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Jakelussa mainituille

Lausuntopyyntö: Kansalaisuuden menettäminen

Sisäministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi 
kansalaisuuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

Esityksessä ehdotetaan, että valtion elintärkeitä etuja vakavasti vaarantavaan 
rikokseen syyllistynyt henkilö voisi menettää Suomen kansalaisuuden, jos hänellä 
olisi myös jonkin toisen valtion kansalaisuus sekä riittävästi tosiasiallisia siteitä 
toiseen kansalaisuusvaltioonsa. Hanke liittyy hallituksen turvapaikkapoliittiseen 
toimenpideohjelmaan, jonka mukaan YK:n ja EU:n terroristijärjestöksi luokitteleman 
organisaation toimintaan osallistuminen sekä matkustaminen ulkomaille 
terrorismirikoksen tekemistä varten ja tällaisen matkustamisen rahoittaminen 
kriminalisoidaan, minkä jälkeen säädetään mahdollisuudesta mitätöidä Suomen 
kansalaisuus terrorismitoimiin osallistuneilta kaksoiskansalaisuuden omaavilta 
henkilöiltä. 

Ehdotuksen mukaan kansalaisuuden voisi menettää tiettyihin rikoslain 12, 13 ja 34 a 
luvun mukaisiin rikoksiin syyllistymisen perusteella. Nämä rikoslain luvut sisältävät 
sellaisia rikoksia, joita voidaan pitää valtion elintärkeitä etuja vakavasti vaarantavina 
tekoina. Suomi voisi siten kansainvälisten velvoitteidensa rajoissa säätää 
kansalaisuuden menettämisestä tällaisten rikosten perusteella. Kansalaisuuden voisi 
menettää, jos henkilö olisi syyllistynyt sellaiseen maanpetos-, valtiopetos- tai 
terrorismirikokseen, josta on säädetty ankarimmaksi rangaistukseksi vähintään 
kahdeksan vuotta vankeutta. Lisäksi edellytyksenä kansalaisuuden menettämiselle 
olisi se, että henkilö olisi tuomittu tällaisesta rikoksesta vähintään viiden vuoden 
ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Myös sellainen henkilö, joka olisi saanut 
Suomen kansalaisuuden syntyessään, voisi ehdotuksen mukaisesti menettää 
kansalaisuuden, jos hänellä olisi niin paljon siteitä muuhun kansalaisuusvaltioonsa, 
ettei kansalaisuuden menettäminen merkitsisi kohtuutonta puuttumista hänen 
yksityis- ja perhe-elämäänsä. 

Esityksessä ehdotetaan lisäksi ulkomaalaislain muuttamista siten, että sen 
karkottamista koskevissa säännöksissä otettaisiin huomioon sellaiset henkilöt, jotka 
ovat menettäneet Suomen kansalaisuuden. Muutoksia ehdotetaan myös lakiin 
ulkomaalaisrekisteristä ja lakiin tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä 
ratkaisuistaan. 

Sisäministeriö pyytää jakelussa mainittuja toimittamaan lausuntonsa oheisesta 
hallituksen esityksestä viimeistään 9 päivänä elokuuta 2018 osoitteisiin 
kirjaamo@intermin.fi ja maahanmuutto-osasto@intermin.fi. 

Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen, puh. 0295 488 626, 
tiina.sinkkanen@intermin.fi (paikalla 9.7. - 20.7. ja 6.8. - 9.8.) ja erityisasiantuntija 
Hanna Pihkanen, puh. 0295 488 256, hanna.pihkanen@intermin.fi (paikalla 2.7. - 
20.7. ja 6.8. - 9.8.). 

Saadut lausunnot ja niistä laadittava yhteenveto julkaistaan valtioneuvoston 
verkkosivuilla (http://valtioneuvosto.fi/hankkeet), jossa ne ovat lausunnonantajien 
saatavilla.
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Maahanmuuttojohtaja Tuomo Kurri

Lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisäministeriö 
21.06.2018 klo 10:47. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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