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Laki
kansalaisuuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kansalaisuuslain (359/2003) 9 §:n 3 momentti sekä 26 ja 32 §, sellaisina

kuin ne ovat laissa 260/2018, seuraavasti:

9 §

Lapsi

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos lapsella on vanhemmuuslain (775/2022) nojalla kaksi äitiä:
1) lapsen synnyttäneeseen äitiin sovelletaan, mitä edellä 1 momentin 1 kohdassa sää-

detään äidistä; ja
2) vanhemmuuslain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettuun äitiin ja äitiyden vahvistamiseen

sovelletaan, mitä edellä 1 momentin 2 kohdan b alakohdassa ja 3 kohdan b alakohdassa
säädetään isästä ja isyyden vahvistamisesta.

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 vanhemmuuslain 5 §:n 1 momentissa
tarkoitettu äiti oli Suomen kansalainen ja hän syntyi:

1) Suomessa ja isyys tai äitiys vahvistettiin hänen täytettyään 18 vuotta tai avioidut-
tuaan 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 vanhemmuuslain
5 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tilanteessa äitiys on kumottu tai isyyden tai äitiyden ku-
moamiseen johtanut kanne on nostettu viiden vuoden kuluessa isyyden tai äitiyden vah-
vistamisesta, voidaan päättää, että lapsi menettää isän tai äidin kansalaisuuden perusteella
saadun Suomen kansalaisuuden. Päätös tästä tehdään lapsen tilanteen kokonaisvaltaisen
tarkastelun perusteella. Arvioinnissa on otettava huomioon etenkin lapsen ikä ja siteet
Suomeen. 

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.
HE 132/2021
LaVM 9/2022
EV 85/2022

1



781/2022  
Helsingissä 26.8.2022

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904

2


