen perusteella. Kun 
kansalaisuus myönnetään hakemuksesta, so-
pimusvaltio voi asettaa kansalaisuuden saa-
miseksi yhden tai useamman artiklan 2 kap-
paleessa luetellun ehdon. Tällaisia ehtoja ei 
artiklan 3 kappaleen mukaan saa asettaa so-
pimusvaltion alueella syntyneelle aviolapsel-
le, jonka äiti on sopimusvaltion kansalainen 
ja josta muutoin tulisi kansalaisuudeton.  

Artiklan 4 kappaleen mukaan sopimusval-
tion on myönnettävä kansalaisuus kansalai-
sensa toisessa sopimusvaltiossa syntyvälle 
lapselle, jos tämä ei voi saada syntymävalti-
on kansalaisuutta sen vuoksi, että hän ei täytä 
syntymävaltion kansallisen lainsäädännön 
sopimuksen rajoissa asettamia hakemuksen 
tekemistä, ikää tai asumista koskevia ehtoja 
ja jäisi muuten kansalaisuudettomaksi. Artik-
lan 5 kappaleessa määritellään ehdot, joita 
voidaan asettaa 4 kappaleessa tarkoitetulle 
kansalaisuuden myöntämiselle. Ehdoksi voi-
daan asettaa, että hakemus tehdään ennen 
kuin hakija saavuttaa sopimusvaltion mää-
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räämän iän, joka on vähintään 23 vuotta. Eh-
tona voi myös olla, että henkilö on asunut 
sopimusvaltion alueella riittävän pitkään vä-
littömästi ennen hakemuksen tekemistä. Tä-
mä aika voi olla enintään kolme vuotta. Eh-
doksi voidaan asettaa myös se, että henkilö 
on aina ollut kansalaisuudeton. 

Kansalaisuuslain 9 §:n mukaan lapsi saa 
syntyessään syntymäpaikastaan riippumatta 
aina Suomen kansalaisuuden, jos hänen äitin-
sä on Suomen kansalainen. Jos lapsen isä on 
Suomen kansalainen, lapsi saa samoin syn-
tymäpaikasta riippumatta Suomen kansalai-
suuden, jos isä on avioliitossa lapsen äidin 
kanssa. Mikäli isä ei ole avioliitossa lapsen 
äidin kanssa, lapsi saa Suomen kansalaisuu-
den, jos lapsi syntyy Suomessa ja isyys on 
vahvistettu. Ulkomaalainen, joka ei saa 9 §:n 
nojalla Suomen kansalaisuutta, saa kansalai-
suuslain 26 §:n nojalla ilmoituksesta Suomen 
kansalaisuuden, jos hänen syntyessään isä oli 
Suomen kansalainen ja hän syntyi Suomessa 
ja isyys vahvistettiin vasta hänen täytettyään 
18 vuotta tai hän syntyi Suomen ulkopuolella 
ja isyys on vahvistettu.  

Kansalaisuuslain 9 §:n 1 momentin 4 koh-
dan mukaan lapsi saa Suomen kansalaisuu-
den syntyessään, jos hän syntyy Suomessa 
eikä saa syntyessään minkään vieraan valtion 
kansalaisuutta, eikä hänellä ole syntymänsä 
perusteella edes toissijaisesti oikeutta saada 
vieraan valtion kansalaisuutta. Kansalaisuus-
lain 9 §:n 2 momentissa on kansainvälistä 
suojelua saavien vanhempien Suomessa syn-
tyviä lapsia koskeva erityissäännös. Sään-
nöksen mukaan kansainvälistä suojelua 
Suomessa saavien vanhempien Suomessa 
syntyvä lapsi saa syntymäpaikan perusteella 
Suomen kansalaisuuden, jos vanhempien 
edellytettäisiin kääntyvän kansalaisuusvalti-
onsa viranomaisten puoleen saadakseen lap-
selle tämän kansalaisuuden. 

2 artikla. Artikla sisältää oletussäännön 
löytölapsen vanhempien kansalaisuudesta ja 
lapsen syntymäpaikasta. Päinvastaisten todis-
teiden puuttuessa löytölapsen katsotaan syn-
tyneen sen sopimusvaltion alueella, josta hä-
net on löydetty, ja hänen vanhempiensa kat-
sotaan olleen tuon valtion kansalaisia. Kansa-
laisuuslain 12 §:n 1 momentin mukaan löytö-
lasta, joka tavataan tässä maassa, pidetään 
Suomen kansalaisena niin kauan kuin häntä 

ei ole todettu vieraan valtion kansalaiseksi. 
Jos lapsi on todettu vieraan valtion kansalai-
seksi vasta sen jälkeen, kun hän on täyttänyt 
5 vuotta, lapsen Suomen kansalaisuus kui-
tenkin säilyy. 

3 artikla. Artiklassa määrätään yleissopi-
muksen mukaisten velvoitteiden määrittele-
miseksi laivassa tai ilma-aluksessa syntyneen 
lapsen syntymäpaikaksi se valtio, jossa alus 
on rekisteröity (lippuvaltioperiaate). Kansa-
laisuuslain 8 §:n mukaan Suomessa syntymi-
seen rinnastetaan syntyminen suomalaisessa 
aluksessa tai ilma-aluksessa vieraan valtion 
alueella tai kansainvälisellä alueella. 

4 artikla. Artiklassa käsitellään sopimus-
valtion ulkopuolella syntyneitä lapsia. Artik-
lan mukaan sopimusvaltion on myönnettävä 
joko suoraan lain nojalla tai hakemuksen pe-
rusteella kansalaisuus henkilölle, joka ei ole 
syntynyt sopimusvaltion alueella, jos jompi-
kumpi hänen vanhemmistaan oli hänen syn-
tymähetkellään tuon valtion kansalainen. Jos 
syntyneen henkilön vanhemmat ovat eri val-
tioiden kansalaisia, kysymys siitä, kumman 
vanhemman mukaan kansalaisuus määräy-
tyy, määritellään kansallisen lainsäädännön 
perusteella. Hakemuksesta myönnettävälle 
kansalaisuudelle sopimusvaltio voi asettaa 
vain yhden tai useamman artiklan 2 kappa-
leessa mainituista ehdoista. Kansalaisuuden 
myöntämiselle voidaan asettaa 1 artiklan 
kohdalla mainittujen ehtojen lisäksi ehdoksi 
se, että asianomaista henkilöä ei ole tuomittu 
kansallista turvallisuutta vastaan tehdystä ri-
koksesta. 

Kansalaisuuslain 9 §:n mukaan lapsi saa 
syntyessään syntymäpaikastaan riippumatta 
aina Suomen kansalaisuuden, jos hänen äitin-
sä on Suomen kansalainen. Jos lapsen isä on 
Suomen kansalainen, lapsi saa ulkomailla 
syntyessäänkin Suomen kansalaisuuden, jos 
isä on avioliitossa lapsen äidin kanssa. Jos 
ulkomailla syntyneen lapsen isä ei ole avio-
liitossa lapsen äidin kanssa, lapsi saa Suomen 
kansalaisuuden ilmoitusmenettelyllä, jos 
isyys on vahvistettu. 

5 artikla. Artiklan 1 kappaleen mukaan 
henkilö voi avioliiton solmimisen, purkau-
tumisen, isyyden vahvistamisen, lapsen tun-
nustamisen tai lapseksi ottamisen vuoksi me-
nettää sopimusvaltion kansalaisuuden ainoas-
taan, jos hän samalla saa toisen valtion kan-
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salaisuuden. Artiklan 2 kappaleen mukaan 
avioliiton ulkopuolella syntyneelle, myö-
hemmin tunnustetulle lapselle on annettava 
myös mahdollisuus hakea takaisin kansalai-
suus, jonka hän on tunnustamisen vuoksi 
menettänyt. Tällaista hakemusta koskevat 
ehdot eivät saa olla ankarammat kuin yleis-
sopimuksen 1 artiklan 2 kappaleessa määrä-
tyt ehdot. 

Suomen kansalaisuuden menettämisestä 
säädetään kansalaisuuslain 5 luvussa. Suo-
men kansalainen ei menetä kansalaisuuttaan 
sopimuksen 5 artiklassa mainituilla perusteil-
la eli siviilisäädyn tai siviiliaseman muutok-
sen vuoksi. Lain 32 §:n mukaan isyyden ku-
moamisesta voi tietyin edellytyksin seurata 
päätös siitä, että lapsi menettää isänsä kansa-
laisuuden perusteella saamansa Suomen kan-
salaisuuden. Päätös kansalaisuuden menet-
tämisestä tehdään lapsen tilanteen kokonais-
valtaisen tarkastelun perusteella. Arvioinnis-
sa on otettava huomioon etenkin lapsen ikä ja 
siteet Suomeen. Lain 4 §:ssä kuitenkin sääde-
tään, että lain säännöksiä kansalaisuuden 
menettämisestä ei saa soveltaa, jos henkilöstä 
niiden soveltamisen seurauksena tulisi kansa-
laisuudeton. Kansalaisuuden isyyden ku-
moamisen seurauksena menettänyt henkilö 
voi saada Suomen kansalaisuuden takaisin 
kansalaisuuslain 29 §:ssä säädetyin tavoin 
ilmoitusmenettelyllä. 

6 artikla. Artiklassa määrätään, että sopi-
musvaltion kansalaisen puoliso tai lapset ei-
vät voi menettää sopimusvaltion kansalai-
suutta sillä perusteella, että tämä menettää 
sopimusvaltion kansalaisuuden, ellei puo-
lisolla ja lapsilla ole toisen valtion kansalai-
suutta tai elleivät he samalla saa toisen valti-
on kansalaisuutta.  

Kansalaisuuslaissa aviopuolisoita kohdel-
laan yksilöllisesti kansalaisuuden saamisen ja 
menettämisen osalta. Puolison Suomen kan-
salaisuuden menettäminen ei vaikuta toisen 
puolison Suomen kansalaisuuteen. Lapsi voi 
kansalaisuuslain 33 §:n 2 momentin mukaan 
menettää kansalaisuutensa, jos hänen kansa-
laisuutensa saamisen edellytyksenä on ollut 
sellaisen henkilön kansalaisuus, joka on saa-
nut kansalaisuutensa vääriä tietoja antamalla 
tai tietoja salaamalla, tai jos lapsi on saanut 
kansalaisuuden yhdessä tällaisen henkilön 
kanssa. Tällaisessakaan tapauksessa lapsi ei 

voi kansalaisuuslain 4 §:n nojalla menettää 
kansalaisuuttaan, jos hänestä sen seurauksena 
tulisi kansalaisuudeton. 

7 artikla. Artiklan 1 kappaleen mukaan 
kansalaisuudesta vapautumisen ei tule johtaa 
kansalaisuuden menettämiseen, jollei asian-
omaisella henkilöllä ole toisen valtion kansa-
laisuutta tai jollei hän samalla saa toisen val-
tion kansalaisuutta. Säännön soveltaminen ei 
saa johtaa henkilön liikkumisvapauden, ko-
timaasta lähdön tai sinne palaamisen rajoit-
tamiseen tai estää vainon kohteeksi joutunut-
ta hakemasta turvapaikkaa muista maista. Ar-
tiklan 1 kappaleen a kohdan soveltaminen ei 
siis saa olla ristiriidassa YK:n yleismaailmal-
lisen ihmisoikeuksien julistuksen periaattei-
den kanssa. Artiklan 2 kappaleen mukaan 
sopimusvaltion kansalainen, joka hakee vie-
raan valtion kansalaisuutta, ei menetä kansa-
laisuuttaan, ellei hän saa toisen valtion kan-
salaisuutta tai vakuutusta siitä, että hän saa 
tämän toisen valtion kansalaisuuden.  

Kappaleessa 3 määrätään, että sopimusval-
tion kansalainen ei voi menettää kansalai-
suuttaan maasta poistumisen, ulkomailla 
oleskelun, ilmoittautumisen laiminlyönnin tai 
muun samantapaisen syyn vuoksi, jos hänes-
tä sen seurauksena tulisi kansalaisuudeton, 
jollei artiklan 4 ja 5 kappaleissa toisin määrä-
tä. Kappaleen 4 mukaan kansalaisuuden voi 
menettää, jos henkilö oleskelee ulkomailla 
asianomaisen sopimusvaltion lainsäädännös-
sä määritellyn ajan, joka on vähintään seit-
semän peräkkäistä vuotta. Kappaleen 5 mu-
kaan sopimusvaltio voi lainsäädännössään 
edellyttää, että sopimusvaltion ulkopuolella 
syntyneen sopimusvaltion kansalaisen kansa-
laisuuden säilyttäminen edellyttää, että hen-
kilö ennen kuin on kulunut vuosi hänen täy-
si-ikäiseksi tulostaan, ilmoittautuu asian-
omaisille viranomaisille tai asuu sopimusval-
tion alueella. Kappaleen 6 mukaan kansalai-
suuden menettäminen ei saa johtaa kansalai-
suudettomuuteen. 

Kansalaisuuslain 35 §:n mukaan Suomen 
kansalaisuudesta voidaan hakemuksesta va-
pauttaa Suomen kansalainen, joka on myös 
vieraan valtion kansalainen tai joka haluaa 
tulla vieraan valtion kansalaiseksi. Jos hakija 
ei vielä hakemusta ratkaistaessa ole vieraan 
valtion kansalainen, hänet voidaan vapauttaa 
Suomen kansalaisuudesta vain päätöksellä, 
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jonka voimaantulon edellytyksenä on, että 
hakija toimittaa päätöksessä mainitussa mää-
räajassa selvityksen vieraan valtion kansalai-
suuden saamisesta. Henkilöä ei siis voida va-
pauttaa Suomen kansalaisuudesta, jos hänes-
tä sen seurauksena tulisi kansalaisuudeton. 
Suomen kansalainen voi tietyin edellytyksin 
menettää 22 vuotta täytettyään Suomen kan-
salaisuutensa kansalaisuuslain 34 §:n nojalla 
Suomeen olevan riittämättömän yhteyden 
vuoksi. Tämä on kuitenkin mahdollista vain, 
jos hänellä on toisen valtion kansalaisuus. 

8 artikla. Henkilöltä ei voida artiklan mu-
kaan ottaa kansalaisuutta pois, jos hänestä tu-
lisi sen seurauksena kansalaisuudeton. Tä-
män pääsäännön estämättä henkilö voi kui-
tenkin menettää kansalaisuutensa vastoin tah-
toaan 7 artiklassa ja 8 artiklan 3 kappaleessa 
luetelluissa tapauksissa. Sopimusvaltio voi 
yleissopimuksen ratifioidessaan tai siihen 
liittyessään määritellä pidättävänsä itsellään 
oikeuden päättää kansalaisuuden menettämi-
sestä siitä huolimatta, että asianomaisesta 
henkilöstä tulisi kansalaisuudeton. Tämä on 
mahdollista esimerkiksi silloin, jos henkilö 
on käyttäytynyt tavalla, joka vakavasti vaa-
rantaa valtion elintärkeitä etuja. Tällöin hä-
nelle on varattava mahdollisuus asian saat-
tamiseksi käsiteltäväksi tuomioistuimessa tai 
muussa riippumattomassa toimielimessä.  

Kansalaisuuslain 33 §:n mukaan henkilö 
voi menettää hakemuksen tai ilmoituksen pe-
rusteella saamansa Suomen kansalaisuuden 
väärien tietojen antamisen tai tietojen salaa-
misen seurauksena. Edellytyksenä on, että 
tämän tiedon tunteminen olisi johtanut kan-
salaisuuden epäämiseen. Lain 4 §:n mukaan 
lakia ei kuitenkaan saa soveltaa, jos se johtaa 
henkilön kansalaisuudettomuuteen. Kansalai-
suuslaissa ei ole poikkeuksia tästä periaat-
teesta, eikä Suomella ole tarvetta pidättää it-
sellään artiklan tarkoittamaa mahdollisuutta. 

9 artikla. Artikla sisältää yleisen syrjintä-
kiellon kansalaisuuden menettämistä koske-
vissa asioissa. Sopimusvaltio ei voi ottaa 
henkilön tai henkilöryhmän kansalaisuutta 
pois rodun tai etnisten, uskonnollisten tai po-
liittisten syiden perusteella. Määräys on osit-
tain samansisältöinen kaikkinaisen rotusyr-
jinnän poistamista koskevan kansainvälisen 
yleissopimuksen 5 artiklan sisältämän mää-
räyksen kanssa.  

Perustuslain 6 §:n mukaan ihmiset ovat yh-
denvertaisia lain edessä eikä ketään saa ilman 
hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan 
sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskon-
non, vakaumuksen, mielipiteen, terveydenti-
lan, vammaisuuden tai muun henkilöön liit-
tyvän syyn perusteella. Kansalaisuuden me-
nettämisen perusteet on tyhjentävästi määri-
telty kansalaisuuslaissa, eivätkä artiklassa 
luetellut perusteet voi olla kansalaisuuden 
menettämisen syynä. 

10 artikla. Sopimusvaltioiden tulee artik-
lan mukaan vastaanottaessaan tai luovuttaes-
saan valtion aluetta huolehtia siitä, että alu-
een asukkaista ei tule kansalaisuudettomia. 
Jos valtion alue luovutetaan valtiosopimuk-
sella, tulee siihen sisällyttää määräykset, jot-
ka turvaavat sen, että kukaan henkilö ei tule 
aluesiirron vuoksi kansalaisuudettomaksi. 
Tällaisten määräysten puuttuessa aluesiirros-
sa vastaanottavan valtion tulee antaa kansa-
laisuus sellaisille henkilöille, jotka tulisivat 
aluesiirron vuoksi kansalaisuudettomiksi. 

Suomen kansalaisuuden menettämisestä 
säädetään tyhjentävästi kansalaisuuslaissa. 
Suomen valtion alueen siirto toiseen valtioon 
ei voisi olla perusteena kansalaisuuden me-
nettämiselle. Kansalaisuuslaissa ei ole sään-
nöksiä valtioseuraantotilanteista. Valtioseu-
raantoa koskevat määräykset ja periaatteet 
tulevat Suomea sitoviksi, kun Suomi liittyy 
sopimukseen. 

11 artikla. Artiklassa edellytetään, että so-
pimusvaltiot edistävät sellaisen toimielimen 
perustamista Yhdistyneiden Kansakuntien 
yhteyteen, joka voisi tutkia tähän yleissopi-
mukseen perustuvia yksityisten henkilöiden 
vaatimuksia ja jolta voidaan pyytää apua vaa-
timusten esittämiseksi sopimusvaltioiden asi-
anomaisille viranomaisille. YK:n yleiskoko-
us hyväksyi 10 päivänä joulukuuta 1974 pää-
töslauselman, jossa pyydettiin YK:n pako-
laisasiain päävaltuutettua (UNHCR) huoleh-
timaan väliaikaisesti 11 artiklassa tarkoite-
tuista tehtävistä. UNHCR hoitaa tehtäviä 
edelleen, eikä erityistä toimielintä ole toistai-
seksi pidetty tarpeellisena.  

12 artikla. Artiklan mukaan yleissopimuk-
sen 1 artiklan 1 kappaleen ja 4 artiklan 1 
kappaleen määräyksiä sovelletaan myös en-
nen yleissopimuksen voimaantuloa syntynei-
siin henkilöihin sellaisen sopimusvaltion 
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osalta, joka ei myönnä kansalaisuutta lain pe-
rusteella lapsen syntyessä kyseisten yleisso-
pimuksen kohtien perusteella. Yleissopimuk-
sen 1 artiklan 4 kappaleen määräyksiä sovel-
letaan ennen yleissopimuksen voimaantuloa 
ja voimaantulon jälkeen syntyneisiin henki-
löihin. Yleissopimuksen 2 artiklan määräyk-
siä sovelletaan ainoastaan löytölapsiin, jotka 
löydetään sopimusvaltion alueelta sen jäl-
keen, kun yleissopimus on tullut kyseisen 
valtion osalta voimaan. 

Suomessa syntyvä lapsi saa syntyessään 
Suomen kansalaisuuden syntymäpaikan pe-
rusteella, jos hän ei syntyessään saa muun 
valtion kansalaisuutta. Suomen ulkopuolella 
syntyvä lapsi saa Suomen kansalaisuuden 
syntyessään, jos hänen äitinsä on Suomen 
kansalainen. Aviolapsi saa Suomen kansalai-
suuden syntyessään myös, jos hänen isänsä 
on Suomen kansalainen. Jos lapsi syntyy 
avioliiton ulkopuolella ja lapsen isä on Suo-
men kansalainen, saa lapsi Suomen kansalai-
suuden ilmoitusmenettelyllä, jos isyys on 
vahvistettu. Näin ollen artiklassa tarkoitettu 
yleissopimuksen tiettyjen määräysten takau-
tuva soveltaminen ei tule kyseeseen Suomes-
sa.  

13 artikla. Yleissopimuksen määräykset 
eivät artiklan mukaan vaikuta kansalliseen 
lainsäädäntöön tai sopimusvaltion kansainvä-
lisiin velvoitteisiin, jotka sisältävät pidem-
mälle meneviä määräyksiä kansalaisuudet-
tomuuden vähentämiseksi. 

14 artikla. Yleissopimuksen tulkintaa ja 
soveltamista koskevat sopimuspuolten väliset 
riidat, joita ei voida muulla tavoin ratkaista, 
voidaan viedä artiklan mukaan kansainväli-
seen tuomioistuimeen. Suomi on tunnustanut 
kansainvälisen tuomioistuimen tuomiovallan 
ipso facto ja ilman erityistä sopimusta päte-
väksi jokaiseen saman velvoituksen hyväk-
syvään valtioon nähden vastavuoroisuuden 
ehdoin (SopS 29/1958). Artiklan määräys ei 
näin ollen aseta Suomelle aikaisempia si-
toumuksia pidemmälle meneviä velvoitteita.  

15 artikla. Artikla sisältää määräykset so-
pimuksen soveltamisesta itsehallintoa vailla 
oleviin alueisiin, siirtomaihin ja muihin emä-
valtioon kuulumattomiin alueisiin, joiden 
kansainvälisistä suhteista sopimusvaltio vas-
taa. 

16 artikla. Artikla sisältää yleissopimuk-
sen allekirjoittamista, siihen liittymistä ja sen 
ratifioimista koskevat tavanomaiset määrä-
ykset. 

17 artikla. Artiklan mukaan ainoastaan 
yleissopimuksen 11, 14 tai 15 artiklaan teh-
dyt varaumat ovat sallittuja. Suomella ei ole 
tarvetta varaumien tekemiseen. 

18 artikla. Artikla sisältää yleissopimuk-
sen voimaantuloa koskevat määräykset. 
Yleissopimus on tullut tämän artiklan mukai-
sesti kansainvälisesti voimaan 13 päivänä 
joulukuuta 1975. Yleissopimus tulee Suomen 
osalta voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä 
päivänä siitä, kun Suomi on tallettanut liit-
tymiskirjansa Yhdistyneiden Kansakuntien 
pääsihteerin huostaan. 

19 artikla. Artikla sisältää yleissopimuk-
sen irtisanomista koskevan määräyksen. 
Yleissopimus voidaan irtisanoa koska tahan-
sa. Irtisanominen tulee voimaan vuoden ku-
luttua siitä, kun pääsihteeri on vastaanottanut 
irtisanomisilmoituksen. 

20 artikla. Artiklassa luetellaan Yhdisty-
neiden Kansakuntien pääsihteerin tästä yleis-
sopimuksesta johtuvat ilmoitusvelvollisuu-
det. 

21 artikla. Artikla sisältää tavanomaisen 
maininnan yleissopimuksen todistusvoimai-
sista teksteistä. 

 
2  Lakiehdotusten perustelut  

2.1 Laki kansalaisuudesta tehdyn eu-
rooppalaisen yleissopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määrä-
ysten voimaansaattamisesta 

1 §. Pykälä sisältää tavanomaisen blanket-
tisäännöksen, jolla saatetaan voimaan lailla 
ne kyseessä olevan yleissopimuksen määrä-
ykset, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan. 
Sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvat 
määräykset ovat lakiehdotusten 1 §:n mu-
kaan lakina voimassa sellaisina kuin Suomi 
on niihin sitoutunut. Lainsäädännön alaan 
kuuluvat määräykset on yksilöity jäljempänä 
eduskunnan suostumuksen tarpeellisuutta kä-
sittelevässä jaksossa. 

2 §. Pykälä sisältää tavanomaisen voimaan-
tulosäännöksen, jonka mukaan lain voimaan-
tulosta säädetään tasavallan presidentin ase-
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tuksella. Tarkoituksena on, että laki tulee 
voimaan samanaikaisesti kuin yleissopimus 
tulee Suomen osalta voimaan. 
 
2.2 Laki kansalaisuudettomuuden vä-

hentämisestä tehdyn yleissopimuk-
sen lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta 

 
1 §. Pykälä sisältää tavanomaisen blanket-

tisäännöksen, jolla saatetaan voimaan lailla 
ne kyseessä olevan yleissopimuksen määrä-
ykset, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan. 
Sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvat 
määräykset ovat lakiehdotusten 1 §:n mu-
kaan lakina voimassa sellaisina kuin Suomi 
on niihin sitoutunut. Lainsäädännön alaan 
kuuluvat määräykset on yksilöity jäljempänä 
eduskunnan suostumuksen tarpeellisuutta kä-
sittelevässä jaksossa. 

2 §. Pykälä sisältää tavanomaisen voimaan-
tulosäännöksen, jonka mukaan lain voimaan-
tulosta säädetään tasavallan presidentin ase-
tuksella. Tarkoituksena on, että laki tulee 
voimaan samanaikaisesti kuin yleissopimus 
tulee Suomen osalta voimaan. 
 
 
3  Voimaantulo 

Kansalaisuusyleissopimus on tullut kan-
sainvälisesti voimaan 1 päivänä maaliskuuta 
2000. Yleissopimuksen hyväksyvän valtion 
osalta sopimus tulee voimaan seuraavan 
kuukauden ensimmäisenä päivänä, kun on 
kulunut kolme kuukautta päivästä, jolloin 
Suomi on tallettanut hyväksymiskirjansa Eu-
roopan neuvoston pääsihteerin huostaan.  

Yleissopimus kansalaisuudettomuuden vä-
hentämisestä on tullut kansainvälisesti voi-
maan 13 päivänä joulukuuta 1975. Yleisso-
pimukseen liittyvän valtion osalta yleissopi-
mus tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenen-
tenä päivänä liittymiskirjan tallettamisesta 
Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin 
huostaan. 

Esitykseen sisältyvät lait on tarkoitettu tu-
lemaan voimaan tasavallan presidentin ase-
tuksilla säädettävinä ajankohtina samaan ai-
kaan, kun kyseessä oleva yleissopimus tulee 
Suomen osalta voimaan.  

Yleissopimukset eivät sisällä määräyksiä, 
jotka kuuluvat Ahvenanmaan itsehallintolain 
(1144/1991) 18 §:n mukaan maakunnan lain-
säädäntövaltaan.  

 
4  Eduskunnan suostumuksen tar-

peel l isuus ja  käsi t te lyjärjestys  

4.1 Eduskunnan suostumuksen tarpeel-
lisuus 

Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaisesti 
eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimuk-
set ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka 
sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia mää-
räyksiä tai ovat muutoin merkitykseltään 
huomattavia taikka vaativat perustuslain mu-
kaan muusta syystä eduskunnan suostumuk-
sen. Muusta syystä eduskunnan hyväksymis-
tä edellyttäviä määräyksiä ovat muun muassa 
eduskunnan budjettivaltaa sitovat kansainvä-
liset velvoitteet. Tällaisina velvoitteina on 
käytännössä pidetty lähinnä sellaisia määrä-
yksiä, joista aiheutuu valtiolle välittömiä me-
noja. Perustuslakivaliokunnan tulkintakäy-
tännön mukaan määräys luetaan lainsäädän-
nön alaan kuuluvaksi jos 1) määräys koskee 
jonkin perustuslaissa turvatun perusoikeuden 
käyttämistä tai rajoittamista, 2) määräyksen 
tarkoittamasta asiasta on perustuslain mu-
kaan säädettävä lailla, 3) määräys muutoin 
koskee yksilön oikeuksien ja velvollisuuksi-
en perusteita, 4) määräyksen tarkoittamasta 
asiasta on jo voimassa lain säännöksiä taikka 
5) siitä on Suomessa vallitsevan käsityksen 
mukaan säädettävä lailla. Kansainvälinen 
velvoite kuuluu lainsäädännön alaan siitä 
riippumatta, onko määräys ristiriidassa vai 
sopusoinnussa Suomessa lailla säädetyn 
säännöksen kanssa (PeVL 11 ja 12/2000 vp).  

Molemmissa yleissopimuksissa on määrä-
yksiä, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan ja 
edellyttävät eduskunnan suostumusta. 

Kansalaisuusyleissopimuksen 2 artiklassa 
määritellään sopimuksessa käytetyt termit. 
Kansalaisuusyleissopimuksen 3 artiklan mu-
kaan valtio määrittelee oman lainsäädäntönsä 
nojalla, ketkä ovat sen kansalaisia. Artiklois-
sa 4 ja 5 on määräykset periaatteista, kuten 
syrjinnän kiellosta, joita tulee noudattaa kan-
salaisuutta koskevissa kansallisissa määräyk-
sissä ja menettelyissä. Perustuslain 2 §:n mu-
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kaan julkisen vallan käytön tulee perustua la-
kiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa on 
noudatettava tarkoin lakia. Perustuslain 5 §:n 
1 momentin mukaan Suomen kansalaisuus 
saadaan syntymän ja vanhempien kansalai-
suuden perusteella sen mukaan kuin lailla 
tarkemmin säädetään. Kansalaisuus voidaan 
myöntää laissa säädetyin edellytyksin myös 
ilmoituksen tai hakemuksen perusteella. Py-
kälän 2 momentin mukaan Suomen kansalai-
suudesta voidaan vapauttaa vain laissa sääde-
tyillä perusteilla ja sillä edellytyksellä, että 
henkilöllä on tai hän saa toisen valtion kansa-
laisuuden. Perustuslain 6 §:n mukaan ihmiset 
ovat yhdenvertaisia lain edessä, eikä ketään 
saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri 
asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, 
uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, ter-
veydentilan, vammaisuuden tai muun henki-
löön liittyvän syyn perusteella. Sopimuksen 
6-9 artiklojen sisältämät määräykset koskevat 
kansalaisuuden saamista, menettämistä ja ta-
kaisinsaamista, joista säädetään kansalaisuus-
lain 4, 9, 12, 13, 21-24, 29, 32-35 ja 60 §:ssä. 
Sopimus sisältää määräyksiä myös kansalai-
suuteen liittyvistä menettelyistä, joista sääde-
tään perustuslain 21 §:ssä, hallintolain 23, 
24, 43 ja 45 §:ssä, kansalaisuuslain 41, 42 ja 
50 §:ssä, sisäasiainministeriön asetuksessa 
Ulkomaalaisviraston suoritteiden maksulli-
suudesta ja tuomioistuinten ja eräiden oike-
ushallintoviranomaisten suoritteista perittä-
vistä maksuista annetussa laissa. Sopimuksen 
monikansalaisuutta koskevat määräykset si-
sältävät periaatteita, joista säädetään kansa-
laisuuslaissa. Sopimuksen valtioseuraantoa ja 
kansalaisuutta koskevat 18-20 artiklat sisäl-
tävät velvoitteita, joista valtioseuraantotilan-
teessa tulisi säätää lailla. Sopimuksen 21 ja 
22 artiklassa on myös asevelvollisuuden suo-
rittamista koskevia määräyksiä. Asevelvolli-
suuden suorittamisesta säädetään asevelvolli-
suuslaissa.  

Yleissopimus kansalaisuudettomuuden vä-
hentämisestä, sen 1-10 ja 12 artiklat, sisältä-
vät määräyksiä kansalaisuuden saamisesta, 
menettämisestä ja takaisin saamisesta, joista 
säädetään kansalaisuuslain 4, 8, 9, 12, 29 ja 
32-35 §:ssä. Artiklaan 9 sisältyy periaate syr-
jinnän kiellosta, josta säädetään perustuslain 
6 §:ssä. Yleissopimuksen valtioseuraantoa ja 
kansalaisuutta koskeva 10 artikla sisältää 

velvoitteita, joista valtioseuraantotilanteessa 
tulisi säätää lailla. Yleissopimuksen riitojen 
ratkaisua koskeva 14 artikla ei edellytä edus-
kunnan hyväksymistä, koska Suomi on tun-
nustanut kansainvälisen tuomioistuimen 
tuomiovallan ipso facto ja ilman erityistä so-
pimusta päteväksi jokaiseen saman velvoi-
tuksen hyväksyvään valtioon nähden vasta-
vuoroisuuden ehdoin (SopS 29/1958).  

Lainsäädännön alaan kuuluvat myös kaikki 
esityksessä ehdotetut varaumat. Perustuslaki-
valiokunta on pitänyt asianmukaisena, että 
eduskunta antaa nimenomaisella päätöksel-
lään suostumuksensa myös eduskunnan toi-
mivallan alaan kuuluvien sopimusmääräyksiä 
koskevien selitysten ja julistusten antamiseen 
(PeVL 2/1980 vp, PeVL 28/1997 ja PeVL 
36/1997 vp). Lainsäädännön alaan kuuluvia 
määräyksiä koskevien varaumien ja muiden 
ilmoitusten tekeminen ja niiden peruuttami-
nen vaikuttavat blankettimuotoisen voimaan-
saattamislain välityksellä Suomessa lain ta-
solla voimassa olevan oikeuden sisältöön, jo-
ten tässä suhteessa varauman ja muun ilmoi-
tuksen tekeminen tai sellaisen peruuttaminen 
on asiallisesti lainsäädäntövallan käyttämistä. 
Eduskunnan suostumus tarvitaan kansalai-
suusyleissopimuksen 29 artiklan mukaiseen 
varaumaan, jossa Suomi toteaa, että 21 artik-
lan 3 kappaleen g kohtaan perustuvat velvoit-
teet eivät sido Suomea määrättäessä joukkoja 
ylimääräiseen palvelukseen, ja 22 artiklan a 
kohdan koskevaan varaumaan, jonka mukaan 
monikansalaisuustapauksissa varusmiespal-
veluksesta vapauttaminen tapahtuu asevel-
vollisuuslaissa mainituin perustein. Edus-
kunnan suostumus tarvitaan myös Suomen 
ilmoitukseen, että kansalaisuusyleissopimuk-
sen 22 artiklan b kohdassa tarkoitettu ikä on 
Suomessa 30 vuotta. 

 
4.2 Käsittelyjärjestys 

Yleissopimukset eivät sisällä määräyksiä, 
jotka koskisivat perustuslakia sen 94 §:n 2 
momentissa tarkoitetulla tavalla. Yleissopi-
mukset voidaan hallituksen käsityksen mu-
kaan hyväksyä äänten enemmistöllä ja ehdo-
tus niiden voimaansaattamislaeiksi voidaan 
hyväksyä tavallisen lain säätämisjärjestyk-
sessä. 
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Edellä olevan perusteella sekä perustuslain 
94 §:n mukaisesti esitetään, että 

 
Eduskunta hyväksyisi Strasbourgissa 

6 päivänä marraskuuta 1997 kansalai-
suudesta tehdyn eurooppalaisen yleis-
sopimuksen ja New Yorkissa 30 päivä-
nä elokuuta 1961 kansalaisuudetto-
muuden vähentämisestä tehdyn yleis-
sopimuksen, 

Eduskunta antaisi suostumuksensa 
siihen, että Suomi tekee kansalaisuu-
desta tehdyn eurooppalaisen yleisso-
pimuksen 21 artiklan 3 kappaleen g 
kohtaan varauman, jonka mukaan 21 
artiklaan perustuvat velvoitteet eivät 
sido Suomea määrättäessä joukkoja 
asevelvollisuuslain nojalla ylimääräi-
seen palvelukseen, jolla tarkoitetaan 
normaaliolojen vakavassa häiriötilan-
teessa tai poikkeusoloissa määrättävää 
palvelusta, jonka tarkoituksena on ko-
hottaa ja ylläpitää puolustusvalmiutta 
ja harjoittaa joukkokokonaisuuksia 
niille suunnitellussa kokoonpanossa 

niin, että joukko voidaan tarvittaessa 
määrätä liikekannallepanon aikaiseen 
palvelukseen, 

Eduskunta antaisi suostumuksensa 
siihen, että Suomi tekee kansalaisuu-
desta tehdyn eurooppalaisen yleisso-
pimuksen 22 artiklan a kohtaan va-
rauman, jonka mukaan toisessa sopi-
musvaltiossa varusmiespalveluksesta 
vapautetun ei katsota suorittaneen va-
rusmiespalvelusta Suomessa. Henkilö 
voidaan kuitenkin vapauttaa varus-
miespalveluksesta asevelvollisuuslain 
74 tai 76 §:n nojalla, 

Eduskunta antaisi suostumuksensa 
siihen, että Suomi ilmoittaa kansalai-
suudesta tehdyn eurooppalaisen yleis-
sopimuksen 22 artiklan b kohdassa 
tarkoitetuksi iäksi 30 vuotta.  

 
Koska yleissopimukset sisältävät määräyk-

siä, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan, an-
netaan samalla Eduskunnan hyväksyttäviksi 
seuraavat lakiehdotukset: 
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Lakiehdotukset 

1. 

Laki 

 
kansalaisuudesta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvi-

en määräysten voimaansaattamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 
Strasbourgissa 6 päivänä marraskuuta 1997 

kansalaisuudesta tehdyn eurooppalaisen 
yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuulu-
vat määräykset ovat lakina voimassa sellaisi-
na kuin Suomi on niihin sitoutunut. 

 
2 § 

Tämän lain voimaantulosta säädetään tasa-
vallan presidentin asetuksella. 

————— 
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2. 

Laki 

kansalaisuudettomuuden vähentämisestä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 
New Yorkissa 30 päivänä elokuuta 1961 

kansalaisuudettomuuden vähentämisestä teh-
dyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan 
kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa 
sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut. 

2 § 
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasa-

vallan presidentin asetuksella. 
 
 

————— 
 

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007 

  
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors 
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Sopimustekstit 
 
 
EUROOPPALAINEN YLEISSOPIMUS 
KANSALAISUUDESTA 

EUROPEAN CONVENTION 
ON NATIONALITY 

 
 

Johdanto 
 
Euroopan neuvoston jäsenvaltiot ja muut 

tämän yleissopimuksen allekirjoittaneet valti-
ot, 

jotka katsovat, että Euroopan neuvoston 
pyrkimyksenä on luoda kiinteämmät yhteydet 
jäsenvaltioidensa välille; 

pitävät mielessä lukuisat kansainväliset 
asiakirjat, jotka liittyvät kansalaisuuteen, mo-
nikansalaisuuteen ja kansalaisuudettomuu-
teen; 

tunnustavat, että kansalaisuutta koskevissa 
asioissa tulisi ottaa huomioon sekä valtioiden 
että yksilöiden oikeutetut edut; 

 
haluavat edistää kansalaisuutta koskevien 

oikeusperiaatteiden asteittaista kehitystä ja 
niiden saattamista osaksi valtionsisäistä lain-
säädäntöä sekä mahdollisuuksien mukaan 
välttää kansalaisuudettomuutta; 

haluavat välttää syrjintää kansalaisuuteen 
liittyvissä asioissa; 

ovat tietoisia ihmisoikeuksien ja perusva-
pauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuk-
sen 8 artiklaan sisältyvästä oikeudesta nauttia 
perhe-elämän kunnioituksesta; 

panevat merkille valtioiden erilaiset lähes-
tymistavat monikansalaisuuteen ja tunnusta-
vat, että kukin valtio voi vapaasti päättää val-
tionsisäiseen lainsäädäntöön sisällytettävistä 
seurauksista tapauksissa, joissa kansalainen 
saa jonkin toisen valtion kansalaisuuden tai 
tällä on jonkin toisen valtion kansalaisuus; 

ovat yhtä mieltä siitä, että ne haluavat löy-
tää sopivia ratkaisuja monikansalaisuuden 
seurauksiin erityisesti monikansalaisten oike-
uksien ja velvollisuuksien osalta; 

pitävät toivottavana että henkilöiltä, joilla 
on kahden tai useamman sopimusvaltion kan-
salaisuus, tulisi edellyttää asevelvollisuuden 
suorittamista ainoastaan yhdessä näistä valti-
oista; 

Preamble 
 
The member States of the Council of 

Europe and the other States signatory to this 
Convention, 

Considering that the aim of the Council of 
Europe is to achieve greater unity between its 
members; 

Bearing in mind the numerous international 
instruments relating to nationality, multiple 
nationality and statelessness; 

 
Recognising that, in matters concerning na-

tionality, account should be taken both of the 
legitimate interests of States and those of in-
dividuals; 

Desiring to promote the progressive devel-
opment of legal principles concerning na-
tionality, as well as their adoption in internal 
law and desiring to avoid, as far as possible, 
cases of statelessness; 

Desiring to avoid discrimination in matters 
relating to nationality; 

Aware of the right to respect for family life 
as contained in Article 8 of the Convention 
for the Protection of Human Rights and Fun-
damental Freedoms; 

Noting the varied approach of States to the 
question of multiple nationality and recognis-
ing that each State is free to decide which 
consequences it attaches in its internal law to 
the fact that a national acquires or possesses 
another nationality; 

 
Agreeing on the desirability of finding ap-

propriate solutions to consequences of multi-
ple nationality and in particular as regards the 
rights and duties of multiple nationals; 

Considering it desirable that persons pos-
sessing the nationality of two or more States 
Parties should be required to fulfil their mili-
tary obligations in relation to only one of 
those Parties;  
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pitävät tarpeellisena edistää kansainvälistä 
yhteistyötä kansalaisuusasioista vastaavien 
kansallisten viranomaisten välillä, 

ovat sopineet seuraavasta: 
 
 
 

I luku 

Yleiset asiat 

1 artikla 

Yleissopimuksen tavoite 

Tässä yleissopimuksessa asetetaan luonnol-
listen henkilöiden kansalaisuutta koskevat pe-
riaatteet ja määräykset sekä monikansalaisten 
asevelvollisuutta koskevat määräykset, joiden 
kanssa sopimusvaltioiden sisäisen lainsää-
dännön tulee olla on yhdenmukainen. 

 
2 artikla 

Määritelmät 

Tässä yleissopimuksessa 
 
a) “kansalaisuus” tarkoittaa henkilön ja val-

tion välistä oikeudellista sidettä eikä osoita 
henkilön etnistä alkuperää; 

 
b) “monikansalaisuus” tarkoittaa, että sa-

malla henkilöllä on samanaikaisesti kaksi 
kansalaisuutta tai useampia kansalaisuuksia; 

 
c) “lapsi” tarkoittaa jokaista alle 18-

vuotiasta henkilöä, ellei lapsi häneen sovellet-
tavan lainsäädännön nojalla tule täysi-
ikäiseksi aikaisemmin; 

 
d) “valtionsisäinen lainsäädäntö” tarkoittaa 

kaikentyyppisiä kansallisen oikeusjärjestel-
män määräyksiä, mukaan luettuina perustus-
laki, lainsäädäntö, ohjesäännöt, asetukset, oi-
keuskäytäntö, tapaoikeus ja käytäntö sekä si-
tovista kansainvälisistä asiakirjoista johdetut 
määräykset. 

 
 
 
 

Considering the need to promote interna-
tional co-operation between the national au-
thorities responsible for nationality matters, 

Have agreed as follows: 
 
 
 

Chapter I  

General matters 

Article 1 

Object of the Convention 

This Convention establishes principles and 
rules relating to the nationality of natural per-
sons and rules regulating military obligations 
in cases of multiple nationality, to which the 
internal law of States Parties shall conform. 

 
 

Article 2 

Definitions 

For the purpose of this Convention: 
 
a) “nationality” means the legal bond be-

tween a person and a State and does not indi-
cate the person's ethnic origin; 

 
b) “multiple nationality” means the simul-

taneous possession of two or more nationali-
ties by the same person; 

 
c) “child” means every person below the 

age of 18 years unless, under the law appli-
cable to the child, majority is attained earlier; 

 
 
d)“internal law” means all types of provi-

sions of the national legal system, including 
the constitution, legislation, regulations, de-
crees, case-law, customary rules and practice 
as well as rules deriving from binding inter-
national instruments. 
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II luku 

Kansalaisuutta koskevat yleiset periaatteet 

3 artikla 

Valtion toimivalta 

1. Kukin valtio määrittelee oman lainsää-
däntönsä nojalla, ketkä ovat sen kansalaisia. 

 
2. Muut valtiot hyväksyvät tämän lainsää-

dännön, siinä määrin kuin se on yhdenmukai-
nen sovellettavien kansainvälisten yleissopi-
musten, kansainvälisen tapaoikeuden ja ylei-
sesti hyväksyttyjen kansalaisuutta koskevien 
oikeusperiaatteiden kanssa. 

 
4 artikla 

Periaatteet 

Kunkin sopimusvaltion kansalaisuutta kos-
kevat määräykset perustuvat seuraaviin peri-
aatteisiin: 

 
a) Jokaisella on oikeus kansalaisuuteen. 
 
b) Kansalaisuudettomuutta vältetään. 
 
c) Keneltäkään ei mielivaltaisesti oteta pois 

kansalaisuutta. 
 
d) Avioliitto tai avioliiton purkautuminen 

sopimusvaltion kansalaisen ja ulkomaalaisen 
välillä tai jommankumman puolison kansalai-
suuden muuttuminen avioliiton aikana ei au-
tomaattisesti vaikuta toisen puolison kansa-
laisuuteen. 

 
 

5 artikla 

Syrjinnän kielto 

1. Sopimusvaltion kansalaisuutta koskeviin 
määräyksiin ei saa sisältyä eroja tai käytäntö-
jä, jotka merkitsevät sukupuoleen, uskontoon, 
alkuperään, ihonväriin tai kansalliseen tai et-
niseen alkuperään perustuvaa syrjintää. 

 
2. Kutakin sopimusvaltiota ohjaa sen kansa-

Chapter II 

General principles relating to nationality 

Article 3 

Competence of the State 

Each State shall determine under its own 
law who are its nationals.  

 
2. This law shall be accepted by other 

States in so far as it is consistent with appli-
cable international conventions, customary 
international law and the principles of law 
generally recognised with regard to national-
ity. 

 
Article 4 

Principles 

The rules on nationality of each State Party 
shall be based on the following principles: 

 
 
a) everyone has the right to a nationality; 
 
b) statelessness shall be avoided; 
 
c) no one shall be arbitrarily deprived of 

his or her nationality; 
 
d) neither marriage nor the dissolution of a 

marriage between a national of a State Party 
and an alien, nor the change of nationality by 
one of the spouses during marriage, shall 
automatically affect the nationality of the 
other spouse. 

 
 

Article 5 

Non-discrimination 

1. The rules of a State Party on nationality 
shall not contain distinctions or include any 
practice which amount to discrimination on 
the grounds of sex, religion, race, colour or 
national or ethnic origin. 

 
2. Each State Party shall be guided by the 
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laisten syrjinnän kiellon periaate riippumatta 
siitä, ovatko nämä valtion kansalaisia synty-
män perusteella, vai ovatko he saaneet valtion 
kansalaisuuden myöhemmin. 

 
III luku 

Kansalaisuutta koskevat määräykset 

6 artikla 

Kansalaisuuden saaminen 

1. Kukin sopimusvaltio säätää valtionsisäi-
sessä lainsäädännössään, että seuraavat henki-
löt saavat valtion kansalaisuuden suoraan lain 
nojalla: 

 
a) Lapset, joiden vanhemmista toisella on 

lasten syntyessä asianomaisen sopimusvaltion 
kansalaisuus, jollei valtionsisäisessä lainsää-
dännössä ole ulkomailla syntyneitä lapsia 
koskevia poikkeuksia. Kukin sopimusvaltio 
voi määrätä, että lapsi, jonka suhde vanhem-
piinsa perustuu lapsen tunnustamiseen, tuo-
mioistuimen päätökseen tai vastaavaan me-
nettelyyn, saa valtion kansalaisuuden valtion-
sisäisessä lainsäädännössä määritetyn menet-
telyn kautta. 

 
b) Valtion alueelta löydetyt löytölapset, jot-

ka muutoin olisivat kansalaisuudettomia. 
 
2. Kukin sopimusvaltio säätää valtionsisäi-

sessä lainsäädännössään, että sen alueella 
syntyneet lapset, jotka eivät saa syntyessään 
minkään toisen valtion kansalaisuutta, saavat 
sen kansalaisuuden. Kansalaisuus myönne-
tään 

 
a) suoraan lain nojalla lapsen syntyessä; tai 
 
b) kansalaisuudettomiksi jääneille lapsille 

myöhemmin hakemuksesta, jonka asianomai-
nen lapsi jättää tai joka jätetään tämän puoles-
ta asianomaiselle viranomaiselle sopimusval-
tion sisäisessä lainsäädännössä säädetyllä ta-
valla. Hakemuksen voi tehdä, jos hakija on 
asunut laillisesti valtion alueella enintään viisi 
vuotta välittömästi ennen hakemuksen jättä-
mistä. 

 

principle of non-discrimination between its 
nationals, whether they are nationals by birth 
or have acquired its nationality subsequently. 

 

Chapter III 

Rules relating to nationality 

Article 6 

Acquisition of nationality 

1. Each State Party shall provide in its in-
ternal law for its nationality to be acquired ex 
lege by the following persons: 

 
 
a) children one of whose parents possesses, 

at the time of the birth of these children, the 
nationality of that State Party, subject to any 
exceptions which may be provided for by its 
internal law as regards children born abroad. 
With respect to children whose parenthood is 
established by recognition, court order or 
similar procedures, each State Party may 
provide that the child acquires its nationality 
following the procedure determined by its in-
ternal law; 

 
b) foundlings found in its territory who 

would otherwise be stateless. 
 
2. Each State Party shall provide in its in-

ternal law for its nationality to be acquired by 
children born on its territory who do not ac-
quire at birth another nationality. Such na-
tionality shall be granted: 

 
 
a) at birth ex lege; or 
 
b) subsequently, to children who remained 

stateless, upon an application being lodged 
with the appropriate authority, by or on be-
half of the child concerned, in the manner 
prescribed by the internal law of the State 
Party. Such an application may be made sub-
ject to the lawful and habitual residence on 
its territory for a period not exceeding five 
years immediately preceding the lodging of 
the application. 
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3. Kukin sopimusvaltio säätää valtionsisäi-
sessä lainsäädännössään mahdollisuudesta 
kansalaistaa henkilöt, jotka asuvat laillisesti 
sen alueella. Sopimusvaltio ei säädä kansa-
laistamisen edellytykseksi yli kymmenen 
vuoden oleskelua valtion alueella ennen ha-
kemuksen jättämistä. 

 
4. Kukin sopimusvaltio helpottaa valtionsi-

säisessä lainsäädännössään kansalaisuuden 
saamista seuraavien henkilöiden osalta: 

 
a) Sopimusvaltion kansalaisten puolisot. 
 
b) Sopimusvaltion kansalaisten lapset 6 ar-

tiklan 1 kappaleen a kohdan poikkeus huomi-
oon ottaen. 

 
c) Lapset, joiden vanhemmista toinen saa 

tai on saanut sopimusvaltion kansalaisuuden. 
 
d) Sopimusvaltion kansalaisten adoptoimat 

lapset. 
 
e) Henkilöt, jotka ovat syntyneet sopimus-

valtion alueella ja asuvat siellä laillisesti. 
 
f) Henkilöt, jotka ovat asuneet laillisesti so-

pimusvaltion alueella tietyn ajan, joka on al-
kanut ennen kuin henkilö on täyttänyt 18 
vuotta ja jonka pituus määritetään asianomai-
sen sopimusvaltion sisäisessä lainsäädännös-
sä. 

 
g) Kansalaisuudettomat henkilöt ja pako-

laisaseman saaneet henkilöt, jotka asuvat lail-
lisesti sopimusvaltion alueella. 

 
7 artikla 

Kansalaisuuden menettäminen suoraan lain 
nojalla tai sopimusvaltion aloitteesta 

1. Sopimusvaltio ei voi säätää valtionsisäi-
sessä lainsäädännössään kansalaisuuden me-
nettämisestä ¨suoraan lain nojalla tai sopi-
musvaltion aloitteesta muutoin kuin seuraa-
vissa tapauksissa: 

 
a) Henkilö saa vapaaehtoisesti jonkin toisen 

valtion kansalaisuuden. 
 

3. Each State Party shall provide in its in-
ternal law for the possibility of naturalisation 
of persons lawfully and habitually resident 
on its territory. In establishing the conditions 
for naturalisation, it shall not provide for a 
period of residence exceeding ten years be-
fore the lodging of an application. 

 
4. Each State Party shall facilitate in its in-

ternal law the acquisition of its nationality for 
the following persons: 

 
a) spouses of its nationals; 
 
b) children of one of its nationals, falling 

under the exception of Article 6, paragraph 1, 
sub-paragraph a; 

 
c) children one of whose parents acquires 

or has acquired its nationality;  
 
d) children adopted by one of its nationals; 
 
 
e) persons who were born on its territory 

and reside there lawfully and habitually; 
 
f) persons who are lawfully and habitually 

resident on its territory for a period of time 
beginning before the age of 18, that period to 
be determined by the internal law of the State 
Party concerned;  

 
 
g) stateless persons and recognised refu-

gees lawfully and habitually resident on its 
territory. 

 
Article 7 

Loss of nationality ex lege or at the initiative 
of a State Party 

1. A State Party may not provide in its in-
ternal law for the loss of its nationality ex 
lege or at the initiative of the State Party ex-
cept in the following cases: 

 
 
a) voluntary acquisition of another nation-

ality; 
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b) Henkilö on saanut sopimusvaltion kansa-
laisuuden toimimalla petollisesti, antamalla 
vääriä tietoja tai salaamalla olennaisen sei-
kan. 

 
c) Henkilö on palvellut vapaaehtoisesti vie-

raan valtion puolustusvoimissa. 
 
d) Henkilö käyttäytyy tavalla, joka vaka-

vasti vaarantaa sopimusvaltion elintärkeitä 
etuja. 

 
e) Sopimusvaltion ja sen ulkomailla asuvan 

kansalaisen väliltä puuttuu todellinen yhteys. 
 
 
f) Jos lapsen ollessa alaikäinen todetaan, et-

tä valtionsisäisessä lainsäädännössä säädetyt 
edellytykset, joiden nojalla sopimusvaltion 
kansalaisuus on saatu, eivät enää täyty. 

 
 
g) Jos lapsi adoptoitaessa saa jomman-

kumman adoptiovanhemman tai molempien 
adoptiovanhempien vieraan valtion kansalai-
suuden tai hänellä on tämä kansalaisuus. 

 
2. Sopimusvaltio voi säätää, että sen kansa-

laisuuden menettävien vanhempien lapset 
menettävät myös sopimusvaltion kansalai-
suuden lukuun ottamatta 1 kappaleen c ja d 
kohdan kattamia tapauksia. Lasten ei kuiten-
kaan tule menettää sopimusvaltion kansalai-
suutta, jos toinen vanhemmista säilyttää sen. 

 
3. Sopimusvaltio ei voi säätää valtionsisäi-

sessä lainsäädännössään kansalaisuuden me-
nettämisestä tämän artiklan 1 ja 2 kappaleen 
nojalla, jos henkilöstä tulisi sen seurauksena 
kansalaisuudeton, lukuun ottamatta tämän ar-
tiklan 1 kappaleen b kohdassa mainittuja ta-
pauksia. 

 
8 artikla 

Kansalaisuuden menettäminen yksilön aloit-
teesta 

1. Kukin sopimusvaltio sallii sen kansalai-
suudesta vapautumisen sillä edellytyksellä, 
että kansalaisuudesta vapautuvasta henkilöstä 
ei tule tämän seurauksena kansalaisuudeton. 

b) acquisition of the nationality of the State 
Party by means of fraudulent conduct, false 
information or concealment of any relevant 
fact attributable to the applicant; 

 
c) voluntary service in a foreign military 

force; 
 
d) conduct seriously prejudicial to the vital 

interests of the State Party; 
 
 
e) lack of a genuine link between the State 

Party and a national habitually residing 
abroad; 

 
f) where it is established during the minor-

ity of a child that the preconditions laid down 
by internal law which led to the ex lege ac-
quisition of the nationality of the State Party 
are no longer fulfilled; 

 
g) adoption of a child if the child acquires 

or possesses the foreign nationality of one or 
both of the adopting parents. 

 
 
2. A State Party may provide for the loss of 

its nationality by children whose parents lose 
that nationality except in cases covered by 
sub-paragraphs c and d of paragraph 1. How-
ever, children shall not lose that nationality if 
one of their parents retains it.  

 
 
3. A State Party may not provide in its in-

ternal law for the loss of its nationality under 
paragraphs 1 and 2 of this article if the per-
son concerned would thereby become state-
less, with the exception of the cases men-
tioned in paragraph 1, sub-paragraph b, of 
this article. 

 
Article 8 

Loss of nationality at the initiative of the in-
dividual 

1. Each State Party shall permit the renun-
ciation of its nationality provided the persons 
concerned do not thereby become stateless. 

2. However, a State Party may provide in 
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2. Sopimusvaltio voi kuitenkin säätää valti-
onsisäisessä lainsäädännössään, että kansalai-
suudesta voivat vapautua vain ulkomailla 
asuvat kansalaiset. 

 
9 artikla 

Kansalaisuuden takaisinsaaminen 

Kukin sopimusvaltio helpottaa sen alueella 
laillisesti asuvien entisten kansalaistensa kan-
salaisuuden takaisinsaamista valtionsisäisessä 
lainsäädännössä mainituissa tapauksissa ja 
siinä säädetyin edellytyksin. 

 
IV luku 

Kansalaisuuteen liittyvät menettelyt 

10 artikla 

Hakemusten käsittely 

Kukin sopimusvaltio varmistaa, että sen 
kansalaisuuden saamiseen, säilyttämiseen, 
menettämiseen, takaisinsaamiseen tai todis-
tamiseen liittyvät hakemukset käsitellään 
kohtuullisessa ajassa. 

 
11 artikla 

Päätökset 

Kukin sopimusvaltio varmistaa, että sen 
kansalaisuuden saamiseen, säilyttämiseen, 
menettämiseen, takaisinsaamiseen tai todis-
tamiseen liittyvät päätökset sisältävät kirjalli-
set perustelut. 

 
12 artikla 

Oikeus muutoksenhakuun 

Kukin sopimusvaltio varmistaa, että sen 
kansalaisuuden saamiseen, säilyttämiseen, 
menettämiseen, takaisinsaamiseen tai todis-
tamiseen liittyvät päätökset mahdollistavat 
hallinnollisen tai oikeudellisen muutoksen-
haun valtionsisäisen lainsäädännön mukaises-
ti. 

 
 

its internal law that renunciation may be ef-
fected only by nationals who are habitually 
resident abroad. 

 
 

Article 9 

Recovery of nationality 

Each State Party shall facilitate, in the 
cases and under the conditions provided for 
by its internal law, the recovery of its nation-
ality by former nationals who are lawfully 
and habitually resident on its territory. 

 
Chapter IV 

Procedures relating to nationality 

Article 10 

Processing of applications 

Each State Party shall ensure that applica-
tions relating to the acquisition, retention, 
loss, recovery or certification of its national-
ity be processed within a reasonable time. 

 
 

Article 11 

Decisions 

Each State Party shall ensure that decisions 
relating to the acquisition, retention, loss, re-
covery or certification of its nationality con-
tain reasons in writing. 

 
 

Article 12 

Right to a review  

Each State Party shall ensure that decisions 
relating to the acquisition, retention, loss, re-
covery or certification of its nationality be 
open to an administrative or judicial review 
in conformity with its internal law. 
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13 artikla 

Maksut 

1. Kukin sopimusvaltio varmistaa, että sen 
kansalaisuuden saamiseen, säilyttämiseen, 
menettämiseen, takaisinsaamiseen tai todis-
tamiseen liittyvät maksut ovat kohtuulliset. 

 
2. Kukin sopimusvaltio varmistaa, että hal-

linnolliseen tai oikeudelliseen muutoksenha-
kuun liittyvät maksut eivät muodosta estettä 
hakijoille. 

 
V luku 

Monikansalaisuus 

14 artikla 

Monikansalaisuustapaukset suoraan lain no-
jalla 

1. Sopimusvaltio sallii, että 
 
a) lapset, jotka ovat syntyessä saaneet au-

tomaattisesti useamman kansalaisuuden, säi-
lyttävät nämä kansalaisuudet; 

 
b) sen kansalaisilla on jonkin toisen valtion 

kansalaisuus, jos tämä toinen kansalaisuus 
saadaan automaattisesti avioliiton kautta. 

 
2. Edellä 1 kappaleessa mainittuun kansa-

laisuuksien säilyttämiseen sovelletaan tämän 
yleissopimuksen 7 artiklan asiaan liittyviä 
määräyksiä. 

 
15 artikla 

Muut mahdolliset monikansalaisuustapaukset 

Tämän yleissopimuksen määräykset eivät 
rajoita sopimusvaltion oikeutta määrittää val-
tionsisäisessä lainsäädännössään 

 
a) säilyttävätkö vai menettävätkö sopimus-

valtion kansalaiset, jotka saavat jonkin toisen 
valtion kansalaisuuden tai joilla on jonkin toi-
sen valtion kansalaisuus, sopimusvaltion kan-
salaisuuden; 

 

Article 13 

Fees 

1. Each State Party shall ensure that the 
fees for the acquisition, retention, loss, re-
covery or certification of its nationality be 
reasonable. 

 
2. Each State Party shall ensure that the 

fees for an administrative or judicial review 
be not an obstacle for applicants. 

 
 

Chapter V 

Multiple nationality 

Article 14 

Cases of multiple nationality ex lege 

 
1. A State Party shall allow: 
 
a) children having different nationalities 

acquired automatically at birth to retain these 
nationalities; 

 
b) its nationals to possess another national-

ity where this other nationality is automati-
cally acquired by marriage.  

 
2. The retention of the nationalities men-

tioned in paragraph 1 is subject to the rele-
vant provisions of Article 7 of this Conven-
tion. 

 
Article 15 

Other possible cases of multiple nationality 

The provisions of this Convention shall not 
limit the right of a State Party to determine in 
its internal law whether: 

 
a) its nationals who acquire or possess the 

nationality of another State retain its nation-
ality or lose it; 
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b) edellyttääkö sopimusvaltion kansalai-
suuden saaminen tai säilyttäminen toisen val-
tion kansalaisuudesta vapautumista tai sen 
menettämistä. 

 
16 artikla 

Aikaisemman kansalaisuuden säilyttäminen 

Sopimusvaltio ei aseta toisen valtion kansa-
laisuudesta vapautumista tai sen menettämistä 
sopimusvaltion kansalaisuuden saamisen tai 
säilyttämisen ehdoksi, jos tällainen vapautu-
minen tai menettäminen ei ole mahdollista tai 
jos sitä ei voida kohtuudella edellyttää. 

 
17 artikla 

Monikansalaisuuteen liittyvät oikeudet ja vel-
vollisuudet 

1. Sopimusvaltion kansalaisilla, joilla on 
jonkin toisen valtion kansalaisuus, on sen so-
pimusvaltion alueella, jossa he asuvat, samat 
oikeudet ja velvollisuudet kuin tämän sopi-
musvaltion muilla kansalaisilla. 

 
2. Tämän luvun määräykset eivät vaikuta 
 
a) kansainvälisen oikeuden määräyksiin, 

jotka koskevat sopimusvaltion diplomaatti- 
tai konsuliedustustojen antamaa suojelua niil-
le kansalaisilleen, joilla on samanaikaisesti 
jonkin toisen valtion kansalaisuus; 

 
b) kansainvälisen yksityisoikeuden määrä-

ysten soveltamiseen sopimusvaltiossa moni-
kansalaisuustapauksissa. 

 
VI luku 

Valtioseuraanto ja kansalaisuus 

18 artikla 

Periaatteet 

1. Valtioseuraantotapauksissa kukin sopi-
musvaltio kunnioittaa kansalaisuusasioissa 
oikeusperiaatteita, ihmisoikeuksia koskevia 
määräyksiä sekä tämän yleissopimuksen 4 ja 
5 artiklaan ja tämän artiklan 2 kappaleeseen 

b) the acquisition or retention of its nation-
ality is subject to the renunciation or loss of 
another nationality. 

 
 

Article 16 

Conservation of previous nationality  

A State Party shall not make the renuncia-
tion or loss of another nationality a condition 
for the acquisition or retention of its national-
ity where such renunciation or loss is not 
possible or cannot reasonably be required. 

 
 

Article 17 

Rights and duties related to multiple nation-
ality 

1. Nationals of a State Party in possession 
of another nationality shall have, in the terri-
tory of that State Party in which they reside, 
the same rights and duties as other nationals 
of that State Party. 

 
2. The provisions of this chapter do not af-

fect:  
 
a) the rules of international law concerning 

diplomatic or consular protection by a State 
Party in favour of one of its nationals who 
simultaneously possesses another nationality; 

 
b) the application of the rules of private in-

ternational law of each State Party in cases of 
multiple nationality. 

 
Chapter VI 

State succession and nationality 

Article 18 

Principles  

1. In matters of nationality in cases of State 
succession, each State Party concerned shall 
respect the principles of the rule of law, the 
rules concerning human rights and the prin-
ciples contained in Articles 4 and 5 of this 
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sisältyviä periaatteita erityisesti kansalaisuu-
dettomuuden välttämiseksi. 

 
2. Päättäessään kansalaisuuden myöntämi-

sestä tai säilyttämisestä valtioseuraantotapa-
uksissa kukin sopimusvaltio ottaa erityisesti 
huomioon 

 
a) asianomaisen henkilön todellisen yhtey-

den valtioon; 
 
b) asianomaisen henkilön asuinpaikan val-

tioseuraannon aikaan; 
 
c) asianomaisen henkilön tahdon; 
 
d) asianomaisen henkilön alueellisen alku-

perän. 
 
3. Kun kansalaisuuden saaminen edellyttää 

vieraan valtion kansalaisuuden menettämistä, 
sovelletaan tämän yleissopimuksen 16 artik-
lan määräyksiä. 

 
19 artikla 

Ratkaisu kansainvälisen sopimuksen avulla 

Valtioseuraantotapauksissa asianomaiset 
sopimusvaltiot pyrkivät sääntelemään kansa-
laisuuteen liittyviä asioita keskinäisillä sopi-
muksilla ja tarvittaessa sopimuksilla muiden 
asiaan liittyvien valtioiden kanssa. Tällaisissa 
sopimuksissa noudatetaan tähän lukuun sisäl-
tyviä tai siinä tarkoitettuja periaatteita ja mää-
räyksiä. 

 
20 artikla 

Ei- kansalaisia koskevat periaatteet 

1. Kukin sopimusvaltio noudattaa seuraavia 
periaatteita: 

 
a) Edeltäjävaltion kansalaisilla, jotka asuvat 

alueella, jonka suvereniteetti siirtyy seuraaja-
valtiolle, ja jotka eivät ole saaneet valtion 
kansalaisuutta, on oikeus jäädä tähän valti-
oon. 

 
b) Edellä a kohdassa tarkoitettuja henkilöitä 

kohdellaan tasa-arvoisesti seuraajavaltion 

Convention and in paragraph 2 of this article, 
in particular in order to avoid statelessness. 

 
2. In deciding on the granting or the reten-

tion of nationality in cases of State succes-
sion, each State Party concerned shall take 
account in particular of: 

 
a) the genuine and effective link of the per-

son concerned with the State; 
 
b) the habitual residence of the person con-

cerned at the time of State succession; 
 
c) the will of the person concerned; 
 
d) the territorial origin of the person con-

cerned. 
 
3. Where the acquisition of nationality is 

subject to the loss of a foreign nationality, the 
provisions of Article 16 of this Convention 
shall apply. 

 
Article 19 

Settlement by international agreement 

In cases of State succession, States Parties 
concerned shall endeavour to regulate mat-
ters relating to nationality by agreement 
amongst themselves and, where applicable, 
in their relationship with other States con-
cerned. Such agreements shall respect the 
principles and rules contained or referred to 
in this chapter. 

 
Article 20 

Principles concerning non-nationals 

1.Each State Party shall respect the follow-
ing principles: 

 
a) nationals of a predecessor State habitu-

ally resident in the territory over which sov-
ereignty is transferred to a successor State 
and who have not acquired its nationality 
shall have the right to remain in that State; 

 
b) persons referred to in sub-paragraph a 

shall enjoy equality of treatment with nation-
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kansalaisten kanssa sosiaalisten ja taloudellis-
ten oikeuksien osalta. 

 
2. Kukin sopimusvaltio voi olla palkkaa-

matta 1 kappaleessa tarkoitettuja henkilöitä 
julkisiin tehtäviin, joihin liittyy itsenäisen 
toimivallan käyttöä. 

 
VII luku 

Asevelvollisuus monikansalaisuustapauk-
sissa 

21 artikla 

Asevelvollisuuden suorittaminen 

1. Henkilöiden, joilla on kahden tai use-
amman sopimusvaltion kansalaisuus, edelly-
tetään suorittavan asevelvollisuutensa ainoas-
taan yhdessä näistä sopimusvaltioista. 

 
2. Kappaleen 1 soveltamistavat voidaan 

määrittää sopimusvaltioiden välisillä erityis-
sopimuksilla. 

 
3. Jollei tehdyssä tai mahdollisesti tehtäväs-

sä erityissopimuksessa toisin määrätä, seu-
raavia määräyksiä sovelletaan henkilöihin, 
joilla on kahden tai useamman sopimusvalti-
on kansalaisuus: 

 
a) Tällaiset henkilöt ovat asevelvollisia sii-

nä sopimusvaltiossa, jonka alueella he asuvat. 
He voivat kuitenkin 19 vuoden ikään saakka 
missä tahansa muussa sopimusvaltiossa, jon-
ka kansalaisia he ovat, suorittaa vapaaehtoi-
sesti asevelvollisuuden, joka kestää tosiasial-
lisesti yhteensä vähintään yhtä pitkän ajan 
kuin varusmiespalvelus ensin mainitussa so-
pimusvaltiossa. 

 
 
 
b) Henkilöt, jotka asuvat sellaisen sopimus-

valtion alueella, jonka kansalaisia he eivät 
ole, tai sellaisen valtion alueella, joka ei ole 
sopimusvaltio, voivat suorittaa varusmiespal-
veluksensa minkä tahansa sellaisen sopimus-
valtion alueella, jonka kansalaisia he ovat. 

 
 

als of the successor State in relation to social 
and economic rights. 

 
2. Each State Party may exclude persons 

considered under paragraph 1 from employ-
ment in the public service involving the exer-
cise of sovereign powers. 

 
Chapter VII 

Military obligations in cases of multiple 
nationality 

Article 21 

Fulfilment of military obligations 

1. Persons possessing the nationality of two 
or more States Parties shall be required to 
fulfil their military obligations in relation to 
one of those States Parties only. 

 
2. The modes of application of paragraph 1 

may be determined by special agreements be-
tween any of the States Parties. 

 
3. Except where a special agreement which 

has been, or may be, concluded provides oth-
erwise, the following provisions are applica-
ble to persons possessing the nationality of 
two or more States Parties: 

 
a) Any such person shall be subject to mili-

tary obligations in relation to the State Party 
in whose territory they are habitually resi-
dent. Nevertheless, they shall be free to 
choose, up to the age of 19 years, to submit 
themselves to military obligations as volun-
teers in relation to any other State Party of 
which they are also nationals for a total and 
effective period at least equal to that of the 
active military service required by the former 
State Party; 

 
b) Persons who are habitually resident in 

the territory of a State Party of which they 
are not nationals or in that of a State which is 
not a State Party may choose to perform their 
military service in the territory of any State 
Party of which they are nationals; 
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c) Henkilöiden, jotka a ja b kohdan määrä-
ysten mukaisesti suorittavat asevelvollisuu-
tensa yhdessä sopimusvaltiossa tämän sopi-
musvaltion lainsäädännön mukaisesti, katso-
taan suorittaneen asevelvollisuutensa myös 
muun sellaisen sopimusvaltion tai muiden 
sellaisten sopimusvaltioiden osalta, joiden 
kansalaisia he ovat. 

 
d) Henkilöiden, jotka ennen tämän yleisso-

pimuksen voimaantuloa niiden sopimusvalti-
oiden välillä, joiden kansalaisia he ovat, ovat 
suorittaneet asevelvollisuutensa yhdessä näis-
tä sopimusvaltioista tämän sopimusvaltion 
lainsäädännön mukaisesti, katsotaan suoritta-
neen saman velvollisuuden myös muun sel-
laisen sopimusvaltion tai muiden sellaisten 
sopimusvaltioiden osalta, joiden kansalaisia 
he ovat. 

 
e) Henkilöt, jotka a kohdan mukaisesti ovat 

suorittaneet varusmiespalveluksensa yhdessä 
sellaisessa sopimusvaltiossa, jonka kansalai-
sia he ovat, ja muuttavat sen jälkeen asumaan 
toisen sellaisen sopimusvaltion alueelle, jon-
ka kansalaisia he ovat, ovat velvollisia palve-
lemaan reservissä ainoastaan jälkimmäisessä 
sopimusvaltiossa. 

 
 
f) Tämän artiklan soveltaminen ei vaikuta 

millään tavalla asianomaisten henkilöiden 
kansalaisuuteen. 

 
g) Jos jonkin sopimusvaltion asevoimat 

pannaan liikekannalle, tähän artiklaan perus-
tuvat velvoitteet eivät sido tätä sopimusvaltio-
ta. 

 
22 artikla 

Asevelvollisuudesta vapauttaminen tai vaih-
toehtoinen siviilipalvelus 

Jollei tehdyssä tai mahdollisesti tehtävässä 
erityissopimuksessa toisin määrätä, seuraavia 
määräyksiä sovelletaan myös henkilöihin, 
joilla on kahden tai useamman sopimusvalti-
on kansalaisuus: 

 
a) Tämän yleissopimuksen 21 artiklan 3 

kappaleen c kohtaa sovelletaan henkilöihin, 

c) Persons who, in accordance with the 
rules laid down in paragraphs a and b, shall 
fulfil their military obligations in relation to 
one State Party, as prescribed by the law of 
that State Party, shall be deemed to have ful-
filled their military obligations in relation to 
any other State Party or States Parties of 
which they are also nationals;  

 
d) Persons who, before the entry into force 

of this Convention between the States Parties 
of which they are nationals, have, in relation 
to one of those States Parties, fulfilled their 
military obligations in accordance with the 
law of that State Party, shall be deemed to 
have fulfilled the same obligations in relation 
to any other State Party or States Parties of 
which they are also nationals; 

 
 
e) Persons who, in conformity with para-

graph a, have performed their active military 
service in relation to one of the States Parties 
of which they are nationals, and subsequently 
transfer their habitual residence to the terri-
tory of the other State Party of which they are 
nationals, shall be liable to military service in 
the reserve only in relation to the latter State 
Party; 

 
f) The application of this article shall not 

prejudice, in any respect, the nationality of 
the persons concerned; 

 
g) In the event of mobilisation by any State 

Party, the obligations arising under this arti-
cle shall not be binding upon that State Party. 

 
 

Article 22 

Exemption from military obligations or al-
ternative civil service 

Except where a special agreement which 
has been, or may be, concluded provides oth-
erwise, the following provisions are also ap-
plicable to persons possessing the nationality 
of two or more States Parties: 

 
a) Article 21, paragraph 3, sub-paragraph c, 

of this Convention shall apply to persons 
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jotka on vapautettu asevelvollisuudesta tai 
jotka ovat suorittaneet vaihtoehtoisen siviili-
palveluksen. 

 
b) Henkilöiden, jotka ovat sellaisen sopi-

musvaltion kansalaisia, jossa ei ole pakollista 
varusmiespalvelusta, katsotaan suorittaneen 
asevelvollisuutensa, kun heidän asuinpaik-
kansa on kyseisen sopimusvaltion alueella. 
Heidän ei kuitenkaan katsota suorittaneen 
asevelvollisuuttaan sellaisen sopimusvaltion 
tai sellaisten sopimusvaltioiden osalta, joiden 
kansalaisia he myös ovat ja joissa asepalvelus 
vaaditaan, ellei mainittu asuinpaikka ole ollut 
sama tiettyyn ikään saakka, jonka kukin so-
pimusvaltio ilmoittaa allekirjoittaessaan tä-
män yleissopimuksen tai tallettaessaan ratifi-
oimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa. 

 
 
 
c) Henkilöiden, jotka ovat sellaisen sopi-

musvaltion kansalaisia, jossa ei ole pakollista 
varusmiespalvelusta, katsotaan myös suorit-
taneen asevelvollisuutensa, kun he ovat va-
paaehtoisesti suorittaneet varusmiespalvelusta 
tässä valtiossa tosiasiallisesti yhteensä vähin-
tään yhtä pitkän ajan kuin varusmiespalvelus 
kestää siinä sopimusvaltiossa tai niissä sopi-
musvaltioissa, jonka kansalaisia he myös 
ovat, riippumatta siitä, missä he asuvat. 

 
 

VIII luku 

Sopimusvaltioiden välinen yhteistyö 

23 artikla 

Sopimusvaltioiden välinen yhteistyö 

1. Sopimusvaltioiden välisen yhteistyön 
helpottamiseksi sopimusvaltioiden toimival-
taiset viranomaiset 

 
a) antavat Euroopan neuvoston pääsihteeril-

le tietoja niiden valtionsisäisestä lainsäädän-
nöstä, joka koskee kansalaisuutta, mukaan lu-
ettuina kansalaisuudettomuutta ja monikansa-
laisuutta, ja tämän yleissopimuksen sovelta-
misen edistymisestä; 

 

who have been exempted from their military 
obligations or have fulfilled civil service as 
an alternative; 

 
b) persons who are nationals of a State 

Party which does not require obligatory mili-
tary service shall be considered as having sat-
isfied their military obligations when they 
have their habitual residence in the territory 
of that State Party. Nevertheless, they should 
be deemed not to have satisfied their military 
obligations in relation to a State Party or Sta-
tes Parties of which they are equally nation-
als and where military service is required 
unless the said habitual residence has been 
maintained up to a certain age, which each 
State Party concerned shall notify at the time 
of signature or when depositing its instru-
ments of ratification, acceptance or acces-
sion; 

 
c) also persons who are nationals of a State 

Party which does not require obligatory mili-
tary service shall be considered as having sat-
isfied their military obligations when they 
have enlisted voluntarily in the military 
forces of that Party for a total and effective 
period which is at least equal to that of the 
active military service of the State Party or 
States Parties of which they are also nationals 
without regard to where they have their ha-
bitual residence. 

 
Chapter VIII 

Co-operation between the States Parties 

Article 23 

Co-operation between the States Parties 

1. With a view to facilitating co-operation 
between the States Parties, their competent 
authorities shall: 

 
a) provide the Secretary General of the 

Council of Europe with information about 
their internal law relating to nationality, in-
cluding instances of statelessness and multi-
ple nationality, and about developments con-
cerning the application of the Convention; 
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b) antavat toisilleen pyynnöstä tietoja nii-
den kansalaisuutta koskevasta valtionsisäises-
tä lainsäädännöstä ja tämän yleissopimuksen 
soveltamisen edistymisestä. 

 
2. Sopimusvaltiot tekevät yhteistyötä kes-

kenään ja muiden Euroopan neuvoston jäsen-
valtioiden kanssa asianmukaisen Euroopan 
neuvoston hallitustenvälisen toimielimen 
puitteissa käsitelläkseen kaikkia asiaan liitty-
viä ongelmia ja edistääkseen kansalaisuutta ja 
siihen liittyviä asioita koskevien oikeusperi-
aatteiden ja käytäntöjen kehitystä. 

 
 

24 artikla 

Tietojenvaihto 

Kukin sopimusvaltio voi milloin tahansa 
antaa selityksen, jonka mukaan se ilmoittaa 
muille samanlaisen selityksen antaneille so-
pimuspuolille tapauksista, joissa toisen sopi-
musvaltion kansalaiset ovat saaneet vapaaeh-
toisesti sen kansalaisuuden, jollei tietosuojaa 
koskevassa lainsäädännössä toisin säädetä. 
Selityksessä voidaan mainita ehdot, joiden 
nojalla sopimusvaltio antaa tällaisia tietoja. 
Selitys voidaan peruuttaa milloin tahansa. 

 
IX luku 

Yleissopimuksen soveltaminen 

25 artikla 

Yleissopimuksen soveltamista koskevat seli-
tykset 

1. Kukin valtio voi allekirjoittaessaan tä-
män yleissopimuksen tai tallettaessaan ratifi-
oimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa an-
taa selityksen, jonka mukaan se jättää VII lu-
vun yleissopimuksen soveltamisen ulkopuo-
lelle. 

 
2. VII luvun määräyksiä sovelletaan ainoas-

taan niiden sopimusvaltioiden välisiin suhtei-
siin, joiden osalta luku on voimassa. 

 
3. Kukin sopimusvaltio voi milloin tahansa 

myöhemmin ilmoittaa Euroopan neuvoston 

b) provide each other upon request with in-
formation about their internal law relating to 
nationality and about developments concern-
ing the application of the Convention. 

 
2. States Parties shall co-operate amongst 

themselves and with other member States of 
the Council of Europe within the framework 
of the appropriate intergovernmental body of 
the Council of Europe in order to deal with 
all relevant problems and to promote the pro-
gressive development of legal principles and 
practice concerning nationality and related 
matters. 

 
Article 24 

Exchange of information 

Each State Party may at any time declare 
that it shall inform any other State Party, hav-
ing made the same declaration, of the volun-
tary acquisition of its nationality by nationals 
of the other State Party, subject to applicable 
laws concerning data protection. Such a dec-
laration may indicate the conditions under 
which the State Party will give such informa-
tion. The declaration may be withdrawn at 
any time. 

 
Chapter IX 

Application of the Convention 

Article 25 

Declarations concerning the application of 
the Convention 

1. Each State may declare, at the time of 
signature or when depositing its instrument 
of ratification, acceptance, approval or acces-
sion, that it will exclude Chapter VII from 
the application of the Convention. 

 
 
2. The provisions of Chapter VII shall be 

applicable only in the relations between 
States Parties for which it is in force. 

 
3. Each State Party may, at any subsequent 

time, notify the Secretary General of the 
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pääsihteerille, että se soveltaa VII luvun mää-
räyksiä, jotka allekirjoittamisen tai ratifioi-
mis-, hyväksymis- tai liittymiskirjan talletta-
misen yhteydessä on jätetty soveltamisen ul-
kopuolelle. Tämä ilmoitus on voimassa sen 
vastaanottopäivästä lukien. 

 
26 artikla 

Tämän yleissopimuksen vaikutukset 

1. Tämän yleissopimuksen määräykset eivät 
vaikuta niiden valtionsisäisen lainsäädännön 
ja sitovien kansainvälisten asiakirjojen mää-
räyksiin, jotka jo ovat voimassa tai tulevat 
mahdollisesti voimaan ja joiden nojalla yksi-
löille annetaan tai annettaisiin paremmat oi-
keudet kansalaisuusasioissa. 

 
2. Tämä yleissopimus ei vaikuta 
 
 
a) monikansalaisuustapausten vähentämistä 

ja asevelvollisuutta monikansalaisuustapauk-
sissa koskevan vuoden 1963 yleissopimuksen 
ja sen pöytäkirjojen soveltamiseen; 

 
b) muiden sitovien kansainvälisten asiakir-

jojen soveltamiseen, siinä määrin kuin tällai-
set asiakirjat ovat yhdenmukaisia tämän 
yleissopimuksen kanssa, 

niiden sopimusvaltioiden välisissä suhteis-
sa, jotka ovat näiden asiakirjojen sitomia. 

 
X luku 

Loppumääräykset 

27 artikla 

Allekirjoittaminen ja voimaantulo 

1. Tämä yleissopimus on avoinna allekir-
joittamista varten Euroopan neuvoston jäsen-
valtioille ja Euroopan neuvoston ulkopuolisil-
le valtioille, jotka ovat osallistuneet yleisso-
pimuksen valmisteluun. Nämä valtiot voivat 
ilmaista suostumuksensa tulla tämän yleisso-
pimuksen sitomiksi 

 
a) allekirjoittamalla sen ratifioimis- tai hy-

väksymisvaraumitta; tai 

Council of Europe that it will apply the pro-
visions of Chapter VII excluded at the time 
of signature or in its instrument of ratifica-
tion, acceptance, approval or accession. This 
notification shall become effective as from 
the date of its receipt.  

 
Article 26 

Effects of this Convention 

1. The provisions of this Convention shall 
not prejudice the provisions of internal law 
and binding international instruments which 
are already in force or may come into force, 
under which more favourable rights are or 
would be accorded to individuals in the field 
of nationality. 

 
2. This Convention does not prejudice the 

application of: 
 
a) the 1963 Convention on the Reduction 

of Cases of Multiple Nationality and Military 
Obligations in Cases of Multiple Nationality 
and its Protocols; 

 
b) other binding international instruments 

in so far as such instruments are compatible 
with this Convention, 

in the relationship between the States Par-
ties bound by these instruments. 

 
 

Chapter X 

Final clauses 

Article 27 

Signature and entry into force 

1. This Convention shall be open for signa-
ture by the member States of the Council of 
Europe and the non-member States which 
have participated in its elaboration. Such 
States may express their consent to be bound 
by: 

 
 
a) signature without reservation as to ratifi-

cation, acceptance or approval; or 
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b) allekirjoittamalla sen ratifioimis- tai hy-
väksymisvaraumin ja sen jälkeen ratifioimalla 
tai hyväksymällä sen. 

 
Ratifioimis- tai hyväksymiskirjat talletetaan 

Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan. 
 
 
2. Tämä yleissopimus tulee voimaan kaik-

kien niiden valtioiden osalta, jotka ovat il-
maisseet suostumuksensa tulla yleissopimuk-
sen sitomiksi, seuraavan kuukauden ensim-
mäisenä päivänä, kun on kulunut kolme kuu-
kautta päivästä, jona kolme Euroopan neu-
voston jäsenvaltiota on ilmaissut suostumuk-
sensa tulla tämän yleissopimuksen sitomiksi 
edellisen kappaleen määräysten mukaisesti. 

 
3. Sellaisen sopimusvaltion osalta, joka 

myöhemmin ilmoittaa tulevansa yleissopi-
muksen sitomaksi, yleissopimus tulee voi-
maan seuraavan kuukauden ensimmäisenä 
päivänä, kun on kulunut kolme kuukautta 
päivästä, jona se on allekirjoittanut yleisso-
pimuksen tai tallettanut ratifioimis- tai hyväk-
symiskirjansa. 

 
28 artikla 

Yleissopimukseen liittyminen 

1. Tämän yleissopimuksen voimaantulon 
jälkeen Euroopan neuvoston ministerikomitea 
voi kutsua sellaisen Euroopan neuvoston ul-
kopuolisen valtion, joka ei ole osallistunut 
yleissopimuksen valmisteluun, liittymään tä-
hän yleissopimukseen. 

 
2. Tähän yleissopimukseen liittyvän valtion 

osalta yleissopimus tulee voimaan seuraavan 
kuukauden ensimmäisenä päivänä, kun on 
kulunut kolme kuukautta päivästä, jona liit-
tymiskirja on talletettu Euroopan neuvoston 
pääsihteerin huostaan. 

 
29 artikla 

Varaumat 

1. Tämän yleissopimuksen I, II ja VI luvun 
määräyksiin ei voi tehdä varaumia. Valtio voi 
allekirjoittaessaan tämän yleissopimuksen tai 

b) signature subject to ratification, accep-
tance or approval, followed by ratification, 
acceptance or approval.  

 
Instruments of ratification, acceptance or 

approval shall be deposited with the Secre-
tary General of the Council of Europe. 

 
2. This Convention shall enter into force, 

for all States having expressed their consent 
to be bound by the Convention, on the first 
day of the month following the expiration of 
a period of three months after the date on 
which three member States of the Council of 
Europe have expressed their consent to be 
bound by this Convention in accordance with 
the provisions of the preceding paragraph. 

 
3. In respect of any State which subse-

quently expresses its consent to be bound by 
it, the Convention shall enter into force on 
the first day of the month following the expi-
ration of a period of three months after the 
date of signature or of the deposit of its in-
strument of ratification, acceptance or ap-
proval. 

 
Article 28 

Accession 

1. After the entry into force of this Conven-
tion, the Committee of Ministers of the 
Council of Europe may invite any non-
member State of the Council of Europe 
which has not participated in its elaboration 
to accede to this Convention. 

 
2. In respect of any acceding State, this 

Convention shall enter into force on the first 
day of the month following the expiration of 
a period of three months after the date of de-
posit of the instrument of accession with the 
Secretary General of the Council of Europe. 

 
Article 29 

Reservations 

1. No reservations may be made to any of 
the provisions contained in Chapters I, II and 
VI of this Convention. Any State may, at the 



 HE 165/2007 vp  
  

 

45

tallettaessaan ratifioimis-, hyväksymis- tai 
liittymiskirjansa tehdä yhden tai useamman 
varauman yleissopimuksen muihin määräyk-
siin, edellyttäen että varaumat ovat tämän 
yleissopimuksen tavoitteen ja tarkoituksen 
mukaisia. 

 
2. Valtio, joka tekee yhden tai useamman 

varauman, ilmoittaa Euroopan neuvoston pää-
sihteerille sen valtionsisäisen lainsäädännön 
asiaan liittyvän sisällön tai muut asiaan liitty-
vät tiedot. 

 
3. Valtio, joka on tehnyt yhden tai useam-

man varauman 1 kappaleen mukaisesti, har-
kitsee varaumien peruuttamista kokonaan tai 
osittain heti, kun olosuhteet sen sallivat. Täl-
lainen peruutus tehdään Euroopan neuvoston 
pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella, ja se 
on voimassa ilmoituksen vastaanottopäivästä 
lukien. 

 
4. Valtio, joka laajentaa tämän yleissopi-

muksen soveltamisen koskemaan 30 artiklan 
2 kappaleessa tarkoitetussa selityksessä mai-
nittua aluetta, voi kyseisen alueen osalta teh-
dä yhden tai useamman varauman edellisten 
kappaleiden määräysten mukaisesti. 

 
 
5. Sopimusvaltio, joka on tehnyt varaumia 

yleissopimuksen VII luvun määräyksiin, ei 
voi vaatia, että jokin toinen sopimusvaltio so-
veltaa mainittuja määräyksiä, paitsi siinä laa-
juudessa kuin se on itse hyväksynyt nämä 
määräykset. 

 
30 artikla 

Alueellinen määräys 

1. Valtio voi allekirjoittaessaan tämän yleis-
sopimuksen tai tallettaessaan ratifioimis-, hy-
väksymis- tai liittymiskirjansa määrittää alu-
een tai alueet, joihin tätä yleissopimusta so-
velletaan. 

 
2. Valtio voi myöhemmin Euroopan neu-

voston pääsihteerille osoitetulla selityksellä 
laajentaa tämän yleissopimuksen soveltami-
sen koskemaan muuta selityksessä määritet-
tyä aluetta, jonka kansainvälisistä suhteista se 

time of signature or when depositing its in-
strument of ratification, acceptance, approval 
or accession, make one or more reservations 
to other provisions of the Convention so long 
as they are compatible with the object and 
purpose of this Convention. 

 
2. Any State which makes one or more res-

ervations shall notify the Secretary General 
of the Council of Europe of the relevant con-
tents of its internal law or of any other rele-
vant information. 

 
3. A State which has made one or more res-

ervations in accordance with paragraph 1 
shall consider withdrawing them in whole or 
in part as soon as circumstances permit. Such 
withdrawal shall be made by means of a noti-
fication addressed to the Secretary General of 
the Council of Europe and shall become ef-
fective as from the date of its receipt. 

 
4. Any State which extends the application 

of this Convention to a territory mentioned in 
the declaration referred to in Article 30, 
paragraph 2, may, in respect of the territory 
concerned, make one or more reservations in 
accordance with the provisions of the preced-
ing paragraphs. 

 
5. A State Party which has made reserva-

tions in respect of any of the provisions in 
Chapter VII of the Convention may not claim 
application of the said provisions by another 
State Party save in so far as it has itself ac-
cepted these provisions. 

 
Article 30 

Territorial application  

1. Any State may, at the time of signature 
or when depositing its instrument of ratifica-
tion, acceptance, approval or accession, spec-
ify the territory or territories to which this 
Convention shall apply. 

 
2. Any State may, at any later date, by a 

declaration addressed to the Secretary Gen-
eral of the Council of Europe, extend the ap-
plication of this Convention to any other ter-
ritory specified in the declaration and for 
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vastaa tai jonka puolesta se on toimivaltainen 
tekemään sitoumuksia. Tällaisen alueen osal-
ta yleissopimus tulee voimaan seuraavan 
kuukauden ensimmäisenä päivänä, kun on 
kulunut kolme kuukautta päivästä, jona pää-
sihteeri on vastaanottanut selityksen. 

 
 
 
3. Kahden edellisen kappaleen nojalla tehty 

selitys voidaan peruuttaa minkä tahansa seli-
tyksessä määritetyn alueen osalta pääsihtee-
rille osoitetulla ilmoituksella. Peruutus tulee 
voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä 
päivänä, kun on kulunut kolme kuukautta 
päivästä, jona pääsihteeri on vastaanottanut 
ilmoituksen. 

 
 

31 artikla 

Irtisanominen 

1. Sopimusvaltio voi milloin tahansa irtisa-
noa yleissopimuksen kokonaan tai ainoastaan 
VII luvun Euroopan neuvoston pääsihteerille 
osoitetulla ilmoituksella. 

 
 
2. Irtisanominen tulee voimaan seuraavan 

kuukauden ensimmäisenä päivänä, kun on 
kulunut kolme kuukautta päivästä, jona pää-
sihteeri on vastaanottanut ilmoituksen. 

 
 

32 artikla 

Pääsihteerin ilmoitukset 

Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa 
Euroopan neuvoston jäsenvaltioille, yleisso-
pimuksen allekirjoittaneille valtioille, tämän 
yleissopimuksen sopimuspuolille ja muille 
valtioille, jotka ovat liittyneet tähän yleisso-
pimukseen 

 
a) allekirjoittamisista; 
 
b) ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskir-

jojen tallettamisista; 
 
 

whose international relations it is responsible 
or on whose behalf it is authorised to give 
undertakings. In respect of such territory, the 
Convention shall enter into force on the first 
day of the month following the expiration of 
a period of three months after the date of re-
ceipt of such declaration by the Secretary 
General. 

 
3. Any declaration made under the two pre-

ceding paragraphs may, in respect of any ter-
ritory specified in such declaration, be with-
drawn by a notification addressed to the Sec-
retary General. The withdrawal shall become 
effective on the first day of the month fol-
lowing the expiration of a period of three 
months after the date of receipt of such noti-
fication by the Secretary General. 

 
Article 31 

Denunciation 

1. Any State Party may at any time de-
nounce the Convention as a whole or Chapter 
VII only by means of a notification addressed 
to the Secretary General of the Council of 
Europe. 

 
2. Such denunciation shall become effec-

tive on the first day of the month following 
the expiration of a period of three months af-
ter the date of receipt of notification by the 
Secretary General. 

 
Article 32 

Notifications by the Secretary General 

The Secretary General of the Council of 
Europe shall notify the member States of the 
Council of Europe, any Signatory, any Party 
and any other State which has acceded to this 
Convention of: 

 
 
a) any signature; 
 
b) the deposit of any instrument of ratifica-

tion, acceptance, approval or accession; 
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c) tämän yleissopimuksen 27 tai 28 artiklan 
mukaisista voimaantulopäivistä; 

 
 
d) tämän yleissopimuksen 29 artiklan mu-

kaisesti tehdyistä varaumista ja niiden peruu-
tuksista; 

 
e) tämän yleissopimuksen 23, 24, 25, 27, 

28, 29, 30 ja 31 artiklan nojalla tehdyistä il-
moituksista tai selityksistä; 

 
f) muista tähän yleissopimukseen liittyvistä 

toimista, ilmoituksista tai tiedonannoista. 
 
Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen 

asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekir-
joittaneet tämän yleissopimuksen. 

 
Tehty Strasbourgissa 6 päivänä marraskuu-

ta 1997 yhtenä englannin- ja ranskankielisenä 
kappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä 
todistusvoimaiset ja joka talletetaan Euroopan 
neuvoston arkistoon. Euroopan neuvoston 
pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetut jäl-
jennökset kullekin Euroopan neuvoston jä-
senvaltiolle, Euroopan neuvoston ulkopuoli-
sille valtioille, jotka ovat osallistuneet tämän 
yleissopimuksen valmisteluun, sekä valtioille, 
jotka on kutsuttu liittymään tähän yleissopi-
mukseen. 

c) any date of entry into force of this Con-
vention in accordance with Articles 27 or 28 
of this Convention; 

 
d) any reservation and withdrawal of reser-

vations made in pursuance of the provisions 
of Article 29 of this Convention; 

 
e) any notification or declaration made un-

der the provisions of Articles 23, 24, 25, 27, 
28, 29, 30 and 31 of this Convention; 

 
f) any other act, notification or communica-

tion relating to this Convention. 
 
In witness whereof the undersigned, being 

duly authorised thereto, have signed this 
Convention. 

 
Done at Strasbourg, this sixth day of No-

vember 1997, in English and in French, both 
texts being equally authentic, in a single copy 
which shall be deposited in the archives of 
the Council of Europe. The Secretary Gen-
eral of the Council of Europe shall transmit 
certified copies to each member State of the 
Council of Europe, to the non-member States 
which have participated in the elaboration of 
this Convention and to any State invited to 
accede to this Convention. 
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YLEISSOPIMUS KANSALAISUUDET-
TOMUUDEN VÄHENTÄMISESTÄ  

CONVENTION ON THE REDUCTION OF 
STATELESSNESS 

 
 
 
Sopimusvaltiot, jotka 
noudattavat Yhdistyneiden Kansakuntien 

yleiskokouksen 4 päivänä joulukuuta 1954 
hyväksymää päätöslauselmaa 896 (IX) ja 

pitävät toivottavana vähentää kansalaisuu-
dettomuutta kansainvälisellä sopimuksella, 

ovat sopineet seuraavasta: 
 

 
1 artikla 

 
1. Sopimusvaltio myöntää kansalaisuuden 

alueellaan syntyneelle henkilölle, joka muu-
ten olisi kansalaisuudeton. Kansalaisuus 
myönnetään 

 
a) lain perusteella lapsen syntyessä tai 
 
b) hakemuksesta, jonka asianomainen hen-

kilö on tehnyt tai joka on tehty hänen puoles-
taan asianomaiselle viranomaiselle siten kuin 
kansallisessa lainsäädännössä säädetään. Täl-
laista hakemusta ei voi hylätä, jollei tämän ar-
tiklan 2 kappaleessa toisin määrätä.  

Sopimusvaltio joka säätää, että kansalaisuus 
myönnetään tämän kappaleen b kohdan mu-
kaisesti, voi myös säätää, että kansalaisuus 
myönnetään lain perusteella sellaisessa iässä 
ja sellaisin ehdoin, joista säädetään kansalli-
sessa lainsäädännössä. 

 
 
2. Sopimusvaltio voi asettaa tämän artiklan 

1 kappaleen b kohdan mukaiselle kansalai-
suuden myöntämiselle yhden tai useamman 
seuraavista ehdoista: 

 
 
a) Hakemus tehdään sopimusvaltion aset-

taman määräajan kuluessa, joka alkaa vii-
meistään kahdeksantoista vuoden iässä ja 
päättyy aikaisintaan kahdenkymmenenyhden 
vuoden iässä, kuitenkin siten, että asianomai-
selle henkilölle annetaan vähintään yksi vuosi 

The Contracting States ,  
Acting in pursuance of resolution 896 (IX), 

adopted by the General Assembly of the Uni-
ted Nations on 4 December 1954,  

Considering it desirable to reduce state-
lessness by international agreement,  

Have agreed as follows:  
 
 

Article 1  
 
1. A Contracting State shall grant its na-

tionality to a person born in its territory who 
would otherwise be stateless. Such national-
ity shall be granted:  

 
( a ) At birth, by operation of law, or  
 
( b ) Upon an application being lodged with 

the appropriate authority, by or on behalf of 
the person concerned, in the manner pre-
scribed by the national law. Subject to the 
provisions of paragraph 2 of this article, no 
such application may be rejected.  

A Contracting State which provides for the 
grant of its nationality in accordance with 
subparagraph ( b ) of this paragraph may also 
provide for the grant of its nationality by op-
eration of law at such age and subject to such 
conditions as may be prescribed by the na-
tional law.  

 
2. A Contracting State may make the grant 

of its nationality in accordance with subpara-
graph ( b ) of paragraph 1 of this article sub-
ject to one or more of the following condi-
tions:  

 
( a ) That the application is lodged during a 

period, fixed by the Contracting State, begin-
ning not later than at the age of eighteen 
years and ending not earlier than at the age of 
twenty-one years, so, however, that the per-
son concerned shall be allowed at least one 
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aikaa tehdä hakemus itse tarvitsematta siihen 
laillista lupaa. 

 
 
b) Asianomainen henkilö on asunut sopi-

musvaltion alueella asianomaisen valtion 
määräämän ajan, joka on enintään viisi vuotta 
välittömästi ennen hakemuksen tekemistä ja 
kaikkiaan enintään kymmenen vuotta. 

 
 
c) Asianomaista henkilöä ei ole tuomittu 

kansallista turvallisuutta vastaan tehdystä ri-
koksesta, eikä häntä ole tuomittu rikoksesta 
viiden vuoden tai sitä pitempään vankeusran-
gaistukseen. 

 
d) Asianomainen henkilö on aina ollut kan-

salaisuudeton. 
 
 
3. Tämän artiklan 1 kappaleen b kohdan ja 

2 kappaleen määräysten estämättä sopimus-
valtion alueella avioliitossa syntynyt lapsi, 
jonka äiti on asianomaisen valtion kansalai-
nen, saa syntyessään tämän valtion kansalai-
suuden, jos hän muuten olisi kansalaisuude-
ton. 

 
4. Sopimusvaltio myöntää kansalaisuuden 

henkilölle, joka muuten olisi kansalaisuude-
ton ja joka ei voi saada sen sopimusvaltion 
kansalaisuutta, jonka alueella hän on synty-
nyt, koska hän on ohittanut hakemuksen te-
kemiselle määrätyn iän tai koska hän ei täytä 
asumiselle asetettuja ehtoja, jos jompikumpi 
henkilön vanhemmista oli hänen syntyessään 
ensin mainitun sopimusvaltion kansalainen. 
Jos henkilön vanhemmat eivät olleet hänen 
syntyessään saman valtion kansalaisia, kysy-
mys siitä, määräytyykö henkilön kansalaisuus 
isän vai äidin kansalaisuuden mukaan, määri-
tetään asianomaisen sopimusvaltion kansalli-
sessa lainsäädännössä. Jos kansalaisuuden 
saaminen edellyttää hakemusta, hakija tekee 
hakemuksen, tai hakemus tehdään hänen puo-
lestaan, asianomaiselle viranomaiselle siten 
kuin kansallisessa lainsäädännössä säädetään. 
Tällaista hakemusta ei hylätä, jollei tämän ar-
tiklan 5 kappaleessa toisin määrätä. 
 

 

year during which he may himself make the 
application without having to obtain legal au-
thorization to do so;  

 
( b ) That the person concerned has habitu-

ally resided in the territory of the Contracting 
State for such period as may be fixed by that 
State, not exceeding five years immediately 
preceding the lodging of the application nor 
ten years in all;  

 
( c ) That the person concerned has neither 

been convicted of an offence against national 
security nor has been sentenced to imprison-
ment for a term of five years or more on a 
criminal charge;  

 
( d ) That the person concerned has always 

been stateless.  
 
 
3. Notwithstanding the provisions of para-

graphs 1 ( b ) and 2 of this article, a child 
born in wedlock in the territory of a Con-
tracting State, whose mother has the national-
ity of that State, shall acquire at birth that na-
tionality if it otherwise would be stateless.  

 
 
4. A Contracting State shall grant its na-

tionality to a person who would otherwise be 
stateless and who is unable to acquire the na-
tionality of the Contracting State in whose 
territory he was born because he has passed 
the age for lodging his application or has not 
fulfilled the required residence conditions, if 
the nationality of one of his parents at the ti-
me of the person's birth was that of the Con-
tracting State first above-mentioned. If his 
parents did not possess the same nationality 
at the time of his birth, the question whether 
the nationality of the person concerned 
should follow that of the father or that of the 
mother shall be determined by the national 
law of such Contracting State. If application 
for such nationality is required, the applica-
tion shall be made to the appropriate author-
ity by or on behalf of the applicant in the 
manner prescribed by the national law. Sub-
ject to the provisions of paragraph 5 of this 
article, such application shall not be refused.  
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5. Sopimusvaltio voi asettaa tämän artiklan 
4 kappaleen mukaiselle kansalaisuuden 
myöntämiselle yhden tai useamman seuraa-
vista ehdoista: 

 
 
a) Hakemus tehdään, ennen kuin hakija 

saavuttaa sopimusvaltion määräämän iän, jo-
ka ei saa olla vähemmän kuin kaksikymmen-
täkolme vuotta. 

 
b) Asianomainen henkilö on asunut sopi-

musvaltion alueella välittömästi ennen hake-
muksen tekemistä sopimusvaltion määräämän 
ajan, joka on enintään kolme vuotta. 

 
 
c) Asianomainen henkilö on aina ollut kan-

salaisuudeton. 
 

 
2 artikla 

 
Sopimusvaltion alueelta löydetyn löytölap-

sen katsotaan päinvastaisten todisteiden puut-
tuessa syntyneen tällä alueella vanhemmista, 
jotka ovat asianomaisen valtion kansalaisia. 

 
 
 

3 artikla 
 
Tämän yleissopimuksen mukaisten sopi-

musvaltioiden velvoitteiden määrittämiseksi 
syntymisen aluksessa tai ilma-aluksessa kat-
sotaan tapahtuneen sen valtion alueella, jonka 
lipun alla alus purjehtii, tai vastaavasti sen 
valtion alueella, jossa ilma-alus on rekisteröi-
ty. 

 
 

4 artikla 
 
1. Sopimusvaltio myöntää kansalaisuuden 

henkilölle, joka ei ole syntynyt sopimusvalti-
on alueella ja joka muuten olisi kansalaisuu-
deton, jos jompikumpi henkilön vanhemmista 
oli tämän syntyessä asianomaisen valtion 
kansalainen. Jos henkilön vanhemmat eivät 
olleet tämän syntyessä saman valtion kansa-
laisia, kysymys siitä, määräytyykö henkilön 
kansalaisuus isän vai äidin kansalaisuuden 

5. The Contracting State may make the 
grant of its nationality in accordance with the 
provisions of paragraph 4 of this article sub-
ject to one or more of the following condi-
tions:  

 
( a ) That the application is lodged before 

the applicant reaches an age, being not less 
than twenty-three years, fixed by the Con-
tracting State;  

 
( b ) That the person concerned has habitu-

ally resided in the territory of the Contracting 
State for such period immediately preceding 
the lodging of the application, not exceeding 
three years, as may be fixed by that State;  

 
( c ) That the person concerned has always 

been stateless.  
 

 
Article 2  

 
A foundling found in the territory of a Con-

tracting State shall, in the absence of proof to 
the contrary, be considered to have been born 
within that territory of parents possessing the 
nationality of that State.  

 
 

Article 3  
 
For the purpose of determining the obliga-

tions of Contracting States under this Con-
vention, birth on a ship or in an aircraft shall 
be deemed to have taken place in the territory 
of the State whose flag the ship flies or in the 
territory of the State in which the aircraft is 
registered, as the case may be.  

 
 

Article 4  
 
1. A Contracting State shall grant its na-

tionality to a person, not born in the territory 
of a Contracting State, who would otherwise 
be stateless, if the nationality of one of his 
parents at the time of the person's birth was 
that of that State. If his parents did not pos-
sess the same nationality at the time of his 
birth, the question whether the nationality of 
the person concerned should follow that of 
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mukaan, määritetään sopimusvaltion kansalli-
sessa lainsäädännössä. Kansalaisuus myönne-
tään tämän kappaleen määräysten mukaisesti 

 
 
 
 
a) lain perusteella lapsen syntyessä tai 
 
b) hakemuksesta, jonka asianomainen hen-

kilö on tehnyt tai joka on tehty hänen puoles-
taan asianomaiselle viranomaiselle siten kuin 
kansallisessa lainsäädännössä säädetään. Täl-
laista hakemusta ei voi hylätä, jollei tämän ar-
tiklan 2 kappaleessa toisin määrätä. 

 
2. Sopimusvaltio voi asettaa tämän artiklan 

1 kappaleessa tarkoitetulle kansalaisuuden 
myöntämiselle yhden tai useamman seuraa-
vista ehdoista: 

 
a) Hakemus tehdään, ennen kuin hakija 

saavuttaa sopimusvaltion määräämän iän, jo-
ka on vähintään kaksikymmentäkolme vuotta. 

 
 
b) Asianomainen henkilö on asunut sopi-

musvaltion alueella välittömästi ennen hake-
muksen tekemistä sopimusvaltion määräämän 
ajan, joka on enintään kolme vuotta. 

 
 
c) Asianomaista henkilöä ei ole tuomittu 

kansallista turvallisuutta vastaan tehdystä ri-
koksesta. 

 
d) Asianomainen henkilö on aina ollut kan-

salaisuudeton. 
 

5 artikla 

1. Jos sopimusvaltion lain mukaan henkilön 
siviilisäädyssä tapahtuva muutos kuten avio-
liiton solmiminen tai purkautuminen, isyyden 
vahvistaminen, lapsen tunnustaminen tai lap-
seksiottaminen aiheuttaa kansalaisuuden me-
nettämisen, kansalaisuuden menettämisen eh-
tona on, että henkilöllä on jonkin toisen valti-
on kansalaisuus tai että hän saa jonkin toisen 
valtion kansalaisuuden. 

 

the father or that of the mother shall be de-
termined by the national law of such Con-
tracting State. Nationality granted in accor-
dance with the provisions of this paragraph 
shall be granted:  

 
 
( a ) At birth, by operation of law, or  
 
( b ) Upon an application being lodged with 

the appropriate authority, by or on behalf of 
the person concerned, in the manner pre-
scribed by the national law. Subject to the 
provisions of paragraph 2 of this article, no 
such application may be rejected.  

 
2. A Contracting State may make the grant 

of its nationality in accordance with the pro-
visions of paragraph 1 of this article subject 
to one or more of the following conditions:  

 
( a ) That the application is lodged before 

the applicant reaches an age, being not less 
than twenty-three years, fixed by the Con-
tracting State;  

 
( b ) That the person concerned has habitu-

ally resided in the territory of the Contracting 
State for such period immediately preceding 
the lodging of the application, not exceeding 
three years, as may be fixed by that State;  

 
( c ) That the person concerned has not 

been convicted of an offence against national 
security;  

 
( d ) That the person concerned has always 

been stateless.  
 
 

Article 5  
 
1. If the law of a Contracting State entails 

loss of nationality as a consequence of any 
change in the personal status of a person such 
as marriage, termination of marriage, legiti-
mation, recognition or adoption, such loss 
shall be conditional upon possession or ac-
quisition of another nationality.  
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2. Jos sopimusvaltion lain mukaan aviolii-
ton ulkopuolella syntynyt lapsi menettää so-
pimusvaltion kansalaisuuden isyyden tunnus-
tamisen vuoksi, hänelle annetaan mahdolli-
suus saada kansalaisuus takaisin asianomai-
selle viranomaiselle tehtävällä kirjallisella 
hakemuksella. Tällaista hakemusta koskevat 
ehdot eivät saa olla ankarammat kuin tämän 
yleissopimuksen 1 artiklan 2 kappaleessa 
määrätyt ehdot. 

 
6 artikla 

 
Jos sopimusvaltion laissa säädetään, että 

henkilön puoliso tai lapset menettävät sopi-
musvaltion kansalaisuuden sen seurauksena, 
että asianomainen henkilö menettää tai hänel-
tä otetaan pois sopimusvaltion kansalaisuus, 
kansalaisuuden menettämisen ehtona tulee ol-
la, että puolisolla ja lapsilla on jonkin toisen 
valtion kansalaisuus tai että he saavat jonkin 
toisen valtion kansalaisuuden. 

 
 

7 artikla 
 
1.a) Jos sopimusvaltion lainsäädäntö sallii 

kansalaisuudesta vapautumisen, vapautumi-
sen ei tule johtaa kansalaisuuden menettämi-
seen, ellei asianomaisella henkilöllä ole tai 
ellei hän saa jonkin toisen valtion kansalai-
suutta. 

 
b) Tämän kappaleen a kohdan määräyksiä 

ei sovelleta tapauksiin, joissa niiden sovelta-
minen olisi ristiriidassa Yhdistyneiden Kan-
sakuntien yleiskokouksen 10 päivänä joulu-
kuuta 1948 hyväksymän ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisen julistuksen 13 ja 14 artik-
lassa todettujen periaatteiden kanssa. 

 
2. Sopimusvaltion kansalainen, joka hakee 

vieraan valtion kansalaisuutta, ei menetä kan-
salaisuuttaan, ellei hän saa tämän toisen valti-
on kansalaisuutta tai ellei hän ole saanut va-
kuutusta siitä, että hän saa tämän toisen valti-
on kansalaisuuden. 

 
3. Jollei tämän artiklan 4 ja 5 kappaleessa 

toisin määrätä, sopimusvaltion kansalainen ei 
menetä kansalaisuuttaan maasta poistumisen, 
ulkomailla oleskelun, ilmoittautumisen lai-

2. If, under the law of a Contracting State, 
a child born out of wedlock loses the nation-
ality of that State in consequence of a recog-
nition of affiliation, he shall be given an op-
portunity to recover that nationality by writ-
ten application to the appropriate authority, 
and the conditions governing such applica-
tion shall not be more rigorous than those 
laid down in paragraph 2 of article 1 of this 
Convention.  

 
Article 6  

 
If the law of a Contracting State provides 

for loss of its nationality by a person's spouse 
or children as a consequence of that person 
losing or being deprived of that nationality, 
such loss shall be conditional upon their pos-
session or acquisition of another nationality.  

 
 
 
 
 

Article 7  
 
1. ( a ) If the law of a Contracting State en-

tails loss or renunciation of nationality, such 
renunciation shall not result in loss of nation-
ality unless the person concerned possesses 
or acquires another nationality;  

 
 
( b ) The provisions of subparagraph ( a ) 

of this paragraph shall not apply where their 
application would be inconsistent with the 
principles stated in articles 13 and 14 of the 
Universal Declaration of Human Rights ap-
proved on 10 December 1948 by the General 
Assembly of the United Nations.  

 
2. A national of a Contracting State who 

seeks naturalization in a foreign country shall 
not lose his nationality unless he acquires or 
has been accorded assurance of acquiring the 
nationality of that foreign country.  

 
 
3. Subject to the provisions of paragraphs 4 

and 5 of this article, a national of a Contract-
ing State shall not lose his nationality, so as 
to become stateless, on the ground of depar-
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minlyömisen tai muun vastaavan syyn perus-
teella, jos hänestä tulee sen seurauksena kan-
salaisuudeton. 

 
 
4. Kansalaisuuden saanut henkilö voi me-

nettää kansalaisuutensa sillä perusteella, että 
hän oleskelee ulkomailla asianomaisen sopi-
musvaltion lainsäädännössä määritellyn ajan, 
joka on vähintään seitsemän peräkkäistä vuot-
ta, jos hän ei ilmoita asianomaisille viran-
omaisille aikovansa säilyttää kansalaisuuten-
sa. 

 
5. Sopimusvaltio voi säätää kansallisessa 

lainsäädännössään, että sen alueen ulkopuo-
lella syntyneen sopimusvaltion kansalaisen 
kansalaisuuden säilyttäminen sen jälkeen, kun 
on kulunut vuosi tämän täysi ikäiseksi tulosta, 
edellyttää, että asianomainen henkilö asuu 
kyseisellä hetkellä asianomaisen sopimusval-
tion alueella tai että hän ilmoittautuu asian-
omaiselle viranomaiselle. 

 
6. Tässä artiklassa mainittuja olosuhteita 

lukuun ottamatta henkilö ei menetä sopimus-
valtion kansalaisuutta, jos hänestä tulisi sen 
seurauksena kansalaisuudeton, sen estämättä, 
että kansalaisuuden menettämistä ei nimen-
omaisesti kielletä missään muussa tämän 
yleissopimuksen määräyksessä. 

 
8 artikla 

 
1. Sopimusvaltio ei saa ottaa henkilöltä 

kansalaisuutta pois, jos henkilöstä tulisi sen 
seurauksena kansalaisuudeton. 

 
2. Sen estämättä, mitä tämän artiklan 1 

kappaleessa määrätään, henkilöltä voidaan ot-
taa pois sopimusvaltion kansalaisuus  

 
 
a) olosuhteissa, joissa on 7 artiklan 4 ja 5 

kappaleen nojalla sallittua, että henkilö me-
nettää kansalaisuutensa; 

 
b) jos kansalaisuus on saatu väärien tietojen 

antamisella tai petoksella. 
 
3. Sen estämättä, mitä tämän artiklan 1 

kappaleessa määrätään, sopimusvaltio voi pi-

ture, residence abroad, failure to register or 
on any similar ground.  

 
 
 
4. A naturalized person may lose his na-

tionality on account of residence abroad for a 
period, not less than seven consecutive years, 
specified by the law of the Contracting State 
concerned if he fails to declare to the appro-
priate authority his intention to retain his na-
tionality.  

 
 
5. In the case of a national of a Contracting 

State, born outside its territory, the law of 
that State may make the retention of its na-
tionality after the expiry of one year from his 
attaining his majority conditional upon resi-
dence at that time in the territory of the State 
or registration with the appropriate authority.  

 
 
 
6. Except in the circumstances mentioned 

in this article, a person shall not lose the na-
tionality of a Contracting State, if such loss 
would render him stateless, notwithstanding 
that such loss is not expressly prohibited by 
any other provision of this Convention.  

 
 

Article 8  
 
1. A Contracting State shall not deprive a 

person of his nationality if such deprivation 
would render him stateless.  

 
2. Notwithstanding the provisions of para-

graph 1 of this article, a person may be de-
prived of the nationality of a Contracting Sta-
te:  

 
( a ) In the circumstances in which, under 

paragraphs 4 and 5 of article 7, it is permissi-
ble that a person should lose his nationality;  

 
( b ) Where the nationality has been ob-

tained by misrepresentation or fraud.  
 
3. Notwithstanding the provisions of para-

graph 1 of this article, a Contracting State 
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dättää itselleen oikeuden ottaa henkilöltä pois 
tämän kansalaisuus, jos se allekirjoittaessaan 
tai ratifioidessaan tämän yleissopimuksen tai 
liittyessään siihen määrittelee pidättävänsä it-
selleen tällaisen oikeuden yhdellä tai useam-
malla seuraavista perusteista, jotka sisältyvät 
kyseisellä hetkellä valtion kansalliseen lain-
säädäntöön: 

 
a) Henkilö on vastoin lojaliteettivelvoitet-

taan sopimusvaltiota kohtaan 
 
i) sopimusvaltion nimenomaisesta kiellosta 

huolimatta tehnyt palveluksia tai jatkanut 
palveluksien tekemistä jollekin toiselle valti-
olle tai vastaanottanut palkkioita tai jatkanut 
palkkioiden vastaanottamista joltain toiselta 
valtiolta tai 

 
ii) käyttäytynyt tavalla, joka vakavasti vaa-

rantaa valtion elintärkeitä etuja; 
 
 
 
b) Henkilö on vannonut uskollisuusvalan tai 

antanut virallisen uskollisuusvakuutuksen jol-
lekin toiselle valtiolle tai osoittanut selvästi 
päättäneensä olla osoittamatta uskollisuutta 
sopimusvaltiota kohtaan. 

 
4. Sopimusvaltio ei käytä tämän artiklan 2 

ja 3 kappaleessa sallittua oikeutta ottaa pois 
kansalaisuus muutoin kuin lain mukaisesti, ja 
laissa säädetään asianomaisen henkilön oi-
keudesta oikeudenmukaiseen käsittelyyn 
tuomioistuimessa tai muussa riippumattomas-
sa toimielimessä. 

 
9 artikla 

 
Sopimusvaltio ei voi ottaa henkilön tai hen-

kilöryhmän kansalaisuutta pois rodun tai et-
nisten, uskonnollisten tai poliittisten syiden 
perusteella. 

 
10 artikla 

 
1. Kaikkien sopimusvaltioiden välisten so-

pimusten, joissa määrätään alueen siirtämi-
sestä valtiolta toiselle, tulee sisältää määräyk-
set, joiden tarkoituksena on varmistaa, ettei 
kenestäkään tule kansalaisuudetonta aluesiir-

may retain the right to deprive a person of his 
nationality, if at the time of signature, ratifi-
cation or accession it specifies its retention of 
such right on one or more of the following 
grounds, being grounds existing in its na-
tional law at that time:  

 
 
 
( a ) That, inconsistently with his duty of 

loyalty to the Contracting State, the person:  
 
(i) Has, in disregard of an express prohibi-

tion by the Contracting State rendered or 
continued to render services to, or received 
or continued to receive emoluments from, 
another State, or  

 
 
(ii) Has conducted himself in a manner se-

riously prejudicial to the vital interests of the 
State;  

 
 
( b ) That the person has taken an oath, or 

made a formal declaration, of allegiance to 
another State, or given definite evidence of 
his determination to repudiate his allegiance 
to the Contracting State.  

 
4. A Contracting State shall not exercise a 

power of deprivation permitted by para-
graphs 2 or 3 of this article except in accor-
dance with law, which shall provide for the 
person concerned the right to a fair hearing 
by a court or other independent body.  

 
 

Article 9  
 
A Contracting State may not deprive any 

person or group of persons of their national-
ity on racial, ethnic, religious or political 
grounds.  

 
Article 10  

 
1. Every treaty between Contracting States 

providing for the transfer of territory shall in-
clude provisions designed to secure that no 
person shall become stateless as a result of 
the transfer. A Contracting State shall use its 
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ron vuoksi. Sopimusvaltion tulee kaikin ta-
voin pyrkiä varmistamaan, että kaikki tällai-
set sopimukset, jotka se tekee tämän yleisso-
pimuksen ulkopuolisten valtioiden kanssa, si-
sältävät tällaiset määräykset. 

 
2. Tällaisten määräysten puuttuessa sopi-

musvaltio, jolle alue siirretään tai joka muu-
ten saa alueen, myöntää kansalaisuuden hen-
kilöille, joista muuten tulisi alueen siirtämi-
sen tai saamisen seurauksena kansalaisuudet-
tomia. 

 
11 artikla 

 
Sopimusvaltiot edistävät sellaisen toimieli-

men perustamista Yhdistyneiden Kansakunti-
en yhteyteen mahdollisimman pian kuuden-
nen ratifioimis- tai liittymiskirjan tallettami-
sen jälkeen, jota tämän yleissopimuksen etuja 
koskevan vaatimuksen esittävä henkilö voi 
pyytää tutkimaan vaatimuksensa ja auttamaan 
vaatimuksen esittämisessä asianomaiselle vi-
ranomaiselle. 

 
12 artikla 

 
1. Sellaisen sopimusvaltion osalta, joka ei 

myönnä kansalaisuutta lain perusteella lapsen 
syntyessä tämän yleissopimuksen 1 artiklan 1 
kappaleen tai 4 artiklan 1 kappaleen mukai-
sesti, 1 artiklan 1 kappaleen ja vastaavasti 4 
artiklan 1 kappaleen määräyksiä sovelletaan 
ennen tämän yleissopimuksen voimaantuloa 
ja sen voimaantulon jälkeen syntyneisiin hen-
kilöihin. 

 
2. Tämän yleissopimuksen 1 artiklan 4 kap-

paleen määräyksiä sovelletaan ennen yleisso-
pimuksen voimaantuloa ja sen voimaantulon 
jälkeen syntyneisiin henkilöihin. 

 
3. Tämän yleissopimuksen 2 artiklan mää-

räyksiä sovelletaan ainoastaan niihin löytö-
lapsiin, jotka löydetään sopimusvaltion alu-
eelta sen jälkeen, kun yleissopimus on tullut 
asianomaisen valtion osalta voimaan. 

 
13 artikla 

 
Tätä yleissopimusta ei tulkita niin, että se 

vaikuttaa sellaisiin kansalaisuudettomuuden 

best endeavours to secure that any such treaty 
made by it with a State which is not a Party 
to this Convention includes such provisions.  

 
 
 
2. In the absence of such provisions a Con-

tracting State to which territory is transferred 
or which otherwise acquires territory shall 
confer its nationality on such persons as 
would otherwise become stateless as a result 
of the transfer or acquisition.  

 
Article 11  

 
The Contracting States shall promote the 

establishment within the framework of the 
United Nations, as soon as may be after the 
deposit of the sixth instrument of ratification 
or accession, of a body to which a person 
claiming the benefit of this Convention may 
apply for the examination of his claim and 
for assistance in presenting it to the appropri-
ate authority.  

 
Article 12  

 
1. In relation to a Contracting State which 

does not, in accordance with the provisions 
of paragraph 1 of article 1 or of article 4 of 
this Convention, grant its nationality at birth 
by operation of law, the provisions of para-
graph 1 of article 1 or of article 4, as the case 
may be, shall apply to persons born before as 
well as to persons born after the entry into 
force of this Convention.  

 
2. The provisions of paragraph 4 of article 

1 of this Convention shall apply to persons 
born before as well as to persons born after 
its entry into force.  

 
3. The provisions of article 2 of this Con-

vention shall apply only to foundlings found 
in the territory of a Contracting State after 
the entry into force of the Convention for that 
State.  

 
Article 13  

 
This Convention shall not be construed as 

affecting any provisions more conducive to 
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vähentämistä edistäviin määräyksiin, jotka si-
sältyvät sopimusvaltioiden tällä hetkellä voi-
massa olevaan tai myöhemmin voimaan tule-
vaan lainsäädäntöön tai johonkin muuhun 
kahden tai useamman sopimusvaltion välillä 
tällä hetkellä voimassa olevaan tai myöhem-
min voimaan tulevaan yleissopimukseen tai 
muuhun valtiosopimukseen. 

 
14 artikla 

 
Tämän yleissopimuksen tulkintaa ja sovel-

tamista koskevat sopimusvaltioiden väliset 
riidat, joita ei voida sopia muulla tavoin, saa-
tetaan Kansainvälisen tuomioistuimen rat-
kaistaviksi minkä tahansa riidan osapuolen 
pyynnöstä. 

 
 
 

15 artikla 
 
1. Tätä yleissopimusta sovelletaan kaikkiin 

itsehallintoa vailla oleviin alueisiin, huolto-
hallintoalueisiin, siirtomaihin ja muihin 
emämaahan kuulumattomiin alueisiin, joiden 
kansainvälisistä suhteista sopimusvaltio vas-
taa. Allekirjoittaessaan tai ratifioidessaan tä-
män yleissopimuksen tai liittyessään siihen 
asianomainen sopimusvaltio ilmoittaa, jollei 
tämän artiklan 2 kappaleessa toisin määrätä, 
sen emämaahan kuulumattoman alueen tai ne 
emämaahan kuulumattomat alueet, joihin 
yleissopimusta sovelletaan ipso facto tällaisen 
allekirjoittamisen, ratifioinnin tai liittymisen 
perusteella. 

 
2. Tapauksissa, joissa emämaahan kuulu-

matonta aluetta ei kohdella kansalaisuuden 
osalta samalla tavalla kuin emämaahan kuu-
luvaa aluetta, tai tapauksissa, joissa sopimus-
valtion tai emämaahan kuulumattoman alueen 
perustuslaki tai käytäntö edellyttää emämaa-
han kuulumattoman alueen ennakkosuostu-
musta, jotta yleissopimusta voitaisiin soveltaa 
kyseiseen alueeseen, asianomainen sopimus-
valtio pyrkii saamaan emämaahan kuulumat-
tomalta alueelta vaadittavan suostumuksen 
kahdentoista kuukauden kuluessa päivästä, 
jona kyseinen sopimusvaltio on allekirjoitta-
nut tämän yleissopimuksen. Kun tällainen 
suostumus on saatu, sopimusvaltio ilmoittaa 

the reduction of statelessness which may be 
contained in the law of any Contracting State 
now or hereafter in force, or may be con-
tained in any other convention, treaty or ag-
reement now or hereafter in force between 
two or more Contracting States.  

 
 
 

Article 14  
 
Any dispute between Contracting States 

concerning the interpretation or application 
of this Convention which cannot be settled 
by other means shall be submitted to the In-
ternational Court of Justice at the request of 
any one of the parties to the dispute.  

 
 
 

Article 15  
 
1. This Convention shall apply to all non-

self-governing, trust, colonial and other non-
metropolitan territories for the international 
relations of which any Contracting State is 
responsible; the Contracting State concerned 
shall, subject to the provisions of paragraph 2 
of this article, at the time of signature, ratifi-
cation or accession, declare the non-
metropolitan territory or territories to which 
the Convention shall apply ipso facto as a re-
sult of such signature, ratification or acces-
sion.  

 
 
 
2. In any case in which, for the purpose of 

nationality, a non-metropolitan territory is 
not treated as one with the metropolitan terri-
tory, or in any case in which the previous 
consent of a non-metropolitan territory is re-
quired by the constitutional laws or practices 
of the Contracting State or of the non-
metropolitan territory for the application of 
the Convention to that territory, that Con-
tracting State shall endeavour to secure the 
needed consent of the non-metropolitan terri-
tory within the period of twelve months from 
the date of signature of the Convention by 
that Contracting State, and when such con-
sent has been obtained the Contracting State 



 HE 165/2007 vp  
  

 

57

siitä Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihtee-
rille. Tätä yleissopimusta sovelletaan tällai-
sessa ilmoituksessa nimettyyn alueeseen tai 
nimettyihin alueisiin siitä päivästä lukien, jo-
na pääsihteeri on vastaanottanut ilmoituksen. 

 
3. Tämän artiklan 2 kappaleessa mainitun 

kahdentoista kuukauden määräajan jälkeen 
sopimusvaltiot ilmoittavat pääsihteerille neu-
vottelujensa tuloksista niiden emämaahan 
kuulumattomien alueiden kanssa, joiden kan-
sainvälisistä suhteista ne vastaavat ja joiden 
suostumusta tämän yleissopimuksen sovelta-
miseen ei ole saatu. 

 
 

16 artikla 
 
1. Tämä yleissopimus on avoinna allekir-

joittamista varten Yhdistyneiden Kansakunti-
en päämajassa elokuun 30 päivästä 1961 tou-
kokuun 31 päivään 1962. 

 
2. Tämä yleissopimus on avoinna allekir-

joittamista varten 
 
a) kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jä-

senvaltiolle; 
 
b) kaikille muille valtioille, jotka on kutsut-

tu osallistumaan Yhdistyneiden Kansakuntien 
kansalaisuudettomuuden poistamista tai vä-
hentämistä tulevaisuudessa käsittelevään kon-
ferenssiin; 

 
c) kaikille valtioille, jotka Yhdistyneiden 

Kansakuntien yleiskokous kutsuu allekirjoit-
tamaan tämän yleissopimuksen tai liittymään 
siihen. 

 
3. Tämä yleissopimus ratifioidaan, ja ratifi-

oimiskirjat talletetaan Yhdistyneiden Kansa-
kuntien pääsihteerin huostaan. 

 
 
4. Tämä yleissopimus on avoinna liittymis-

tä varten tämän artiklan 2 kappaleessa tarkoi-
tetuille valtioille. Liittyminen tapahtuu tallet-
tamalla liittymiskirja Yhdistyneiden Kansa-
kuntien pääsihteerin huostaan. 

 
 

shall notify the Secretary-General of the 
United Nations. This Convention shall apply 
to the territory or territories named in such 
notification from the date of its receipt by the 
Secretary-General.  

 
3. After the expiry of the twelve-month pe-

riod mentioned in paragraph 2 of this article, 
the Contracting States concerned shall inform 
the Secretary-General of the results of the 
consultations with those non-metropolitan 
territories for whose international relations 
they are responsible and whose consent to the 
application of this Convention may have 
been withheld.  

 
Article 16  

 
1. This Convention shall be open for signa-

ture at the Headquarters of the United Na-
tions from 30 August 1961 to 31 May 1962.  

 
 
2. This Convention shall be open for signa-

ture on behalf of:  
 
( a ) Any State Member of the United Na-

tions;  
 
( b ) Any other State invited to attend the 

United Nations Conference on the Elimina-
tion or Reduction of Future Statelessness;  

 
 
 
( c ) Any State to which an invitation to 

sign or to accede may be addressed by the 
General Assembly of the United Nations.  

 
 
3. This Convention shall be ratified and the 

instruments of ratification shall be deposited 
with the Secretary-General of the United Na-
tions.  

 
4. This Convention shall be open for acces-

sion by the States referred to in paragraph 2 
of this article. Accession shall be effected by 
the deposit of an instrument of accession 
with the Secretary-General of the United Na-
tions.  
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17 artikla 
 
1. Valtio voi allekirjoittaessaan tai ratifioi-

dessaan tämän yleissopimuksen tai liittyes-
sään siihen tehdä 11, 14 tai 15 artiklaa koske-
van varauman. 

 
 
2. Muita tätä sopimusta koskevia varaumia 

ei sallita. 
 

18 artikla 
 
1. Tämä yleissopimus tulee voimaan kah-

den vuoden kuluttua päivästä, jona kuudes ra-
tifioimis- tai liittymiskirja on talletettu. 

 
2. Kunkin sellaisen valtion osalta, joka rati-

fioi tämän yleissopimuksen tai liittyy siihen 
kuudennen ratifioimis- tai liittymiskirjan tal-
lettamisen jälkeen, yleissopimus tulee voi-
maan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä 
sen jälkeen, kun tällainen valtio on tallettanut 
ratifioimis- tai liittymiskirjansa tai päivänä, 
jona tämä yleissopimus tulee voimaan tämän 
artiklan 1 kappaleen mukaisesti sen mukaan, 
kumpi ajankohta on myöhempi. 

 
19 artikla 

 
1. Sopimusvaltio voi milloin tahansa irtisa-

noa tämän yleissopimuksen ilmoittamalla sii-
tä kirjallisesti Yhdistyneiden Kansakuntien 
pääsihteerille. Irtisanominen tulee voimaan 
asianomaisen sopimusvaltion osalta vuoden 
kuluttua päivästä, jona pääsihteeri on vas-
taanottanut ilmoituksen. 

 
2. Tapauksissa, joissa tätä yleissopimusta 

on alettu soveltaa sopimusvaltion emämaahan 
kuulumattomaan alueeseen 15 artiklan mu-
kaisesti, asianomainen valtio voi milloin ta-
hansa tämän jälkeen asianomaisen alueen 
suostumuksella irtisanoa tämän yleissopi-
muksen erikseen kyseisen alueen osalta il-
moittamalla siitä Yhdistyneiden Kansakunti-
en pääsihteerille. Irtisanominen tulee voimaan 
vuoden kuluttua päivästä, jona pääsihteeri on 
vastaanottanut ilmoituksen. Pääsihteeri il-
moittaa kaikille muille sopimusvaltioille irti-
sanomisilmoituksesta ja sen vastaanottopäi-
västä. 

Article 17  
 
1. At the time of signature, ratification or 

accession any State may make a reservation 
in respect of articles 11, 14 or 15.  

 
 
 
2. No other reservations to this Convention 

shall be admissible.  
 

Article 18  
 
1. This Convention shall enter into force 

two years after the date of the deposit of the 
sixth instrument of ratification or accession.  

 
2. For each State ratifying or acceding to 

this Convention after the deposit of the sixth 
instrument of ratification or accession, it 
shall enter into force on the ninetieth day af-
ter the deposit by such State of its instrument 
of ratification or accession or on the date on 
which this Convention enters into force in 
accordance with the provisions of paragraph 
1 of this article, whichever is the later.  

 
 

Article 19  
 
1. Any Contracting State may denounce 

this Convention at any time by a written noti-
fication addressed to the Secretary-General 
of the United Nations. Such denunciation 
shall take effect for the Contracting State 
concerned one year after the date of its re-
ceipt by the Secretary-General.  

 
2. In cases where, in accordance with the 

provisions of article 15, this Convention has 
become applicable to a non-metropolitan ter-
ritory of a Contracting State, that State may 
at any time thereafter, with the consent of the 
territory concerned, give notice to the Secre-
tary-General of the United Nations denounc-
ing this Convention separately in respect to 
that territory. The denunciation shall take ef-
fect one year after the date of the receipt of 
such notice by the Secretary-General, who 
shall notify all other Contracting States of 
such notice and the date of receipt thereof.  
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20 artikla 
 
1. Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri 

ilmoittaa kaikille Yhdistyneiden Kansakunti-
en jäsenvaltioille ja 16 artiklassa tarkoitetuille 
Yhdistyneiden Kansakuntien ulkopuolisille 
valtioille 

a) 16 artiklan mukaisista allekirjoittamisis-
ta, ratifioinneista ja liittymisistä; 

 
b) 17 artiklan mukaisista varaumista; 
 
c) tämän yleissopimuksen 18 artiklan mu-

kaisesta voimaantulopäivästä; 
 
d) 19 artiklan mukaisista irtisanomisista. 
 
2. Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri 

saattaa viimeistään kuudennen ratifioimis- tai 
liittymiskirjan tallettamisen jälkeen yleisko-
kouksen tietoon 11 artiklan mukaisesti kysy-
myksen artiklassa mainitun toimielimen pe-
rustamisesta. 

 
 

21 artikla 
 
Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri re-

kisteröi tämän yleissopimuksen sen voimaan-
tulopäivänä. 

 
Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet valtuu-

tetut edustajat ovat allekirjoittaneet tämän 
yleissopimuksen. 

 
Tehty New Yorkissa 30 päivänä elokuuta 

1961 yhtenä kappaleena, jonka englannin, es-
panjan, kiinan, ranskan ja venäjänkieliset 
tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset ja joka tal-
letetaan Yhdistyneiden Kansakuntien arkis-
toon. Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri 
toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset kai-
kille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenvalti-
oille sekä tämän yleissopimuksen 16 artiklas-
sa tarkoitetuille Yhdistyneiden Kansakuntien 
ulkopuolisille valtioille. 

Article 20  
 
1. The Secretary-General of the United Na-

tions shall notify all Members of the United 
Nations and the non-member States referred 
to in article 16 of the following particulars:  

 
( a ) Signatures, ratifications and accessions 

under article 16;  
 
( b ) Reservations under article 17;  
 
( c ) The date upon which this Convention 

enters into force in pursuance of article 18;  
 
( d ) Denunciations under article 19.  
 
2. The Secretary-General of the United Na-

tions shall, after the deposit of the sixth in-
strument of ratification or accession at the la-
test, bring to the attention of the General As-
sembly the question of the establishment, in 
accordance with article 11, of such a body as 
therein mentioned.  

 
Article 21  

 
This Convention shall be registered by the 

Secretary-General of the United Nations on 
the date of its entry into force.  

 
In witness whereof the undersigned Pleni-

potentiaries have signed this Convention.  
 
 
Done at New York, this thirtieth day of 

August, one thousand nine hundred and 
sixty-one, in a single copy, of which the Chi-
nese, English, French, Russian and Spanish 
texts are equally authentic and which shall be 
deposited in the archives of the United Na-
tions, and certified copies of which shall be 
delivered by the Secretary-General of the 
United Nations to all members of the United 
Nations and to the non-member States re-
ferred to in article 16 of this Convention. 

 
 
 


