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'1 • ) .Am 9. Oktober hatte ein Mitarbeiter der ~~~~r~!~~tun~ ~e~ 

Unterredung in der hiesigen finnischen Bots~ t übe:J~as ~ t-

schädigungsabkommen zwischen der DDR und ~·~~::i~~~~Jtn 
von dem als Anlage ein Exemplar beigefügt Jtid. Der fi nis ttl.~ 

Gesprächspartner, der um vertrauliche Behandl~ri~r · Infor- Rz<cv 
mationen bat, ist bereits vor seiner kürzlichen Versetzung hierher 

in Helsinki mit der einschlägigen Materi~~aß~ - gß~~e(~~ 
a) Zu den politischen Rahmenbedingungen der Vereinbarung sagte f~Zo;

der Gesprächspartner, es bestehe kein unmittelbarer Zusammenhang 

mit dem derzeitigen Staatsbesuch von Honecker in Finnland; viel

mehr hätten die Verhandlungen "wegen sachlicher Schwierigkeiten" 
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b) Zu:m Regelungsbereich des Abkommens verwies der Gesprächspartner 

auf die in Art. 2 festgelegte Beschränkung auf vermögensrechtliche 

und finanzielle Ansprüche, die bis zum 8. Mai 1945 auf dem Gebiet 

der heutigen DDR entstanden waren. Der Stichtag sei von der DDR 

gewünscht und durchgesetzt worden; auf finnische Vorstellungen, 

an den Gründungstag der DDR (7.10.1949) anzuknüpfen, sei die 
andere Seite nicht eingegangen. 

Die Regelung finnischer Vermögensrechte, die (z.B. durch Erbschaft) 

nach Kriegsende auf dem Gebiet der heutigen DDR entstanden sind, 

bleibe einer gesonderten Regierungsvereinbarung über den nicht

kommerziellen Zahlungsverkehr und damit zusammenhangende Fragen 

vorbehalten, über die ab November 1984 verhandelt werde. Der Umfang 

der finnischen Rechte und Forderungen stehe insoweit noch nicht 

fest; man sei dabei, die nach 1945 entstandenen Vermögensrechte zu 
registrieren. Der Text der beiden deutsch-deutschenTransferabkommen 

vom 25.4.1974 wurde der finnischen Botschaft auf Wunsch überlassen. 

c) Der Gesprächspartner bemerkte, Finnland habe auch Entschädigungen 

für die von der deutschen Wehrmacht in Lappland angerichteten Kriegs
schäden gefordert. Die DDR habe dies mit der Begründung zurückge

wiesen, sie sei für derartige Schäden.grundsätzlich nicht haftbar 

zu machen; im übrigen seien ihr durch das Potsdamer Abkommen von 

1945 Reparationsverpflichtungen gegenüber der Sowjetunion und 
Polen auferlegt worden, die sie erfüllt habe. Weitere .Ansprüche 

bestünden nicht. 

d) Zum materiellen Hintergrund des Abkommens vom 3.10.1984 erklärte der 

Gesprächspartner, die von der DDR zu zahlende Entschädigungspauschale 

entspreche etwa einem Viertel der ursprünglichen finnischen Forde

rungen von 24 Mio Finnmark. International üblich seien Entschädi

gungen von etwa 30-40 % des Zeitwertes. Die finnische Seite sehe 

die Vereinbarung auf der Basis von 25 % als tragbaren Kompromiß an. 

Wie früher hier bekannt worden war, hatte die DDR ursprünglich 

2 Mio Finnmark als Entschädigungspauschale angeboten. 
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Nach Angaben des Gesprächspartners wird die jetzt vereinbarte 

Entschädigung von 6, 1 l'üo Finnmark für 35 Hausgrundstücke und 

eine Fabrik mit Inventar gezahlt, die am 8. Mai 1945 in finnischem 

Eigentum standen und in den Jahren danach staatlicher Verwaltung 

u_nterstellt oder in Volkseigentum überführt wurden; die Entschädigung 

betreffe also nicht nur die sog. Treuhandverwaltung, sondern auch 

Enteignungen. Die Summe wird von der finnischen Regierung nach 

festgelegten Quoten an etwa 20 Geschädigte (z. T. Erbengemein
schaften) ausgekehrt. Auf die Rechtsnachfolger des früheren Fabrik

eigentümers entfalle der Löwenanteil. 

e) Der Gesprächspartner erwähnte auf Nachfrage, die DDR habe während 

der Verhandlungen zwar Gegenansprüche geltend gemacht, diese jedoch 

nicht substantiiert. Dies gelte auch für sog. Nichtanerkennungs

schäden, die zwar anfangs behauptet worden seien, im späteren 

Verhandlungsstadium jedoch keine Rolle mehr gespielt hätten. 

2.) In der Staatsangehörigkeitsfrage hat die DDR ihre Auffassung durchsetzen 

können; auf Art. 4 des Abkommens wird im einzelnen verwiesen. 

3.) Der Gesprächspartner machte darauf aufmerksam, daß in Finnland am 

1. September d. J. ein neues Staatsangehörigkeitsrecht in Kraft 

getreten sei; Textkopien in schwedisch und finnisch sind als Anlagen 

beigefügt. Danach können sich minderjährige Deutsche, deren Mütter 

finnische Staatsangehörige sind, für die finnische Staatsangehörigkeit 

entscheiden. 

BMI wurde vorab telefonisch unterrichtet . 

B' = .,_ <--, ...... 

Bräutigam 



ABKOMMEN 

ZWISCHEN DER REGIERUNG DER REPUBLIK FINNLAND UND DER REGIERUNG 

DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK ZUR REGELUNG VERMÖGENS

RECHTLICHER UND FINANZIELLER FRAGEN 

Die Regierung der Republik Finnland und die Regierung der Deutschen Demokratischen 

Republik haben, 

geleitet von dem Bestreben, einen Beitrag zur weiteren Entwicklung der Beziehungen 

zwischen der Republik Finnland und der Deutschen Demokratischen Republik zu 

leisten, 

auf der Grundlage des Artikels 5 des Vertrages über die Regelung der Beziehungen 

zwischen der Republik Finnland und der Deutschen Demokratischen Republik vom 8. 

Dezember 1972 folgendes vereinbart: 

Artikel 1 

(1) Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik zahlt an die Regierung der 

Republik Finnland eine Nettosumme von 6.100.000 (Sechs Millionen Einhunderttausend) 

Finnmark zur Abgeltung der in Artikel 2 genannten finnischen vermögensrechtlichen 

und finanziellen Ansprüche. 

(2) Die Verteilung dieser Summe fällt in die Zuständigkeit der Regierung der Republik 

Finnland. 

211-
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Artikel 2 

Durch dieses Abkommen werden geregelt: 

(1) Vermögensrechtliche und finanzielle Ansprüche der Republik Finnland sowie von 

Staatsbürgern und juristischen Personen de.r Republik Finnland in bezug auf Vermögen, 

das am 8. i\:lai 1945 nachweislich vorhanden war und der Republik Finnland, finnischen 

Staatsbürgern oder finnischen juristischen Personen zustand und zum Zeitpunkt des 

Inkrafttretens dieses Abkommens zusteht und 1n der Deutschen Demokratischen 

Republik staatlich verwaltet wird. 

(2) Vermögensrechtliche und finanzielle Ansprüche, die sich auf das in der Deutschen 

Demokratischen Republik belegene Vermögen beziehen, das am 8~ Mai 1945 nach

weislich vorhanden war, zu diesem Zeitpunkt Berechtigten mit einer anderen als der 

deutschen Staatsbürger~ chaft gehörte und zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 

Abkommens der Republik Finnland, finnischen Staatsbürgern oder finnischen 

juristischen Personen zusteht und in der Deutschen Demokratischen Republik staatlich 

verwaltet wird. 

(3) Vermögensrechtliche und finanzielle Ansprüche der Deutschen Demokratischen 

Republik sowie von -Staatsbürgern und juristischen Personen der Deutschen 
~ ~ 

Demokratischen Republik, die sich auf das in Absatz (1) und in Absatz (2) genar:inte 

Vermögen der Republik Finnland, finnischer Staatsbürger oder finnischer juristischer 

Personen beziehen. 

Artikel 3 

Dieses Abkommen gilt nicht für vermögensrechtliche und finanzielle Ansprüche der 

Republik Finnland sowie finnischer Staatsbürger und juristischer Personen, die nach 

dem 8. Mai 1945 auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen R~publik entstanden 

sind und nicht staatlich verwaltet werden. 
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Artikel 4 

Artikel 5 

Artikel 6 

(1) Staatsbürger der Republik Finnland im Sinne dieses Abkommens sind Personen, die 

zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abkommens nach den Rechtsvorschriften der 

Republik Finnland der en Staatsbürgerschaft besitzen. 

Juristische Personen cl er Republik Finnland im Sinne dieses Abkommens sind solche, die 

nach den Rechtsvorschriften der Republik Finnland errichtet wurden und in der 

Republik Finnland ihren Sitz haben. 

(2) Staatsbürger der Deutschen Demokratischen Republik im Sinne dieses Abkommens 

sind Personen, . die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abkommens nach den 

Rechtsvorschriften der Deutschen Demokratischen Republik deren Staatsbürgerschaft 

besitzen. 

Juristische Personen der Deutschen Demokratischen Republik im Sinne dieses Ab

kommens sind solche, die nach den Rechtsvorschriften der Deutschen Demokratischen 

Republik errichtet wurden und in der Deutschen Demokratischen Republik ihren Sitz 

haben. 

Die in Artikel 1 Absatz (1) festgelegte Zahlungsverpflichtung wird entsprechend dem 

diesem Abkommen beigefügten Briefwechsel, der als Teil dieses Abkommens angesehen 

werden soll, erfüllt. 

Mit der vollständigen Bezahlung der in Artikel 1 Absatz (1) genannten Summe sind alle 

in Artikel 2 Absatz (1) und Absatz (2) erwähnten vermögensrechtlichen und finanziellen 

Ansprüche der Republik Finnland sowie von Staatsbürgern und juristischen Personen 

der Republik Finnland und alle in Artikel 2 Absatz (3) erwähnten vermögensrechtlichen 
• 

und finanziellen Ansprüche der Deutschen Demokratischen Republik sowie von Staats-· 

bürgern und juristischen Personen d€r Deutschen Demokratischen Republik endgültig 

geregelt und erloschen. 
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Artikel 7 

(1) Mit Inkrafttreten dieses Abkommens wird keiner der Abkommenspartner Ansprüche, 

die durch das vorliegende Abkommen geregelt sind, gegenüber dem anderen 

Abkommenspartner erheben oder in irgendeiner Art unterstützen. 

(2) Ansprüche in bezug auf das unter Artikel 2 Absatz (1) und Absatz (2) genannte 

Vermögen, die nach Inkrafttreten dieses Abkommens aus Drittstaaten gegenüber der 

Deutschen Demokratischen Republik erhoben werden, werden von der Regierung der 

Republik Finnland reguliert. 

Artikel 8 

Dieses Abkommen bedarf der Bestätigung beziehungsweise der · Ratifikation 

entsprechend den innerstaatlichen Rechtsvorschriften der Republik Finnland 

beziehungsweise der Deutschen Demokratischen Republik und tritt am 30. Tag nach 

Austausch der Bestätigungs- beziehungsweise der Ratifikationsurkunden, der in Helsinki 

stattfindet, in Kraft. 

Ausgefertigt in Berlin am 3. Oktober 1984 in zwei Originalen, jedes in finnischer und 

deutscher Sprache, wobei beide Texte gleichermassen gültig sind. 

Für die Regierung der Für die Regierung der 

Republik Finnland Deutschen Demokratischen 

Republik 



Leiter der Regierungsdelegation 
der Deutschen Demokratischen Republik 

Vorsitzenden der Regierungsdelegation 
der Republik Finnland 

Berlin, den 3. Oktober 1984 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender! 

Während der zwischen Regierungsdelegationen der Deutschen Demokratischen Republik 

und der Republik Finnland geführten Verhandlungen über den Abschluss eines Ab

kommens über die Regelung vermögensrechtlicher und finanzieller Fragen wurde 

Übereinstimmung über folgendes erzielt: 

Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik wird die in Artikel 1 Absatz (1) 

dieses Abkommens genannte Nettosumme in Höhe von 6.100.000 (Sechs Millionen 

Einhunderttausend) Finnmark innerhalb von sechs Monaten nach dem Austausch der 

Ratifikations- beziehungsweise Bestätigungsurkunden zahlen. Die Zahlung erfolgt 

entsprechend dem "Abkommen zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und 

der Republik Finnland über den Zahlungsverkehr" vom 25. Februar 1959 , einschliesslich 

der dazu vereinbarten, per 1. Januar 1978 beziehungsweise per 1. September 1983 in 

Kraft getretenen Änderungen, in Yerrechnungsfinnmark durch Gutschrift zugunsten der 

Regierung der Republik Finnland auf dem Verrechnungskonto bei der Suomen Pankki, 

Helsinki. 

Ich bitte Sie, Herr Vorsitzender, zu bestätigen, dass der Inhalt dieses Schreibens die .. 
erzielte Ubereinkunft richtig wiedergibt. 

Genehmigen Sie, Herr Vorsitzender, den Ausdruck meiner vorzüglichen Hochachtung. 

(Prof. Dr • .Supranowitz) 



Leiter d u F.q; icrungsdelegation 
der Repu bl ik Finnlan d 

Vorsitze nden der Regie rungsdelegation 
der Deut schen Dcmo~ !·a tischen Republik 

Berlin, den 3. Oktober 1984 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender! 

Ich habe die Ehre, den Empfang Ihres Schreibens vom heutigen Tage, das folgenden 

Wortlaut hat, zu bestätigen: 

"Während der zwischen Regierungsdelegationen der Deutschen Demokratischen Republik 

und der Republik Finnland geführten Verhandlungen über den Abschluss eines Ab

kommens über die Regelung vermögensrechtlicher und finanzieller Fragen wurde ,, 
Ubereinstimrnung über folgendes erzielt: 

Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik wird die in Artikel 1 Absatz (1) 

dieses Abkommens genannte Nettosumme in Höhe von 6.100.000 (Sechs Millionen 

Einhunderttausend) Finnmark innerhalb von sechs Monaten nach dem Austausch der 

Ratifikations- beziehungsweise Bestätigungsurkunden zahlen. Die Zahlung erfolgt 

entsprechend dem "Abkommen zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und 

der Republik Finnland über den Zahlungsverkehr" vom 25. Februar 1959 , einschliesslich 

der dazu vereinbarten, per 1. Januar 1978 beziehungsweise per 1. September 1983 in 

Kraft getretenen Änderungen, in Verrechnungsfinnmark durch Gutschrift zugunsten der 

Regien:ing der Republ ik Finnland auf dem Verrechnungskonto bei der Suomen i;'ankkl, 

Helsinki. 

Ich bitte Sie 1 Herr Vorsitzender, zu bestätigen, dass der Inhalt dieses Schreibens die 
" erzielte Ubereinkunft richtig wiedergibt." 

Ich bestätige Ihnen, Herr Vorsitzender, dass der Inhalt Ihres Schreibens die erzielte 

Übereinkunft richtig wiedergibt. 

Genehmigen Sie, Herr Vorsitzender, den Ausdruck meiner vorzüglichen Hochachtung. 

(Botschafter Rotkirch) 



Lei t er der Rcgiei-ungs,:c Jegati on 
der Deut schen Dc rTi ok; :i t ischen Republik 

Vorsit zende n der Regie rungsdelegation 
der Republik Finnland 

Berlin, den 3. Oktober 1984 

Sehr geehr ter Herr Vorsitzender! 

Während der zwischen Regierungsdelegationen der Deutschen Demokratischen Republik 

und der Republik Finnland geführten Verhandlungen über den Abschluss eines 

Abkommens über die Regelung vermögensrechtlicher und finanzieller Fragen wurde .. 
Ubereinstimmung über folgendes erzielt: 

Die zuständigen Stellen de~ Deutschen Demokratischen Republik und der Republik 

Finnland werden nach Inkrafttreten des oben genannten Abkommens Verhandlungen 

über die Regelung des nichtkommerziellen Zahlungsverkehrs zwischen der Deutschen 

Demokratischen Republik und der Republik Finnland aufnehmen. 

Ich bitte Sie, Herr Vorsitzender, zu bestätigen, dass der Inhalt dieses Schreibens die 

erzielte Übereinkunft richtig wiedergibt. 

Genehmigen Sie, Herr Vorsitzender, den Ausdruck meiner vorzüglichen Hochachtung. 

(Prof. Dr. Supranowitz) 



Leiter der Regierungsdelegation 
der Republik Finnland 

Vorsitzenden der Regierungsdelegation 
der Deutschen Demokratischen Republik 

Berlin, den 3. Oktober 1984 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender! 

Ich habe die Ehre, den Empfang Ihres Schreibens vom heutigen Tage, das folgenden 

Wortlaut hat, zu bestätigen: . 

"Während der zwischen Regierungsdelegationen der Deutschen Demokratischen Republik 

und der Republik Finnland geführten Verhandlungen über den Abschluss eines 

Abkommens über die Regelung vermögensrechtlicher und finanzieller Fragen wurde 

Übereinstimmung über folgendes erzielt: 

Die zuständigen Stellen der Deutschen Demokratischen Republik und der Republik 

Finnland werden nach Inkrafttreten des oben genannten Abkommens Verhandlungen 

über die Regelung des nichtkommerziellen Zahlungsverkehrs zwischen der Deutschen 

Demokratischen Republik und der Republik Finnland aufnehmen. 

Ich bitte Sie, Herr Vorsitzender, zu bestätigen, dass der Inhalt dieses Schreibens die 

erzielte Übereinkunft richtig wiedergibt." 

Ich bestätige Ihnen, Herr Vorsitzender, dass der Inhalt Ihres Schreibens die erzielte 

" Ubereinkunft richtig wiedergibt. 

Genehmigen Sie, Herr Vorsitzender, den Ausdruck meiner vorzüglichen Hochachtung. 

(Botschafter Rotkirch) 
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KANSALAISUUSLAIN MUUTTAMINEN 

Tasavallan Presidentti on 10.8.1984 vahvistanut lain kansalai
suuslain muuttamisesta. Lainmuutoksen tarkoituksena on saattaa 
lainsäädäntö erityisesti lasten kansalaisuusaseman osalta 
yhde~mukaiseksi muissa pohjoismaissa voimassa olevan lainsäädän
nön kanssa. Laki täyttää myös Yhdistyn~iden Kansakuntien yleis
kokouksen vuonna 1979 hyväksymän kaikkinaisen naisten syrjinnän 

· poistamista koskevan yleissopimuksen ratifioinnin kansalaisuus-• . 

lainsäädännölle ·asettamat vaatimukset. 

Lapsen oikeudellisen yhdenvertaisuuden ja vanhempien tasa-arvoi
suuden toteut~amiseksi rnuuttuvat lapsen kansalais~ud~n määräyty
misperusteet siten, että lapse~kansalaisuus määräytyy yhden
mukaisin perustein riippurnatta lapsen syntyperästä ja vanhemrnan 
sukupuolesta. 

Lainrnuutoksesta aiheutuu kaksoiskansalaisuustapausten rnäärän 
huomattava kasvu lapsen saadessa kummankin vanhempansa kansalai
suuden. ~iiden haittojen vähentämiseksi, joita kaksoiskansalai
suudesta saattaa aiheut~a muun muassa asevelvollisuuden, vero
tuksen ja valtion turv?,llisuuskysymysten yhteydessä, laki sisäl
tää uudet säännökset myös kat:1salaisuuden menettämisestä. 
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Uudet määräykset astuvat voimaan 1.9.1984 ja sisältävät pääosil

taan seuraavaa: 

KANSALAISUUDEN SAAMINEN SYNTYESSÄ 

Lapsi saa syntyessään Suomen kansalaisuuden aina, jos lapsen 
äiti on Suomen kansalainen. Näin tapahtuu riippumatta siitä, 
ovatko vanhernmat naimisissa keskenään vai eivät. 

Jos lapsen isä on Suomen kansalainen ja avioliitossa lapsen 
(ulkomaalaisen) äidin kanssa, lapsi saa syntyessään Suomen 
kansalaisuuden. 

KANSALAISUUDEN SAAMINEN ILMOITUKSESTA 

Hakemuksesta tapahtuvan kansalaistamisen edellytykset ovat 
harkinnanvaraisia, kun taas ilmoituksesta kansalaisuuden saa 
jokainen, joka täyttää laissa täsmällisesti asetetut edelly
tykset. Ilrnoituksesta Suomen kansa~aisuuden saa lapsi, jonka 
oikeudellinen suhde vanhempiinsa vahvistetaan hänen syntyrnänsä 
jälkeen isyyden vahvistamisella tai lapseksiottarnisella. 
Kansalaisuusilmoituksesta annetaan aina viranornaisen päätös . ... 

SIIRTYMÄSÄÄNNöS 

Siirtymäsäännöksellä ~n,annettu naimattomalle alaikäiselle 
(alle 18-vuotiaalle), joka ei ole Suomen kansalainen, mahdolli
suus ilmoittamalla saada Suomen kansalaisuus kahdessa tapauk
sessa. 

Ensiksikin silloin, kun lapsen äiti on ollut Suomen kansalainen 
lapsen syntyessä ja avioliitossa lapsen ulkomaalaisen isän 
kanssa. 

Toiseksi ilmoituksen voi tehdä, kun lapsi syntyessään on saanut 
Suomen kansalaisuuden, mutta on menettänyt sen esimerkiksi 
vanhempien solrniessa avioliiton. 
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Kummassakin tapauksessa lapsen vanhempi tai muu huoltaja voi 

tehdä ilmoituksen, jos lapsen äi~irpn ilmoituksen t _ekohetkellä 
Suomen ka.psalainen. 

Siirtymäsäännös on voimassa kolme vuotta lain voimaantulon 
jälkeen. Ilmoitus on siis tehtävä viimeistään 31.8.1987. 
Menettely koskee lapsia, jotka ovat syntyneet 1.9.1966 -
31. 8 .1984. Ilmoitus on tehtävä .lapsen ollessa alle 18-vuotias. 

Poikkeuksena ovat henkilöt, jotka tulevat täysi-ikäisiksi puolen 

vuoden kuluessa lain voimaantulosta lukien. Heille on varattu 
puolen vuoden aika ilmoituksen tekemiseen. Siten niiden henki
löiden, jotka ovat syntyneet 1.9.1966 - 28.2.1967, tulee tehdä 
ilmoitus viimeistään 28.2.1985. Tänä aikana täysi-ikäiseksi 
tullut henkilö tekee ilmoituksen itse. 

Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti tarkoitusta varten laaditulle 
lomakkeelle. Ilmoitus tulee jättää asuinpaikkakunnan poliisille 
ja ulkomailla Suomen edustustoon. Ilmoituslomakkeita saa edellä
mainituista paikoista. Lomakkeiden puuttuessa voi ilmoituksen 
tehdä kirjallisena vapaarnuotoisesti. 

' 
Kansalaisuusasiat .käsitellään S"isäasiainministeriössä. Kansa-
laisuusilmoitukset tulevat lisääntymää~ siirtymäsäännöksen 
johdosta, mikä saattaa merkitä sitä, että kansalaisuusasioiden 
käsittelyajat pitenevät. 

KANSALAISUUDEN MENETTÄMINEN 

• 
Ulkomailla syntynyt Suomen kansalainen, jolla ei ole ollut 
yhteyksiä Suomeen tai jonka yhteydet Suomeen ovat olleet 
vä~äiset, menettää Suomen kansalaisuuden suoraan lain nojalla 
täytettyään 22 vuotta. 

Hän säilyttää Suomen kansalaisuuden ilrnan eri toimenpiteitä, 
jos hän on asunut Suomessa taikka hänellä on ollut muu liittymä 

\ 

J 



4 

Suomeen. Esimerkiksi hän on käynyt koulua, opiskellut tai 
suorittanut asevelvollisuuterisa Suomessa (,tai muuten oleskellut 
Suomessa niin säännöllisesti, että sen voidaan katsoa osoitta
van se 1 vää yhtee_nkuuluvuutta Suomeen. 

Tämä~ säännöksen tarkoituksena on ennen muuta katkaista lapselle 
vanhemmalta periytynyt kansalaisuus silloin, kun lapsella ei 
ole enää mitään yhteyttä Suomeen • 

. Vaikka edellä kuvattua yhteyttä Suomeen ei olisikaan, voi Suomen 
kansalaisuuden säilyttämistä hakea ennen kuin täyttää 22 ' vuotta. 
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laki 
kansalaisuuslain muuttamiscsta 

Anncttu Na.antalissa 10 päivinä clokuuta 1984 

Eduskunnan pääröksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla, 
muutetaan 28 päivänä kesäkuuta 1968 annetUn kansalaisuuslain (401/68) 1 §:n 1 momentti, 3 §, 

~-8 ja 9 §, 10 §:n 6 momentti ja 12 § sekä . . 
lisätään Jakiin uusi 3 a ja 3 b §, .4 §:ään uusi 4 momentti, Jalciin uusi 8 a ja 8 b §, 11 §:ään uusi 

2 momentti se~ä lakiin uusi . 12 a §_ seuraavasti: 

. . 1 § · . _ .. . . ·., . . ,yksin' tai yhceiscsci lapsen : muun huoltajan 
Lapsi saa syntyessään Suomen kansalaisuuden: -. kanssa; . 
l) jos äiti on Suomen kansalaineil; · · · · : ; ' : ,: · 2) lapseksionaminen on Suomessa pätevä; ja 

· 2) jos isä on Suomeri kansalainen ja a~ioliitos- · :"'· .. '3) ;lapsi c~ oJe täytünyt kahdeksaatoista vuotta 
sa Japsen äidin kanssa; · . · .. · · ·:· · cikä olc naimisissa. . ... · · · 

3) jos isä on kuollut, · muua· Öo· kuollcssäm --~· .. : ·· ~ -- -- - · 
ollut Suomen hnsalainen ja avioliitossa Japsen 
äidin kanssa; tai 

· 4) jos Japsi syntyy Suomcssa eikä saa syntycs: 
sään minkään muun valtion kansalaisuuna. 

3 § 
Jos mies, joka on Suomen kansalaincn, mcnee · 

avioliinoon ulkomaalaisen naisen kanssa, tulee 
heidän yhteinen, ennen avioliittoa syntynyt Jap
sensa Suomen kansalaiseksi, jos: 

1) Iapsen huolto kuuluu molemmille vanhem-
·mille tai toisellc heistä; · ja . . , 

2) lapsi ci ok täyttänyt kahdeksaatoista vuotu 
eikä ole naimisissa. · · 

3 a § . 
Lapsi, joka ci ole l tai 3 §:n nojalla saanut 

Suomcn kansalaisuutta, saa ilmoirukscsta Suo
men kansalaisuuden, jos: 
· 1) Japsen isä on· Japsen syntyessä ollut ja on 

edcllecn Suomen kansalainen; 
2) lapsen . huolto kuuluu isä.lle yksin tai yhtc:i

sesti Japsen· muun huöltajan kanssa; 
3) Iapsi asuu pysyvästi Suomessa; ja 
4) lapsi ei ole täyttänyt kahdeksaatoista vuotta 

eikä ole naimisissa. 

3b§ 
Ulkomaalaincn Japsi, joka on otettu ottolap

seksi, saa ilmoicuksesta Suomen karisalaisuuden, 
JOS: 

1) ottovanhcmmista ainalcin toinen on Suo
men kansalainen ja Japsen huolto kuuluu hänelle 

Hallirukscn csicys 43184 
Pcrusruslakivaliok. mict. 14/84 
Suurcn valiok. mict. 69/84 

4 § . 

·· Kun ulkomaalainen oteWln Suomen kansalai-
seksi, hnsalaistamispäätöksessä määrätään, tu-

· 1eeko hänen alle kahdeksantoistavuotias naima-
ton lapscnsa samalla Suomcn kansalaiseksi. 

. 5 § . 
·.· Ulkomaalaincn·saa ilmoituksesta Suomcn kan-
salaisuudcn, jos hänellä · on ollut . varsinaincn 
asuntonsa ja kotinsa Suom~sa keskeytyksettä 
siitä Jähtien kun hän on täyttänyt kuusicoista 

. vuotta ja _ lisäksi sitä ennen yhteensä vähintä.än 
:vüdcn wodcn. ajan. Hän voi tehdä ilmoitukscn 
täytettyään kaksikymmcntäyksi vuotta mutta cn
nen kuin 'on täfttäll:~ kalcsikymmentäkoJme 
vuotta. . 

Ulkomaalaincn, job on kansalaisuudcton tai 
joka saamalla Suomcn kansalaisuudcn menettää 
vieraan valtion kansalaisuuden, voi Jchdä. 1 mo
mentissa tarkoitetun '°ilmoitukscn jo kahdcksan
toista wotta täytcttyään, jos hänellä silloin on 
ollut varsinainen asuntonsa ja kotinsa Suomcssa 
keskeytyksettä viimeisten viiden .vuoden ajan ja 
lisäksi sitä ennen yhtcensä vähintään viisi vuona. 

Kun valtakunta tai scn osa on julistcttu sotati
Jaan, ei vihollisvaltion kansalainen eikä myöskään 
scn cntincn kansalaincn voi 1 tai 2 momentin 
nojalla suda Suomen kansalaisuutta. 

6 § 
Jos syntypcriincn Suomen kansalainen, jolla 

on o!Jut varsinainen asuntonsa ja kotinsa Suo-
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rnessa keskcytykscttä siihcn asti kun _hän on 
,; 
, , täyttänyt kahdcksantoista vuotta, on maasta 

muutettuaan mencttänyt Suomen kansalaisuu
dcn, hän saa scn ilmoituksesta takaisin asuttu:un 

'I maassa viimcksi kulunect kaksi vuotta. Jos hän 
on jonkin muun valtion kansalaincn, hän voi 
saada Suorncn kansaJaisuuden takaisin vain, jos 
hän sarnalla mcnettää vicraan valtion kansalai
suudcn. 

; 
7 § · 

~ Kun ulkomaalainen saa 5 tai 6 §:n nojalla 

d 
Suomen kansalaisuudc:n, saa h~nc:n lapscnsa sa-

;, malla Suomen kansalaisuudc:n, jos: . .. · 
' 1) Suomcn kansalaiscksi tulcva vanheinpi ci 

.•i 
I' vastu:sta sitä, että myös lapsi saa Suomcn kansa-

laisuuden; : · 
2) Japsen huolto kuuluu ; händlc yksin tai 

yhteisesti Japsen muun huolujan kanssa; 
3) lapsi 2SUU pysyvästi Suomcssa; ja 

,. 4) lapsi ci ok täyttänyt kahdeksaatoista vuotta 
. eiki ole naimisissa . 

8 § 
• i Suomcn kansalaisuuden mcnettää henkilö: 
•! 

1 
i 

1) joka 52,a vieraan valtion kansalaisuuden ha
kemukscsta ui ilmoirukscsta taikka anncttuaan 
siihen vapaachtoiscsti nimcnomaiscn suostumuk-
scnsa; . 

. 
2) joka ryhcymällä vieraan valtiori palvcluk

sccn saa sen kansalaisuudcn; tai 
·• 3) joka ci olc täynänyt kahdcksutoista vuona 

c:iki ole naimisissa ja joka . tulcc: vicraan valtion 
kansalaiseksi sco johdosu, cttä: 

a) häncn vanhempansa saavat vicraan valtion 
lcansalaisuuden sitcn kuin 1 tai 2 kohdass:i on 
sanottu, cdcllyttäcn cttä hänen huoltonsa kuufüu 
heillc yhtciscsci; tai . . • 

b } to1ncn häncn vanhcnimistaan saa vieraan 
valtion kansalaisuuden siten kuin 1 tai 2 kohdas
sa on sanottu, cdellyttäc:n että häncn huoltonsa 
kuuluu tälle yksin tai yhtcisesti tämän puolison 
kanssa, joka ei olc Suomcn kansalaincn. 

Ba§ 
Suomcn kansalaisuuden inenettämincn maa

räytyy sitcn kuin 2 momentissa säädetään, jos 
Suomi on .rchnyt vic:raan valtion kanssa sitä 
koskcvan sopimukscn. 

Suomen kansaJainen, joka syntyessään on saa
nut myös sopimusvaJtion kansalaisuuden, menct
tää Suomcn kansalaisuudcn saavuttaessaan sopi-

'.- Jaincn, saa ilmoirukscsta takaisin Suomcn kansa

mukscssa määrätyn, vähintään yhdeksäntoista ja 
enintään kahdenkymmenenkahden vuodcn iän, 
jos hänellä on ollut varsinainen asuntonsa · ja 
lcotinsa viimciscen viiden vuoden ajan toisessa 
sopimusvaltiossa. Sarnalla inenettää Suomcn kan
salaisuudcn myös häncn lapsensa, joka on saanut 
Suomcn kansalaisuudcn tältä vanhcmmaluan, ei 
kuitcnkaan, jos lapscsta scn johdosta tulisi kansa
laisuudcton tai jos sopimukscssa on toisin mää· 
räny. 

Hcrikilö, joka on mcncttänyt Suomcn kansa-
laisuudcn 2 momcntin pcrustcclla ja scn jälkecn 

. ollut kc:skc:yrykscnä toisen sopimusvaltion kansa

_ laisuudcn muutcttuaan pysyvästi asumaan maa
han, jos hän samalla mcncttää toiscn sopimus
valtion kansalaisuudcn. Häncn lapsensa kansalai-
suutccn sovclletaan, mitä .. 7 §:ssä on säädetty. 

Sb§ 
Suomcn kansalainen; __ joka _on syntynyt.. ulko~·- · 

mailla ja joka ei menctä Suomen kansalaisuutta 
8 a §:n nojalla, mencttää sen täyttäcssään kaksi-
kymmcntäkaksi vuotta, jos: · 

1) häncllä ci koskaan · ole ollut varsinaista 
asunt~aan ja kotiaan Suomcssa; 

2} hän ci .ole -olc:skellut Suomcssa scllaisissa 
olosuhtcwa, jotka osoittaisivat yhtecnkuuluvuut
ta Suomccn; ja . · 

3) ·hän on myös vicraan valtion lcansalainen. 
· . Suomc:n kansalaincn, joka voi mencttää kansa
Jaisuutcnsa 1 momentin perustcella, voi kuiten
.lcin hakea kansalaisuudcn säilyttämistä. Hakemus 
on tchtävä cnncn kuin hakija on täyttänyt kaksi
kyrnmcntäkaksi vuotta. · 

Kun henkilö 1 momcntin pcrusteclla mcnettää 
Suomcn kansalaisuuden, menettää sen samalla 
myös hänen - lapsensa, joka on saanut Suomen 
kansalaisuudcn tältä vanhemmaltaan, ei kuiten• 
kaan, jos lapsesta scn johdosta tulisi kansalaisuu
dc:ton. 

9 § 
Suomcn kansalainen, joka on myös vieraan 

valtion kansalaincn tai joka haluaa tulla vic:raan 
valtion kansalaiseksi, voidaan hakemukscsta va
pauttaa Suomcn kansalaisuudesta. Vapaurusta ei 
voida cvätä, jos hakija asuu pysyvästi ulkomailla. 

Jos hakija ei vielä hakcmusta tehdessään olc 
vieraan valtion kansalainen, on Suomen kansalai
suudesta vapautumiscn chdo.ksi kuitenkin asetct
tava, että hän päätökscssä määrätyn ajan kulucssa 
saa vic:raan valtion kansalaisuuden. 
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10 § 

tapsen osalta on 3-5 momentissa tarkoitetuis
sa tapauksissa sovellettava, mitä 7 §:ssä on sää-
detty. · 

11 § 

Sama koskee päätöstä, jolla Suomen kansalai
nen 9 §:n nojalla vapautetaan Suomen kansalai
suudesta. 

, 12 § 
Edellä 3 a, 3 b, 5 ja 6 §:ssä, 8 a §:n 3 

mornencissa selcä 10 §:ssä tarkoitettu ilmoirus on 
tehtävä kirjallisesti sisäasiainministeriölle. Minis
teriö toteaa päätöksellään, onko ilmoittaja täten 
saanut Suomen kansalaisuudcn. Kansalaisuus 
katsotaan saaduksi sinä päivänä, jolloin ilmoirus 
on kirjattu sisäasiainministeriössä. ' 

12 a § 
Hakemukscn tai ilmoicukscn Suomen kansalai

suudcn saamiseksi samoin kuin hakcmukscn Suo
mcn kansalaisuudesta vapauttamiseksi voi ala
i.lcäiscn osalta tchdä vain häncn huoltajansa. Jos 
huoltajia on uscampia ja cdellä tarkoitetun hake
mukscn tai ilmoituksen on tehnyt vain yksi 
heistä, on muillc huoltajille ilmoitcttava siitä. 

Jos alaikäincn on täyttänyt viisitoista vuotta, 
on häntä itseään kuultava huoltajan tckcmän 
ha:lccmukscn tai ilmoiruksen johdosta. Alaikäi
ncn, joka on täyttänyt viisitoista vuotta, ei voi 
saada Suomen kansalaisuutta eikä häntä voida 
siitä vapautiaa, jos hän on ilmoittanut sitä vas
tustavansa. 

Naantalissa 10 päivänä elokuuta 1984 

Vajaavaltaisen puhevallan käyttämisestä Suo
men kan.salaisuutta koskevissa asioissa on muu
toin voimassa. mitä hallintomcnettelylaissa (598/ 
82) ·OD säädetty. 

Tämä Jaki tulcc voimaan 1 pä.ivän_ä syyskuuta 
1984. , 

1.apsi, joka on syntynyt dokuun 31 päivän 
1966 jälkccn mutta ennen tämän lain voimaan
tuloa ja · 

1) joka syntycssään olisi saanut Suomcn kansa
laisuudcn, jos tämän lain 1 §:n 1 momcntti 
silloin olisi ollut voimassa, taikka 

2) joka syntycssään on saanut Suomcn kansa
laisuudcn mutta on mencttänyt scn tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleen lain 8 §:n l 
momentin 4 kohdan tai sitä cnnen voimassa 
ollcen vastaavan säännöksen pcrusteella, 

saa Suomcn kansalaisuudcn huoltajan tckc
mästä ilmoituksesta, jos ilmoirusta tehtäcssä lap
scn ä.iti on Suomcn kansalaincn ja lapsi alle 
kahdcksantoistavuotias ja naimaton. 

Edellä 2 momentissa -tarkoit-cttu ilmoitus on 
tehtävä enncn syyskuun l päivää 1987 .Jos lapsi 
on syntynyt cnncn maaliskuun 1 päivää 1967, 
ilmoirus voidaan kuitenkin tchdä viimeistään 
helmikuun 28 päivänä 198J, vaikka lapsi on jo 
täyttänyt kahdeksantoista vuotta. 

Ilmoiruksesta on · voimassa, mitä . tämän lain 
12 §:ssä ja 12 a §:n l ja 2 momentissa säädctään. 

l..apsi. joka 2 momentin 1 kohdan nojalla on 
saanut Suomcn kansalaisuuden, rinnastetaan 
8 a §:n 2 momcnttia sovcllcttaessa lapscen. joka 
syntycssään on saanut Suomen kansalaisuudcn. 

·, Tasavallan Prcsidentti .. 
MAUNO KOMSTO 

Sisäasiainministeri Matti Luttinen 
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.Lag. 
om ändring av mcdborgarsbpsbgcn 

1 • 
1 
1 Givcn i N~dcndal den 10 augusti 1984 1 

· · I c:nlighet mc:d riksdagens beslut, tillkommct p1 dct sätt som 67 § riksdagsordningc:n stadgar, 
ändra1 i rnedborgarskapslagc:n av den 28 juni 1968 (401/68) 1 § 1 morn., 3, 5-8 och 9 §§, 10 § 6 

mom .. och 12 § samt ' : ·· .. · 
foga1 till lagen nya 3 a och 3 b §§, tilJ 4 § c:tt nytt 4 mom., till lagen nya 8 a och 8 b §§, till 11 § 

en nytt 2 mom. samt till lagen cn ny 12 a § som följcr: 

1 § 
Bam förvärvar finskt mcdborgarskap vid födc:1-

sc:n, 
. , .1) om modern är finsk mc:dborgarc:; ... . 

2} om fadem är finsk medborgarc: och gift mc:d 
bamc:ts moder; · · · · 

3) om fadem är avliden, rnen vid sin död var 
finsk medborga.re och gift med barnc:ts-modcr; 
c:ller 

4) om bamet föds i Finland och vid füdc:Jsen 
inte förvärvar medborgarskap i nigon annan stat. 

3 § 
lngar man som är finsk medborgare äktenskap 

med utländsk kvinna. blir deras gemensamma, 
före äktenskapet födda barn finsk med_borgarc:, 
om 

I) vardnaden om harnet tillkommer bida 
föräldrarna dler den ena av dem; och 

2) harnet ej fyllt adenon ar ach ime är ·gift. 

3 a § 
Bam som ej förvärvat finskt rnedborgarskap 

med stöd av 1 eller 3 § förvärvar genom arunälan 
finskt medborgarskap, om 
· 1) barnets fader vid barnets födelsc var och 
fortfarande är finsk medhorgarc; . 

2) värdnaden om harnet tillkommcr fadem 
ensam eller tillsammans med annan värdnadsha
vare för harnet; 

3) barnec är fast bosatt i Finiand; och 
4) barnet ej fylJt adcrcon ir och inte är gift. 

3 b § 
Utländskt blin som antagits till adoptivba.rn 

förvärvar genom anmälan finskt medborgarskap, 
·om 

I) :hminstonc den ena av adopcivföräldrarna är 
finsk rncdborgarc och vardnadcn om harnet till-

Rcgcringcns proposition 4 3184 
Grundlagsutsk. bct. 14184 
Stora utsk . bet. 69184 

kommcr dcnna füräldcr cnsam cllc:r tillsammans 
med annan virdnadshavarc für harnet; 
· -2) adoptionen är giltig i Finland; och ' 
· 3) barnc:t. cj fyllt adcnori 1r och intc . är gift . 

. . . .. .. ' . 

4 § -·· . 

· -·· Dä-· utlänning · uppu.s·-till · finsk medborgare, 
bestäms i naruralisationsbeslutet orn hans ogifta 
bam som cj fyllt adenon 1r samtidigt skall bli 
finsk medborga.rc. 

) § 
Utlänning förvärvar genom anmälan finskt 

Jnedborga.rskap, om han uta.n avbrott haft sitt 
egcntliga bo och hemvist i Fjnla.nd sedan han 
fyllde sexton 1r och dcssutom därförinnan undc:r 
cn tid av samma.nlagt minst fern ir. Han kan 
göra anmälan cfter det han fyllt cjugoctt är, men 
innan han fyllt tjugouc: är .. 

Utlänning, som är natslös dler soin i ach mcd 
förvärvct av finskt medborgarskap förlorar sitt 
utländska mc:dborgarskap, k~. göra i 1 mom. 
lsyftad anmälan rcdan c:ftcr ·dct han fyllt adcrto_n 
lr, om han dä utan avbrott haft- sitregeritliga- bo -~ . 
och hcmvist i Finland under de senaste fem :üen 
och dcssutom därförinnan under sammanlagt 
minst fern 1r. · 

Dä riket eller dd därav . förklarats i krigstill
sdnd, Jean varken medborgare i fientlig Stat c:ller 
tidigarc: medborgarc i sädan stat förvärva finskt 
mcdborga.rskap med stöd av 1 ellcr 2 mom. 

6 § 
Har infödd finsk medborgare, som utan av

brott haft sitt egcntliga bo och hcmvist i Finland 
ända tills han fyllc aderton ir, efrer det han 
flyttat frän landet förlorat sitt finska medborgar
skap, äterßr han genom anmälan medborgarska
pet dä han de scnaste tvä ircn varit bosatt här. 

http:Fjnla.nd
http:medborga.rc
http:adoptivba.rn
http:medborga.re
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...• Är han medborgare i nägon ann:m si:at, kan han 
1 
l :lterfl sitt finska medborgarskap cndast om han 

samtidigt förlorar sitt utländska medborgarskap. 

7 § 
D:1 utlänning med stöd av 5 ellcr 6 § förvärvar 

finskt medborg:mkap, ßr hans barn samtidigt 
finskt medbQrgarskap, om · . . 

1) den förälder som blir finsk mcdborgarc inte 
rnotsätter sig :m även harnet ~rväJ:var dcna 
mcdborgarskap; · . · · .. ·. . .'. 

2) vardnaden om harnet tiilkommc:r . dcnna 
förälder cnsam eller tillsarnmans med annan 
vardnadshavarc för harnet; . . . . 

3) harnet är fast bosatt i Finland; och' ... 
4) harnet cj fyllt aderton ir och intc är, gift. 

8 § 
Finskt mcdborgarskap förloras av 
1) den som förvärvar utländskt mcdborgarskap· 

pä ansökan eller genom anmälan eller sedan han 
därcill frivilligt givit sitt uttryckliga sarntycke; 

2) den som genom att trada i främmande stats 
tjän.st forvärvar rnedborgarskap i dcnna stat; dler 

3) den som ej fyllt adcrton at och inte är gift 
och som blir utländsk medborgare p:1 grund av 
:m 

a) hans föräldrar förvärvar mcdborgarskap i 
främmande stat pa det säte sorn sägs i 1 dler 2 
punkten, under förutsättning att v:S.rdnadcn om 
hooüm tillkommer dem gernensamt; ellcr . 

b) den ena av hans föräldrar förvärvar rncdbor
garskap i främmande stat pa det sätt som sägs i 1 
cller 2 punkten, under förutsättning att v:\rdna
den om honom tillkomrncr dennc cnsam cUer 
cillsammans rned hans make som cj är finsk 
medborgare. 

. 8 a § 
Finskt medborgarskap förloras i enlighct med 

vad som stadgas i 2 mom.. om FinJand därorn 
ingatt avtal rned frärnmande stat. 

Finsk medborgare som vid födclsen förvärvat 
medborgarskap ocksä i den fördragsslutande sta
ten förlorar sitt finska medborgarskap, da han 
uppnir den i avtalct faststä.llda aldern av rninst 
nitton och högst tj ugotv:I. ar, om han und er de 
senaste fern arcn haft sitt cgentliga bo och 
hemvist i den andra fördragsslutande staten . 
Samtidigt förlorar ocks:1. ham barn sitt finska 
medbcrgarskap, cm barnct har förvärvat detta 
genom dcnna förälder, likväl cj savitt harnet 
genom förlustcn av mcd borg:uskapet skulle bli 

statslöst cller sävitt annorlunda bestämts i avta
let. 

Den soin har förlorat sitt finska medborgar
skap cnJigt 2 mom. och SOm därefter Utan 
avbrott varit medborgaic i anrian fördragsslutan
dc stat; ätcrfir gcnom .anmälan sitt finska mcd
borgarskap cftcr det han varakcigt bosatt sig i 
Finland, om han samtidigt förlorar sitt mcdbor
gaiskap i den andra fördragsslutande staten. Pä 
hans barns medborgarskap tillämpas vad som är 
stadgat i 7 §. · 

_,. · ,·.·:,·, ,. ' . 8b -§ 
·'" Finsk medborgarc som är född utomlands och 
cj förlorar sitt finska mcdborgaiskap enligt 8 a § 
.förlorar ,den.a .da han fyllcr tjugotv:1 ir, om han 
· · : 1) 2ldrig haft •sitt cgcntliga bo · och hemvist i 
Finland; 
· 2) inte har uppehlliit sig • i Finland under 
sadana förhillandcn som skulle tyda pa samhö-

· ··righet··med-landcr;-- ·och--~-------· ····· -·- .. - ·-
3) ävcn är mcdborgarc i främmandc stat. 
Finsk medborgarc som kan förlora sitt mcdbor-

garskap cnligt 1 mom., kan Jikväl ansöka om att 
-deru. skall bibehllias. Ansökan skall göras innan 
sökanden fyllt tjugotva !r. 

Dä n:lgon förloru sitt finska mcdborgarskap 
cnligt 1 mom., förlorar samtidigt ocksa hans 
harn sitt finska mcdborgarskap, om harnet har 
förvärvat detta genoin dcnna förälder; likväl cj 
om harnet härigcnom skulle hli statslöst. 

9 § 
· · Finsk medborgarc som ocksa är medborgare i 

främmandc stat cllcr som vill bli udändsk mcd
·borgarc kan pä ansökan hefrias frän sitt finska 
mcdborgarskap. Bcfriclse kan intc förvägras, om 
sökandcn är' ·fast · hosart.,utomlands.---:--,-,, : .,-,:-.-: ... 

--------··- ... - ... .. ·· ·· ··· · -

Är sökanden, da han gär sin ansökan ännu 
inte utländsk mcdborgarc, skall som villkor . för 
befriclse frän det . finska medhorgarskapet dock 
ställas att han inom den tid som bestärnts i 
bcslutct förvärvar utländskt medborgarskap. 

10 § 

Beträffandc bam skall i de fall som avses 
3-5 mom. stadgandena i 7 § tiUämpas. 

11 § 

Detsamrna gäller heslut genorn · vilket finsk 
medborgare enligt 9 § befrias foin sitt finska 
mcd borgarskap. 
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·1 12 § 
Anmälan som :ivscs i 3 a, 3 b, 5 och 6 §§, 8 a 

§ 3 mom. samt 10 § skall göras skriftligen hos 
inrikesministcrict. Ministeriet konst:uerar genom 

,. ' sitt beslut huruvida anmiilaren sälunda förvärvat 
finskt medborgarskap. Mcdborgarskapct anscs 
förvärvat den dag anmäl:i.n rcgisuerats hos minis
terict. 

. 12 a § 
Ansökan cllcr anmälan rörande förvärv av 

finskt medborgarskap och ansökan rörande be
frielse fr:in finskt medborgarskap kan för minder
irigs vidkommande gölllS endast av bans värd
oadshavare. H:i.r minde.clrig flera v:irdnadshavare 
och har ovan avscdd ansökan dler anmälan gjoru 
av cndast en av dem, skalJ de övriga underrättas 
därom. . . 

Har minder:lrig fyllt femton är, skaJI han själv 
höras med · anledning av ansökan eller anmälan 
som värdnadshavaren gjon. Minderärig som fyllt 
femton är kan inte förvärva finskt medborgarskap 
och ej heller befrias frän sädant, om han har 
uppgivit att han motsättcr sig detta. 

Om förandc av talan för omyndig i angdägen
heter rörande finskt medborgarskap gäller i ov
rigt vad som är stadgat i Jagen om förvalmings
förfarande (598/82). 

Nädcndal den 10 augusti 1984 

··) 

Denna lag träder i kraft den 1 september 
1984. 

Barn som bar fötts efter den 31 :mgusti 1966, 
men före denna Jags ikraftträdande och 

1) som vid födclscn skulle ha förvärvat finskt 
medborgarskap, om 1 § 1 mom. i denna lag dä 
varit i kraft, elkr · 

2) som vid födclscn förvärvat finskt mcdbor
garskap, men bar förlorat det enligt 8 § 1 mom. 
4 punkten i den vid denna Jags ikrafmädande 
gä!Jande Jagen eller motsvarande stadgande som 
varit · gällande därförinnan, 

. förvärvar finskt medborgarsk_ap genom anmä
lan som v:irdnadshavare gjon, om barnets mo
der, d:i anmälan görs, ärJinsk medborgare och 
harnet ej bar fyllt aderton är och inte- är gift. 

Anmälan som avses i ·2 mom. skall göras före 
den 1 september 1987. Har harnet fötts före den 
1 mars 1967. kan anmälan dock göras senast den 
28 februari 1985 även om ,harnet redan har fyllt 
adenon är. ·. . · 

. Beuäffande anmälan gäller vad som är stadgat 
i 12 § och 12 a § 1 och 2 mom. i denna lag. 

Bam som har förvärvat finskt medborgarskap 
med stöd av 2 mom. 1 punkten jämställs vid 
tillämpningen av 8 a § 2 mom. med barn som 
förvärvat finskt medborgarskap vid födclsen. 

Republikens President 

-MAUNO KOMSTO 

Inrikesminister Mafti L.:ttinen -




