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Laki
kansalaisuuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kansalaisuuslain (359/2003) 29 ja 42 §, sellaisina kuin ne ovat, 29 § laissa

579/2011 ja 42 § laissa 927/2015, sekä
lisätään lakiin uusi 33 a ja 33 b § seuraavasti:

29 §

Entinen Suomen kansalainen

Entinen Suomen kansalainen saa ilmoituksesta Suomen kansalaisuuden.
Se, joka on menettänyt Suomen kansalaisuuden 32, 33 tai 33 a §:n perusteella tai joka

on tuomittu lainvoimaisella tuomiolla viimeksi mainitussa pykälässä tarkoitetusta rikok-
sesta siinä tarkoitettuun rangaistukseen, ei voi 1 momentin nojalla saada Suomen kansa-
laisuutta.

33 a §

Kansalaisuuden menettäminen maanpetos-, valtiopetos- tai terrorismirikokseen 
syyllistymisen perusteella

Jos henkilö, jolla on Suomen kansalaisuuden lisäksi jonkin muun valtion kansalaisuus,
on tuomittu Suomessa lainvoimaisella tuomiolla rikoslain (39/1889) 12 luvun 1–6 §:n,
13 luvun 1 tai 2 §:n, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 5–8 kohdan, 1 §:n 2 tai 3 momentin,
1 a §:n, 3 §:n 1 momentin, 4, 4 a, 4 c tai 5 §:n mukaisesta Suomen elintärkeitä etuja vas-
taan kohdistuneesta rikoksesta vähintään 5 vuoden pituiseen vankeus- tai yhdistelmäran-
gaistukseen, voidaan päättää, että henkilö menettää Suomen kansalaisuuden. Kansalaisuu-
den voi menettää myös henkilö, joka on tuomittu edellä tarkoitettuun rangaistukseen edel-
lä tarkoitetun rikoksen yrityksestä tai osallisuudesta sellaiseen rikokseen tai sen yrityk-
seen.

Milloin kahdesta tai useammasta rikoksesta on tuomittu yhteinen rangaistus, kansalai-
suuden menettäminen edellyttää lisäksi, että ainakin yksi rikoksista on 1 momentissa tar-
koitettu rikos ja että siitä rikoksesta erikseen tuomittaessa olisi tuomion mukaan seurannut
1 momentissa tarkoitettu rangaistus.

Henkilö ei voi menettää kansalaisuuttaan, jos hän oli rikoksen tehdessään alle 18-vuo-
tias tai jos on kulunut yli viisi vuotta siitä, kun 1 momentissa tarkoitettu tuomio on saanut
lainvoiman.
HE 272/2018
PeVM 13/2018
EV 287/2018
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33 b §

Arviointi päätettäessä rikokseen perustuvasta kansalaisuuden menettämisestä

Edellä 33 a §:ssä tarkoitettu päätös kansalaisuuden menettämisestä tehdään henkilön ti-
lanteen kokonaisvaltaisen tarkastelun perusteella. Arvioinnissa otetaan huomioon henki-
lön siteet Suomeen ja hänen muuhun kansalaisuusvaltioonsa. Näitä siteitä arvioitaessa
otetaan huomioon ainakin hänen asuin- ja oleskeluhistoriansa, perhesiteensä ja kielitaiton-
sa sekä koulunkäyntinsä, opiskelunsa, työntekonsa ja muu taloudellinen toimintansa kan-
salaisuusvaltioissaan. Arvioinnissa otetaan huomioon myös henkilön perheenjäsenille
mahdollisesti aiheutuvat seuraukset.

42 §

Muutoksenhaku hallinto-oikeuden päätökseen

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallin-
to-oikeus myöntää valitusluvan.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu valitusoikeus on myös Maahanmuuttovirastolla siltä
osin kuin hallinto-oikeuden päätöksellä on kumottu Maahanmuuttoviraston päätös tai
muutettu sitä.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2019.
Tämän lain 33 a §:ää ei sovelleta rikoksiin, jotka on tehty ennen tämän lain voimaantu-

loa.
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