Medborgarskapsanmälan KAN_7 – elektronisk ansökan – instruktioner till kund
För dig som tidigare varit finsk medborgare. Du kan samtidigt ansöka om finskt
medborgarskap för minderåriga barn som du har vårdnaden om. Medsökande har rätt att
få medborgarskap bara i samband med vårdnadshavarens ansökan.
1. Kontrollera att dina uppgifter (bl.a. namnuppgifter) är uppdaterade i Finlands befolkningsdatasystem.
Instruktioner för hur du kontrollerar dina uppgifter hittar du via webbtjänsten Suomi.fi. Ifall du inte har
möjlighet att identifiera dig elektroniskt för tjänsten, kan du istället fylla i blanketten på webbplatsen
för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Du kan skicka in blanketten med e-post till
utdrag@dvv.fi via sekretessbelagt meddelande.
2. Fyll i ansökan och betala hanteringsavgiften på e-tjänsten EnterFinland. Du skapar ett
användarkonto med din e-postadress. Kom ihåg att inkludera nödvändiga bilagor och
blanketter för eventuella medsökanden. Se instruktioner på Migrationsverkets webbplats
migri.fi.
3. Boka tid för identifiering. Vid besöket ta med samma dokument som du laddat upp i e-tjänsten
EnterFinland
 Giltig legitimation
 Kvitto över betald behandlingsavgift (utskrift från EnterFinland-sidan)
 Ett personbevis från skatteverket i Sverige, som innehåller följande uppgifter:
- Datum då du fick svenskt medborgarskap samt det beslut eller den lagparagraf på
vilken medborgarskapet grundar sig på.
- Dina föräldrars personuppgifter, ifall de finns i det svenska befolkningsregistret
- För minderåriga medsökande bifoga ett personbevis i vilket det framgår föräldrarnas
och vårdnadshavarnas personuppgifter samt bilagan sk. relationsbild 6471
- Personbeviset ska vara underskrivet och stämplat av skatteverkets handläggare
- För krigsbarn: ett intyg ur riksarkivet, då ansökan tas emot utan hanteringsavgift.
4. Identifering vid honorärkonsulatet
1. Boka tid för besök med honorärkonsuln.
Identifieringsbesöket är kostnadsfritt.

Identifiering på ambassaden
1.

Boka tid på ambassadens webbplats.
Identifieringsbesöket är kostnadsfritt.

2. Honorära generalkonsuln bestyrker att kopian av
ditt personbevis är riktigt och skickar denna samt
din ursprungliga ansökan inklusive bifogade
dokument till ambassaden.
3. Ambassaden förmedlar medborgarskapsanmälan
med bilagor till Finlands migrationsverk (Migri)
elektroniskt. Migri kan vid behov begära mer
information från dig. Beslutet erhåller du
elektroniskt via e-tjänsten EnterFinland där du
även kan följa handläggningen.

2. Ambassaden förmedlar medborgarskapsanmälan
med bilagor till Finlands migrationsverk (Migri)
elektroniskt. Migri kan vid behov begära mer
information från dig. Beslutet erhåller du
elektroniskt via e-tjänsten EnterFinland där du
även kan följa handläggningen.

OBS! Ingen behandlingsavgift för medborgarskapsfrågor tas ut vid följande fall:
- medborgarskapsanmälan från en person som kan intyga att denne efter att ha blivit inkallad, eller
beordrad till, eller frivilligt deltagit, tjänstgjort i Finlands armé under Finlands krig 1939–1945.
- medborgarskapsanmälan från en person som kan intyga att denne till följd av andra världskriget
varit ett krigsbarn i Sverige, Danmark eller Norge.

Ambassadens besöksadress är

Finlands ambassad i Stockholm/konsulatet
Gärdesgatan 9–11, 115 27 STOCKHOLM

Mer information hos Migrationsverket, https://migri.fi/sv/tidigare-finska-medborgare

