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Lag
om ändring av medborgarskapslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i medborgarskapslagen (359/2003) 9, 12, 26 och 32 § som följer:

9 §

Barn

Ett barn förvärvar finskt medborgarskap vid födelsen, om
1) modern är finsk medborgare,
2) fadern är finsk medborgare, och
a) är gift med barnets moder, eller
b) barnet föds i Finland och mannens faderskap till barnet fastställs,
3) fadern är död, men var finsk medborgare vid sin död, och
a) var gift med barnets moder, eller
b) barnet föds i Finland och mannens faderskap till barnet fastställs, eller
4) barnet föds i Finland och inte vid födelsen får någon främmande stats medborgar-

skap, och barnet inte på grundval av födelsen ens i andra hand har rätt att förvärva någon
främmande stats medborgarskap.

Ett barn som föds i Finland förvärvar finskt medborgarskap på grundval av födelseplat-
sen, om barnets föräldrar har flyktingstatus i Finland eller om de annars har getts skydd
mot sin medborgarstats myndigheter. Dessutom förutsätts att barnet inte förvärvar någon-
dera förälderns medborgarskap på annat sätt än genom att barnets födelse registreras hos
myndigheten i förälderns medborgarstat eller på något annat sätt som förutsätter medver-
kan av denna stats myndighet. Om endast den ena föräldern har getts det skydd som avses
ovan, förutsätts också att barnet inte vid födelsen förvärvar och inte på grundval av födel-
sen ens i andra hand har rätt att förvärva den andra förälderns medborgarskap.

Om barnet med stöd av moderskapslagen (253/2018) har två mödrar
1) ska det som föreskrivs om modern i 1 mom. 1 punkten tillämpas på den mor som

fött barnet, och
2) ska det som föreskrivs om fadern i 1 mom. 2 punkten underpunkt b och 3 punkten

underpunkt b tillämpas på den moder som avses i 3 § 1 mom. i moderskapslagen.

12 §

Hittebarn och barn till föräldrar med okänt medborgarskap

Ett hittebarn som påträffas i Finland anses som finsk medborgare så länge som barnet
inte har konstaterats vara en främmande stats medborgare. Om barnet har konstaterats vara
en främmande stats medborgare först efter att han eller hon har fyllt fem år, behåller barnet
dock sitt finska medborgarskap.
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Om ett i Finland fött barns föräldrars medborgarskap är okänt, anses barnet vara finsk
medborgare så länge som han eller hon inte har konstaterats vara en främmande stats med-
borgare. Detsamma gäller ett i Finland utom äktenskapet fött barn, när det moderns med-
borgarskap är okänt som har fött barnet. Om barnet har konstaterats vara en främmande
stats medborgare först efter att han eller hon har fyllt fem år, behåller barnet dock sitt fin-
ska medborgarskap.

26 §

Utlänning vars far eller mor är finsk medborgare

En utlänning som inte förvärvar finskt medborgarskap med stöd av 9 §, förvärvar finskt
medborgarskap efter anmälan, om fadern eller den moder som avses i 3 § 1 mom. i mo-
derskapslagen när utlänningen föddes var finsk medborgare och han eller hon föddes

1) i Finland och faderskapet eller moderskapet fastställdes först efter att han eller hon
fyllt 18 år eller ingått äktenskap före fyllda 18 år, eller

2) utanför Finland och faderskapet eller moderskapet har fastställts.

32 §

Inverkan av upphävande av faderskap eller moderskap

Om en äkta mans faderskap har upphävts eller talan om upphävande av faderskapet har
väckts innan barnet fyllt fem år, eller om ett fastställt faderskap eller ett moderskap som
fastställts med stöd av 3 § 1 mom. i moderskapslagen har upphävts eller talan om upphä-
vande av faderskapet eller moderskapet har väckts inom fem år från fastställandet av fa-
derskapet eller moderskapet, kan det beslutas att barnet förlorar sitt finska medborgarskap
som det förvärvat på grundval av faderns eller moderns medborgarskap. Detta beslut fattas
utifrån en helhetsbedömning av barnets situation. Vid bedömningen ska i synnerhet beak-
tas barnets ålder och anknytning till Finland.

————
Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.
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