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Laki
kansalaisuuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kansalaisuuslain (359/2003) 9, 12, 26 ja 32 § seuraavasti:

9 §

Lapsi

Lapsi saa syntyessään Suomen kansalaisuuden, jos:
1) äiti on Suomen kansalainen;
2) isä on Suomen kansalainen; ja
a) avioliitossa lapsen äidin kanssa; tai
b) lapsi syntyy Suomessa ja miehen isyys lapseen vahvistetaan;
3) isä on kuollut, mutta oli kuollessaan Suomen kansalainen; ja
a) avioliitossa lapsen äidin kanssa; tai
b) lapsi syntyy Suomessa ja miehen isyys lapseen vahvistetaan; tai
4) lapsi syntyy Suomessa eikä saa syntyessään minkään vieraan valtion kansalaisuutta,

eikä hänellä syntymänsä perusteella ole edes toissijaisesti oikeutta saada minkään vieraan
valtion kansalaisuutta.

Suomessa syntyvä lapsi saa syntymäpaikan perusteella Suomen kansalaisuuden, jos
lapsen vanhemmilla on Suomessa pakolaisen asema tai jos heille muutoin on annettu suo-
jelua kansalaisuusvaltionsa viranomaisia vastaan. Lisäksi edellytetään, että lapsi ei saa
kummankaan vanhempansa kansalaisuutta muutoin kuin rekisteröimällä lapsen syntymä
vanhemman kansalaisuusvaltion viranomaisessa tai muulla tämän valtion viranomaisen
myötävaikutusta edellyttävällä tavalla. Jos edellä tarkoitettua suojelua on annettu vain toi-
selle vanhemmista, edellytetään myös, että lapsi ei saa syntyessään eikä hänellä synty-
mänsä perusteella ole edes toissijaisesti oikeutta saada toisen vanhempansa kansalaisuut-
ta.

Jos lapsella on äitiyslain (253/2018) nojalla kaksi äitiä:
1) lapsen synnyttäneeseen äitiin sovelletaan, mitä 1 momentin 1 kohdassa säädetään äi-

distä; ja
2) äitiyslain 3 §:n 1 momentissa tarkoitettuun äitiin sovelletaan, mitä 1 momentin

2 kohdan b alakohdassa ja 3 kohdan b alakohdassa säädetään isästä.

12 §

Löytölapsi ja kansalaisuudeltaan tuntemattomien vanhempien lapsi

Suomessa tavattavaa löytölasta pidetään Suomen kansalaisena niin kauan kuin hänen ei
ole todettu olevan vieraan valtion kansalainen. Jos lapsi on todettu vieraan valtion kansa-
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laiseksi vasta sen jälkeen, kun hän on täyttänyt viisi vuotta, lapsen Suomen kansalaisuus
kuitenkin säilyy.

Suomessa syntynyttä lasta, jonka vanhempien kansalaisuus on tuntematon, pidetään
Suomen kansalaisena niin kauan kuin hänen ei ole todettu olevan vieraan valtion kansa-
lainen. Sama koskee Suomessa avioliiton ulkopuolella syntynyttä lasta, jonka synnyttä-
neen äidin kansalaisuus on tuntematon. Jos lapsi on todettu vieraan valtion kansalaiseksi
vasta sen jälkeen, kun hän on täyttänyt viisi vuotta, lapsen Suomen kansalaisuus kuitenkin
säilyy.

26 §

Ulkomaalainen, jonka isä tai äiti on Suomen kansalainen

Ulkomaalainen, joka ei saa 9 §:n nojalla Suomen kansalaisuutta, saa ilmoituksesta Suo-
men kansalaisuuden, jos hänen syntyessään isä tai äitiyslain 3 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tu äiti oli Suomen kansalainen ja hän syntyi:

1) Suomessa ja isyys tai äitiys vahvistettiin vasta hänen täytettyään 18 vuotta tai avioi-
duttuaan tätä nuorempana; tai

2) Suomen ulkopuolella ja isyys tai äitiys on vahvistettu.

32 §

Isyyden tai äitiyden kumoamisen vaikutus

Jos aviomiehen isyys on kumottu tai isyyden kumoamiseen johtanut kanne on nostettu
ennen kuin lapsi on täyttänyt viisi vuotta, taikka jos vahvistettu isyys tai äitiyslain 3 §:n
1 momentin nojalla vahvistettu äitiys on kumottu tai isyyden tai äitiyden kumoamiseen
johtanut kanne on nostettu viiden vuoden kuluessa isyyden tai äitiyden vahvistamisesta,
voidaan päättää, että lapsi menettää isän tai äidin kansalaisuuden perusteella saadun Suo-
men kansalaisuuden. Päätös tästä tehdään lapsen tilanteen kokonaisvaltaisen tarkastelun
perusteella. Arvioinnissa on otettava huomioon etenkin lapsen ikä ja siteet Suomeen.
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