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Hallituksen esitys Eduskunnalle sukunimilainsäädännöksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esitys käsittää ehdotuksen uudeksi sukunimi
laiksi, joka tulisi korvaamaan sukunimestä vuon
na 1920 annetun lain sekä perheoikeudelliseen 
lainsäädäntöön sisältyvät puolisoiden ja lasten 
sukunimeä koskevat säännökset. Lisäksi lakiehdo
tukseen on otettu sukunimeä koskevat kansainvä
Iisen yksityisoikeuden alaan kuuluvat säännökset. 

Ehdotuksen mukaan jokaisella tulee olla suku
nimi. Lapsen sukunimi määräytyisi ehdotuksen 
mukaan siten, että lapsi saisi syntyessään van
hempiensa sukunimen, jos vanhemmilla on yh
teinen sukunimi. Jos vanhemmilla ei lapsen syn
tyessä ole yhteistä sukunimeä, olisi vanhemmilla 
oikeus valita, kumman vanhemman nimen lapsi 
saa. Silloin kun molemmat vanhemmat eivät ole 
yhdessä lapsen huoltajia, olisi lapsen huoltajilla 
tai huoltajalla oikeus päättää, kumman vanhem
man nimen lapsi saa. Jos ilmoitusta lapsen suku
nimestä ei tehtäisi silloin kun lapsi ilmoitetaan 
väestörekisteriin otettavaksi, lapsi saisi äitinsä 
sukunimen. 

Puolisoiden sukunimi määräytyisi siten, että 
avioliittoon aikovat voivat avioliittoon mennes
sään yhdessä päättää, että he ottavat yhteisen 
sukunimen. Yhteiseksi sukunimeksi voitaisiin ot
taa se sukunimi, joka jommallakummalla heistä 
viimeksi oli naimattomana ollessaan. Tämän li
säksi se avioliittoon aikovista, jonka nimi tulee 
yhteisen sukunimen ottamisen johdosta muuttu
maan, voisi ennen vihkimistä ilmoittaa, että hän 
tulee yhteisen sukunimen edellä käyttämään sitä 
sukunimeä, joka hänellä viimeksi oli naimatto
mana ollessaan, tai sukunimeä, joka hänellä on 
avioliittoon mennessään. Jos avioliittoon aikovat 
eivät haluaisi ottaa yhteistä sukunimeä, he säilyt
täisivät sukunimensä muuttumattomina avioliit
toon mentyään. 

Sukunimi voitaisiin eräiden perhesuhteissa ta
pahtuneiden muutosten johdosta muuttaa il
moittamalla tästä väestörekisterin pitäjälle. Puoli
so, joka on avioliiton perusteella saanut toisen 
puolison sukunimen, voisi avioliiton purkautu-
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misen jälkeen ottaa takaisin sen nimen, joka 
hänellä viimeksi oli naimattomana ollessaan. Li
säksi puoliso, joka oli avioliittoon mentäessä 
säilyttänyt yhteisen sukunimen edellä sen nimen, 
joka hänellä oli avioliittoon mennessään, voisi 
avioliiton purkautumisen jälkeen ottaa yksin
omaiseksi sukunimekseen myös sanotun nimen. 
Jos alaikäisen lapsen vanhempi solmii avioliiton 
muun henkilön kuin lapsen toisen vanhemman 
kanssa, voisivat puolisot avioliiton aikana sopia 
lapsen nimen muuttamisesta siten, että lapsi saisi 
puolisoiden yhteisen sukunimen, jos vanhempi 
on joko yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa 
lapsen huoltaja. 

Lakiehdotukseen on otettu lisäksi yleiset suku
nimen muuttamista koskevat säännökset. Näiden 
mukaan sukunimen muuttamista koskevia asioita 
käsittelevänä viranomaisena toimisi lääninhalli
tus. Erityiseksi asiantuntijaviranomaiseksi ehdote
taan perustettavaksi nimilautakunta, jonka tehtä
vänä olisi muun muassa antaa lääninhallituksille 
lausuntoja suku- ja etunimen muuttamista kos
kevissa asioissa. Sukunimen muuttamisen yleise
nä edellytyksenä olisi ehdotuksen mukaan se, 
että nykyisen sukunimen käytöstä aiheutuu hait
taa sen haltijalle tai että tarkoituksena on palata 
hakijalle itselleen taikka hänen suvulleen aikai
semmin kuuluneeseen sukunimeen taikka että 
uuden sukunimen ottamista on muuttuneiden 
olosuhteiden tai muiden erityisten seikkojen joh
dosta pidettävä perusteltuna. 

Lakiehdotuksessa on myös määritelty ne seikat, 
jotka estävät hyväksymästä hakijan esittämää uut
ta sukunimeä. Samalla lakiehdotuksessa ehdote
taan säänneltäväksi yleisesti tunnettujen sukuni
mien suoja sekä elinkeinotoiminnassa tai amma
tissa käytettyjen nimien suoja sukunimiä muutet
taessa. 

Lakiehdotuksen kansainvälisen yksityisoikeu
den alaan kuuluvat säännökset koskevat Suomen 
tuomioistuimien ja muiden viranomaisten yleis
toimivaltaa sukunimeä koskevissa asioissa, suku-
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nimeen sovellettavaa lakia ja ulkomaan viran
omaisten antamien sukunimeä koskevien päätös
ten tunnustamista. 

Uudistus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä heinäkuuta 1985 . 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Sukunimilainsäädännön kehitys 
ja nykyinen tilanne 

1.1. Sukunimeä koskevan lainsäädännön synty 

Sukunimen käyttö on Suomessa vanhaa perua. 
Vaikka luotettavia tietoja sukunimen käytöstä on 
saatavissa vasta kristinuskon tulon jälkeiseltä ajal
ta, oletetaan sukunimien olleen verrattain yleises
ti käytössä koko maassa jo huomattavasti tätä 
aikaisemmin. Sukunimien käyttöönoton ja yleis
tymisen luotettava ajoittaminen on vaikeata jo 
sen johdosta, että pysyvät, vanhemmilta lapsille 
siirtyvät sukunimet ovat kehittyneet vähitellen. 
Usein ne ovat saaneet alkunsa isän nimen, tilan 
nimen tai asuinpaikan tai ammatin pohjalta 
mukailluista lisänimistä, jotka aluksi vaihtuivat 
sukupolvesta toiseen tai vastaavasti asuinpaikan 
tai ammatin muuttuessa. Tällä tavoin syntyneitä, 
erittäin vanhaa perua olevia nimiä on edelleenkin 
runsaasti jäljellä sukunimistössämme, joka toi
saalta on kokenut huomattavia muutoksia aina 
1800-luvulle saakka jatkuneen nimien ruotsalais
tumisen kautena sekä sanotun vuosisadan loppu
puolelta lähtien käynnistyneen nimien suoma
laistumisen johdosta. 

Sukunimien käytön virallisen sääntelyn voi
daan katsoa saaneen alkunsa aatelisten sukuni
mien tullessa 1500-luvulta alkaen käyttöön. En
simmäiset sukunimeä koskevat säädökset annet
tiin seuraavalla vuosisadalla, vuoden 1626 ritari
huonejärjestyksessä, joka edellytti ritarihuoneen 
jäseniksi hyväksytyiltä aatelissuvuilta sukunimeä. 
Samalla ritarihuonejärjestys kielsi nimenomaisesti 
aatelismiestä ottamasta toisen aatelissuvun nimeä 
tai vaakunaa. Aatelisen sukunimen suojaa koros
tettiin myös 23 päivänä joulukuuta 1682 anne
tussa kuninkaallisessa päätöksessä sekä kuninkaal
lisessa kirjeessä 16 päivältä lokakuuta 1705, 29 
päivältä huhtikuuta 1752 ja 14 päivältä heinä
kuuta 1767. Aatelisen sukunimen suojaa koskeva 
säännös sisällytettiin myös ritarihuonejärjestyk
seen vuodelta 1869, jossa määrättiin, ettei ku
kaan saanut ottaa toisen suvun nimeä tai vaaku-

naa. Tämä suoJasaannös otettiin myös vuoden 
1918 ritarihuonejärjestyksen 5 §:ään. Säännöksen 
sanonta poikkesi kuitenkin aikaisemmista vastaa
vista määräyksistä siten, että se sanontaosa mu
kaan asetti jokaiseen ulottuvan yleisen kiellon 
ottaa aatelista sukunimeä. Aikaisempien mää
räysten sanamuodot olivat viitanneet lähinnä sii
hen, että aatelisen sukunimen suoja olisi ulottu
nut vain toista aatelista henkilöä vastaan. Aatelis
ta sukunimeä ja tällaisen sukunimen suojaa ei 
sen sijaan ole mainittu aatelin erioikeuksia koske
vissa säännöksissä. Aatelissuvun oikeutta sukuni
meensä ei siten myöskään ole säännelty ritariston 
ja aatelin privilegiokirjassa 16 päivältä lokakuuta 
1723. 

Lukuunottamatta aatelista sukunimeä koskevia 
määräyksiä säilyi sukunimen käyttö kuitenkin 
muilta osin lähes täysin sääntelemättä aina vuo
teen 1920 saakka, jolloin nykyinen sukunimestä 
annettu laki säädettiin. Mitään yleistä kansalaisil
le asetettua velvoitetta käyttää sukunimeä ei tätä 
ennen ollut annettu. Myöskään sukunimen käyt
töön otossa tai sen muuttamisessa noudatettavaa 
menettelyä ei ollut virallisesti säännelty. Tämä 
sääntelemätön tila tuli esiin muun muassa senaa
tin 5 päivänä helmikuuta 1894 annetussa kierto
kirjeessä. Siinä määrättiin, ettei valtion palveluk
sessa oleva henkilö saanut käyttää tai sallia käy
tettävän ottamaansa uutta nimeä ennen kuin 
nimenmuutos oli ilmoitettu sille viranomaiselle, 
jonka alainen hän on. 

Ennen sukunimilain voimaantuloa nimenmuu
tokset tapahtuivatkin vapaamuotoisesti ja uuden 
sukunimen valinnassa, julkisuuteen saattamisessa 
ja virallistamisessa noudatetut menettelytavat 
muodostuivat varsin kirjaviksi. Usein uusi suku
nimi julkistettiin ilmoittamalla siitä virallisessa 
lehdessä, mutta julkinen tiedottaminen saattoi 
tapahtua myös muussa yleisesti leviävässä sano
malehdessä. Nimenmuutoksia ei edes kaikissa 
tapauksissa ilmoitettu kirkonkirjaan, tai vuodesta 
1918 alkaen, siviilirekisteriin merkittäviksi. 

Sukunimen käyttöönottoa tai sen muuttamista 
eivät myöskään, ritarihuonejärjestyksiin sisältyviä 



1984 vp. - HE n:o 236 5 

määräyksiä lukuunottamatta, rajoittaneet mit
kään jo käytössä olevien sukunimien suojaami
seen tähtäävät määräykset. Tietyn sukunimen 
haltijalla tai henkilöllä, joka oli ottanut uuden 
omaperäisen sukunimen, ei siten ollut mahdolli- · 
suutta hankkia itselleen tai suvulleen yksinomais
ta oikeutta nimeensä. Oikeudellisena säännöstö
nä sukunimijärjestelmämme muistutti siten lä
heisesti anglosaksisessa oikeuspiirissä vallitsevaa 
järjestelmää, jonka keskeisten periaatteiden m.u
kaan jokaisella kansalaisella on vapaus valtta 
sukunimensä ja sen kirjoittamistapa. 

Sukunimen muuttamisen vapautta käytettiin 
myös laajassa mitassa hyväksi. Esimerkiksi vuo
sien 1906-1907 aikana tapahtuneen nimien 
suomalaistamisen yhteydessä muutettujen suku
nimien määrän on arvioitu nousseen noin 32 000 
nimeen. Niiden henkilöiden lukumäärän, joiden 
sukunimi tällöin vaihtui, on arvioitu olleen noin 
100 000. 

Sukunimen käyttämisen, sukunimen ottami
sen ja sukunimen muuttamisen vapaudelle pe
rustuva järjestelmä väistyi vasta vuonna 1921 
sukunimestä annetun lain tullessa voimaan. Täl
löin kaikille Suomen kansalaisille asetettiin ylei
nen sukunimivelvoite. Laissa säänneltiin myös 
yksityiskohtaisesti sukunimen muuttamisessa sekä 
muutoksen julkistamisessa ja rekisteröinnissä 
noudatettava menettely. Sukunimilaissa pyrittiin 
myös saattamaan voimaan järjestelmä, jossa oi
keus sukunimeen oli muodosteltu yksilölle kuu
luvaksi aineettomaksi oikeudeksi, jonka tuli peri
aatteessa olla suojattu kaikkia suvun ulkopuolisia 
henkilöitä vastaan. Sukunimeä koskevan lainsää
dännön puuttumiseen oli useasti kiinnitetty huo
miota jo 1900-luvun alusta lähtien. Erityisen 
aiheen sukunimilain säätämiselle vuonna 1920 
oli kuitenkin tämän lisäksi antanut rikosrekisterin 
perustaminen, joka oli toteutettu heinäkuun 9 
päivänä 1918 annetulla asetuksella. Rikosrekiste
rin luotettavuuden ja käyttökelpoisuuden katsot
tiin vaativan, että jokaisella kansalaisella olisi 
sukunimi, jolla olisi suhteellisen suuri pysyvyys. 

Sukunimestä annetun lain tultua voimaan kat
sottiin uusien sukunimen muuttamista koskevien 
säännösten aiheuttavan yksityisille kansalaisille 
tarpeettomasti käytännöllisiä vaikeuksia ja kus
tannuksia sukunimeä muutettaessa. Sen vuoksi 
- ja lähinnä nimien suomalaistamisen helpotta
miseksi - säädettiin vuonna 1934 väliaikainen 
laki nopeammasta menettelystä sukunimen 
muuttamisessa. Lain voimassaoloaika päättyi vuo
den 1936 lopussa. Tämän jälkeen ei sukunimi
lainsäädännössämme ole toteutettu mainittavia 
uudistuksia. 

1.2. Lääninhallitusten käytäntö sukunimen
muutosasioissa 

Selvittääkseen nykyistä sukunimenmuutoskäy
täntöä oikeusministeriön lainsäädäntöosasto tutki 
kaikki lääninhallitusten vuonna 1976 ratkaisemat 
sukunimenmuutosasiat. Ahvenanmaan lääniin 
tutkimusta ei ulotettu. Tutkimuksessa selvitettiin 
sukunimenmuutoshakemusten lukumäärä, millä 
perusteella sukunimen muuttamista haetaan, 
kuinka suuressa osassa tapauksia lääninhallitus 
suostuu nimenmuutokseen ja kuinka monessa 
tapauksessa hakemus hylättiin. 

Vuonna 1976 oli lääninhallitusten ratkaistava
na 1 280 hakemusta, jotka koskivat kaikkiaan 
1 873 henkilön sukunimen muuttamista. Sama
na vuonna ratkaistiin muutoksenhakuasteena toi
mivassa korkeimmassa hallinto-oikeudessa yh
teensä yhdeksän sukunimenmuutosasiaa. Eri lää
neissä oli hakemuksia seuraavasti (järjestys hake
musmäärän mukaan): 

Hakemuksia Hakijoita 
luku- luku-

lääni määrä % määrä % 

Uudenmaan ...... 461 36.0 630 33.6 
Hämeen ......... 183 14.3 269 14.4 
Turun ja Porin ... 181 14.1 273 14.6 
Vaasan ........... 85 6.6 135 7.2 
Kymen ........... 79 6.2 117 6.2 
Oulun ........... 78 6.1 120 6.4 
Keski-Suomen ... 56 4.4 104 5.6 
Lapin ............ 52 4.1 70 3.7 
Kuopion ......... 49 3.8 76 4.1 
Pohjois-Karjalan .. 30 2.3 45 2.4 
Mikkelin ......... 26 2.0 34 1.8 

Yhteensä 1 280 100 1 875 100 

Muutoksenhakemusten määrä eri lääneissä on 
suorassa suhteessa läänin asukaslukuun. Poik
keuksena on kuitenkin Uudenmaan lääni, jossa 
sukunimenmuutoksia on suhteellisestikin selvästi 
enemmän kuin muissa lääneissä. 

Tutkimuksessa havaittiin, että varsin suuri osa 
lääninhallituksiin tehtävistä sukunimenmuutos
hakemuksista perustuu hakijan perhesuhteissa ta
pahtuneisiin muutoksiin. Perhesuhteisiin perus
tuvien nimenmuutosten osuus kaikista sukuni
menmuutoshakemuksista vaihteli 60 prosentista 
(Pohjois-Karjalan lääni) 79 prosenttiin (Lapin 
lääni). Koko maassa perhesuhteisiin perustuvien 
sukunimenmuutoshakemusten osuus oli noin 70 
prosenttia; näistä tiedoista puuttuvat Kuopion ja 
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Mikkelin läänit, joista yksityiskohtaisia tietoja ei 
ole voitu saada. Perhesuhteisiin perustuvien su
kunimenmuutoshakemusten jakautuminen eri 
läänien kesken näyttää seuraavan melko tarkasti 
läänin avioerojen suhteellista osuutta maan kai
kista avioeroista. 

Perhesuhteisiin perustuvissa sukunimenmuu
toshakemuksissa voidaan todeta yleensä pyrittä
vän siihen, että kaikilla samassa perheessä asuvil
la olisi sama sukunimi. Tällainen yhdenmukais
taminen on kysymyksessä esimerkiksi tapauksissa, 
joissa aikaisemmasta avioliitosta olevalle tai avio
liiton ulkopuolella syntyneelle lapselle haetaan 
äidin nykyisen aviomiehen sukunimeä; tällaisia 
hakemuksia oli kaikkiaan 38 prosenttia kaikista 
muutoshakemuksista. Yhdenmukaistaminen- on 
kysymyksessä myös tapauksissa, joissa äiti, avio
liiton tultua puretuksi on ottanut tyttönimensä 
käyttöön ilmoittamalla siitä väestörekisterinpitä
jälle, hakee huollossaan oleville lapsilleen samaa 
sukunimeä; tällaisia hakemuksia oli yli 12 pro
senttia kaikista hakemuksista. 

Muissa kuin perhesuhteiden muutoksiin perus
tuvissa sukunimenmuutoshakemuksissa oli perus
teena useimmiten hakijan tai hänen sukunsa 
käytössä aikaisemmin olleen sukunimen uudel
leen käyttöön ottaminen; tällaisia hakemuksia oli 
12.5 prosenttia kaikista hakemuksista. Muita 
suurehkoja ryhmiä olivat sukunimen merkitykses
tä johtuva haitta ja sukunimen erilaiset kirjoitus
tavat; tällaisia hakemuksia oli 4.0 prosenttia 
kaikista hakemuksista, sekä yleisen sukunimen 
muuttaminen harvinaisemmaksi; tällaisia hake
muksia oli 2.3 prosenttia, ja kielenvastaisen ni
men muuttaminen oikeakieliseen muotoon; täl
laisia hakemuksia oli tutkimusaineistossa kaik
kiaan 2.2 prosenttia. 

Eri lääninhallitusten käytäntö vaihtelee jonkin 
verran siinä, millaisia asiantuntijalausuntoja su
kunimen muuttamista koskevien asioiden käsitte
lyssä hankitaan. Useimmissa lääninhallituksissa 
lausunto on pyydetty kaikista hakemuksista yksi
tyiseltä järjestöltä, joko Suomalaisuuden Liitolta 
tai Svenska Litteratursällskapets Språkvetenskap
liga Kommitt€'lta. Uudenmaan ja Kymen lää
ninhallituksissa näin on tehty useimmissa ta
pauksissa, mutta Keski-Suomen lääninhallituk
sessa vain muutamissa. Eräissä lääninhallituksissa 
on asiaa käsiteltäessä lisäksi hankittu joissakin 
tapauksissa muitakin lausuntoja. 

Lääninhallitukseen vuonna 1976 tulleista 
1 280 sukunimenmuutoshakemuksista hylättiin 
63 eli 4.9 prosenttia. Hylkäämisen syynä oli 
osassa tapauksia se, että hakijalla oli oikeus 

sukunimen muuttamiseen ilmoittamalla suta 
suoraan väestörekisterinpitäjälle. Eräissä tapauk
sissa hylkääiDisen syynä oli, että sukunimi, joka 
haluttiin ottaa käyttöön, oli jo toisten henkilöi
den käytössä eikä hakija ollut osoittanut pätevää 
syytä nimenmuutokselle. Hyväksyminen ja hyl
kääminen noudatti pääsääntöisesti asiantuntija
lausunnossa omaksuttua kantaa. 

1.3. Nykyinen lainsäädäntö 

Sukunimeä koskeva aineellinen lainsäädäntö. 
Sukunimeä koskevat yleiset säännökset sisältyvät 
sukunimestä 23 päivänä joulukuuta 1920 annet
tuun lakiin (328/20), jonka mukaan jokaisella 
Suomen kansalaisella tulee olla sukunimi. Henki
lö, jolla lain voimaantullessa ei ollut sukunimeä, 
oli velvollinen ottamaan itselleen sukunimen 
vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Sukunimi
lakiin ei kuitenkaan sisälly säännöksiä lapsen 
sukunimen määräytymisestä. Nämä säännökset 
on sisällytetty perheoikeudelliseen lainsäädän
töön: 13 päivänä kesäkuuta 1929 annettuun 
avioliittolain (234/29) 32 §:n 2 momenttiin, 
isyyslain voimaanpanosta 5 päivänä syyskuuta 
1975 annetun lain (701175) 3 §:n 2 momenttiin 
sekä lapseksiottamisesta 19 päivänä tammikuuta 
1979 annetun lain (32/79) 13 §:ään. 

Lapsen sukunimeä koskevien säännösten mu
kaan saavat avioliitossa syntyneet lapset isänsä 
sukunimen. Avioliiton ulkopuolella syntynyt lap
si saa taas pääsääntöisesti sen nimen, joka äidillä 
oli lapsen syntymän hetkellä. Jos isyys on avio
liiton ulkopuolella syntyneen lapsen osalta vah
vistettu, lapsen sukunimi voidaan kuitenkin 
muuttaa siten, että lapsi saa isänsä sukunimen. 
Mikäli avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen 
äiti on avioliitossa, voi myös hänen puolisonsa 
antaa lapselle sukunimensä. Avioliiton ulkopuo
lella syntyneen lapsen nimen muuttaminen edel
lä sanotuissa tilanteissa tapahtuu ilmoittamalla 
uusi nimi väestörekisteriin merkittäväksi. Otto
lapsista 5 päivänä kesäkuuta 1925 annetun lain 
(208/25) 5 §:n 1 momentin säännökset ottolap
sen sukunimestä on otettu muuttamattomina 
lapseksiottamisesta annettuun lakiin, joka on 
tullut voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980. 
Pääsäännön mukaan ottolapsi saa lapseksi otet
taessa ottovanhemman sukunimen. Adoptiopää
töstä tehtäessä voi tuomioistuin kuitenkin sallia, 
että lapsi säilyttää aikaisemman sukunimensä tai 
käyttää molempia nimiä yhdistettyinä. Avio
liitossa oleva henkilö, joka otetaan ottolapseksi, 
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säilyttää kuitenkin aina aikaisemman sukunimen
sä. Ottolapsista annetun lain 12 §:ssä säädettiin 
ottolapsen sukunimestä siinä tapauksessa, jos 
ottolapsisuhde puretaan tuomioistuimen päätök
sellä. Kun lapseksiottamisesta annetun lain mu
kaan ottolapsisuhdetta ei enää voida tuomiois
tuimen päätöksellä lainkaan purkaa, ei vastaavia 
säännöksiä ole otettu uuteen lakiin. 

Aviovaimon sukunimestä on annettu säännök
set avioliittolain 32 §:n 1 momentissa sekä avio
liittolain 84 §:ssä. Näiden säännösten mukaan 
aiheuttaa avioliiton solmiminen aina välttämättä 
vaimon sukunimen muuttumisen. Pääsäännön 
mukaan siinyy miehen sukunimi avioliittoa sol
mittaessa vaimon sukunimeksi. Vaimolla on kui
tenkin oikeus käyttää sitä nimeä, joka hänellä oli 
naimattomana ollessaan ja miehensä sukunimeä 
yhdistettynä siten, että hänen sukunimensä käy 
miehen nimen edellä. Yhdistenimen käyttämistä 
koskeva ilmoitus on tehtävä ennen vihkimistä 
vihkimisviranomaiselle. Ellei vaimo avioliittoa 
solmittaessa ole tällä tavoin pidättänyt itselleen 
oikeutta yhdistenimen käyttöön, on hänellä 
mahdollisuus hakea avioliiton kautta saamansa 
miehen sukunimen muuttamista yhdistetyksi su
kunimeksi tekemällä tästä sukunimen muutta
mista koskevan hakemuksen sukunimestä anne
tun lain mukaisessa järjestyksessä lääninhallituk
selle. Vaimolla ei sen sijaan milloinkaan ole 
oikeutta säilyttää yksinomaisena sukunimenään 
sitä nimeä, joka hänellä oli naimattomana olles
saan. Mikäli avioliittoon aikovalla naisella on 
aikaisemman avioliittonsa perusteella saatu suku
nimi, ei hän avioliitossa voi säilyttää tätä nime
ään yksinomaisena sukunimenä eikä myöskään 
liittää sitä miehensä sukunimeen. 

Avioliittolaki ei sisällä erityisiä säännöksiä vai
mon sukunimestä silloin, kun avioliitto on pur
kautunut miehen kuoleman johdosta. Tämän 
vuoksi leskivaimolla säilyy aina se sukunimi, 
jonka hän avioliittonsa kautta on saanut eikä 
hänellä ole oikeutta palata takaisin siihen sukuni
meen, joka hänellä oli avioliittoa päätettäessä tai 
naimattomana ollessaan. Sukunimen muuttami
nen on kuitenkin myös näissä tapauksissa mah
dollista sukunimestä annetun lain yleisten sään
nösten mukaisessa järjestyksessä. 

Naisen oikeus käyttää avioliiton perusteella 
saamaansa sukunimeä sen jälkeen, kun avioliitto 
on purettu tuomioistuimen päätöksellä, on sään
nelty avioliittolain 84 §:ssä (681148). Pääsäännön 
mukaisesti on vaimolla edelleen oikeus käyttää 
miehensä sukunimeä. Avioliiton purkamisen jäl
keen ei vaimo kuitenkaan enää ole sidottu avio-

liiton perusteella saamaansa sukunimeen, vaan 
hän voi ottaa itselleen sen sukunimen, mikä 
hänellä oli naimattomana ollessaan. Pääsäännös
tä, jonka mukaan naisella on oikeus säilyttää se 
sukunimi, jonka hän on saanut avioliiton perus
teella, voidaan poiketa silloin, kun vaimoa voi
daan pitää syyllisenä avioliiton purkamiseen. 
Avioliiton peruummista koskevassa jutussa voi 
tuomioistuin julistaa vaimon menettäneeksi oi
keutensa miehensä sukunimeen, jos avioliitto 
tuomitaan peruutuneeksi sellaisen syyn vuoksi, 
joka avioliittoa päätettäessä oli vaimon tiedossa. 
Avioerotuomiossa voidaan vaimo julistaa menet
täneeksi oikeutensa miehen sukunimeen, jos 
häntä voidaan pitää pääasiallisesti syypäänä avio
eroon. Kumpaisessakin tapauksessa edellyttää su
kunimen menetetyksi julistaminen miehen teke
mää vaatimusta. Sukunimeä ei kuitenkaan voida 
julistaa menetetyksi, jos on olemassa erittäin 
painavia vastasyitä, jotka vaativat, että vaimo 
säilyttää oikeutensa miehensä sukunimeen. 

Sukunimen muuttamista koskevat yleiset sään
nökset sisältyvät sukunimestä annettuun lakiin. 
Näissä säännöksissä ei sukunimen muuttamisen 
edellytyksiä ole täsmällisesti määritelty. Laissa on 
tyydytty vain lyhyesti osoittamaan, että sukuni
men muuttamista koskeva hakemus on tehtävä 
lääninhallitukselle sekä luettelemaan ne selvityk
set ja asiakirjat, jotka tähän hakemukseen on 
liitettävä. Laissa on kuitenkin määritelty tyhjen
tävästi ne perusteet, joiden vallitessa sukunimen 
muuttamista koskeva hakemus on hylättävä. 
Kaikki nämä hylkäämisperusteet liittyvät siihen 
uuteen sukunimeen, jonka hakija haluaa itsel
leen ottaa. Näiden säännösten mukaan ei sukuni
men muuttamista koskevaa hakemusta ole hyväk
syttävä, jos on kysymys vähemmän tavallisen 
sukunimen muuttamisesta yleisesti käytännössä 
olevaksi sukunimeksi, eikä myöskään silloin, kun 
uusi nimi tiettävästi on toisella suvulla, elleivät 
hakijat tai hänen esi-isänsä ole nimeä aikaisem
min laillisesti käyttäneet ja muutoksen sen vuoksi 
tai muusta pätevästä syystä harkitaan olevan 
sallittava. Uudeksi sukunimeksi ei myöskään voi
da hyväksyä nimeä, joka on kielenvastainen tai 
sopimaton. 

Sukunimen muuttamista on haettava kirjalli
sesti lääninhallitukselta. Hakemuksesta on kuu
lutettava virallisessa lehdessä. Mahdolliset muis
tutukset hakemuksen johdosta on toimitettava 
lääninhallitukselle 60 päivän kuluessa kuulutta
misesta. Lääninhallituksen päätökseen voidaan 
hakea muutosta korkeimmassa hallinto-oikeudes
sa. 
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Ennen kuin lääninhallituksen tai korkeimman 
hallinto-oikeuden hyväksymää uutta sukunimeä 
saadaan käyttää, on hakijan kuulutettava siitä 
virallisessa lehdessä sekä jossakin paikkakunnalla 
leviävässä sanomalehdessä. Tämän jälkeen on 
uusi sukunimi ilmoitettava väestörekisteriin mer
kittäväksi. Ellei näitä toimenpiteitä ole suoritettu 
vuoden kuluessa siitä, kun päätös annettiin, 
katsotaan nimenmuutoksen rauenneen. 

Sukunimen sääntely Suomen kansainvälisessä 
yksityisoikeudessa. Sukunimeä koskevia kansain
välisen yksityisoikeuden alaan kuuluvia kysymyk
siä ei Suomessa ole säännelty nimenomaisin oi
keusohjein. Vakiintuneen käsityksen mukaan 
sekä sukunimeen sovellettavaa lakia että Suomen 
viranomaisten toimivaltaa koskevissa asioissa nou
datetaan kansalaisuusperiaatetta. Tälle käsityksel
le antaa epäsuorasti tukea sukunimestä annetun 
lain 1 §:n säännös, jossa asetettu sukunimivelvoi
te koskee vain Suomen kansalaista. Kansalaisuus
periaate on yleensäkin ollut Suomessa viime 
aikoihin saakka lähtökohtana henkilökohtaisia 
oikeuksia ja oikeussuhteita koskevissa asioissa, 
pohjoismaisia oikeussuhteita lukuun ottamatta. 

Sukunimen saaminen syntymän perusteella ja 
sukunimen muuttuminen joko välittömästi lain 
nojalla tai muutoin siten, että sukunimen muut
tamisesta ei anneta viranomaisen ratkaisua, mää
räytyy siis Suomessa sen valtion lain mukaan, 
jonka kansalainen asianomainen henkilö on. Rat
kaiseva ajankohta on se hetki, jolloin sukunimen 
saamisen tai muuttumisen peruste syntyy. Suku
nimen saaminen syntymän perusteella määräytyy 
sen valtion lain mukaan, jonka kansalainen lapsi 
syntymänsä hetkellä on. Kysymys esimerkiksi 
sukunimen muuttumisesta avioliiton solmimisen 
johdosta ratkaistaan sen valtion lain mukaan, 
jonka kansalainen avioliiton solmiva on avioliit
toa solmittaessa. Jos taas tulee esiin kysymys 
sukunimen muuttamisesta asianomaisen henki
lön ilmoituksen perusteella, esimerkiksi kysymys 
oikeudesta ottaa avioeron jälkeen takaisin aikai
sempi sukunimi, sovelletaan vastaavasti sen val
tion lakia, jonka kansalainen asianomainen hen
kilö on ilmoitusta tehtäessä. 

Sukunimen muuttamista koskeva asia on kat
sottu voitavan tutkia Suomen asianomaisessa lää
ninhallituksessa vain, jos hakija on Suomen kan
salainen. Samoin asiaa ratkaistaessa sovelletaan 
kansalaisuusmaan, Suomen lakia. 

Nimenomaisia säännöksiä ei myöskään ole ole
massa ulkomaisten viranomaisten antamien suku
nimeä koskevien päätösten tunnustamisesta päte
viksi Suomessa. Tämän vuoksi on epäselvää, 

milloin vieraassa valtiossa annettu sukunimeä 
koskeva ratkaisu voidaan Suomessa tunnustaa 
päteväksi. 

1.4. Nykyisen lainsäädännön puutteet ja 
uudistustarve 

Sukunimeä koskeva aineellinen lainsäädäntö. 
Sukunimeä koskevassa lainsäädännössä on useita 
puutteita. Käytännössä sukunimilain säännöksis
tä joudutaankin soveltamaan lähinnä vain suku
nimen muuttamista koskevia oikeusohjeita. Mui
den pohjoismaiden nimilainsäädäntöön verrattu
na sukunimilain säännökset eivät anna viran
omaisille riittävän täsmällisiä ohjeita sukunimen 
muuttamista koskevia asioita ratkaistaessa. Niin
pä sukunimilaissa ei ole lainkaan säännelty suku
nimen muuttamisen yleisiä edellytyksiä. Tästä 
osaltaan on saattanut aiheutua, että nimenmuu
toskäytäntö on muodostunut epäyhtenäiseksi ja 
että sukunimen muuttaminen on voitu hyväksyä 
myös silloin, kun nimen muuttamiseen ei ole 
ollut perusteltua aihetta. Tähän seikkaan on 
kiinnitetty huomiota muun muassa keskusrikos
poliisin taholta. Myöskään naimisissa olevan nai
sen sekä alaikäisten lasten epäitsenäinen asema 
sukunimen muuttamisen yhteydessä ei vastaa 
nykyisiä oikeuspoliittisia tavoitteita. Sukunimeä 
koskevassa lainsäädännössä ei myöskään ole otet
tu huomioon toiminimen, tavaramerkin sekä 
muun elinkeinotoiminnassa käytetyn suojatuo 
tunnusmerkin nauttiman suojan takaamista su
kunimen muuttamisen yhteydessä. 

Lainsäädännön puutteellisuudet ilmenevät 
kuitenkin selvimmin niissä säännöksissä, jotka 
koskevat sukunimen määräytymistä perhesuhtei
den perusteella. Nämä säännökset eivät ole syn
tyneet yhtenäisen suunnittelun pohjalta, vaan ne 
on valmisteltu ja säädetty eri aikoina ja sijoitettu 
alunperin kolmeen perheoikeudelliseen lakiin: 
avioliittolakiin, avioliiton ulkopuolella syntyneis
tä lapsista annettuun lakiin sekä ottolapsista 
annettuun lakiin. Lapsen asemaa koskevan lain
säädännön uudistamisen yhteydessä kumottiin 
avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista annet
tu laki (173 1 22), jolloin avioliiton ulkopuolella 
syntyneen lapsen sukunimeä koskeva säännös 
otettiin isyyslain voimaanpanosta annettuun la
kiin. Vastaavasti on ottolapsen sukunimeä koske
vat säännökset otettu uuteen lapseksiottamisesta 
annettuun lakiin. Nämä säännökset ovat käytän
nössä aiheuttaneet useita tulkintavaikeuksia väes
törekisteriviranomaisille. Lisäksi sukunimen 
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muuttamismahdollisuus perhesuhteissa tapahtu
neiden muutosten perusteella on ilmeisesti jäänyt 
liian ahtaaksi, mistä on aiheutunut, että sukuni
men muuttamista perhesuhteiden johdosta jou
dutaan varsin usein hakemaan lääninhallitukselta 
sukunimilain säätämässä järjestyksessä. Toisaalta 
sukunimilain säännökset eivät tunne hakijan per
hesuhteita tai perhesuhteissa tapahtuneita muu
toksia sellaisina lain nimenomaisesti mainitsemi
na perusteina, joihin hakemusta ratkaistaessa 
olisi kiinnitettävä huomiota. 

Avioliittolain 32 §:n 1 momentissa on asetettu 
pääsääntö, jonka mukaan nainen saa avioliittoa 
solmittaessa miehensä sukunimen. Tämä sääntö, 
joka tosin oikeudellisesti velvoittavana järjestely
nä meillä saatettiin voimaan vasta vuoden 1930 

. alusta lukien, on peräisin sellaisista yhteisöistä, 
joissa nainen sekä oikeudellisesti että yhteiskun
nallisesti oli epäitsenäisessä asemassa. Miehen 
nimen siirtymisessä naisen sukunimeksi avioliit
toa solmittaessa kuvastui periaate, jonka mukaan 
nainen avioliiton solmimisen kautta siirtyy oman 
sukunsa määräysvallasta miehen määräysvallan 
alaiseksi. 

Naisen sukunimeä koskevaa avioliittolain sään
nöstä voidaan siten pitää vanhentuneena ja se on 
myös ristiriidassa avioliittolaissa ilmaistun puoli
soiden periaatteellisen yhdenvertaisuuden kanssa. 
Sukunimen muuttuminen avioliittoa solmittaessa 
aiheuttaa usein myös käytännöllisiä vaikeuksia 
avioliiton solmineelle naiselle, erityisesti silloin, 
kun hän ennen avioliiton solmimista on toiminut 
itsenaJ.senä ammatinharjoittajana, osallistunut 
yhteiskunnalliseen toimintaan, ansiotyöhön tai 
muulla tavoin tullut tunnetuksi omalla sukuni
mellään. Sukunimen muuttumisesta aiheutuvia 
haittoja voidaan tosin osittain vähentää siten, 
että nainen ottaa käyttöönsä sen sukunimen, joka 
hänellä oli naimattomana ollessaan, yhdistettynä 
miehen sukunimeen. Aina ei tämäkään ole mah
dollista. Aikaisemmin avioliitossa ollut nainen ei 
voi yhdistettynä sukunimenä säilyttää aikaisem
man avioliittonsa perusteella saamaansa sukuni
meä, vaikka hän olisi tullut tunnetuksi jälkim
mäisellä sukunimellä ja sukunimen säilyttäminen 
sen vuoksi olisi hänelle tarpeellista. Yhdistetyt 
sukunimet saattavat myös muodostua niin moni
mutkaisiksi, ettei niiden käyttö käytännöllisistä 
syistä ole ajateltavissa. Näin on laita esimerkiksi 
silloin, kun molemmilla avioliittoon aikovilla on 
kaksiosainen sukunimi. 

Yleisen edun kannalta on pidettävä edelleen
kin suotavana, että sukunimellä on tietyn astei
nen pysyvyys. Avioliiton solmimiseen kytkeytyvä 
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sukunimen pakollinen muuttuminen on ristmt
dassa tämän tavoitteen kanssa. Useissa tapauksis
sa nainen saattaa myös kokea pakollisen nimen
muutoksen hänen itsenäisyyttään ja puolisoiden 
periaatteellista yhdenvertaisuutta loukkaavana 
järjestelynä. 

Avioliittolain 32 §:n 2 momentissa sekä isyys
lain voimaanpanosta annetun lain 3 §:n 2 mo
mentin mukaan määräytyy lapsen sukunimi syn
typerän perusteella. Avioliitossa syntyneet lapset 
saavat isänsä sukunimen, kun taas avioliiton 
ulkopuolella syntyneet lapset saavat pääsääntöi
sesti äitinsä sukunimen. Nämä lapsen sukunimeä 
koskevat säännöt asettavat lapset syntyperän pe
rusteella sekä vanhemmat sukupuolen perusteella 
eri asemaan ja ovat siten ristiriidassa yhdenvertai
suusperiaatteen kanssa, joka muutoin on tunnus
tettu lapsen asemaa koskevassa lainsäädännössä. 

Sukunimen sääntely Suomen kansainvälisessä 
yksityisoikeudessa. Kuten edellä on todettu, ei 
Suomen voimassa olevassa lainsäädännössä ole 
nimenomaisia säännöksiä sukunimeä koskevista 
kansainvälisluontoisista kysymyksistä. Meillä ei 
myöskään ole asiasta vakiintunutta oikeuskäytän
töä, josta voitaisiin saada johtoa esille tulevien 
yksittäiskysymysten ratkaisussa. Yleisesti voidaan 
sanoa, että kysymysten ratkaisu on lähinnä väes
tökirjanpidosta vastaavien viranomaisten noudat
taman käytännön varassa ja että myös tässä 
käytännössä esiintyy lainsäädännön puutteelli
suudesta johtuvaa epäyhtenäisyyttä. 

Onkin luonnollista, että sukunimeä koskevat 
kansainvälisluontoisetkin kysymykset tulevat 
yleensä lähinnä juuri väestökirjanpidosta vastaa
vien viranomaisten harkittaviksi. Kun väestökir
janpidosta huolehtivilla viranomaisilla ei useissa 
tapauksissa ole oikeudellista koulutusta eikä kan
sainvälisen yksityisoikeuden erityistietoja, on 
kansainvälisluontoisten nimikysymysten ratkaisu 
yleisten oikeusperiaatteiden pohjalta ylivoimai
nen tehtävä. Viranomaisten näkökulmasta tarkas
teltuna on asiaa koskevan lainsäädännön tarve 
siten ilmeinen. 

Kirjoitetun lainsäädännön puuttumista ei voi
da pitää tyydyttävänä myöskään yksityisen kansa
laisen kannalta tilanteissa, joissa esiintyy kansain
välisiä liittymiä. Henkilö, joka on Suomen kansa
lainen tai jolla on Suomessa kotipaikka ja joka on 
saanut sukunimen tai jonka sukunimi on muu~ 
tettu vieraassa valtiossa, ei voi lainsäädännön 
puuttuessa saada varmuutta siitä, tullaanko hä
nen sukunimensä hyväksymään Suomessa vai ei. 
Nämä vaikeudet ovat erityisen suuret sen johdos
ta, että eri valtioiden sukunimeä koskevassa lain-
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säädännössä on varsin huomattavia eroja ja että 
myös kansainvälisen yksityisoikeuden alalla eri 
valtiot ovat omaksuneet toisistaan poikkeavia 
perusperiaatteita. Lisäksi myös useissa muissa 
valtioissa on kansainvälisen yksityisoikeuden 
alaan kuuluvat kysymykset säännelty varsin puut
teellisesti ja niiden ratkaisu perustuu suurelta 
osalta oikeuskäytäntöön. Tuloksena on, että esi
merkiksi Suomen kansalainen joutuu Suomeen 
muuttaessaan luopumaan vieraassa valtiossa saa
mastaan sukunimestä, jonka hän on tuossa val
tiossa laillisesti saanut ja jota hän myös on 
mahdollisesti koko elämänsä ajan tuossa vieraassa 
valtiossa käyttänyt. Lisävaikeutena on vielä se, 
että vieraassa valtiossa saatu sukunimi säilyy 
asianomaisen henkilön ainoana virallisena suku
nimenä tuossa valtiossa siitäkin huolimatta, että 
nimeä ei Suomessa katsottaisi päteväksi. 

Käytännössä tällaisia ''ontuvia sukunimiä" on 
esiintynyt erityisesti Ruotsissa asuvilla Suomen 
kansalaisilla. Niitä on syntynyt sen johdosta, että 
Ruotsi on jo aikaisemmin lainsäädäntönsä mu
kaan soveltanut kotipaikkaperiaatetta osittain 
rinnan muutoin pääsääntönä olevan kansalai
suusperiaatteen kanssa. Voimassa olevan Ruotsin 
lain mukaan on Ruotsin lakia aina sovellettava 
Suomen kansalaiseen, jolla on Ruotsissa kotipaik
ka. 

Aikaisemmin näissä tapauksissa oli myös taval
lista, että henkilö, joka oli Ruotsissa saanut 
sukunimen, jota sittemmin Suomessa ei tunnus
teta päteväksi, on olettanut, että sanottu sukuni
mi on voimassa myös Suomessa. Tämän johdosta 
se tosiasia, että sukunimeä ei pidetä Suomessa 
pätevänä tulee nimen kantajalle yllätyksenä ja se 
koetaan, etenkin jos nimen kantaja on jo pitkäh
kön ajan käyttänyt sukunimeään, henkilökohtai
sen identiteetin loukkauksena. Näin erityisesti 
silloin, kun esimerkiksi Ruotsissa saadun nimen 
pätemättömyys johtaa siihen, että koko perheen 
osalta Suomessa virallinen nimi onkin jonkin 
''vieraan'' sukunimi, jota kukaan perheenjäsenis
tä ei ole koskaan kotipaikallaan käyttänyt. Toi
saalta he eivät voi myöskään saada Suomessa 
virallista sukunimeään pätevästi hyväksytyksi ko
tipaikallaan Ruotsissa. 

Ontuvien sukunimien olemassaolo tulee taval
lisimmin sekä asianosaisten että Suomen viran
omaisten tietoon silloin, kun kotipaikkaperiaatet
ta soveltaneessa valtiossa asuva Suomen kansalai

. nen hakee passia asianomaisessa maassa olevalta 
Suomen edustustolta. Esimerkiksi Ruotsissa ole
van Suomen suurlähetystön mukaan tällaisia ta
pauksia on tullut esiin useita satoja. 

Kansalaisuusperiaatteen soveltaminen silloin, 
kun vieraan valtion kansalaisen sukunimi tulee 
Suomessa harkittavaksi, ei yleensä liene aiheutta
nut väestökirjanpidossa ongelmia. Tämä johtuu 
siitä, että vieraan valtion kansalaisen esittämää 
ulkomaanpassia on käytännössä pidetty riittävänä 
selvityksenä asianomaisen henkilön virallisesta su
kunimestä. Sen sijaan jossain määrin vaikeuksia 
saattaa syntyä silloin, kun täällä tulee harkitta
vaksi kysymys vieraan valtion kansalaisen sukuni
men määräytymisestä esimerkiksi ulkomaalaisen 
mennessä täällä avioliittoon taikka harkittaessa 
täällä syntyneen ulkomaalaisen lapsen sukuni
meä. Ongelmana saattaa tällöin olla erityisesti se, 
että asian ratkaiseminen edellyttää selvitystä sekä 
asianomaisen vieraan valtion aineellisesta sukuni
milainsäädännöstä että - ainakin periaatteessa 
- myös sanotun valtion kansainvälisestä yksityis
oikeudesta. Tosin myös näissä tapauksissa väes
törekisterinpitäjät voivat saada apua asianomai
sen vieraan valtion edustustolta Suomessa. 

Vaikkakin väestörekisterinpitäjällä olisi käytös
sään riittävät tiedot vieraan valtion oikeudesta, 
saattaa vieraan valtion lainsäädäntö poiketa siinä 
määrin Suomen oikeusjärjestyksestä, että väes
törekisterinpitäjä voi joutua ratkaisemaan, onko 
vieraan valtion oikeusjärjestyksen mukainen su
kunimijärjestelmä hyväksyttävä Suomessa, vai 
olisiko tämän sijasta sovellettava Suomen lakia. 
Näin on erityisesti laita silloin, kun asianomaisen 
vieraan valtion laki ei lainkaan tunne sukunimeä 
tai kun vieraan valtion oikeusjärjestyksen mukaan 
jokaisella on valta ottaa käyttöönsä mikä nimi 
tahansa taikka kun esimerkiksi vanhemmat voivat 
antaa syntyneelle lapselleen minkä sukunimen 
tahansa. 

Erityisen vaikeuden kansalaisuusperiaatteen so
veltamisessa aiheuttaa lisäksi se, että myös suku
nimeen liittyvät kansainvälisen yksityisoikeuden 
alaan kuuluvat ongelmat tulevat esiin erityisesti 
perheissä, joissa vanhemmat ovat eri valtioiden 
kansalaisia. Lisäksi uusimmassa kansalaisuuslain
säädännössä on pyrkimyksenä ollut se, että jos 
lapsen vanhemmat ovat eri valtioiden kansalaisia, 
lapselle pyritään turvaamaan oikeus kumpaisen
kin vanhemman kansalaisuuteen. Myös Suomen 
kansalaisuuslakia on äskettäin muutettu siten, 
että lapsi saa Suomen kansalaisuuden, jos jompi
kumpi vanhemmista on Suomen kansalainen 
(584/84). Tästä vuorostaan on luonnollisena seu
rauksena, että tapaukset, joissa henkilöllä on 
kahden valtion kansalaisuus, tulevat yleistymään. 
Tällöin väestörekisterinpitäjän tulee sukunimen 
määräytymistä harkitessaan ratkaista myös se, 
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minkä valtion kansalaisena ulkomaalaista on Suo
messa pidettävä. 

Selvityksen hankkiminen ulkomaan oikeuden 
sisällöstä jätetään käytännössä yleensä asianomai
selle vieraan valtion kansalaiselle. Tällaisten selvi
tysten hankkiminen voi useinkin aiheuttaa käy
tännöllisiä vaikeuksia ja kustannuksia. Toisaalta 
Suomen lain säännöksiä ei voida soveltaa vieraan 
valtion kansalaiseen, vaikka tällä olisikin pysyvä 
kotipaikka Suomessa ja vaikka hän näin itse 
haluaisikin. 

2. Esityksen tavoitteet 

2.1. Aineellisen lainsäädännön tavoitteet 

Sukunimi toimii yhdessä etunimen, syntymä
ajan, ammatin, asuinpaikan sekä vastaavien hen
kilöön liittyvien tietojen kanssa tärkeänä yksilön 
tunnistamisen välineenä. Sukunimen käyttökel
poisuus yksilötunnuksena edellyttää sukunimeltä 
suhteellisen suurta pysyvyyttä. Sukunimilainsää
dännön eräänä tavoitteena onkin pidettävä suku
nimen pysyvyyden ja sen muuttumattomuuden 
turvaamista. 

Tämä tavoite on pyritty ottamaan huomioon 
sekä lakiehdotuksen perhesuhteisiin liittyvissä 
säännöksissä että myös sukunimen muuttamista 
koskevissa yleisissä säännöksissä. Sukunimen 
muuttumattomuutta on omiaan edistämään eh
dotukseen sisältyvä periaate, jonka mukaan kum
painenkin puoliso säilyttäisi sukunimensä avio
liittoon mennessään, jos he eivät käyttäisi hyväk
seen laissa säädettyä oikeuttaan ottaa yhteinen 
sukunimi. Myös silloin, kun avioliittoon aikovat 
ottavat yhteisen sukunimen, voi se heistä, jonka 
nimi tulee muuttumaan yhteisen sukunimen ot
tamisen johdosta, turvata aikaisemman sukuni
mensä ilmoittamalla, että hän tulee yhteisen 
sukunimensä edellä käyttämään joko sitä sukuni
meä, joka hänellä viimeksi oli naimattomana 
ollessaan tai sukunimeä, joka hänellä on avioliit
toon mennessään. 

Lasten tasa-arvoisuuden periaatteen on esitystä 
valmisteltaessa katsottu vaativan, että lapsia ei 
sukunimeä koskevissa säännöksissä tule luokitella 
sen perusteella, onko lapsi syntynyt avioliitossa 
tai avioliiton ulkopuolella ja onko lapsen ja 
hänen isänsä välinen sukulaisuussuhde vahvistet
tu vai ei. Tämä tavoite toteutuu ehdotuksen 
säännöksissä, jotka koskevat lapsen sukunimen 
määräytymistä. 

Puolisoiden yhdenvertaisuuden periaate toteu
tuu lakiehdotuksen puolison sukunimeä koske
vissa säännöksissä, jois~a puolisoita ei aseteta 
sukupuolen perusteella erilaiseen asemaan. Voi
massa olevan lain säännös naisen sukunimen 
pakollisesta muuttumisesta avioliiton solmimisen 
johdosta on eräissä tapauksissa muodostunut käy
tännössä avioliiton solmimisen esteeksi, joka nyt 
pyritään poistamaan. 

Lakiehdotuksessa on lähdetty siitä, että suku
nimilainsäädäntö on myös nähtävä keinona, jon
ka avulla voidaan edistää ja suojata kansallista 
nimistökulttuuriamme. Tämän vuoksi on lakieh
dotuksessa esitetty perustettavaksi entytnen 
asiantuntijaviranomainen, nimilautakunta, jonka 
tehtävänä on muun muassa antaa lausuntoja 
sukunimen muuttamista koskevissa asioissa. 

Nimilautakunnan on tarkoitus toimia yhteis
työssä Suomalaisuuden Liiton sekä Svenska Litte
ratursällskapets Språkvetenskapliga Kommitten 
kanssa. Nimilautakuntaa koskevat tarkemmat 
säännökset tullaan antamaan asetuksella, minkä 
lisäksi oikeusministeriö tulee antamaan lautakun
nalle yksityiskohtaisemmat ohjeet. 

Lainsäädännön suunnitteluun liittyvänä ehdo
tuksen tavoitteena on vihdoin mainittava pyrki
mys sukunimeä koskevien säännösten keskittämi
seen ja yksinkertaistamiseen. Nykyiset, osaksi 
sukunimestä annettuun lakiin, osaksi perheoi
keudelliseen lainsäädäntöön sijoitetut sukunimeä 
koskevat säännökset on ehdotuksessa koottu yh
teen lakiin, joka on rakenteeltaan pyritty teke
mään mahdollisimman selväpiitteiseksi. 

2.2. Kansainvälisen yksityisoikeuden alaan 
kuuluvan lainsäädännön tavoitteet 

Sukunimeä koskevien kansainvälisluontoisten 
kysymysten sääntely on erittäin vaikeata, erityi
sesti jos tavoitteeksi a.Setetaan se, että lainsäädän
nön pitäisi säännellä tyhjentävästi sekä sovelletta
vaa lakia, viranomaisten toimivaltaa että ulko
maalaisten päätösten tunnustamista koskevat ky
symykset. Vaikeuksia aiheuttavat paitsi aineelli
sessa sukunimeä koskevassa lainsäädännössä ole
vat eroavuudet eri valtioiden välillä, erityisesti se, 
että eräät valtiot noudattavat kansainvälisessä 
yksityisoikeudessaan myös sukunimen osalta hn
salaisuusperiaatetta, toiset taas kotipaikkaperiaa
tetta. 

Pohjoismaisen lainsäädännön yhtenäistämisen 
kannalta on erityinen merkitys sillä seikalla, että 
sekä Norja että Tanska ovat jo vanhastaan nou-
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dattaneet kotipaikkaperiaatetta, jonka myös 
Ruotsi on omaksunut vuoden 1983 alusta lukien. 
Sen sijaan Suomi on noudattanut yksinomaan 
kansalaisuusperiaatetta. Kuten edellä on todettu, 
nämä eroavuudet aiheuttavat pohjoismaiden väli
sissä suhteissa, erityisesti Suomen viranomaisten 
ja Suomen kansalaisten osalta, huomattavia vai
keuksia. 

Tämän vuoksi uudistuksen erääksi tavoitteeksi 
onkin asetettu se, että näiden pohjoismaiden 
välillä voitaisiin sukunimeä koskevien kansainvä
lisluontoisten kysymysten osalta päästä mahdolli
simman yhdenmukaisiin ratkaisuihin. 

Tämän lisäksi on lakiehdotuksessa tähdätty 
siihen, että henkilöllä olisi sama sukunimi siitä 
riippumatta, missä valtiossa kysymys asianomai
sen henkilön sukunimestä tulee harkittavaksi. 
Edellä tarkastelluissa pohjoismaisissa suhteissa tä
mä sukunimen kansainvälisen pätevyyden tavoite 
voidaan saavuttaa asettamalla edellä sanotun mu
kaisesti kotipaikkaperiaate ensisijaiseen asemaan. 
Silmälläpitäen muita valtioita kuin edellä mainit
tuja pohjoismaita tämän tavoitteen saavuttami
nen on jo olennaisesti vaikeampaa. Tämä johtuu 
siitä, että sukunimeä koskevat kansainvälisen yk
sityisoikeuden alaan kuuluvat säännökset eroavat 
eri valtioissa olennaisesti toisistaan. Vaikeuksia 
aiheutuu erityisesti siitä, että kotipaikkaperiaate, 
jonka omaksuminen on välttämätöntä pohjois
maisen yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi, on 
voimassa vain joissakin valtioissa, kun taas varsin
kin Keski-Euroopan valtiot yleensä noudattavat 
kansalaisuusperiaatetta, joskin tietyssä määrin ko
tipaikkaperiaatteella täydennettynä. Tämän 
vuoksi eräänä keskeisenä tavoitteena lakiehdotuk
sessa onkin kotipaikkaperiaatteen ja kansalaisuus
periaatteen yhteensovittaminen sillä tavoin, että 
sukunimelle voitaisiin turvata riittävä kansainvä
linen pätevyys. 

Yksilön sukunimen eräänä tehtävänä on toi
mia yksilöimitunnuksena erityisesti siinä yhtei
sössä, johon asianomaisella nimen kantajalla on 
tosiasiallisesti läheisimmät siteet. Tämän johdos
ta henkilöllä, jolla on hänelle läheisimmän yhtei
sön kannalta vierasperäinen sukunimi, saattaa 
useasti olla tarvetta pyrkiä mukautumaan yhtei
sössä vallitsevaan nimijärjestelmään. Toisaalta su
kunimi toimii myös henkilön alkuperän ja kan
sallisen identiteetin tunnuksena, minkä johdosta 
nimen kantaja saattaa kokea tärkeäksi ja arvok
kaaksi säilyttää vierasta alkuperää oleva nimensä 
alkuperäisessä muodossaan, vaikka sukunimi 

poikkeaisikin olennaisesti lähiyhteisön nimijärjes
telmästä. Näiden seikkojen johdosta ehdotukses
sa on pyritty siihen, että nimeä koskevia kansain
välisluontoisia kysymyksiä säänneltäessä voitaisiin 
yksilön omat toivomukset sukunimensä käytöstä 
ottaa riittävästi huomioon, jopa siten, että tämä 
tavoite voisi eräissä tapauksissa syrjäyttää vaati
muksen nimen mahdollisimman suuresta kan
sainvälisestä pätevyydestä. Edellä sanottu näkö
kohta on ehdotuksessa pyritty ottamaan huo
mioon erityisesti Suomen omien kansalaisten 
osalta sillä tavoin, että myös ne Suomen kansalai
set, joiden kotipaikka on vieraassa valtiossa, voisi
vat näin halutessaan säilyä Suomen lain alaisina, 
kun kysymys heidän sukunimestään tulee Suo
men viranomaisten harkittavaksi. 

Lopuksi eräänä lakiehdotuksen tavoitteena on 
viranomaisten, erityisesti väestörekisterinpitäjien, 
työn helpottaminen. Tätä tavoitetta palvelee 
luonnollisesti jo se, että kansainvälisluontoiset 
sukunimeä koskevat kysymykset säännellään kir
joitetun lain säännöksin. Lisäksi tarkoituksena 
on, että lain soveltamisesta, erityisesti väestöre
kisterinpitäjien tutkimisvelvollisuuden laajuudes
ta annettaisiin yksityiskohtaiset ja käytännön vaa
timuksia vastaavat ohjeet asetuksella. Väestöre
kisterinpitäjien toimintaa tulee osaltaan helpotta
maan myös se, että lakiehdotuksen mukaan väes
törekisterinpitäjät voisivat nykyistä laajemmin so
veltaa sukunimikysymyksen arvioimiseen yksin
omaan Suomen lakia, tarvitsematta siis hankkia 
selvitystä vieraan valtion lain sisällöstä. 

3. Esityksen valmistelu 

3.1. Valmisteluvaiheet 

Sukunimeä koskevan lainsäädännön valmistelu 
on tapahtunut oikeusministeriössä. Vuonna 1972 
oikeusministeriö päätti antaa sukunimeä koske
vien säännösten uudistamisen tehtävään määrä
tyn erityisen asiantuntijan tehtäväksi. Asiantunti
jan tuli laatia ehdotus uudeksi sukunimilaiksi 
toimeksiannossa esitettyjen näkökohtien pohjal
ta. 

Asiantuntijan ehdotuksen valmistuttua oikeus
ministeriö päätti 3 päivänä tammikuuta 1973 
asettaa työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia 
ehdotus hallituksen esitykseksi sukunimeä koske
van lainsäädännön uudistamisesta. Ehdotus oli 
laadittava aikaisemmin valmistuneen erityisen 
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asiantuntijan laatiman ehdotuksen pohjalta. Työ
ryhmä laati luonnoksen uudeksi sukunimilaiksi, 
josta pyydettiin lausunnot eräiltä viranomaisilta 
sekä järjestöiltä. Lausuntojen hankkimisen jäl
keen työryhmä laati ehdotuksen hallituksen esi
rykseksi sukunimeä koskevan lainsäädännön uu
distamisesta, joka valmistui 7 päivänä kesäkuuta 
1973 (Oikeusministeriön lainsäädäntöosaston jul
kaisu 6/1973 ). Esitysehdotusta laadittaessa otet
tiin huomioon ne kannanotot, joita viranomaiset 
sekä järjestöt olivat esittäneet aikaisemmin val
mistuneesta luonnoksesta. 

Esitysehdotuksen pohjalta hallitus antoi 29 
päivänä lokakuuta 1981 Eduskunnalle esityksen 
sukunimilainsäädännöksi (HE n:o 198/1981 
vp. ). Esityksen eduskuntakäsittelyssä lakivalio
kunta antoi 25 päivänä marraskuuta 1982 mietin
tönsä esityksen johdosta (1982 vp. - LaVM n:o 
10) ja suuri valiokunta 25 päivänä tammikuuta 
1983 (1982 vp. - SuVM n:o 271). Eduskuntakä
sittelyn aikana hallitus peruutti esityksen 4 päivä
nä helmikuuta 1983. 

Tämä esitys on valmisteltu oikeusministeriössä 
Eduskunnalle vuonna 1981 annetun hallituksen 
esityksen pohjalta. Esitystä valmisteltaessa on 
kuitenkin otettu huomioon Eduskunnan lakiva
liokunnan ja suuren valiokunnan aikaisemmin 
annetun esityksen johdosta antamat mietinnöt, 
joiden pohjalta tähän esitykseen on tehty eräitä 
muutoksia ja tarkistuksia. Lisäksi tähän esityk
seen on otettu kansainvälisen yksityisoikeuden 
alaan kuuluvat säännösehdotukset sovellettavasta 
laista, Suomen viranomaisten toimivallasta sekä 
vieraassa valtiossa annetun päätöksen tunnusta
misesta sukunimeä koskevassa asiassa, joita ei 
ollut otettu aikaisempaan hallituksen esitykseen. 
Sanotun hallituksen esityksen eduskuntakäsitte
lyssä lakivaliokunta korosti näiden säännösten 
merkitystä sekä kiirehti hallituksen esityksen an
tamista näiltä osin. 

3.2. Pohjoismaiset neuvottelut 

Sukunimilainsäädännön uudistamiseen liitty
viä kysymyksiä on käsitelty yhteispohjoismaisissa 
neuvotteluissa, joihin ovat osallistuneet Suomen, 
Norjan, Ruotsin ja Tanskan edustajat. Neuvotte
luja on pidetty Tukholmassa 7 päivänä kesäkuuta 
1974, 2 päivänä huhtikuuta 1976 sekä 9 päivänä 
kesäkuuta 1977 ja 23 päivänä lokakuuta 1979 
sekä viimeksi Kööpenhaminassa 10 päivänä mar
raskuuta 1980. 

Esillä oleva hallituksen esitys perustuu niihin 
pääperiaatteisiin, joiden pohjalta edellä sanotuis
sa neuvotteluissa katsottiin mahdolliseksi päästä 
yhdenmukaiseen lainsäädäntöön eri pohjoismais
sa. 

Sukunimeä koskevan aineellisen lainsäädännön 
ohella on yhteispohjoismaisissa neuvotteluissa kä
sitelty myös sukunimeen liittyviä kansainvälisen 
yksityisoikeuden alaan kuuluvia kysymyksiä. Esil
lä ovat olleet muun muassa kysymykset, jotka 
koskevat sukunimiasioita käsittelevien viran
omaisten kansainvälistä toimivaltaa, sukunimeen 
sovellettavaa lakia sekä kysymyksiä ulkomaisen 
viranomaisen sukunimestä antaman päätöksen 
tunnustamisesta. Tältä osin neuvotteluissa on 
erityisesti pidetty tavoitteena sitä, että pohjois
maisen nimiviranomaisen antamaa päätöstä tulisi 
pitää pätevänä jokaisessa muussa pohjoismaassa. 

Edellä mainittujen yhteispohjoismaisten neu
vottelujen lisäksi kansainvälisen yksityisoikeuden 
alaan kuuluvista kysymyksistä on erikseen neuvo
teltu Suomen ja Ruotsin asianomaisten virka
miesten kesken Tukholmassa 7 päivänä joulu
kuuta 1981 ja 20 päivänä lokakuuta 1982. 

3.3. Lausunnonantajat 

Oikeusministeriön asettaman työryhmän laati
masta luonnoksesta uudeksi sukunimilaiksi pyy
dettiin lausunnot sisäasiainministeriöltä, väes
törekisterikeskukselta, kirkkohallitukselta, pa
tentti- ja rekisterihallirukselta, sosiaalihallituksel
ta, Uudenmaan lääninhallitukselta, Turun ja 
Porin lääninhallitukselta, Länsstyrelsen i landska
pet Åland'ilta, Hämeen lääninhallitukselta, Ky
men lääninhallitukselta, Mikkelin lääninhallituk
selta, Kuopion lääninhallitukselta, Pohjois-Karja
lan lääninhallitukselta, Vaasan lääninhallituksel
ta, Keski-Suomen lääninhallitukselta, Oulun lää
ninhallitukselta, Lapin lääninhallitukselta, tasa
arvoasiain neuvottelukunnalta, Sosialidemokraat
tisten Naisten Keskusliitolta, Suomen Naisten 
Demokraattinen Liitto ry:ltä, Keskustapuolueen 
Naiset ry:ltä, Kokoomuksen Naisten Liitto ry:ltä, 
Svenska Kvinnoförbundet'ilta, Liberaalisen Kan
sanpuolueen Naiset ry:ltä, Yksinhuoltajat ry:ltä, 
Suomalaisuuden Liitto ry:ltä, Suomen Sukututki
musseuralta ja Svenska Litteratursällskapet i Fin
land nimiseltä yhdistykseltä. 

Kansainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluvia 
säännöksiä valmisteltaessa on asiantuntijana 
kuultu Helsingin yliopiston yleisen oikeustieteen 
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ja kansainvälisen yksityisoikeuden professoria 
Heikki Jokelaa. 

3.4. Esityksen suhde aikaisempien ehdotusten 
pääiinjoihin 

Hallituksen esitys sukunimilaiksi eroaa vuonna 
1973 laaditusta ehdotuksesta (6/1973) erityisesti 
niiden säännösten osalta, jotka koskevat lapsen ja 
puolison sukunimen määräytymistä. 

Työryhmän laatiman ehdotuksen mukaan lapsi 
olisi saanut syntyessään äitinsä sukunimen. Tämä 
pääsääntö olisi koskenut sekä avioliitossa että 
avioliiton ulkopuolella syntyneitä lapsia. Lapsen 
syntyessään saama sukunimi olisi kuitenkin voitu 
muuttaa myöhemmin isän sukunimeksi tekemäl
lä siitä ilmoitus väestörekisterinpitäjälle. Halli
tuksen esityksen mukaan tulisi lapsi pääsääntöi
sesti saamaan vanhempiensa sukunimen, jos heil
lä on yhteinen sukunimi. Jos vanhemmilla ei ole 
yhteistä sukunimeä, tulisi lapsen sukunimi mää
räytymään vanhempien tekemän valinnan mu
kaisesti. Viimesijaisena sääntönä tulisi hallituksen 
esityksen mukaan olemaan se, että lapsi saisi 
äidin sukunimen. 

Työryhmän laatiman ehdotuksen mukaan puo
lisot säilyttäisivät avioliiton solmimisen jälkeen 
pääsääntöisesti aikaisemman sukunimensä. Halli
tuksen esitykseen ei ole sisällytetty vastaavaa 
ensisijaista pääsääntöä, vaan lakiehdotuksen mu
kaan puolisoille annetaan valta avioliittoa solmit
taessa valita, haluavatko he ottaa yhteisen suku
nimen vai säilyttää aikaisemman nimensä. Työ
ryhmän ehdotukseen sisältynyt pääsääntö, jonka 
mukaan puolisot säilyttävät avioliittoon mennes
sään aikaisemman sukunimensä, on otettu la
kiehdotukseen valintavapauden periaatetta täy
dentäväksi oikeusohjeeksi, joka tulee sovelletta
vaksi toissijaisesti silloin, kun puolisot eivät valit
se yhteistä sukunimeä. Nämä puolison sukuni
meä koskevat oikeusohjeet vastaavat siten raken
teeltaan lapsen sukunimeä koskevia säännöksiä, 
joissa vanhempien oikeus valita lapsen sukunimi 
on samoin ilmaistu ensisijaisena pääsääntönä sil
loin, kun vanhemmilla ei lapsen syntyessä ole 
yhteistä sukunimeä. 

Kuten edellä on todettu, tämä hallituksen 
esitys poikkeaa eräissä kohdin myös aikaisemmin 
Eduskunnalle annettuun hallituksen esitykseen 
(HE n:o 198/1981 vp.) sisältyneen lakiehdotuk
sen säännöksistä sen johdosta, että esitystä val
misteltaessa on otettu huomioon lakivaliokunnan 
(1982 vp. - LaVM n:o 10) ja suuren valiokun-

nan (1982 vp. - SuVM n:o 271) aikaisemman 
hallituksen esityksen johdosta antamat mietin
nöt. Hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdo
tuksen säännökset (HE) vastaavat asiallisesti laki
valiokunnan (La VM) ja suuren valiokunnan 
(SuVM) tekemiä säännösehdotuksia seuraavasti: 
HE 2 § 1 mom.- LaVM 5 § 1 mom.; HE 2 § 2 
mom.- LaVM 5 § 2 mom.; HE 2 § 3 mom.
SuVM 5 § 3 mom. (LaVM 5 § 4 mom.); HE 2 § 5 
mom.- LaVM 5 § 3 mom.; HE 3 §- LaVM 6 
§;HE 4 §- LaVM 7 §;HE 5 §- LaVM 8 §; 
HE 6 §- LaVM 9 §;HE 7 § 1 mom.- LaVM 2 
§ 1 ja 2 mom.; HE 7 § 2 mom. - La VM 2 § 3 
mom.; HE 7 § 3 mom. - SuVM 2 § 3 mom.; 
HE 8 §- LaVM 3 §;HE 9 § 1 mom.- LaVM 4 
§ 1 mom.; HE 9 § 3 mom. - La VM 4 § 2 mom. 

Lisäksi aikaisempaan hallituksen esitykseen ei 
sisältynyt tähän esitykseen otettuja kansainvälisen 
yksityisoikeuden alaan kuuluvia säännöksiä. 

4. Sukunimeä koskeva aineellinen 
lainsäädäntö, sen kehitys Poh
joismaissa ja eräissä muissa 
valtioissa sekä kansainväliset 
sopimukset 

4.1. Muut pohjoismaat 

Nimilainsäädännön uudistustyö on ollut käyn
nissä Ruotsissa ja Norjassa sekä Tanskassa. Ruot
sissa asetettiin vuonna 1972 komitea tarkista
maan nimilainsäädäntöä. Komitean tuli toimek
siantonsa mukaan erityisesti selvittää kysymyksiä, 
jotka koskevat puolisoiden sukunimen määräyty
mistä sekä lasten sukunimen määräytymistä. Tä
män ohessa komitean tehtäväksi annettiin selvit
tää nimilainsäädäntöön liittyviä kansainvälisyksi
tyisoikeudellisia kysymyksiä. Komitean mietintö 
annettiin 27 päivänä huhtikuuta 1979. Komitean 
mietinnön pohjalta annettiin valtiopäiville vuon
na 1982 kaksi hallituksen esitystä, joiden pohjal
ta säädetty nimilaki tuli voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1983. 

Norjassa asetettiin vuonna 1974 työryhmä tar
kistamaan nimilainsäädäntöä. Työryhmän ehdo
tus valmistui vuonna 1976. Norjan sukunimeä 
koskevien säännösten muuttamista koskeva esitys 
annettiin Suurkäräjien käsiteltäväksi 16 päivänä 
maaliskuuta 1979 ja lakiehdotus hyväksyttiin pie
nehköin muutoksin 8 päivänä kesäkuuta 1979. 
Säännökset tulivat voimaan 1 päivänä helmikuu
ta 1980. 
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Tanskassa nimilainsäädännön uudistaminen 
aloitettiin keväällä 1980 ja ehdotus uudeksi laiksi 
henkilönimistä valmistui 18 päivänä syyskuuta 
1980. Uusi laki on annettu 29 päivänä huhtikuu
ta 1981 ja se tuli voimaan 1 päivänä huhtikuuta 
1982. 

Norjan ja Tanskan sekä Ruotsin uudet lait ovat 
puolisoiden ja lapsen sukunimen määräytymistä 
koskevien säännösten osalta yhdenmukaiset. 
Säännökset perustuvat ennen muuta miehen ja 
naisen yhdenvertaisuuden samoin kuin avioliitos
sa ja avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten 
yhdenvertaisuuden periaatteille. Puolisoilla on 
oikeus halutessaan valita yhteinen sukunimi ja 
yhteiseksi nimeksi voidaan valita se sukunimi, 
joka jommallakummalla oli naimattomana olles
saan. Elleivät puolisot halua valita yhteistä suku
nimeä, he säilyttävät aikaisemmat sukunimensä. 
Norjan lain mukaan puolisoiden on aina ilmoi
tettava nimestään vihkijälle, sekä silloin, kun he 
valitsevat yhteisen sukunimen että myös silloin, 
kun he päättävät säilyttää aikaisemmat sukuni
mensä. Sen sijaan Ruotsin ja Tanskan lain mu
kaan puolisot ilmoittavat vihkijälle ainoastaan 
siitä, että he ottavat yhteisen sukunimen. 

Lapsen sukunimi on Norjassa, Tanskassa ja 
Ruotsissa säännelty siten, että jos vanhemmilla 
on yhteinen sukunimi, lapsi saa vanhempien 
yhteisen sukunimen. Siinä tapauksessa, että van
hemmilla ei ole yhteistä sukunimeä, vanhemmat 
voivat valita lapselle jommankumman sukuni-

, men. Valinnasta on ilmoitettava rekisterinpitäjäl
le määräajan kuluessa lapsen syntymästä. Jos 
lapselle valitusta sukunimestä ei ole tässä määrä
ajassa ilmoitettu rekisterinpitäjälle, lapsi saa äi
din sukunimen. 

4.2. Puolison sukunimen määräytyminen 
eräissä muissa valtioissa 

Suomen lisäksi on myös Kyproksen, Liechten
steinin, Sveitsin ja Turkin oikeudessa asetettu 
naiselle velvoite avioliittoon mentyään käyttää 
miehensä sukunimeä. Sen sijaan nainen säilyttää 
tai halutessaan voi säilyttää avioliittoon mennes
sään oman sukunimensä Alankomaissa, Alba
niassa, Belgiassa, Bulgariassa, Espanjassa, Ju
goslaviassa, Kreikassa, Luxemburgissa, Neuvosto
liitossa, Portugalissa, Puolassa, Ranskassa, Roma
niassa, TSekkoslovakiassa ja Unkarissa. 

Itävallassa, Saksan demokraattisessa tasavallassa 
sekä Saksan Iiittotasavallassa voimassa olevan 
lainsäädännön mukaan puolisoilla tulee olla yh-

teinen sukunimi, mutta he voivat valita yhteisek
si nimeksi naisen tai miehen sukunimen. Yhdis
tyneessä kuningaskunnassa ja Yhdysvalloissa ei 
vuorostaan ole lainkaan varsinaista sukunimeä 
koskevaa lainsäädäntöä. 

4.3. Kansainväliset sopimukset 

Yhdistyneiden Kansakuntien 34. yleiskokouk
sen 18 päivänä joulukuuta 1979 hyväksymän 
kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koske
van yleissopimuksen mukaan sopimusvaltioiden 
tulee ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin 
poistaakseen naisten syrjinnän kaikissa avioliit
toon ja perhesuhteisiin liittyvissä asioissa ja erityi
sesti turvata miesten ja naisten tasa-arvon pohjal
ta samat henkilökohtaiset oikeudet aviopuolisoi
na. Näihin oikeuksiin luetaan mukaan nimen
omaisesti mainiten muun muassa oikeus valita 
sukunimi, ammatti ja työpaikka (16 artiklan 1 
kappaleen g kohta). 

Suomen puolesta yleissopimus on allekirjoitet
tu Kööpenhaminassa 17 päivänä heinäkuuta 
1980. Yleissopimuksen määräykset on otettu 
huomioon hallituksen esityksen valmistelussa ja 
hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus vastaa 
yleissopimuksen asettamia vaatimuksia. 

5. Sukunimen sääntely kansainvä
lisessä yksityisoikeudessa ja 
sen kehitys Pohjoismaissa ja 
eräissä muissa valtioissa 

5.1. Muut pohjoismaat 

Ruotsi. Samoin kuin Suomessakin, on myös 
Ruotsissa ollut 1 päivään tammikuuta 1983 saak
ka lähtökohtaisesti vallitsevana kansalaisuusperi
aate. Sen mukaan kysymyksiä, jotka koskevat 
sukunimen määräytymistä välittömästi lain nojal
la taikka ilmoituksen perusteella ilman viran
omaisen antamaa päätöstä, oli ensi sijassa arvioi
tava sen valtion lain mukaan, jonka kansalainen 
henkilö oli nimen saamisen tai nimen muutoksen 
perusteen syntyessä. Kuitenkin käytännössä on 
Ruotsissa kansalaisuusperiaatteen ohella myös 
varsin laajalti sovellettu kotipaikkaperiaatetta. 

Myös viranomaisen toimivallan osalta oli en
nen 1.1.1983 tapahtunutta lainmuutosta Ruotsis
sa kansalaisuusperiaatteella vallitseva asema. Pää
sääntöisesti Ruotsin viranomaisilla oli toimivalta 
käsitellä ainoastaan Ruotsin kansalaisten sukuni-
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meä koskevia asioita. Tästä pääsäännöstä oli kui
tenkin eräitä poikkeuksia. Sukunimen muutta
mista koskevassa asiassa oli Ruotsin nimiviran
omaisella toimivalta käsitellä Ruotsin lakia sovel
taen vieraan valtion kansalaisen sukunimen 
muuttamista koskeva asia, jos ulkomaalainen oli 
avioliitossa Ruotsin kansalaisen kanssa taikka jos 
ulkomaalainen pysyvästi oleskeli Ruotsissa ja su
kunimen muuttamiseen oli aihetta. Oikeuskäy
tännössä oli lisäksi omaksuttu tulkinta, että 
Ruotsin tuomioistuimella oli - Ruotsin lakia 
soveltaen - myös valta antaa Ruotsin lain edel
lyttämä tuomioistuimen suostumus aviolapsen 
nimen muuttamisesta lapsen äidin sukunimeksi 
sekä suostumus ottolapsen sukunimen muutta
misesta, vaikka kysymyksessä oli lapsi, joka oli 
vieraan valtion kansalainen, jos lapsella oli Ruot
sissa pysyvä kotipaikka. 

Vuoden 1983 alusta Ruotsissa voimaan tulleen 
nimilain mukaan nimilain aineellisia säännöksiä 
sovelletaan Tanskan, Suomen, Islannin ja Norjan 
kansalaisiin, joilla on kotipaikka Ruotsissa ja 
Ruotsin viranomaisilla on myös toimivalta heidän 
sukunimensä muuttamista koskevassa asiassa. Tä
män lisäksi myös muiden kuin edellä mainittujen 
valtioiden kansalaiset, joilla on kotipaikka Ruot
sissa, voivat saada, muuttaa ja säilyttää sukuni
mensä Ruotsin nimilain mukaisesti. 

Ruotsin nimilain säännöksiä ei sovelleta Ruot
sin kansalaisiin, joilla on kotipaikka Tanskassa, 
Suomessa, Islannissa tai Norjassa. Kuitenkin lain 
voimaantulosäännösten mukaan säännös siitä, et
tä Ruotsin lakia ei sovelleta Ruotsin kansalaisiin, 
joilla on kotipaikka Suomessa, tulee voimaan 
vasta hallituksen myöhemmin määräämänä ajan
kohtana. Tämä Suomen osalta tehty poikkeus 
johtuu niistä eroista, joita on olemassa yhtäältä 
Suomen ja toisaalta Ruotsin aineellisen nimilain
säädännön välillä. Ennen kaikkea poikkeuksen 
perusteena on ollut se, että Suomen voimassaole
van oikeuden mukaan nainen saa avioliittoon 
mennessään miehensä sukunimen. Toistaiseksi 
Ruotsissa sovelletaan siten edelleen kansalaisuus
periaatetta Ruotsin kansalaisiin, joilla on Suo
messa kotipaikka. 

Norja ja Tanska. Sekä Norja että Tanska ovat 
sen sijaan jo vanhastaan noudattaneet sukunimeä 
koskevissa kansainvälisluontoisissa kysymyksissä 
kotipaikkaperiaatetta. Tämän mukaisesti Norjan 
ja Tanskan sukunimeä koskevaa lainsäädäntöä 
sovelletaan ainoastaan henkilöihin, joilla on koti
paikka asianomaisessa maassa siitä riippumatta, 
minkä valtion kansalaisesta on kysymys. Henki
löihin nähden, joilla on kotipaikka vieraassa 

valtiossa sovelletaan taas vastaavasti asianomaisen 
kotipaikkavaltion sukunimeä koskevaa lainsää
däntöä, myös silloin kun kysymys on oman maan 
kansalaisesta. 

Kotipaikkaperiaatetta noudatetaan vastaavasti 
myös asioissa, jotka koskevat sukunimen muutta
mista viranomaisen päätöksellä. Sekä Norjassa 
että Tanskassa asianomaisen viranomaisen toimi
valta edellyttää sitä, että sukunimen muuttamista 
hakevalla henkilöllä on sanotussa maassa koti
paikka ja asiaa ratkaistaessa viranomainen sovel
taa luonnollisesti omaa lakiaan. Tästä yleistoimi
valtaa koskevasta pääsäännöstä on kuitenkin poi
kettu omien kansalaisten osalta silloin, kun hen
kilön kotipaikan valtion viranomaisella ei ole 
toimivaltaa käsitellä nimen muuttamista koske
vaa asiaa. Siten esimerkiksi Tanskan kansalainen, 
jolla on kotipaikka Suomessa, voi saada sukuni
mensä muutetuksi Tanskan viranomaisen päätök
sellä, koska Suomessa viranomaisten (lääninhalli
tus) toimivalta rajoittuu vain Suomen omiin 
kansalaisiin. 

Islanti. Pohjoismaista on Islanti omaksunut 
vuonna 1925 omaperäisen järjestelmän, joka ei 
lainkaan tunne varsinaisia sukunimiä, vaan aino
astaan isän etunimestä johdetut ns. isännimet 
(patronymikon). Ennen vuotta 1925 käytössä ol
leet sukunimet säilyvät kuitenkin edelleen ja ne 
voivat myös siirtyä seuraavalle sukupolvelle sekä 
aviopuolisoille. Sukunimeä vailla oleva henkilö ei 
sen sijaan voi isännimensä sijasta tai ohella ottaa 
virallisesti itselleen varsinaista sukunimeä. Käy
tettävissä olevien tietojen mukaan Islannin järjes
telmää sovellettaessa noudatetaan kansalaisuus
periaatetta. 

5.2. Muut valtiot 

Sukunimeä koskevien kansainvälisluontoisten 
kysymysten sääntely pohjoismaiden ulkopuolella 
on varsin epäyhtenäistä. Tämä johtuu osaksi jo 
siitä, että varsin useassa valtiossa ei lainkaan edes 
tunneta sukunimeä koskevia kirjoitetun lain 
sääntöjä. Eräissä valtioissa, joissa sukunimet ovat 
vakiintuneesti käytössä, oikeusjärjestyksen alku
peräisenä lähtökohtana on ollut käsitys, että 
sukunimet ja sukunimen käyttäminen ja muutta
minen eivät ole lainkaan oikeudellisia kysymyk
siä, vaan lainsäädännön ulkopuolelle jääviä, ta
van ja tosiasiallisen käytännön sääntelemiä ilmi
öitä. Näissä maissa, joihin teollistuneista maista 
kuuluvat muun muassa Yhdistynyt kuningaskun
ta sekä Yhdysvallat, lähtökohtana on ollut peri-
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aate, jonka mukaan jokaisella kansalaisella on 
vapaus itse valita sukunimensä ja muuttaa ni
mensä milloin tahansa, vain ottamalla nimi tosi
asiallisesti käyttöön. On kuitenkin korostettava, 
että varsinkin Yhdysvalloissa tätä lähtökohtaista 
nimen valinnan vapautta saattaa rajoittaa eräissä 
osavaltioissa voimassa oleva lainsäädäntö, jonka 
mukaan nimen muuttamisen tulee tapahtua tuo
mioistuimen päätöksellä, jotta uusi sukunimi 
voitaisiin virallisesti rekisteröidä ja tunnustaa pä
teväksi. 

Myös niissä valtioissa, joissa sukunimi on oi
keudellisesti säännelty, on eri valtioiden välillä 
merkittäviä erityispiirteitä varsinkin kysymyksissä, 
jotka koskevat sukunimen saamista tai muutta
mista perhesuhteiden perusteella. Siten naisen 
sukunimi, joka on saatu syntymän tai avioliiton 
perusteella, saattaa olla eri suku- tai sijamuodossa 
kuin miehen nimi. Tämän lisäksi on olemassa 
järjestelmiä, joissa lapsen isältään saaman varsi
naisen sukunimen eteen taikka tämän jälkeen 
liitetään myös äidin sukunimi, joka ei kuiten
kaan sukunimen tavoin siirry tällaisen ''välini
men" kantajan jälkeläisille. Tavallista on myös 
se, että nainen avioliittoon mennessään saa tai 
voi saada kaksiosaisen nimen, joka muodostuu 
hänen omasta ja hänen miehensä nimestä. Täl
löin saattaa lisäksi olla joko niin, että ainoastaan 
mieheltä saatua sukunimeä käsitellään varsinaise
na sukunimenä tai niin, että varsinainen sukuni
mi on ainoastaan naisen alkuperäinen sukunimi. 

Sukunimen määräytymistä tai muuttamista 
koskevat järjestelmät voivat eri valtioissa poiketa 
toisistaan joko siten, että joissakin valtioissa van
hastaan tunnetut järjestelmät, esimerkiksi lasten 
kaksoisnimet, ovat täysin tuntemattomia toisissa 
valtioissa tai siten, että valtiot ovat eräissä yksi
tyiskohdissa omaksuneet toisiinsa verrattuna täy
sin vastakkaisia järjestelmiä (esimerkiksi naisen 
sukunimi avioliittoa solmittaessa). Tämän vuoksi 
kysymyksellä, minkä valtion lakia sukunimeen on 
sovellettava, saattaa lopputuloksen kannalta olla 
olennainen merkitys. Ulkomaan lain soveltami
nen saattaa nimijärjestelmien välillä vallitsevien 
olennaisten erojen vuoksi myös johtaa yksittäista
pauksessa tulokseen, joka poikkeaa olennaisesti 
sen valtion omasta, vakiintuneisiin perinteisiin 
nojaavasta nimijärjestelmästä, missä nimikysymys 
tulee harkittavaksi. 

Edellä sanotun lisäksi sukunimeä koskevien 
kansainvälisluontoisten kysymysten sääntelyä on 
vaikeuttanut se, että sekä sukunimeä koskeva 
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~neellinen lainsäädäntö että kansainvälisen yksi
tyisoikeuden alaan kuuluva lainsäädäntö ovat 
useissa valtioissa muutosten kohteena. 

Niissä Keski-Euroopan valtioissa, joissa on van
hoihin perinteisiin nojautuva sukunimeä koskeva 
lainsäädäntö, on sukunimen määräytymiseen so
vellettavaa lakia koskevia kysymyksiä aikaisem
min tarkasteltu epäitsenäisenä, asianomaisen 
henkilön perheoikeudelliseen asemaan sovelletta
vaa lakia koskevan kysymyksen liitännäis- ja osa
kysymyksenä. Tällöin on lähdetty siitä, että esi
merkiksi kysymys aviolapsen sukunimestä on rat
kaistava soveltaen sen valtion lakia, jota on 
yleensäkin sovellettava lapsen ja hänen vanhem
pansa henkilökohtaisiin suhteisiin ja että vastaa
vasti esimerkiksi aviopuolison sukunimi määräy
tyy sen valtion lain mukaan, jota on sovellettava 
yleensä puolisoiden välisiin henkilökohtaisiin oi
keussuh reisiin. 

Vasta viime aikoina näyttää vallitsevaksi pääs
seen käsitys, jonka mukaan sukunimen määräyty
miseen sovellettavaa lain tulee määräytyä itse
näisten lainvalintasääntöjen pohjalta. Tällöin esi
merkiksi puolison sukunimen määräytymiseen 
sovellettava laki saattaa periaatteessa olla jonkin 
toisen valtion laki, kuin se laki, jota on sovellet
tava puolisoiden henkilökohtaisiin oikeussuhtei
siin nähden. Osoituksena tästä muuttuneesta 
peruslähtökohdasta on kansainvälisen väestörekis
terikomission (' 'Commission lnternational de 
l'Etat Civil") toimesta laadittu ja Miinchenissä 5 
päivänä syyskuuta 1980 allekirjoitettu sopimus 
suku- ja etunimiin sovellettavasta laista (Miinche
nin sopimus). Sopimuksessa on omaksuttu itse
näiset sukunimeen sovellettavaa lakia koskevat 
liittymäsäännöt. 

Sukunimeä koskevaa aineellisen lainsäädännön 
piirissä edellä kuvattua muutoksen suuntaa -
sukunimen irrottaminen henkilön perheoikeu
dellisesta asemasta - vastaa eri valtioiden uudes
sa lainsäädännössä ja uudistusehdotuksissa esiin
tyvä pyrkimys, joka tähtää siihen, että esimerkik
si lasten sukunimen määräytymistä koskevien 
uusien säännösten ei tulisi erotella lapsia näiden 
perheoikeudellisen aseman, syntyperän, perus
teella sekä että perheoikeudellisen aseman muu
toksen ei tulisi välttämättä, asianomaisten henki
löiden tahdosta ja toivomuksista riippumatta, 
saada aikaan sukunimen muuttumista. 

Kansainvälisen yksityisoikeuden alaan kuulu
vien sukunimikysymysten sääntelyssä kilpailevat 
keskenään toisaalta kansalaisuuspenaale, joka on 
perinteisesti ollut vallitsevana useimmissa Keski-
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Euroopan valtioissa, ja toisaalta kotipaikkaperiaa
te. Viimeksi mainitun periaatteen ovat Pohjois
maista omaksuneet, kuten edellä on esitetty, 
Norja ja Tanska sekä lisäksi sitä sovelletaan varsin 
laajasti myös Ruotsissa. 

Tällä hetkellä on vaikeata arvioida, missä mää
rin muilla oikeudenaloilla esiintyvä pyrkimys siir
tyä kansalaisuusperiaatteesta kotipaikkaperiaat
teeseen voi vastaisuudessa tulla vallitsevaksi myös 
sukunimen osalta. 

Edellä mainitussa Munchenin sopimuksessa on 
lähtökohdaksi tosin asetettu kansalaisuusperiaate 
(1 ja 2 aniklat). Kuitenkin kansalaisuusperiaatet
ta on lievennetty siten, että viittaus kansalaisuus
maan lakiin käsittää myös sanotun valtion lainva
lintasäännöt. Jos henkilön kansalaisuusmaa on 
siis omaksunut sukunimeen sovellettavan lain 
osalta kotipaikkaperiaatteen, on sopimuksen mu
kaan sovellettava kotipaikan lakia silloinkin, kun 
kysymys henkilön sukunimestä tulee harkittavak
si sopimusvaltiossa, joka noudattaa kansalaisuus
periaatetta. Väestörekisterinpitäjällä on myös oi
keus asiakirjaa laatiessaan soveltaa oman valtionsa 
sisäistä lakia, jos selvityksen hankkiminen vieraan 
valtion lain sisällöstä on vaikeata (5 artikla). 
Lopuksi on vielä huomattava, että sopimusvaltio 
voi tehdä myös varauman siitä, että valtio sovel
taa omaa lakiaan kaikkiin sellaisiin henkilöihin 
nähden, joilla on kotipaikka sanotun valtion 
alueella, riippumatta näiden henkilöiden kansa
laisuudesta (6 anikla). 

Munchenin sopimusta voitaneen varovaisesti 
käyttää pohjana arvioitaessa kehityksen suuntaa 
sukunimeä koskevien kansainvälisluontoisten ky
symysten sääntelyssä. Koska sopimus on allekir
joitettu vuonna 1980, ei voida pitää todennäköi
senä, että sen valmisteluun osallistuneet Keski
Euroopan valtiot, jotka ovat omaksuneet kansa
laisuusperiaatteen, tulisivat lähiaikoina kokonai
suudessaan luopumaan kansalaisuusperiaatteesta 
ja omaksumaan kotipaikkaperiaatteen. Toisaalta 
eri valtiot näyttävät pyrkivän näiden periaattei
den yhteensovittamiseen sillä tavoin, että yksityi
sellä henkilöllä, jolla on kotipaikka vieraassa 
valtiossa, ei olisi eri sukunimeä kotipaikkavaltios
saan kuin siinä valtiossa, jonka kansalainen hän 
on. Kuten edellä on todettu, kansalaisuusperiaat
teen ja kotipaikkaperiaatteen yhteensovittaminen 
on myös hallituksen esityksen eräänä tärkeänä 
tavoitteena. 

6. Esityksen organisatoriset ja 
taloudelliset vaikutukset 

6.1. Organisatoriset vaikutukset 

Esityksen mukaan sukunimeä koskevia sään
nöksiä tulisivat myös vastaisuudessa soveltamaan 
samat viranomaiset, joiden tehtäviin sukunimi
lainsäädännön soveltaminen kuuluu myös voi
massa olevan lainsäädännön mukaan. Tällaisina 
viranomaisina tulisivat kysymykseen lääninhalli
tukset ja paikalliset väestökirjanpitäjät sekä eräis
sä tapauksissa yleiset tuomioistuimet. Tämän 
ohella esityksen mukaan olisi kuitenkin perustet
tava uusi viranomainen, nimilautakunta. Lauta
kunnan tehtävänä olisi antaa lausuntoja korkeim
malle hallinto-oikeudelle sekä lääninhallituksille 
suku- ja etunimeä koskevissa asioissa, seurata 
nimiasioissa noudatettua käytäntöä ja antaa tieto
ja viranomaisille sekä tehdä oikeusministeriölle 
aloitteita ja esityksiä suku- ja etunimeä koskevan 
lainsäädännön kehittämiseksi. Nimilautakunnas
sa olisi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä 
jäsentä sekä viimeksi mainittujen henkilökohtai
set varamiehet. Lautakunnan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan tulisi olla oikeustieteen kan
didaatin tutkinnon suorittanut. Muista jäsenistä 
yhden tulisi olla perehtynyt väestökirjanpitoon, 
yhden sukututkimukseen, yhden suomen kieleen 
ja nimistöntutkimukseen sekä yhden ruotsin kie
leen ja nimistöntutkimukseen. Puheenjohtajat 
sekä jäsenet ja näiden varamiehet määräisi valtio
neuvosto enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 

Ehdotetun sukunimilain mukaan olisi läänin
hallitus aina velvollinen pyytämään nimilauta
kunnan lausunnon sukunimen muuttamisesta ja 
hakijan esittämästä uudesta sukunimestä, jollei 
hakemusta olisi siirrettävä toiselle viranomaiselle, 
jätettävä tutkittavaksi ottamatta tai heti hylättä
vä. Tämän järjestelyn erityisenä tarkoituksena on 
turvata käytännön yhdenmukaisuus sukunimen 
muuttamista koskevissa asioissa sekä antaa lää
ninhallituksen käytettäväksi riittävästi kielitie
teellistä ja nimistöntutkimuksen sekä väestökir
janpidon asiantuntemusta. 

6.2. Taloudelliset vaikutukset 

Uudistusehdotuksen toteuttaminen merkitsisi 
lääninhallitusten käsiteltävänä olevien sukuni
menmuutosasioiden lukumäärän tuntuvaa vähe-
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nemistä ja siten näiden asioiden lääninhallituksil
le aiheuttaman työmäärän kevenemistä. Läänin
hallitusten henkilökunnan määrään tällä uudis
tuksella ei sinänsä kuitenkaan liene vaikutusta, 
koska nykyisinkään eivät käsiteltävänä olevat su
kunimenmuutosasiat vaadi missään lääninhalli
tuksessa näitä asioita käsittelevien virkamiesten 
koko työpanosta. 

Oikeusministeriössä suoritetun tutkimuksen 
mukaan lääninhallituksissa oli vuonna 1976 yh
teensä 1 280 sukunimenmuutosasiaa, jotka koski
vat 1 873 henkilön sukunimen muuttamista. 
Näistä 836 tapauksessa eli noin 65 prosentissa 
sukunimenmuutoshakemuksen perusteena olivat 
perhesuhteisiin liittyvät seikat ja 360 tapauksessa 
eli 28 prosentissa muut syyt - tieto puuttuu 84 
tapauksen eli vajaan 7 prosentin osalta. Näiden 
tutkimustulosten perusteella voidaan arvioida, 
että lääninhallitusten käsiteltäväksi tulisi vastai
suudessa runsaat 400 sukunimenmuutosasiaa 
vuosittain. 

Kuten edellä jo on selostettu, perustettavaksi 
ehdotettavan nimilautakunnan tulisi muun mu
assa antaa lausuntoja korkeimmalle hallinto
oikeudelle ja lääninhallituksille suku- ja etuni
meä koskevissa asioissa. Kun otetaan huomioon 
se, että korkeimmassa hallinto-oikeudessa vuosit
tain käsitellään vain muutama nimenmuutosasia 
sekä edellä mainittu arvio lääninhallituksissa vuo
sittain käsiteltäväksi tulevista sukunimenmuutos
asioista ja muut nimilautakunnalle kuuluvaksi 
esitetyt tehtävät, voidaan otaksua, että lautakun
ta tulisi pitämään vuodessa noin 30 kokousta. Jos 
lautakunta oikeutetaan ottamaan yksi sivutoimi
nen sihteeri, muodostuisivat lautakunnan pu
heenjohtajan, jäsenten ja sihteerin kokouspalk
kiot vuodessa noin 14 000 markaksi. Sihteerin 
palkkioksi voidaan arvioida noin 5 000 markkaa 
vuodessa, joten nimilautakunnan aiheuttamat 
kustannukset valtiolle muodostuisivat sosiaalitur
vamaksuineen noin 20 000 markaksi vuodessa. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Sukunimilaki 
1 luku. Yleiset säännökset 

1 §. Sukunimivelvoite. Sukunimilainsäädän
nön tavoitteita on perinteisesti kuvattu kahden 
toisistaan poikkeavan käsitystavan avulla. Toisaal
ta sukunimeä sekä yleensäkin henkilönimiä kos
kevan lainsäädännön päätehtävänä on nähty tiet
tyjen julkisten etujen toteuttaminen. Tämän mu
kaan nimilainsäädännön on järjestettävä henkilö
nimien käyttö sillä tavoin, että jokaisella on 
riittävässä määrin erottelukykyinen nimi sekä että 
nimen muuttumattomuus on lainsäädännöllä 
turvattu. Nimilainsäädännön julkisoikeudellista 
puolta painottavan ajatustavan mukaisesti on 
velvoite omata sukunimi sekä esiintyä omalla 
sukunimellään nähty sukunimilainsäädännön pe
russääntönä. Sen sijaan henkilölle ei katsota kuu
luvan sillä tavoin suojattua oikeusasemaa sukuni
meen nähden, että olisi perusteltua puhua hen
kilölle turvatusta oikeudesta sukunimeen. 

Kuitenkin nimilainsäädännön päätehtävänä on 
toisinaan pidetty niiden etujen suojaamista ja 

toteuttamista, joita yksityisellä henkilöllä tai yk
sittäisellä suvulla on nimensä osalta valvottavana. 
Tämän mukaan katsotaan sukunimeä koskevan 
lainsäädännön takaavan yksityiselle henkilölle 
suojarun oikeuden sukunimeen. Varhaisimpien 
käsitysten mukaan on oikeus nimeen ymmärretty 
eräänlaisena omistusoikeutta muistuttavana suo
jattuna oikeutena, jonka kohteena nimi on. Myö
hemmin syntyneiden käsitystapojen mukaan ei 
henkilön oikeutta nimeensä sen sijaan enää ylei
sesti pyritä rinnastamaan varallisuusoikeudellisiin 
tai niin sanottuihin aineettorniin oikeuksiin. Tä
män sijasta nimilainsäädäntö luetaan osaksi sitä 
lainsäädännön aluetta, jonka tehtävänä on yksi
lön persoonallisuuden loukkaamattomuuden tur
vaaminen. Henkilön oikeus sukunimeensä on 
siten haluttu rinnastaa sellaisiin persoonallisuu
den turvaamiseksi säädettyihin oikeuksiin kuten 
henkilökohtaisen vapauden ja koskemattomuu
den sekä kunnian turvaan tai yksityiselämälle 
taattuun suojaan. 

Kuten yleisperusteluissa kuvatut ehdotuksen 
tavoitteet osoittavat, ei lakiehdotusta laadittaessa 
ole haluttu seurata sellaisenaan kumpaistakaan 
edellä kuvatuista käsitystavoista. Vaikka lakieh
dotuksen 1 § asettaakin jokaiseen ulottuvan su-
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kunimivelvoitteen, ei taman säännöksen avulla 
ole myöskään tarkoitettu osoittaa, että lakiehdo
tus tähtäisi yksinomaan julkisten etujen toteutta
miseen ja suojaamiseen. 

Sukunimivelvoitteen sisältönä on pykälän 1 
momentin mukaan se, että jokaisella tulee olla 
sukunimi. Tämä säännös vastaa asiallisesti suku
nimestä vuonna 1920 annetun lain 1 §:n sään
nöstä. Se asettaa jokaiselle velvoitteen huolehtia 
siitä, että hänellä on tietty virallinen sukunimi. 
Sen sijaan tämä säännös ei aseta velvoitetta 
esiintyä omalla sukunimellään. Sukunimen käyt
tämisen sääntelyn on edellytetty jäävän sukuni
milain ulkopuolisen lainsäädännön tehtäväksi, 
kuten myös tähän asti on ollut laita. 

Ehdotetun 1 momentin säännöksen sovelta
misala on kuitenkin olennaisesti laajempi kuin 
sukunimestä annetun lain 1 §:ssä asetetun vel
voitteen. Kun viimeksi mainittu laki noudattaa 
niin sanottua kansalaisuusperiaatetta, sen sään
nöksiä sovelletaan ainoastaan Suomen kansalai
siin. Tämän lakiehdotuksen 6 lukuun sisältyvät 
kansainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluvat 
säännökset rakentuvat sen sijaan kotipaikkaperi
aatteelle. Siten myös tämän pykälän 1 momentis
sa asetettu sukunimivelvoite koskee kansalaisuu
desta riippumatta jokaista, jolla on Suomessa 
kotipaikka kansainvälisen yksityisoikeuden tar
koittamassa mielessä. 

Sukunimivelvoitteen käytännöllinen merkitys 
on nykyisin varsin vähäinen. Käytännössä sukuni
mivelvoite toteutuu samalla kun lapsi syntymän
sä jälkeen merkitään väestörekisteriin. Tämän 
vuoksi sukunimivelvoitetta koskeva säännös ny
kyisin osoittaa ennen muuta sen, että yleinen etu 
vaatii virallisen sukunimen olemassaoloa. Koska 
sukunimivelvoitteen toteuttamisella nykyisin on 
erittäin vähäinen merkitys, on lakiehdotuksessa 
katsottu myös mahdolliseksi olennaisesti yksin
kertaistaa voimassa olevia säännöksiä sukunimen 
ottamisesta. Pykälän 2 momenttiin on tämän 
vuoksi sisällytetty ainoastaan säännös, jonka mu
kaan sukunimeä vailla olevan henkilön osalta 
sukunimen ottaminen tapahtuu noudattamalla 
soveltuvin osin sukunimen muuttamisesta voi
massa olevia yleisiä säännöksiä. 

Sovellettaessa sukunimivelvoitetta esimerkiksi 
vieraan valtion kansalaiseen, jolla on kotipaikka 
Suomessa, on pykälän 1 momentin tarkoittama
na sukunimenä pidettävä myös sellaista ulko
maista alkuperää olevaa toisen vanhemman etu
nimestä muodostettua nimeä, jota käytetään su
kunimen sijasta. Esimerkiksi Suomessa kotipai
kan omaava Islannin kansalainen ei olisi velvolli-

nen tämän pykälän mukaisesti ottamaan Suomes
sa sukunimeä, vaan isän etunimestäJ6n muodos
tettua nimeä, Jönsson tai J6nsd6ttir, pidettäisiin 
täällä nimenä, joka täyttää sukunimivelvoitteen 
vaatimuksen. Tämä nimi hyväksyttäisiin kuiten
kin vain hänen henkilökohtaisena sukunime
nään, joka ei voisi periytyä hänen lapsilleen ja 
jota ei voitaisi ottaa puolisoiden yhteiseksi suku
nimeksi. Jos hänelle syntyisi Suomessa lapsi, 
tämä olisi 2 momentin mukaan velvollinen otta
maan Suomessa sukunimen lääninhallitukselle 
tehtävällä hakemuksella. 

Samoin olisi ulkomaista alkuperää olevaa ni
meä, joka on muodostettu toisen vanhemman 
sukunimestä ja jota käytetään sukunimen ohella, 
pidettävä sellaisena 1 momentissa tarkoitettuna 
sukunimenä, joka kokonaisuudessaan merkitään 
väestörekisteriin. Esimerkiksi espanjalaisen kieli
alueen nimikäytännön mukaan sukunimenä käy
tetään kahta nimeä, joista ensimmäinen, isältä 
saatu, on varsinainen sukunimi ja se periytyy 
edelleen lapsille, jälkimmäinen sukunimi tulee 
äidiltä, eikä periydy. Nainen voi avioliitossa käyt
tää isältä saamansa sukunimen ohella myös vaih
toehtoisesti äidin sukunimen sijasta miehensä 
sukunimeä. Esimerkiksi: Maria Garcia Lopez ja 
Juan Gonzalez Novarro menevat avioliittoon kes
kenään; miehen sukunimi on edelleen Gonzalez 
Novarro, vaimo voi käyttää sukunimeä Garcia 
Gonzalez ja heidän lapsensa saavat Espanjan lain 
mukaan vuorostaan nimen Gonzalez Garcia. 

2 luku. Lapsen sukunimi 

2 §. Lapsen sukunimen mäiiräytyminen synty
män perusteella. Pykälän mukaan lapsen sukuni
mi määräytyisi kolmen säännön pohjalta. Jos 
vanhemmilla lapsen syntyessä on yhteinen suku
nimi, lapsi saisi tämän vanhempiensa sukunimen 
(1 mom.). Ellei vanhemmilla ole yhteistä sukuni
meä, olisi vanhemmilla oikeus sopia siitä, kum
man vanhemman nimen lapsi saa (2 mom.). 
Mikäli tällaista valintaa ei tehtäisi, lapsi saisi 
äitinsä sukunimen (5 mom.). 

Ehdotetun järjestelmän päätavoitteena on 
säännellä lapsen sukunimen määräytyminen si
ten, että lapsen sukunimi ei määräytyisi lapsen 
syntyperän perusteella. Tämän vuoksi ei lakieh
dotuksessa ole katsottu mahdolliseksi säilyttää 
nykyisin voimassa olevaa järjestelmää, jonka mu
kaan avioliitossa syntyneen lapsen sukunimi mää
räytyy eri perustein kuin avioliiton ulkopuolella 
syntyneen lapsen sukunimi. Tämän ohella on 
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pidetty tärkeänä, että ne säännökset, jotka koske
vat lapsen sukunimen määräytymistä lapsen syn
tymän hetkellä, mahdollisimman hyvin vastaavat 
vanhempien oletettua tahtoa ja toivomuksia. 

Pykälän 1 momenttiin on otettu pääsääntö, 
jonka mukaan lapsi saa vanhempiensa sukuni
men, jos vanhemmilla lapsen syntyessä on yhtei
nen sukunimi. Tämä sääntö tulee lähinnä sovel
lettavaksi silloin, kun lapsi syntyy avioliiton olles
sa voimassa ja vanhemmat ovat avioliittoa solmit
taessa ottaneet 7 §:n mukaan yhteisen sukuni
men. Lapsi saa kuitenkin vanhempiensa yhteisen 
sukunimen myös silloin, kun lapsi on syntynyt 
vasta sen jälkeen kun avioliitto on purkautunut 
miehen kuoleman johdosta, mutta lasta on isyys
lain 2 §:n (351/80) nojalla pidettävä äitinsä 
kuolleen aviomiehen lapsena. 

Sanamuotonsa mukaisesti 1 momentin säännös 
koskee varsinaisesti vain tilannetta, jossa vanhem
milla on yhteinen sukunimi. Ehdotetun lain 
mukaan vanhemmilla saattaa olla varsinaisessa 
mielessä yhteinen sukunimi vain silloin, kun 
vanhemmat ovat tai ovat olleet keskenään avio
liitossa ja he ovat avioliittoa solmittaessa ottaneet 
7 §:n nojalla yhteisen sukunimen. On kuitenkin 
mahdollista että lapsen vanhemmilla saattaa olla 
sama sukunimi joko sen johdosta, että vanhem
milla on alunperin ollut sama sukunimi tai että 
vanhemmat ovat ennen lapsensa syntymää saa
neet saman sukunimen esimerkiksi sen johdosta, 
, että toisen vanhemman sukunimi on muuttunut 
lakiehdotuksen 3 tai 4 luvun säännösten mukai
sesti. Vaikka ehdotetun säännöksen sanonta ei 
nimenomaisesti koskekaan tällaisia poikkeusta
pauksia, ei sukunimen määräytyminen näissä 
tapauksissa voine aiheuttaa tulkintaongelmia. 
Myös näissä tapauksissa lapsi saa luonnollisesti 
sen sukunimen, joka hänen molemmilla van
hemmillaan on syntymisen hetkellä. 

Pykälän 2 momentti tulee sovellettavaksi kai
kissa niissä tapauksissa, jolloin vanhemmilla ei 
ole ollut yhteistä tai poikkeuksellisesti samaa 
sukunimeä sillä hetkellä, kun lapsi on syntynyt. 
Vanhemmilla on tällöin oikeus valita, kumman 
vanhemman nimen lapsen on katsottava syntyes
sään saaneen. Sisarusten samanimisyyttä on kui
tenkin pidetty niin tärkeänä, että sen saavuttami
seksi on rajoitettu vanhempien valintaoikeutta. 
Jos lapsen syntymän hetkellä vanhempien yhtei
sessä huollossa on jo aikaisemmin syntynyt yhtei
nen alaikäinen lapsi, saa viimeksi syntynyt suo
raan 2 momenttiin otetun säännöksen nojalla 
saman sukunimen kuin hänen sisaruksellaan on 
lapsen syntymän hetkellä. 

Säännöstä laadittaessa on edellytetty, että ta
vallisesti lapsen huolto kuuluu lapsen syntymästä 
alkaen molemmille vanhemmille yhteisesti. Täl
laisissa tapauksissa myös päätösvalta lapsen suku
nimen osalta on molemmilla vanhemmilla yhdes
sä. Lapsen sukunimeä koskeva vanhempien pää
tös edellyttää siten vanhempien keskinäistä yksi
mielisyyttä. Mikäli lapsen huolto on kuitenkin 
yksin toisella vanhemmalla tai joku muu henkilö 
on vanhemman ohella tai sijasta määrätty lapsen 
huoltajaksi, on huoltajilla tai huoltajalla oikeus 
päättää lapsen sukunimestä (3 mom.). 

Pykälän 3 momentin mukaan on 2 momentissa 
tarkoitettu ilmoitus lapsen sukunimestä tehtävä 
samalla kun lapsi ilmoitetaan väestörekisteriin 
otettavaksi, minkä on syntymän ja kuoleman 
rekisteröinnistä annetun asetuksen {824/70) 5 
§:n mukaan tapahduttava kahden kuukauden 
kuluessa lapsen syntymästä lukien. Väestörekiste
riin ilmoittamisen hetki on lapsen sukunimestä 
päättämisen osalta ratkaiseva kolmessa suhteessa. 
Ensiksikin kysymys siitä, mikä sukunimi lapselle 
voidaan valita määräytyy tämän ajankohdan mu
kaisesti. Säännöksessä tarkoitettu oikeus valita 
lapsen sukunimi koskee niitä sukunimiä, jotka 
jommallakummalla vanhemmalla on sillä hetkel
lä, kun lapsi ilmoitetaan väestörekisteriin otetta
vaksi. Jos vanhemmilla lapsen syntyessä oli eri 
sukunimet ja jommankumman vanhemman su
kunimi on tämän jälkeen, mutta ennen edellä 
tarkoitettua ajankohtaa muuttunut, ei lapselle 
voida 2 momentin nojalla antaa kyseisen van
hemman aikaisempaa nimeä vaan ainoastaan hä
nen nykyinen sukunimensä. Tätä periaatetta on 
sovellettava vastaavasti myös silloin, kun lapsen 
vanhemmat, joilla lapsen syntyessä oli eri sukuni
mi, ovat saaneet yhteisen sukunimen ennen kuin 
lapsi otetaan väestörekisteriin. Tällaisessa tapauk
sessa voidaan siis 2 momentin nojalla lapsen 
sukunimeksi valita vain se vanhempien yhteinen 
sukunimi, joka heillä on ilmoitettaessa lapsi 
väestörekisteriin. Esimerkkinä voidaan mainita 
tapaus, jolloin lapsen vanhemmat eivät ole kes
kenään avioliitossa lapsen syntymän hetkellä, 
mutta solmivat avioliiton ennen kuin lapsi ilmoi
tetaan väestörekisteriin ja avioliittoa solmittaessa 
ottavat itselleen 7 §:n nojalla yhteisen sukuni
men. 

Toiseksi myös lapsen sukunimeä koskevan pää
tösvallan käyttäminen määräytyy sen hetken mu
kaisesti, jolloin lapsi ilmoitetaan väestörekisteriin 
otettavaksi (3 mom.). Kysymys siitä, onko pää
tösvalta vanhemmilla yhdessä vai onko se yksin 
toisella vanhemmista tai yhdellä tai useammalla 
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muulla lapsen huoltajalla, ratkaistaan sen perus
teella, miten lapsen huolto on järjestetty silloin, 
~un lapsi ilmoitetaan väestörekisteriin otettavak
st. 

Kolmanneksi lapsen sukunimen valintaoikeut
ta koskevan säännöksen sovellettavuus ratkaistaan 
samoin sen hetken mukaisesti, jolloin lapsi ilmoi
tetaan väestörekisteriin otettavaksi. Säännöksen 
2. lauseen sanonnasta ''joka jommallakummalla 
vanhemmalla on ... " käy näet epäsuorasti ilmi, 
että 2 momentin säännöstä voidaan soveltaa vain 
silloin, kun myös lapsen ja hänen isänsä välinen 
sukulaisuussuhde oli ilmoitusta tehtäessä oikeu
dellisesti vahvistettu. Jos näin ei ole laita, ei 
lapsen sukunimi määräydy 2 momentin mukai
sesti, vaan tämän sijasta tulee sovellettavaksi 5 
momentin säännös. 

Pykälän 5 momenttiin on otettu täydentävä 
säännös, joka tulee sovellettavaksi silloin, kun 
vanhemmilla on lapsen syntyessä ollut eri sukuni
mi, mutta 2 momentissa tarkoitettua ilmoitusta 
lapsen sukunimestä ei ole 3 momentin mukaises
ti tehty. Lapsen sukunimen ilmoittamatta jättä
minen ei koskaan voi aiheutua siitä, että van
hemmat eivät olisi tietoisia valintaoikeudestaan. 
Tämä on varmistettu pykälän 4 momenttiin ote
tulla säännöksellä, jonka mukaan väestörekisterin 
pitäjän tulee aina, kun lapsi ilmoitetaan väestöre
kisteriin, tiedustella, kumman vanhemman suku
nimen lapsi saa. Tällöin on myös edellytetty, että 
väestörekisterin pitäjä riittävässä määrin tekee 
selkoa lapsen sukunimeä ja sukunimen muutta
mista koskevista säännöksistä sekä ilmoittaa, että 
mikäli vanhemmat eivät halua käyttää valintaoi
keuttaan, lapsi saa äitinsä sukunimen. 

Ilmoituksen tekemättä jättäminen saattaa siten 
johtua esimerkiksi siitä, että vanhemmat eivät ole 
päässeet yksimielisyyteen lapsen sukunimestä tai 
eivät ole halunneet käyttää oikeuttaan valita 
lapsen sukunimi tai siitä, että isyyttä ei lapsen 
osalta ole vielä vahvistettu. Kuten edellä on 
esitetty, on 2 momentin säännöstä tulkittava 
siten, että säännöksessä tarkoitettu valintaoikeus 
tulee kysymykseen vain silloin kun lapsen suku
laisuussuhde myös isään nähden on oikeudellises
ti pätevällä tavalla voimassa. Näissä tapauksissa 
lapsi tulee saamaan säännösehdotuksen mukaan 
sen sukunimen, joka lapsen äidillä oli lapsen 
syntymän hetkellä. Tämän viimesijaisena sovel
lettavan säännöksen perusteella voi lapselle siten 
siinyä ainoastaan se nimi, joka äidillä oli lapsen 
syntymän hetkellä, mutta ei sitä äidin nimeä, 
jonka äiti oli saanut lapsen syntymän jälkeen ja 

ennen kuin lapsi ilmoitettiin väestörekisteriin 
otettavaksi. 

Pykälän 5 momentin säännös, jonka mukaan 
lapsi saa äitinsä sukunimen, kun vanhemmilla ei 
ole yhteistä sukunimeä ja vanhemmat eivät ole 
ilmoittaneet kumman vanhemman sukunimen 
lapsi saa, vastaa uskonnonvapauslain 6 §:n 2 
momentin (767 1 69) säännöstä lapsen uskonto
kunnan määräytymisestä. Säännös muutettiin 
vuonna 1969 20. varsinaisen kirkolliskokouksen 
aloitteesta ja sen mukaan lapsi seuraa äitiään, jos 
vanhemmat kuuluvat eri uskontokuntiin tai toi
nen vanhemmista ei kuulu mihinkään uskonto
kuntaan. Vanhemmilla on kuitenkin valta myös 
sopia siitä, että lapsi seuraa isäänsä ja tulee isänsä 
uskontokunnan jäseneksi. 

3 §. Lapseksiottaminen ja sukunimi. Lapseksi
ottamisella perustetaan lapsen ja ottovanhemman 
tai ottovanhempien välille samanlainen oikeudel
linen suhde, joka vallitsee lapsen ja hänen biolo
gisten vanhempiensa välillä. Tämän vuoksi on 
pykälässä esitetty säilytettäväksi lapseksiottami
sesta annetun lain 13 §:ssä oleva pääsääntö, 
jonka mukaan ottolapsi saa ottovanhempansa 
sukunimen. Tätä säännöstä voidaan kuitenkin 
soveltaa vain silloin, kun lapseksiotettava on 
alaikäinen. Silloin kun täysi-ikäinen henkilö ote
taan ottolapseksi, tulee hän lapseksiottamisesta 
huolimatta säilyttämään aikaisemman sukuni
mensä. Ottolapseksi otetun täysi-ikäisen henki
lön sukunimi voitaisiin kuitenkin tarvittaessa 
muuttaa ottovanhempien sukunimeksi lakiehdo
tuksen 4 luvussa säännellyssä järjestyksessä. 

Lapseksiottamisesta annetun lain mukaan voi
vat puolisot yleensä vain yhdessä ottaa ottolap
sen. Tällöin tulee esille kysymys, kumman otto
vanhemman nimen lapsi saa, jos ottovanhemmil
la on eri sukunimi. Säännösehdotuksen mukaan 
ottovanhemmilla olisi tällöin sama valintaoikeus, 
joka on myös lapsen biologisilla vanhemmilla 2 
§:n 2 momentin mukaan. Säännösehdotuksen 
mukaan valintaoikeuden käyttämisen tulee ta
pahtua käsiteltäessä lapseksiottamista koskevaa 
asiaa. Vanhempien tulee tehdä ilmoitus lapsen 
sukunimestä tuomioistuimelle, jonka on lapseksi
ottamista koskevassa pääätöksessään pääsääntöi
sesti vahvistettava lapsen sukunimi vanhempien 
ilmoituksen mukaisesti. Ottolapsen sukunimen 
valinta edellyttää luonnollisesti tulevien ottovan
hempien yhtäpitävää sopimusta lapsen sukuni
mestä. Lisäksi säännösehdotusta laadittaessa on 
edellytetty, että jos tulevilla ottovanhemmilla on 
eri sukunimi, ei ottolapsisuhteen vahvistamista 
koskevaa asiaa voida ratkaista, ennen kuin otto-
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lasta haluavat ovat päässeet yksimielisyyteen lap
sen sukunimestä ja voivat tehdä tätä tarkoittavan 
ilmoituksen tuomioistuimelle. 

Tulevien ottovanhempien valintaoikeutta on 
kuitenkin rajoitettu samalla tavalla kuin 2 §:n 2 
momentissa on rajoitettu vanhempien valintaoi
keutta. Jos ottovanhemmilla on jo ennestään 
yhteisessä huollossa yhteinen alaikäinen lapsi, 
oma lapsi tai ottolapsi, noudatetaan sisarusten 
samannimisyyden periaatetta ja ottolapsi saa sen 
sukunimen, joka tällä aikaisemmalla lapsella on. 

Tuomioistuimella, joka vahvistaa lapseksiotta
misen, olisi kuitenkin valta kaikissa tapauksissa 
määrätä, että ottolapsi säilyttää oman sukuni
mensä lapseksiottamisesta huolimatta. Tällainen 
päätös voidaan periaatteessa antaa myös silloin, 
kun ottovanhemmilla on oikeus sopia ottolapsen 
sukunimestä ja he ovat ilmoittaneet lapsen tule
van nimen tuomioistuimelle. Tuomioistuin ei siis 
periaatteessa ole täysin sidottu ottolasta halua
vien hakijoiden valintaan lapsen sukunimestä. 
Samoin tuomioistuin voi päättää, että sisarusten 
samannimisyydestä poiketaan siten, että lapseksi
otettava säilyttää sukunimensä. 

Sukunimen säilyttäminen tulee kuitenkin ky
symykseen säännöksen mukaan vain poikkeusta
pauksissa, erityisten perusteiden niin vaatiessa. 
Erityisesti tällaisena perusteena on säännösehdo
tuksessa mainittu lapsen ikä. Yleisenä säännök
sen tarkoituksena on ollut se, että aikaisemman 
sukunimen säilyttäminen säännöksen nojalla tuli
si kysymykseen lähinnä silloin, kun tulevat otto
vanhemmat itse tätä toivovat tai kun lapsi itse on 
esittänyt vastaavan toivomuksen ja lapsi adoption 
tapahtuessa on jo siinä määrin itsenäistynyt, että 
sukunimen muuttuminen aiheuttaisi hänelle il
meistä haittaa. 

4 §. Lapsen sukunimen muuttaminen isän 
sukunimeksi. Lakiehdotuksen 2 §:n 2 momentin 
mukaan vanhemmilla on oikeus valita lapsen 
sukunimi, jos vanhemmilla ei ole yhteistä suku
nimeä. Saman pykälän 3 momentin mukaan on 
ilmoitus lapsen sukunimestä tehtävä väestörekis
terin pitäjälle samalla kun lapsi ilmoitetaan väes
törekisteriin otettavaksi. Syntymän ja kuoleman 
rekisteröinnistä annetun asetuksen 5 §:n mukaan 
lapsi on ilmoitettava väestörekisteriin otettavaksi 
kahden kuukauden kuluessa lapsen syntymästä 
lukien. Sovellettaessa näitä säännöksiä avioliiton 
ulkopuolella syntyneen lapsen sukunimen mää
räytymiseen, säännökset johtavat usein siihen, 
että mahdollisuutta valita lapsen sukunimi ei 
tosiasiallisesti voitaisi käyttää hyväksi sen johdos
ta, että isyyttä lapsen osalta ei ole saatu vahviste-

tuksi vielä silloin, kun lapsi ilmoitetaan väestöre
kisteriin otettavaksi. Tästä vuorostaan olisi seu
rauksena, että lakiehdotuksen 2 §:n 2 momentis
sa toteutettu järjestelmä, jonka mukaan lapsella 
periaatteessa on yhtäläinen oikeus kummankin 
vanhempansa sukunimeen, jäisi avioliiton ulko
puolella syntyneen lapsen osalta käytännössä to
teutumatta. Sen johdosta on lakiehdotuksessa 
katsottu tarpeelliseksi täydentää 2 §:n 2 ja 3 
momentin säännöksiä sillä tavoin, että avioliiton 
ulkopuolella syntyneen lapsen nimi voidaan väes
törekisterin pitäjälle tehtävän ilmoituksen perus
teella muuttaa isän sukunimeksi vielä senkin 
jälkeen, kun lapsi on otettu väestörekisteriin. 
Edellytyksenä kuitenkin on se, että isyys lapsen 
osalta on vahvistettu vasta sanotun ajankohdan 
jälkeen. Säännöstä sovellettaessa ei merkitystä ole 
sillä seikalla, onko isyys vahvistettu tunnustami
sella vai tuomioistuimen päätöksellä. 

Pykälän mukaan voidaan näissä tapauksissa 
lapselle antaa isän sukunimi. Yhdenmukaisesti 
lakiehdotuksen 2 §:n 2 momentin periaatteen 
kanssa tarkoitetaan isän sukunimellä sitä nimeä, 
joka isällä tosiasiallisesti on sillä hetkellä, kun 
ilmoitus lapsen sukunimen muuttamisesta anne
taan väestörekisterin pitäjälle. 

Lapsen sukunimen muuttaminen saattaa 4 §:n 
mukaan tulla kysymykseen ainoastaan niin kauan 
kuin lapsi on alaikäinen. Tämä sääntö on yhden
mukainen ottolapsen sukunimeä koskevan 3 §:n 
säännöksen kanssa, jota samoin voidaan soveltaa 
vain silloin, kun lapseksiotettava henkilö lapsek
siottamista vahvistettaessa vielä on alaikäinen. 
Silloin, kun isyys vahvistetaan vasta lapsen jo 
ollessa täysi-ikäinen, saattaa lapsen sukunimen 
muuttaminen isän sukunimeksi tapahtua ainoas
taan sukunimen muuttamista koskevien 4 luvun 
yleisten säännösten mukaisesti ja näissä säännök
sissä määritellyin edellytyksin. 

Pykälän 2 momentissa on lisäksi rajoitettu 
lapsen nimen muuttaminen isän nimeksi yhteen 
kertaan isyyden vahvistamisen perusteella. Jos 
lapsen sukunimi on ensin muutettu isän sukuni
meksi ja sen jälkeen lapsen sukunimi muuttuu, 
esimerkiksi lakiehdotuksen 5 §:n perusteella puo
lisoiden yhteiseksi sukunimeksi, ei lapsen nimeä 
voida enää ilmoittamalla muuttaa takaisin isän 
sukunimeksi. Tällaisessa tapauksessa voidaan lap
sen sukunimi muuttaa uudelleen isän sukuni
meksi vain 4 luvun yleisten säännösten perusteel
la. Sen sijaan 2 momentissa asetettu rajoitus ei 
estä lapsen nimen muuttamista 1 momentin 
perusteella sellaisessa tapauksessa, kun lapsen 
nimi on muutettu isän sukunimeksi ja tämän 
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jälkeen isyys kumotaan sekä toisen miehen isyys 
vahvistetaan. Jälkimmäisen isyyden vahvistami
sen jälkeen lapsen nimi voidaan 1 momentin 
nojalla jälleen muuttaa viimeksi isäksi vahviste
tun miehen nimeksi. Säännös rajoittaa lapsen 
sukunimen muuttamista myös siten, että jos isän 
nimi muuttuu sen jälkeen, kun lapsen sukunimi 
on muutettu isän sukunimeksi, ei lapsen nimen 
muuttaminen tule enää kysymykseen. Näissä ta
pauksissa on vailla merkitystä, onko isän sukuni
mi muuttunut esimerkiksi isän solmiman avio
liiton johdosta vai sen vuoksi, että isä on sukuni
men muuttamisesta annettujen yleisten säännös
ten mukaisesti muuttanut sukunimensä. 

5 §. Yhteisen sukunimen antaminen toisen 
puolison lapselle. Toisen puolison lapsen sukuni
mi voidaan pykälässä asetettujen edellytysten 
vallitessa muuttaa siten, että lapsi saa puolisoi
den yhteisen sukunimen. Säännösehdotuksen 
mukaan voitaisiin alaikäisen lapsen sukunimi 
muuttaa, jos lapsen huoltajana oleva vanhempi 
solmii avioliiton muun henkilön kuin lapsen 
toisen vanhemman kanssa. Sukunimen muutta
minen saattaisi tulla kysymykseen vain silloin, 
kun aviopuolisot ovat ottaneet yhteisen sukuni
men ja avioliiton solminut vanhempi on yksin 
lapsen huoltaja tai huolto kuuluu puolisoille 
yhteisesti. 

Lapsen sukunimen muuttaminen tulisi aina 
edellyttämään puolisoiden välistä sopimusta ja 
myös tällöin olisi lasta 33 §:n 1 momentin 
mukaan aina kuultava, jos lapsi on täyttänyt 12 
vuotta. Sanotun ikärajan saavuttanut lapsi voisi 
estää sukunimensä muuttamisen ilmoittamalla 
vastustavansa nimenmuutosta. 

Sukunimen muuttaminen tämän pykälän pe
rusteella voi tapahtua vasta avioliiton tultua sol
mituksi ja mahdollisuus sukunimen muuttami
seen katkeaa vastaavasti avioliiton purkauduttua. 
Pykälän 2 momentissa on myös rajoitettu mah
dollisuus muuttaa lapsen sukunimi saman avio
liiton perusteella yhteen kertaan. Lapsen sukuni
meä ei voida ilmoittamalla muuttaa esimerkiksi 
puolisoiden yhteiseksi uudeksi sukunimeksi, jon
ka he ovat avioliiton aikana saaneet hakemukses
ta. Jos sen jälkeen, kun lapsen nimi on muutettu 
puolisoiden yhteiseksi nimeksi, lapsen nimi 
muutetaan esimerkiksi 4 §:n perusteella isän 
sukunimeksi, ei lapsen nimeä voida enää saman 
avioliiton aikana ilmoittamalla muuttaa puolisoi
den yhteiseksi nimeksi. 

6 §. Ilmoitus lapsen sukunimen muuttamises
ta. Lapsen sukunimen muuttaminen 4 ja 5 §:n 
nojalla tulisi tapahtumaan siten, että uusi suku-

nimi ilmoitetaan kirjallisesti lapsen kotipaikan 
väestörekisterin pitäjälle väestörekisteriin merkit
semistä varten. Asetusehdotuksessa edellytetään 
lisäksi säädettäväksi, että tämä kirjallinen ilmoi
tus olisi tehtävä väestörekisterikeskuksen vahvis
taman kaavan mukaista lomaketta käyttäen. 

Lakiehdotuksen säännöksissä ei ole määritelty 
sitä ajankohtaa, jolloin sukunimen muuttaminen 
tapahtuu eli jolloin henkilö menettää aikaisem
man sukunimensä ja saa virallisesti uuden ni
men. Lakiehdotusta laadittaessa on kuitenkin 
edellytetty, että sukunimen muuttumisen ajan
kohtana tulisi yleensä olemaan se hetki, jolloin 
nimi merkitään väestörekisteriin. Sukunimen 
muuttumisen ajankohdan määrittävän säännön 
sisällyttämisestä on kuitenkin pidättäydytty sen 
johdosta, että tällainen kiinteä sääntö saattaisi 
joissakin yksittäisissä tilanteissa johtaa epätarkoi
tuksenmukaiseen tai kohtuuttamaan lopputulok
seen. Mainittakoon, että myöskään nykyisissä 
sukunimeä koskevissa säännöksissä ei sukunimen 
muuttumisen ajankohtaa ole määritelty. 

3 luku. Puolison sukunimi 

7 §. Puolisoiden yhteinen sukunimi. Puolison 
sukunimen sääntelyssä on omaksuttu periaate, 
jonka mukaan naisella tulee avioliittoon mennes
sään olla oikeus säilyttää sukunimensä. Tämä 
periaate eroaa siten olennaisesti nykyisin voimas
sa olevasta järjestelmästä, jonka mukaan avio
liiton solmiminen välttämättä aiheuttaa naisen 
sukunimen muuttumisen. Asiallisesti lakiehdo
tuksessa omaksuttu järjestely merkitsee paluuta 
siihen oikeustilaan, joka maassamme vallitsi en
nen avioliittolain voimaantuloa. Tätä ennen ei 
naimisissa olleella naisella ollut velvollisuutta 
käyttää miehensä sukunimeä. 

Antaessaan vuonna 1920 lausuntonsa hallituk
sen esityksestä laiksi sukunimestä eduskunnan 
lakivaliokunta totesikin nimenomaisesti, että 
"Suomen lain ei voida katsoa velvoittavan naitua 
naista käyttämään miehensä sukunimeä" (1920 
Vp. - V.M. - H.E. n:o 66 (1919 Vp.), s. 3). 
Lakivaliokunnan esittämän kannan mukaisesti 
säädettiinkin vuoden 1920 sukunimilain 14 §:n 1 
momentissa, että lain säännökset ''eivät vaikuta 
siihen, mitä yleisen lain mukaan on voimassa 
naidun naisen oikeudesta miehensä sukunimen 
käyttämiseen". Vasta vuonna 1929 annetun avio
liittolain 32 §, joka on edelleen voimassa, vel
voitti naisen ottamaan avioliittoon mennessään 
miehensä sukunimen. 
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Kuten esityksen yleisperusteluissa on todettu, 
on puolisoiden sukunimen määräytymistä koske
vat säännökset laadittu siten, että ne rakenteel
taan vastaisivat lapsen sukunimen määräytymistä 
koskevan 2 §:n 2 ja 5 momenttia. Tämän mukai
sesti on ensimmäisenä puolisoiden sukunimeä 
koskevana sääntönä mainittu valinnanvapauden 
periaate, jonka mukaan puolisot voivat avioliittoa 
solmittaessa valita yhteisen sukunimen. 

Yhteiseksi sukunimeksi voitaisiin valita se ni
mi, joka jommallakummalla puolisoista viimeksi 
oli naimattomana ollessaan. Yhteiseksi sukuni
meksi voitaisiin säännöksen mukaan siis valita 
joko miehen tai naisen sukunimi. Kuitenkin 
yhteisenä sukunimenä saattaa tulla kysymykseen 
vain se nimi, joka jommallakummalla avioliit
toon aikovista viimeksi oli ollut naimattomana 
ollessaan. Tämä vaatimus merkitsee sitä, että 
yhteiseksi sukunimeksi ei milloinkaan voida ottaa 
sellaista nimeä, jonka avioliittoon aikova on saa
nut aikaisemman avioliittonsa perusteella siitä 
riippumatta, millä perusteella tuo aikaisempi 
avioliitto on purkautunut. Yhteisenä sukunime
nä saattaa siis tulla kysymykseen vain se nimi, 
joka jommallakummalla puolisoista oli ollut vä
littömästi ennen ensimmäisen avioliittonsa solmi
mista. 

Mikäli se sukunimi, jonka kihlakumppani on 
saanut syntyessään, on muuttunut yhden tai 
useamman kerran ennen kuin hän solmi ensim
mäisen avioliittonsa, voidaan yhteiseksi sukuni
meksi valita ainoastaan se sukunimi, joka sano
tulla kihlakumppanilla viimeksi oli ollut siitä 
riippumatta, onko sukunimi tätä ennen muuttu
nut sukunimen muuttamista koskevien yleisten 
säännösten mukaisessa järjestyksessä tai 2 luvun 
mukaisesti perhesuhteiden perusteella. Jos henki
lö on kuitenkin aikaisemman avioliiton solmimi
sen jälkeen muuttanut sukunimensä yleisten su
kunimen muuttamista koskevien säännösten mu
kaisesti ja uuden sukunimen voidaan katsoa tul
leen sen sukunimen sijaan, joka hänellä on 
viimeksi ollut naimattomana ollessaan, voidaan 
myös tällainen uusi sukunimi valita puolisoiden 
yhteiseksi sukunimeksi. Yhteiseksi sukunimeksi 
ei sen sijaan voitaisi valita sellaista muutettua 
sukunimeä, jonka henkilö oli aikaisemmin saa
nut avioliiton perusteella tai jonka voidaan kat
soa tulleen tällaisen aikaisemman avioliiton pe
rusteella saadun nimen sijaan (esimerkiksi tällai
sen nimen suomennos). 

Pykälän mukaista valintamahdollisuutta ei ra
joita se, että toinen kihlakumppaneista tai mo
lemmat kihlakumppanit ovat aikaisemmin olleet 

4 438400974W 

avioliitossa ja että toisella kihlakumppanilla tai 
kumpaisellakin on tuon aikaisemman avioliiton 
perusteella ja aikaisemmalta aviopuolisolta saatu 
sukunimi. Myös näissä tapauksissa voidaan yhtei
seksi sukunimeksi valita se sukunimi, joka jom
mallakummalla kihlakumppanilla on viimeksi ol
lut naimattomana ollessaan, vaikka asianomaisel
la kihlakumppanilla avioliittoa solmittaessa ei 
enää olekaan tuota sukunimeä, vaan aikaisem
man avioliiton perusteella saatu sukunimi. Täl
laisissa tapauksissa yhteisen sukunimen ottami
nen tulee siten johtamaan siihen, että kumpai
senkin kihlakumppanin sukunimi muuttuu hei
dän soimiessaan avioliiton. Toinen kihlakumppa
neista ottaa takaisin aikaisemman sukunimensä, 
josta samalla tulee myös toisen sukunimi. 

Avioliittoon aikovien yhteinen päätös ottaa 
yhteinen sukunimi ilmoitetaan ennen vihkimistä 
vihkijälle. Mitään määrämuotoa ei tällöin ole 
tarpeen noudattaa. Sukunimilakiin liittyvän ase
tusehdotuksen mukaisesti olisi vihkijän, joka on 
saanut sanotun ilmoituksen yhteisestä sukuni
mestä, merkittävä sukunimi avioliittolain ja sen 
voimaanpanosta annetun lain soveltamisesta 22 
päivänä marraskuuta 1929 annetun asetuksen 21 
§:n 1 momentissa (864/82) mainittuun ilmoituk
seen. Tätä tietä puolisoiden yhteinen sukunimi 
tulisi merkittäväksi väestörekisteriin samanaikai
sesti kuin puolisoiden solmima avioliittokin. Su
kunimen muuttumisen ajankohtana ei kuiten
kaan pidettäisi sitä hetkeä, jolloin puolisoiden 
yhteinen sukunimi merkitään väestörekisteriin, 
vaan nimen muutoksen katsotaan tapahtuneen jo 
avioliiton solmimisen hetkellä. 

Lakiehdotuksen mukaan puolisot eivät voisi 
avioliiton aikana ilmoittamalla ottaa yhteistä su
kunimeä, jos he eivät ennen vihkimistä ole 
ilmoittaneet yhteisen sukunimen ottamisesta vih
kijälle. Jotta nämä säännökset eivät aiheuttaisi 
vaikeuksia avioliittoon meneville, on pykälän 2 
momentissa vihkijälle asetettu velvollisuus ennen 
vihkimistä tiedustella, ovatko avioliittoon aikovat 
päättäneet ottaa yhteisen sukunimen. Tämän 
lisäksi sukunimilakiin liittyvässä asetusehdotuk
sessa velvoitettaisiin kuulutusviranomainen selos
tamaan avioliittoon aikoville lain 2 ja 3 luvun 
säännökset puolison ja lasten sukunimistä. 

Puolisoiden halukkuutta ottaa yhteinen suku
nimi voi joskus vaikeuttaa molempien puolisoi
den tarve säilyttää sukunimensä, jolla hänet tun
netaan. Yhteisen sukunimen ottamista edistää 
pykälän 3 momentin säännös siitä, että puoliso, 
jonka sukunimi muuttuu yhteisen sukunimen 
ottamisen johdosta, voi yhteisen sukunimen 
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edellä käyttää joko sitä nimeä, joka hänellä oli 
naimattomana ollessaan, tai sitä nimeä, joka 
hänellä on avioliittoon mennessään. 

Säännös antaa nykyistä laajemman mahdolli
suuden säilyttää aikaisempi sukunimi puolisoi
den yhteisen sukunimen ohella. Kun yhteiseksi 
sukunimeksi voidaan valita jommankumman 
puolison sukunimi, voi mies yhtä hyvin kuin 
nainenkin, jos hänen nimeään ei ole otettu 
yhteiseksi nimeksi, käyttää aikaisempaa nimeään 
yhteisen sukunimen edellä. Yhteisen nimen 
ohella voi käyttää paitsi sitä nimeä, joka puolisol
la oli naimattomana ollessaan, myös aikaisem
man avioliiton perusteella saatua sukunimeä, jos 
puolisolla oli tämä nimi välittömästi ennen 
uuden avioliiton solmimista. 

Oikeus käyttää aikaisempaa sukunimeä yhtei
sen sukunimen edellä on vain sillä puolisolla, 
jonka sukunimi muuttuu yhteisen nimen ottami
sen johdosta. Jos toisella puolisoista on avioliit
toon mennessään aikaisemman avioliiton perus
teella saatu sukunimi ja puolisot päättävät ottaa 
yhteiseksi sukunimeksi sen nimen, joka tällä 
puolisolla oli naimattomana ollessaan, muuttuu 
molempien puolisoiden nimi yhteisen sukuni
men ottamisen johdosta. Tällöin voivat molem
mat puolisot käyttää yhteisen sukunimen edellä 
aikaisempaa sukunimeään siten, että puoliso, 
jonka nimi on otettu yhteiseksi sukunimeksi, voi 
sen edellä käyttää aikaisemman avioliiton perus
teella saamaansa sukunimeä ja toinen puoliso voi 
yhteisen nimen edellä käyttää joko sitä nimeä, 
joka hänellä oli naimattomana ollessaan, tai 
nimeä, joka hänellä oli tähän avioliittoon men
nessään ja jonka hän oli saanut aikaisemman 
avioliiton perusteella. 

Puoliso voi käyttää aikaisempaa sukunimeä 
yhteisen sukunimen ohella ainoastaan henkilö
kohtaisena nimenään, joka ei esimerkiksi voi 
periytyä lapsille. Nimen käyttäminen edellyttää 
myös, että siitä on ennen vihkimistä ilmoitettu 
vihkijälle. Avioliiton aikana puoliso voi ottaa 
aikaisemman nimensä käyttöönsä yhteisen suku
nimen ohella vain tekemällä lakiehdotuksen 4 
luvun mukaisen nimenmuutoshakemuksen lää
ninhallitukselle. 

8 §. Puolison sukunimen sätlyttäminen avio
liittoa solmittaessa. Pykälään on otettu nimen
omainen sääntö, joka tulee sovellettavaksi silloin, 
kun puolisot eivät halua ottaa yhteistä sukuni
meä. Tällöin puolisot tulevat säännöksen mu
kaan säilyttämään sen sukunimen, joka heillä oli 
avioliittoon mennessään. Tämä sukunimi tulee 
säilymään puolisolla siitä riippumatta, millä pe-

rusteella nimi on saatu. Siten puoliso säilyttää 
sen sukunimen, joka hänellä oli ollut avioliittoon 
mennessään siinäkin tapauksessa, että sanottu 
nimi oli saatu hänen aikaisemman avioliittonsa 
perusteella. 

9 §. Puolison sukunimen muuttaminen avio
liiton purkautumisen jälkeen. Pykälään on sisäl
lytetty säännökset puolison sukunimen muutta
misesta sen jälkeen, kun avioliitto on purkautu
nut. Pykälän 1 momentin mukaan puoliso voi 
ottaa muutetuksi sukunimekseen sen sukunimen, 
mikä hänellä viimeksi oli naimattomana olles
saan. Muutosmahdollisuuden käyttäminen tulee 
säännösehdotuksen mukaan kysymykseen vain 
niissä tapauksissa, jolloin puoliso on purkautu
neen avioliiton perusteella saanut toisen puolison 
sukunimen. Mikäli puoliso sen sijaan on purkau
tuneessa avioliitossaan säilyttänyt sen sukunimen, 
joka hänellä oli avioliittoon mennessään, ei vii
meksi solmitun avioliiton purkautuminen oikeu
ta puolisoa muuttamaan hänellä olevaa sukuni
meä, jonka hän on saanut viimeisintä avioliittoa 
edeltäneen avioliiton perusteella. Säännösehdo
tus ei myöskään oikeuta puolisoa muuttamaan 
nimeä silloin, kun puolison nimi on tosin pur
kautunutta avioliittoa solmittaessa muuttunut 
avioliiton perusteella, mutta puoliso ei ole saanut 
nimeä toiselta puolisoita. Näin on laita silloin, 
kun toisella kihlakumppanilla avioliittoa solmit
taessa on sukunimi, jonka hän on saanut aikai
semman avioliiton perusteella, ja kihlakumppa
nit päättävät valita yhteiseksi sukunimeksi sen 
sukunimen, joka tuolla kihlakumppanilla on ol
lut naimattomana ollessaan. Mikäli tällainen 
avioliitto purkautuu, ei se puolisoista, joka avio
liittoa päätettäessä on palannut aikaisempaan 
sukunimeensä, ole oikeutettu muuttamaan suku
nimeään ehdotetun 1 momentin nojalla. 

Jos puoliso on ollut avioliitossa jo ennen pur
kautunutta avioliittoaan ja hänellä on purkautu
neeseen avioliittoon mennessään ollut aikaisem
man avioliiton perusteella saamansa sukunimi, 
käytännön tarvetta ei yleensä tyydytä mahdolli
suus ottaa takaisin se nimi, joka hänellä oli 
naimattomana ollessaan. Lakiehdotuksen 4 luvun 
säännösten perusteella puoliso voi purkautuneen 
avioliiton jälkeen aina hakea sukunimensä muut
tamista aikaisemman avioliiton perusteella hänel
lä olleeksi sukunimeksi. Jos puoliso on kuitenkin 
käyttänyt lakiehdotuksen 7 §:n 3 momentissa 
säädetyllä tavalla aikaisemman avioliiton perus
teella saamaansa nimeä viimeksi purkautuneessa 
avioliitossa puolisoiden yhteiseksi nimeksi otetun 
toisen puolison nimen edellä, puolisolla olisi 
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pykälän 2 momentin mukaan mahdollisuus ottaa 
purkautuneen avioliiton jälkeen sukunimekseen 
myös tämä nimi. 

Nykyisen avioliittolain 84 §:ään verrattuna 
ehdotetut säännökset laajentavat puolison mah
dollisuuksia ottaa avioliiton purkautuessa takaisin 
aikaisempi sukunimensä. Nykyisen voimassa ole
van lain mukaan puolisolla on oikeus ottaa 
takaisin ainoastaan se nimi, joka hänellä oli 
naimattomana ollessaan. Ehdotetun 2 momentin 
mukaan saattaa sen sijaan aikaisempana nimenä 
tulla kysymykseen myös se nimi, joka puolisolla 
oli purkautunutta avioliittoa solmittaessa. Tämän 
lisäksi puoliso voi ottaa takaisin aikaisemman 
sukunimensä paitsi silloin, kun avioliitto on 
purkautunut tuomion johdosta, myös silloin, 
kun avioliitto on purkautunut puolison kuole-

. man perusteella. Tämän ohella puolison sukuni
meä koskevat ehdotetut säännökset eroavat ny
kyisin voimassa olevasta lainsäädännöstä sillä ta
voin, että tuomioistuin ei voisi avioliiton purkau
tumisen yhteydessä enää julistaa toista puolisoa 
menettäneeksi oikeutensa käyttää purkautumisen 
jälkeen toiselta saamaansa sukunimeä. 

Aikaisempaan sukunimeen palaaminen avio
liiton purkautumisen jälkeen ei ole säännösehdo
tuksen mukaan sidottu mihinkään laissa asetet
tuun määräaikaan. Lakiehdotusta laadittaessa on 
kuitenkin edellytetty, että mahdollisuus ottaa 
takaisin aikaisempi sukunimi katkeaa silloin, kun 
puoliso avioliiton purkautumisen jälkeen solmii 
uuden avioliiton. Tällöin asiaan ei vaikuta, säilyt
tääkö puoliso tässä uudessa avioliitossaan aikai
semman avioliiton perusteella saamansa sukuni
men vai ottavatko puolisot 7 §:n 1 momentin 
nojalla yhteisen sukunimen. Tämä lakiehdotuk
sessa edellytetty tulkinta käy epäsuorasti selville 8 
§:n säännöksistä verrattuna 7 §:n 1 momentin 
säännöksiin. 

Muutettaessa puolison sukunimi avioliiton 
purkautumisen jälkeen olisi noudatettava vastaa
vaa menettelyä kuin muutettaessa lapsen sukuni
meä. Ilmoitus sukunimen vaihtamisesta aikai
semmaksi sukunimeksi on siten tehtävä kirjalli
sesti ja käyttäen väestörekisterikeskuksen vahvis
taman kaavan mukaista lomaketta. 

4 luku. Sukunimen muuttaminen 
uudeksi sukunimeksi 

Yleistä. Lakiehdotuksen 4 lukuun on otettu 
yleiset säännökset sukunimen muuttamisesta 
uudeksi sukunimeksi. Luvun alkuun on sijoitettu 

sukunimeä muutettaessa sovellettavat aineellisoi
keudelliset säännökset. Ehdotuksen 10 § käsittää 
säännökset sukunimen muuttamisen yleisistä 
edellytyksistä. Lakiehdotuksen 11, 12 ja 13 §:ssä 
määritellään ne ehdot, joiden vallitessa sukuni
men muutosta haluavan henkilön esittämä uusi 
sukunimi voidaan hyväksyä. Sukunimen muutta
mista koskevia asioita käsittelevät viranomaiset 
on mainittu lakiehdotuksen 14 §:ssä ja sukuni
men muuttamisessa noudatettavaa menettelyä 
koskevat oikeusohjeet on sijoitettu luvun lop
puun 15-22 §:ään. 

Sukunimen muuttamista koskevia asioita käsit
telee lakiehdotuksen mukaan edelleenkin läänin
hallitus. Erityisenä asiantuntijaviranomaisena lain 
soveltamista koskevissa kysymyksissä toimisi ni
milautakunta, jonka kokoonpano ja asettaminen 
säännellään tarkemmin asetuksella. Asetusehdo
tuksen mukaan nimilautakunnassa on edustettu
na oikeudellinen, väestökirjanpidon, nimistön
tutkimuksen ja kumpaisenkin kotimaisen kielen 
sekä sukututkimuksen asiantuntemus. Nimilau
takunnan keskeisinä tehtävinä olisi lausuntojen 
antaminen suku- ja etunimen muuttamista kos
kevissa asioissa sekä huolenpito lain soveltamisen 
yhtenäisyydestä ja lainsäädännön kehittämisestä. 

Lääninhallituksen antamaan päätökseen suku
nimen muuttamista koskevassa asiassa haettaisiin 
muutosta korkeimmassa hallinto-oikeudessa. 

Sukunimen muuttamista koskevia aineellisoi
keudellisia säännöksiä laadittaessa on lähdetty 
siitä, että sukunimestä vuonna 1920 annetun lain 
säännökset ovat niukat ja puutteelliset. Ne eivät 
voi käytännön ratkaisutilanteissa antaa riittävästi 
ohjeita päätöksentekijälle eikä niiden avulla 
myöskään ole mahdollista ohjata sukunimen 
muuttamisessa noudatettavaa käytäntöä toivotta
vana pidettyyn suuntaan. Sukunimestä annetun 
lain säännösten avulla ei esimerkiksi ole ollut 
mahdollista riittävän tehokkaasti toteuttaa niitä 
tavoitteita, joita nimistön huollon kannalta voi
daan pitää tärkeinä. 

Toisena lähtökohtana on ollut se, että sukuni
men muuttamisen sääntelyssä ei ole tarkoituksen
mukaista pyrkiä mahdollisimman täsmällisiin ja 
yksiselitteisiin säännöksiin. Useiden kysymysten 
osalta ei täsmällisten oikeusohjeiden antaminen 
tulisi olemaan edes mahdollista. Tämän vuoksi 
sukunimen muuttamista koskevat aineelliset 
säännökset onkin muodosteltu verrattain jousta
viksi oikeusohjeiksi, joita tulkittaessa on mahdol
lista tarpeellisessa määrin ottaa huomioon ku
hunkin yksittäistapaukseen liittyvät olosuhteet. 
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Sukunimen muuttamisen sääntely joustavin 
oikeusohjein saattaisi aiheuttaa sen, että sään
nöksiä sovellettaessa omaksuttaisiin tulkintoja, 
jotka ovat ristiriidassa lain tavoitteiden kanssa tai 
että lain soveltamisessa ei käytännössä voitaisi 
saavuttaa eri lääninhallitusten välillä riittävää 
yhdenmukaisuutta. Nämä epäkohdat on kuiten
kin katsottu voitavan välttää asettamalla nimilau
takunta erityiseksi asiantuntijaviranomaiseksi su
kunimen muuttamista koskevissa asioissa. Nimi
lautakunnan lausunnoilla ja esityksillä ei tosin 
tulisi lakiehdotuksen mukaan olemaan muita 
viranomaisia muodollisesti sitovaa velvoittavaa 
vaikutusta, mutta tästä huolimatta on lakiehdo
tusta laadittaessa edellytetty, että nimilautakun
nalla tulisi olemaan varsin huomattava asema 
sekä yksittäistapausta ratkaistaessa että myös ke
hitettäessä oikeuskäytäntöä ja lainsäädäntöä. 

10 §. Sukunimen muuttamisen edellytykset. 
Sukunimen muuttamisen edellytykset tarkoitta
vat sellaisia seikkoja, joiden tulee aina olla ole
massa, jotta sukunimen muuttamista koskeva 
hakemus voitaisiin hyväksyä. 

Sukunimen muuttamisen sitominen tiettyihin, 
laissa määriteltyihin edellytyksiin merkitsee sitä, 
että henkilöllä ei ole valtaa vapaasti päättää 
luopua nykyisestä sukunimestään ja valita itsel
leen uusi sukunimi. Toisaalta sukunimen muut
tamisen edellytyksiä koskevien lakiehdotuksen 
säännösten sanamuoto osoittaa myös sen, etteivät 
säännökset myöskään takaa mitään ehdotonta 
oikeutta sukunimen muuttamiseen, vaikka suku
nimen muuttamisen edellytykset ovat olemassa. 

Sukunimen muuttamisen edellytykset voidaan 
jakaa kolmeen pääryhmään. Nimen muuttami
nen voi ensiksi tapahtua sillä perusteella, että 
nykyisen sukunimen käytöstä aiheutuu haittaa 
(10 §:n 1 kohta), toiseksi sillä perusteella, että 
hakija haluaa palauttaa itselleen sukunimen, joka 
aikaisemmin on ollut hänellä tai kuulunut hänen 
esivanhemmilleen (10 §:n 2 kohta), ja kolman
neksi sillä perusteella, että uuden sukunimen 
ottamista on pidettävä tärkeänä lähinnä muuttu
neiden olosuhteiden johdosta (10 §:n 3 kohta). 

10 §:n 1 kohta. Sukunimen muuttamisen 
edellytyksistä on ensimmäiseen ryhmään kuulu
vat perusteet määritelty tässä kohdassa siten, että 
hakijalle aiheutuu haittaa nykyisen sukunimen 
käytöstä nimen vierasperäisyyden, sen yleiskielen 
merkityksen tai nimen yleisyyden johdosta tai 
muusta syystä. 

Säännösehdotus osoittaa, että yksin nimen ul
komaalainen alkuperä ei vielä sinänsä muodosta 
perustetta sukunimen muuttamiselle vaan että 

nimen vierasperäisyyden tulee tämän lisäksi ai
heuttaa haittaa sukunimen käytössä. Haitalla 
tarkoitetaan ennen kaikkea sitä, että nimen oi
keinkirjoitus tai sen ääntäminen aiheuttaa vai
keuksia joko hakijalle itselleen tai henkilöille, 
joiden kanssa hakija joutuu tekemisiin. 

Sukunimen vierasperäisyydestä aiheutuvat hai
tat muodostavat kuitenkin vain yhden erikoista
pauksen niistä hakemuksista, joiden perusteena 
on nykyisen sukunimen käytöstä aiheutuva hait
ta. Muuna syynä, joka voi muodostaa perusteen 
nimen muutokselle, pykälän tässä kohdassa on 
mainittu se, että hakijalla on erittäin yleinen 
sukunimi, jonka heikko yksilöimikyky aiheuttaa 
hakijalle haittaa. Sukunimen muuttamista voi
daan pitää perusteltuna myös silloin, kun nykyi
sen sukunimen yleiskielen mukainen merkitys 
koetaan kiusallisena tai haittaa aiheuttavana. 
Myös silloin, kun suomenkielisellä henkilöllä on 
sellainen ruotsinkielinen sukunimi, jonka ääntä
minen tai oikeinkirjoitus tuottaa vaikeuksia suo
menkieliselle henkilölle, voidaan nimenmuutos 
usein katsoa aiheelliseksi. Vastaavasti saattaa su
kunimen muuttaminen tulla kysymykseen myös 
silloin, kun ruotsinkielisellä henkilöllä on suo
menkielinen sukunimi. 

10 §:n 2 kohta. Tämän kohdan mukaan suku
nimen muutos saattaa tulla kysymykseen, jos 
uudeksi sukunimeksi esitetty nimi on aikaisem
min ollut hakijalla taikka aikaisemmin vakiintu
neesti kuulunut hakijan esivanhemmille. 

Lakiehdotuksen eräänä tarkoituksena on turva
ta henkilölle sen nimen käyttäminen, jonka hän 
tuntee itselleen läheisimmäksi. Siten palaaminen 
sukunimeen, joka hakijalla aikaisemminkin on 
ollut, mutta josta hän sittemmin on luopunut, 
saattaa olla riittävä aihe sukunimen muuttami
seen. Lakiehdotuksen 9 §:n mukaan puoliso voi 
avioliiton purkautumisen jälkeen ilmoittamalla 
ottaa takaisin aikaisemman avioliiton perusteella 
saamansa sukunimen vain siinä tapauksessa, että 
hän oli viimeksi purkautuneeseen avioliittoon 
mennessään ilmoittanut käyttävänsä tätä nimeä 
yhteisen sukunimen edellä. Palaaminen aikai
semman avioliiton perusteella saatuun sukuni
meen, jota ei ole säilytetty uuden avioliiton 
aikana, saattaa kuitenkin olla perusteltua esimer
kiksi silloin, kun henkilöllä on pitkän ajan ollut 
edellisen avioliiton perusteella saatu sukunimi ja 
uusi avioliitto on jäänyt lyhytaikaiseksi. Säännös
ehdotuksen mukaan palaaminen aikaisemman 
avioliiton petusteella saatuun nimeen voidaan 
toteuttaa sukunimen muuttamisesta uudeksi su
kunimeksi säädetyssä järjtstyksessä, jolloin lää-
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ninhallitus harkitsee, onko muuttamista pidettä
vä tarkoituksenmukaisena. 

Esivanhemmilla tarkoitetaan tässä säännöksessä 
henkilöitä, jotka isän tai äidin puolelta ovat 
hakijaan nähden suoraan takenevassa sukulai
suussuhteessa. Myös tähänastisessa nimenmuu
toskäytännössä on sukunimen muuttaminen hy
väksytty silloin, kun hakija on halunnut ottaa 
itselleen äidin puoleisten esivanhempien sukuni
men. 

Käsitettä '' esivanhemmat'' ei säännösehdotuk
sessa ole luonnollisesti tarkoitettu ymmärrettävän 
niin laajana, että sen piiriin kuuluisivat rajoituk
setta kaikki hakijaan nähden suoraan ylenevässä 
sukulaisuussuhteessa olevat tai olleet henkilöt. 
Säännösehdotuksessa ei kuitenkaan ole katsottu 
tarkoituksenmukaiseksi asettaa kiinteätä sääntöä 
siitä, kuinka monta sukupolvea taaksepäin tätä 
perustetta sovellettaessa voitaisiin mennä. Sään
nöksen tulkinnan täsmentäminen jää näin ollen 
lain soveltamisesta vastaavien viranomaisten, en
nen muuta nimilautakunnan, suosittaman tul
kinnan varaan. Myös vaatimuksen, jonka mukaan 
aikaisemman sukunimen käytön tulee olla ollut 
vakiintunutta, on edellytetty täsmentyvän vastai
sen käytännön tietä. Säännösehdotuksen lopussa 
edellytetystä vaatimuksesta ilmenee lisäksi, ettei 
sukunimen muutoksen edellytyksiä ole olemassa 
vielä silloin, kun esitetyn sukunimen kuulumi
nen hakijan esivanhemmille on näytetty toteen, 
vaan tämän lisäksi sukunimen muuttamisen tulee 
myös näyttäytyä tarkoituksenmukaisena toimen
piteenä. 

10 §:n 3 kohta. Viimeisenä sukunimen muut
tamisen edellytyksenä on mainittu toisaalta 
muuttuneet olosuhteet ja toisaalta muut erityiset 
seikat. Sellaisilla olosuhteilla, joiden muutoksilla 
on edellytetty olevan merkitystä tämän säännök
sen kannalta, on tarkoitettu lähinnä perhe- ja 
sukulaisuussuhteita. 

Jo nykyistä sukunimestä annettua lakia sovel
lettaessa ovat perhesuhteissa tapahtuneet muu
tokset usein olleet perusteena sukunimen muut
tamiselle. On tosin oletettavissa, että lakiehdo
tuksen 2 ja 3 luvussa säännellyt mahdollisuudet 
muuttaa sukunimi perhesuhteissa tapahtuneiden 
muutosten johdosta tulevat vähentämään nimen
muutostarvetta. Kuitenkin saattaa tästä huoli
matta esiintyä tapauksia, joissa sukunimen muut
tamista perhesuhteiden johdosta on pidettävä 
asianmukaisena, vaikka lakiehdotuksen 2 ja 3 
luvussa tarkoitetut mahdollisuudet eivät ole käy
tettävissä. Esimerkkeinä voidaan mainita tapauk
set, joissa puolisot avioliittoon mennessään ovat 

säilyttäneet sukunimensä, mutta haluavat ottaa 
yhteisen sukunimen esimerkiksi odotettavissa ole
van lapsen syntymän johdosta. Vastaavasti, jos 
puolisot ovat avioliittoon mennessään ottaneet 
yhteisen sukunimen, eikä toinen puoliso ole 
ilmoittanut vihkijälle, että hän käyttää yhteisen 
sukunimen edellä aikaisempaa sukunimeään, 
puoliso voi avioliiton aikana hakea yhdistenimen 
käyttöä nimenmuutoshakemuksella. Perhesuh
teissa tapahtuneisiin olosuhteiden muutoksiin 
voidaan tämän säännöksen mukaan rinnastaa 
myös hakijan läheisten sukulaisten sukunimen 
muuttuminen. 

Paitsi muuttuneiden olosuhteiden johdosta, 
voidaan sukunimen muuttamista hakea myös, jos 
on olemassa muita erityisiä seikkoja, jotka vaati
vat nimen muuttamista. Tämä peruste on suku
nimen muuttamisen edellytyksistä sisällöllisesti 
väljin, se on tarkoitettu yleisperusteeksi, jonka 
tulkinta on tarkoitettu jätettäväksi vastaisen käy
tännön varaan. 

Pykälän 3 kohdassa tarkoitetut sukunimen 
muuttamisen edellytykset vaativat aina lisäksi, 
että sukunimen muuttamista voidaan pitää muut 
olosuhteet huomioon ottaen perusteltuna. 

11 §. Uuden sukunimen hyväksymisen yleiset 
esteet. Lakiehdotuksen 11 ja 12 §:ssä säännellään 
ne ehdot, jotka hakijan esittämän uuden sukuni
men tulee täyttää, jotta nimi voitaisiin hyväksyä. 
Näissä säännöksissä on uuden sukunimen hyväk
symisen edellytykset määritelty kuvaamalla ne 
seikat, jotka estävät hakijan esittämän sukuni
men hyväksymisen. Sukunimen hyväksymisen 
edellytyksiä ei ole katsottu mahdolliseksi edes 
ohjeenluontoisesti säännellä siten, että näissä 
olisi kuvattu ne vaatimukset, jotka hyväksyttävis
sä olevan nimen tulee täyttää. 

Lakiehdotuksen 11 § sääntelee uuden sukuni
men hyväksymisen yleiset esteet. Nämä säännök
set tähtäävät ennen kaikkea siihen, ettei uudeksi 
sukunimeksi voitaisi hyväksyä nimeä, jota ei 
sukunimijärjestelmän sääntelyssä huomioon otet
tavan yleisen edun kannalta voida pitää hyväksyt
tävänä tai tarkoituksenmukaisena. Kysymyksessä 
ovat siten uuden sukunimen valinnanvapautta 
rajoittavat säännökset, joiden ensisijaisena perus
teena on yleinen etu. 

Sukunimen hyväksymisen yleiset esteet jakau
tuvat 11 §:n mukaan kahteen ryhmään. Pykälän 
1 momentissa on kuvattu ehdottomat esteet, 
joiden vallitessa uutta sukunimeä ei milloinkaan 
voida hyväksyä. Pykälän 2 momentissa on vuoros
taan määritelty harkinnanvaraiset esteet, jotka 
eivät ehdottomasti sulje pois sitä mahdollisuutta, 
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että uusi sukunimi hyväksyttäisiin esteen olemas
sa olosta huolimatta. Sukunimen hyväksyminen 
tulisi kuitenkin näissä tapauksissa olemaan mah
dollista vain, jos tähän on erityistä syytä. Nämä 
erityiset syyt on vuorostaan määritelty lakiehdo
tuksen 13 §:ssä. 

Pykälän 11 §:n 1 momentin mukaan uudeksi 
sukunimeksi ei milloinkaan voida hyväksyä ni
meä, joka on sopimaton tai jonka käyttö muu
toin voi aiheuttaa ilmeistä haittaa. Säännös on 
tulkinnallisesti verrattain väljäsisältöinen ja sen 
täsmentämisen onkin edellytetty jäävän nimilau
takunnan sekä sukunimen muuttamista käsittele
vien viranomaisten tehtäväksi. 

Ensimmäisenä harkinnanvaraisena esteenä on 2 
momentissa mainittu se seikka, että hakijan esit
tämä sukunimi on muodoltaan tai kirjoitustaval
taan kotimaisen kielenkäytön vastainen. Säännös
ehdotuksen mukaan uuden sukunimen tulee si
ten sekä muodoltaan että kirjoitustavaltaan täyt
tää joko suomenkielen tai ruotsinkielen asettamat 
moitteettoman kielenkäytön vaatimukset. 

Tästä vaatimuksesta voidaan kuitenkin poiketa 
13 §:ssä mainittujen erityisten syiden vallitessa. 
Sanotussa pykälässä on muiden erityisten syiden 
ohella mainittu erityinen, ainoastaan 11 §:n 2 
momentin 1 kohtaan liittyvä peruste, jonka valli
tessa kielenkäytön asettamista vaatimuksista voi
taisiin poiketa. Mikäli hakijalla olisi jo ennestään 
vierasperäinen sukunimi, voitaisiin uusi sukuni
mi 13 §:n 1 momentin nojalla hyväksyä 11 §:n 2 
momentin 1 kohdan säännöksen sitä estämättä, 
jos uuden sukunimen käyttöönottoa esitettyyn 
selvitykseen nähden olisi pidettävä tarkoituksen
mukaisena. 

Tätä säännöstä laadittaessa on pidetty lähinnä 
silmällä sellaisia tapauksia, joissa hakija haluaa 
vierasperäistä sukunimeään muodostelemalla vä
hentää niitä vaikeuksia, joita hänen nimensä 
ääntämiseen tai oikeinkirjoitukseen liittyy, tahto
matta kuitenkaan täysin katkaista yhteyttä alku
peräiseen sukunimeensä. Tyypillisenä tämän 
säännön piiriin kuuluvana tapauksena voidaan 
mainita esimerkiksi hakemus, jossa pitkähkön ja 
oikeinkirjoitus- sekä ääntämisvaikeuksia aiheutta
van vierasperäisen sukunimen tilalle esitetään 
uudeksi sukunimeksi alkuperäisen sukunimen ly
hennettä, esimerkiksi nimen alkuosaa. Tällaisissa 
tapauksissa uusi sukunimi voitaisiin 13 §:n 1 
momentin mukaisesti hyväksyä, mikäli uusi su
kunimi vähentäisi niitä haittoja, joita on alkupe
räiseen sukunimeen liittynyt. 

Uuden sukunimen erottuvuus on pyritty tur
vaamaan 11 §:n 2 momentin 2 kohdan säännök-

sellä, jonka mukaan uudeksi suk: ·nimeksi ei 
ilman erityistä syytä voitaisi hyväksyä nimeä, joka 
sukunimenä on erittäin yleinen. Tästä säännök
sestä käy samalla epäsuorasti myös selville, ettei 
uuden sukunimen hyväksymistä estä yksin se 
seikka, että hakijan esittämä sukunimi jo on 
käytössä. 

Erityisesti suomenkielisessä. sukunimistössä 
ovat varsin tavallisia sukunimet, joita samalla 
myös yleisesti käytetään etuniminä. Koska suku
nimen samaistettavuus yleisesti tunnettuun etu
nimeen saattaa käytännössä aiheuttaa haittaa ja 
siten muodostaa perusteen sukunimen muutta
miselle, on 11 §:n 2 momentin 3 kohtaan katsot
tu tästä huolimatta tarkoituksenmukaiseksi sijoit
taa sääntö, jonka mukaan tällaisia sukunimiä ei 
voitaisi hyväksyä uudeksi sukunimeksi ilman eri
tyistä syytä. 

Lakiehdotuksen 10 §:n 1 kohdan ja 11 §:n 
välillä vallitsee asiallinen yhteys. Ensiksi mainit
tua säännöstä tulkittaessa voidaan näet lähteä 
siitä, että sukunimen muuttamisen edellytykset 
ovat 10 §:n 1 kohdan mukaan yleensä olemassa, 
jos hakijan nykyiseen sukunimeen liittyy sellaisia 
seikkoja, jotka 11 §:ssä on asetettu uuden suku
nimen hyväksymisen yleiseksi esteeksi. Tällä ta
voin lakiehdotuksen 11 § antaa siis samalla tul
kinnailista ohjetta lakiehdotuksen 10 §:n 1 koh
taa sovellettaessa. 

12 §. Suojatut nimet ja tunnukset. Ne uuden 
sukunimen valintaa rajoittavat säännökset, jotka 
on otettu lakiehdotuksen 12 §:ään, eroavat useis
sa suhteissa ehdotuksen 11 §:n säännöksistä. Kun 
11 §:n säännökset on ymmärrettävä ennen muu
ta yleisen edun perusteella annetuiksi rajoituksik
si, on 12 §:ssä taas kysymys rajoituksista, jotka 
antavat suojaa tiettyjen nimien ja tunnusten 
haltijoiden yksityisille eduille. Toisin kuin 11 §:n 
osalta on laita, ovat myös kaikki 12 §:ssä säädetyt 
esteet harkinnanvaraisia ja niistä voidaan siis 
poiketa, jos tähän on olemassa pykälän 2 mo
mentissa tarkoitettuja erityisiä syitä. 

Sukunimen muuttamista koskevissa asioissa on 
11 §:ssä tarkoitettujen esteiden tutkiota edelly
tetty järjestettäväksi toisin kuin tässä pykälässä 
tarkoitettujen seikkojen selvittäminen. Lakiehdo
tusta laadittaessa on tarkoitettu, että 11 §:n tar
koittamien uuden sukunimen hyväksymisen 
yleisten esteiden olemassaolo aina ratkaistaan 
lopullisesti nimenmuutosasioita käsittelevien vi
ranomaisten toimesta. Viranomaiset olisivat tosin 
myös velvolliset viran puolesta ottamaan huo
mioon 12 §:ssä tarkoitettujenkin esteiden ole
massaolon, mikäli tämä este olisi viranomaisen 
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tiedossa. Kuitenkaan viranomaisen tutkiotavel
vollisuuden ei 12 §:n osalta ole edellytetty ulot
tuvan yhtä laajalle kuin velvollisuuden selvittää 
se, ettei 11 §:n mukaisia esteitä ole olemassa. 

Tässä pykälässä tarkoitetun suojan onkin edel
lytetty suurelta osalta toteutuvan suojatuo nimen 
tai tunnuksen hakijan omasta aloitteesta. Lakieh
dotuksen 18 §:n mukaan on sukunimen muutta
misesta tiedotettava virallisessa lehdessä ja suoja
tuo nimen tai tunnuksen haltija voi estää oikeut
taan Ioukkaavan sukunimen hyväksymisen esittä
mällä lääninhallitukselle 19 §:ssä tarkoitetun 
muistutuksen. 

Pykälän 1 momentissa on säännelty olemassa 
olevan sukunimen loukkaamattomuus sukuni
men muuttamisen yhteydessä. Pykälän sanonnan 
mukaan näyttäisi sukunimen suojaus olevan jon
kin verran heikompi kuin käytössä olevan sukuni
men suoja sukunimestä annetun lain 9 §:n mu
kaan. Viimeksi sanotussa pykälässä säädetään, 
ettei sukunimen muuttamista koskevaan hake
mukseen ole suostuttava, jos uusi nimi tiettävästi 
on toisella suvulla. Ehdotuksen mukaan tulisi sen 
sijaan suojaa saamaan vain sellainen sukunimi, 
jonka yleisesti tiedetään vakiintuneen määrätyn 
kotimaisen tai vierasmaalaisen suvun nimeksi. 

Säännöksen voimaansaattamisen ei kuitenkaan 
voida olettaa tosiasiallisesti heikentävän olemassa 
olevan sukunimen suojausta. Sukunimestä anne
tun lain 9 §:n mukaan voidaan näet toiselle 
suvulle kuuluva sukunimi hyväksyä, mikäli haki
ja tai hänen esi-isänsä ovat nimeä aikaisemmin 
laillisesti käyttäneet ja muutoksen joko tämän 
vuoksi tai muusta pätevästä syystä harkitaan ole
van sallittavan. Käytännössä näitä säännöksiä on 
yleisesti tulkittu verrattain väljästi. 

Sukunimen suojan sääntelyssä on lakiehdotus
ta laadittaessa lähdetty siitä, että laissa tarkoitet
tu suojaus on perusteltua antaa vain sellaiselle 
sukunimelle, jonka voidaan katsoa ilmaisevan 
määrätyn suvun jäsenyyden. Sekä käsitteiden 
"suku" että "suvun jäsenyys" täsmentämisen on 
edellytetty jäävän ennen muuta nimilautakunnan 
tehtäväksi. 

Säännösehdotusta laadittaessa on kuitenkin 
edellytetty, että sukunimen suojaus saattaisi ulot
tua sekä käytössä olevaan sukunimeen että myös 
määrätylle suvulle vakiintuneeseen sukunimeen, 
vaikka tämän suvun jäseniä ei enää olisikaan 
elossa tai vaikka tämä sukunimi ei enää olisi 
käytössä. Sukunimen vakiintuneisuudella ei tässä 
ole tarkoitettu, että sukunimen tulee välttämättä 
olla ollut usean sukupolven ajan määrätyn suvun 
käytössä. 

Sukunimen suojaukseen perustuvan uuden su
kunimen hyväksymisen este tulisi, kuten edellä 
on todettu, olemaan harkinnanvarainen ja siitä 
voitaisiin poiketa lakiehdotuksen 13 §:n 2 mo
mentissa tarkoitettujen erityisten syiden vallites
sa. 

Pykälän 2 momentissa on pyritty sukunimen 
muuttamismenettelyn yhteydessä turvaamaan 
määrätyn asteinen suoja sellaisille nimille ja tun
nuksille, jotka voimassa olevan lainsäädännön 
mukaan ovat suojattuja aineettomina oikeuksina. 
Myös nämä suojasäännökset ovat harkinnanvarai
sia ja niistä voidaan erityisten syiden vaatiessa 
poiketa. 

13 §. Erityiset syyt uuden sukunimen hyviiksy
miselle. Ne erityiset syyt, jotka voidaan ottaa 
huomioon harkittaessa hakijan esittämän uuden 
sukunimen hyväksymistä on pyritty täsmentä
mään tässä pykälässä. Sen 1 momentissa tarkoi
tettu erityinen peruste liittyy yksinomaan 11 §:n 
2 momentin 1 kohtaan ja siitä on tehty selkoa jo 
viimeksi mainitun pykälän perusteluissa. 

Pykälän 2 momentissa on kuvattu ne erityiset 
perusteet, jotka saattavat tulla kysymykseen sekä 
11 §:n 2 momentin että 12 §:n mukaisia esteitä 
harkittaessa. Uuden sukunimen hyväksymisen es
te voidaan jättää huomiotta ensiksi silloin, kun 
hakija tai hänen esivanhempansa ovat aikaisem
min laillisesti käyttäneet hakijan uudeksi sukuni
meksi esittämää nimeä. Tämä peruste muistuttaa 
läheisesti lakiehdotuksen 10 §:n 2 kohdassa ku
vattua sukunimen muuttamisen edellytystä. Ero
na on kuitenkin se, että viimeksi mainittu sään
nös vaatii, että uudeksi sukunimeksi esitetty nimi 
on aikaisemmin vakiintuneesti kuulunut hakijan 
esivanhemmille, kun taas tämän pykälän 2 mo
mentin 1 kohta ei tunne tällaista vakiintuneisuu
den vaatimusta. Molemmissa säännöksissä on 
käsite '' esivanhemmat'' tulkittava siten, että se 
tarkoittaa sekä isän että äidin puoleista suoraan 
takenevassa sukulaisuussuhteessa olevia henkilöi
tä. 

Toisena 2 momentin tuntemana perusteena on 
mainittu se, että uuden sukunimen ottamista on 
perhesuhteissa tapahtuneiden muutosten tai nii
hin rionastettavien seikkojen johdosta pidettävä 
erityisen perusteltuna. Perhesuhteissa tapahtu
neisiin muutoksiin rionastettavilla seikoilla on 
tässä tarkoitettu ennen muuta sitä, että hakijan 
perheenjäsenen tai läheisen sukulaisen sukunimi 
on muuttunut joko lakiehdotuksen 2 tai 3 luvun 
perusteella tai 4 luvun mukaisesti tehdyn hake
muksen johdosta. Tässä kohdassa tarkoitettujen 
muutosten tulisi säännösehdotuksen sanonnan 
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mukaan olla laadullisesti niin voimakkaita, että 
poikkeaminen uuden sukunimen hyväksymisen 
esteistä on perusteltua. 

Pykälän 2 momentin 2 kohdassa säännelty 
uuden sukunimen hyväksymisen erityinen perus
te muistuttaa läheisesti 10 §:n 3 kohdan säännös
tä, jonka mukaan sukunimen muuttaminen voi 
tulla kysymykseen muuttuneiden olosuhteiden 
perusteella. Viimeksi mainittu säännös on kui
tenkin alueeltaan olennaisesti laajempi kuin tä
män pykälän säännös. Sukunimen muuttamisen 
yleisenä edellytyksenä 10 §:n 3 kohdan mukaan 
tulevat näet kysymykseen myös muut olosuhteet 
kuin perhesuhteet tai niihin rinnastettavat seikat. 

Kolmas erityinen syy, joka oikeuttaa poikke
amaan 11 §:n 2 momentissa ja 12 §:ssä uuden 
sukunimen hyväksymiselle asetetuista vaatimuk
sista, on 2 momentin mukaan se, että hakijan 
esittämä uusi sukunimi vastaa vieraassa valtiossa 
noudatettua nimikäytäntöä ja hakijalla on liitty
mä tähän valtioon kansalaisuutensa, avioliittonsa 
tai muun erityisen seikan perusteella. 

Säännös liittyy lakiehdotuksen 6 luvun kan
sainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluviin 
säännöksiin, jotka rakentuvat kotipaikkaperiaat
teelle. Lakiehdotuksen 26 §:n 3 momentti oi
keuttaa kuitenkin poikkeamaan kotipaikkaperi
aatteesta siten, että Suomen kansalainen, jolla on 
kotipaikka muussa valtiossa kuin Suomessa, Nor
jassa, Ruotsissa tai Tanskassa, voi vaatia, että 
hänen sukunimensä määräytymiseen on sovellet
tava Suomen lakia. Ehdotettu 2 momentin 3 
kohta sisältää vastaavan suuntaisen säännöksen 
vieraan valtion kansalaisen osalta. Sen perusteella 
esimerkiksi ulkomaalainen, jolla on kotipaikka 
Suomessa ja jonka nimen määräytymiseen ja 
nimenmuutoshakemukseen siten on sovellettava 
Suomen lakia, voi täällä saada nimensä muute
tuksi sellaiseen muotoon, joka vastaa nimikäytän
töä hänen kansalaisuusvaltiossaan. Kansalaisuu
den veroiseksi yhteydeksi vieraaseen valtioon 
säännösehdotuksessa on rinnastettu avioliitto, 
koska perhesuhteissa tapahtunut muutos saattaa 
aiheuttaa tarvetta nimen muuttamiseen esimer
kiksi ulkomaalaisen aviopuolison kotimaassa nou
datetun nimikäytännön mukaiseksi. Myös muu 
erityinen seikka, esimerkiksi pitkäaikainen asu
minen ulkomailla, voi säännösehdotuksen mu
kaan perustaa sellaisen yhteyden vieraaseen valti
oon, joka olisi tässä kohdassa tarkoitettu erityi
nen syy hyväksyä uusi sukunimi. 

Lakiehdotuksen 34 §:n 2 momentin mukaan 
oikeusministeriö voisi tarvittaessa antaa tarkem
pia ohjeita siitä, miten muun muassa tätä pykä-

lää sovellettaessa vieraan valtion nimikäytäntö 
otetaan huomioon. 

14-22 §. Menettely sukunimeä muutettaessa. 
Sukunimestä annetun lain sekä avioliittolain su
kunimijärjestelmälle on ominaista naimisissa ole
van naisen sekä alaikäisen lapsen epäitsenäinen 
asema sukunimeensä nähden. Naimisissa oleva 
nainen ei avioliitossa voi säilyttää sitä sukunimeä, 
joka hänellä oli avioliittoon mennessään. Tästä 
on katsottu myös seuraavan, että vaimon nimi 
muuttuu hänen miehensä muuttaessa sukuni
mensä. Vastaavasti on katsottu, ettei naimisissa 
olevalla naisella ole valtuutta omissa nimissään 
hakea sukunimensä muuttamista. Ainoan poik
keuksen tästä pääsäännöstä muodostaa se, että 
naimisissa oleva nainen voi sukunimestä annetun 
lain mukaisessa järjestyksessä tehdä hakemuksen 
sukunimensä muuttamisesta siten, että hän liit
tää miehensä sukunimeen nimen, joka hänellä 
oli naimattomana ollessaan. 

Sukunimen muuttamista koskevassa oikeuskäy
tännössä on myös katsottu, ettei naimisissa olevaa 
naista tarvitse edes kuulla sellaisen hänen mie
hensä tekemän hakemuksen johdosta, jonka hy
väksyminen tulee aiheuttamaan myös vaimon 
sukunimen muuttumisen. Samoin ei vaimolla 
myöskään ole katsottu olevan oikeutta hakea 
muutosta tällaisen hakemuksen johdosta annet
tuun päätökseen. 

Lasten epäitsenäinen asema näyttäytyy vuoros
taan siinä, että vanhempien sukunimen muuttu
essa muuttuu samalla myös lapsen nimi. Sukuni
mestä annetun lain 13 §:n 1 momentissa esitetyn 
pääsäännön mukaisesti muuttuu lapsen nimi ai
na silloin, kun isä tahi äiti, joka on lapsensa 
holhooja, ottaa tai saa sukunimen, ellei hake
musta tehtäessä ole lapselle toista nimeä varattu. 
Aviolasten osalta tämä sääntö edellä sanotun 
mukaisesti merkitsee sitä, että lapset seuraavat 
isänsä sukunimeä. Mikäli lapsi kuitenkin on 
yksin toisen vanhempansa holhouksen alainen tai 
mikäli kysymyksessä on avioliiton ulkopuolella 
syntynyt lapsi, seuraa lapsi holhoojana olevan 
vanhempansa sukunimeä. Alaikäisellä lapsella ei 
sukunimestä annetun lain mukaan ole myöskään 
oikeutta itse hakea sukunimensä muuttamista. 

Lakiehdotus eroaa näissä suhteissa varsin olen
naisesti sukunimilain mukaisesta järjestelmästä. 
Ehdotuksessa on omaksuttu pääperiaate, jonka 
mukaan jokaisella henkilöllä on sukunimen 
muuttamista koskevissa asioissa itsenäinen asema. 
Tämä merkitsee ensiksi sitä, että kenelläkään ei 
tule ehdotuksen mukaan olemaan valtuutta teh
dä omissa nimissään sukunimen muuttamista 
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koskevaa hakemusta, jonka hyväksyminen tulisi 
aiheuttamaan muiden henkilöiden kuin hakijan 
sukunimen muuttumisen. Toiseksi jokaiselle 
henkilölle myönnetty itsenäinen asema merkit
see, että lakiehdotuksen mukaan on jokaisella 
valta itse tehdä oman sukunimensä muuttamista 
koskeva hakemus. 

Aviopuolisoihin sovellettuna nämä säännöt 
merkitsevät sitä, että mikäli molemmat puolisot 
haluavat muuttaa sukunimensä, tulee molem
pien puolisoiden tehdä tätä tarkoittava hakemus. 
Lakiehdotus ei kuitenkaan periaatteessa aseta 
mitään estettä sille, että vain toinen puolisoista 
hakee oman sukunimensä muuttamista ja tällai
sen hakemuksen voi tehdä joko mies tai vaimo. 
Miehellä ei sen sijaan tulisi enää olemaan vai
mutta tehdä omissa nimissään sukunimen muut
tamista koskevaa hakemusta, jonka vaikutukset 
ulottuisivat vaimon sukunimeen. 

Lakiehdotuksessa omaksuttu pääperiaate jokai
sen henkilön itsenäisestä asemasta sukunimensä 
suhteen ei tulisi kuitenkaan aiheuttamaan poik
keusta niihin säännöksiin, jotka ovat voimassa 
vajaavaltaisen puhevallan käyttämisestä. Lakieh
dotuksen 33 §:n 3 momentin mukaan määräytyi
si vajaavaltaisen puhevallan käyttäminen sukuni
men muuttamista uudeksi sukunimeksi koskevis
sa asioissa oikeudenkäymiskaaren 12 luvun yleis
ten säännösten pohjalta. 

Koska sukunimen muuttamista koskeva asia on 
katsottava oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 1 §:n 
2 momentissa tarkoitetuksi henkilöä koskevaksi 
asiaksi, tulisi 18 vuotta täyttäneellä vajaavaltaisel
la olemaan oikeus yksin käyttää puhevaltaa suku
nimen muuttamista koskevassa asiassa, jos hän 
kykenee ilmeisesti ymmärtämään asian merkityk
sen. Vastaavasti tulisi 15 vuotta täyttäneellä alai
käisellä henkilöllä olemaan itsenäinen puhevalta 
huoltajansa tai muun laillisen edustajansa ohella. 

Näitä vajaavaltaisen puhevallan käyttämistä 
koskevia yleisiä säännöksiä täydentää lisäksi la
kiehdotuksen 33 §:n 1 momentin säännös, jonka 
mukaan 12 vuotta täyttäneen lapsen sukunimen 
muuttaminen edellyttää hänen omaa suostumus
taan. Myös 12 vuotta nuoremmankin lapsen 
tahto olisi eräin edellytyksin ratkaiseva muutetta
essa lapsen sukunimi 4 luvun mukaisessa järjes
tyksessä uudeksi sukunimeksi. 

14-16 §. Sukunimiviranomaiset, hakemus 
sukunimen muuttamisesta ja hakemuksen täy
dentäminen. Sukunimen muuttamista koskeva 
hakemus olisi lakiehdotuksen mukaan tehtävä 
kirjallisesti lääninhallitukselle. Lääninhallituksen 
alueellinen toimivalta tulisi 15 §:n 1 momentin 
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mukaisesti määräytymään hakijan väestörekisteri
paikan perusteella. 

Lakiehdotuksen 15 §:n nimenomaisten ohjei
den mukaan tulisi hakemuksessa mainita ne 
seikat, joiden perusteella sukunimen muuttamis
ta haetaan, sekä hakijan esittämä uusi sukunimi. 
Asetusehdotuksen mukaan olisi sukunimen 
muuttamista koskevaan hakemukseen myös lii
tettävä väestörekisterin pitäjän antama todistus, 
josta ilmenee hakijan, hänen puolisonsa sekä 
alaikäisten lastensa nykyiset ja aikaisemmat suku
nimet, sekä muut selvitykset, jotka ovat tarpeen 
sukunimen muuttamista varten. 

Hakemuksessa esiintyvien puutteellisuuksien ei 
tulisi lakiehdotuksen 16 §:n mukaan pääsääntöi
sesti aiheuttaa hakemuksen tutkimatta jättämistä 
tai sen hylkäämistä, vaan hakijalle olisi varattava 
tilaisuus kohtuullisessa määräajassa täydentää ha
kemustaan. 

17 §. Nimzlautakunnan lausunto ja hakzj"an 
kuuleminen. Sen jälkeen kun hakemus on saapu
nut lääninhallitukselle ja siinä mahdollisesti 
esiintyneet puutteet on korjattu, olisi lääninhalli
tuksen tämän pykälän 1 momentin mukaan pyy
dettävä nimilautakunnan lausunto sukunimen 
muuttamisesta ja hakijan esittämästä uudesta 
sukunimestä. Nimilautakunnan lausuntoa ei kui
tenkaan pyydetä hakemuksesta, joka on siirrettä
vä toimivaltaiselle viranomaiselle eikä silloin, kun 
hakemuksessa esiintyvät puutteet tai virheellisyy
det, joita ei ole saatu korjatuksi, ovat niin 
ilmeiset, että hakemus on heti jätettävä tutkitta
vaksi ottamatta tai hylättävä. 

Asian siirtäminen toiselle viranomaiselle tulee 
kysymykseen sekä silloin, kun hakemus on tehty 
lääninhallitukselle, joka ei ole alueellisesti toimi
valtainen, että myös silloin, kun sukunimen 
muuttamista koskeva hakemus on tehty läänin
hallitukselle, vaikka sukunimi voitaisiinkin 
muuttaa ilmoittamalla siitä väestörekisterin pitä
jälle. 

Nimilautakunnan on edellytetty antavan lau
suntonsa sekä sukunimen muuttamisesta että 
hakijan esittämästä uudesta sukunimestä. Kuten 
pykälän 2 momentista edelleen ilmenee, tarkoit
taa tämä sitä, että nimilautakunnan tulee tutkia, 
ovatko 10 §:ssä säädetyt sukunimen muuttami
sen edellytykset olemassa sekä ettei hakijan esit
tämään uuteen sukunimeen liity mitään sellaisia 
seikkoja, joiden johdosta uutta sukunimeä ei 
voida lakiehdotuksen 11-13 §:n mukaan hyväk
syä. 

Nimilautakunnan annettua asiasta lausuntonsa 
tulee lääninhallituksen varata hakijalle tilaisuus 
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kohtuullisessa maaraajassa antaa kirjallinen vas
taus lausunnon johdosta, jos lautakunta on kat
sonut, ettei sukunimen muuttamisen edellytyksiä 
ole olemassa tai ettei hakijan esittämää sukuni
meä voida hyväksyä. 

18 §. Hakemuksesta tiedottaminen. Sen jäl
keen kun nimilautakunta on antanut lääninhalli
tukselle lausuntonsa ja kun hakijaa tarvittaessa 
on kuultu lausunnon johdosta, tulee lääninhalli
tuksen huolehtia hakemuksen julkistamisesta. 
Hakemuksen julkistaminen tapahtuu tiedotta
malla siitä hakijan kustannuksella virallisessa leh
dessä. Asetusluonnoksen mukaan olisi tässä tie
dotuksessa kehotettava jokaista, jonka suojattua 
oikeutta sukunimen muuttaminen saattaisi lou
kata, esittämään määräajassa muistutuksensa ha
kemuksen johdosta. Tiedotukset tultaisiin julkai
semaan virallisessa lehdessä kuukausittain, kun
kin kalenterikuukauden ensimmäisessä numeros
sa. 

Kuuluttamiseen ei kuitenkaan ole tarkoituk
senmukaista ryhtyä, mikäli jo nimilautakunnan 
annettua lausuntonsa on käynyt ilmeiseksi, ettei 
hakemusta voida hyväksyä. Tämän vuoksi pykä
lässä on edellytetty, että lääninhallitus näissä 
tapauksissa hylkää hakemuksen ryhtymättä kus
tannuksia ja viivytystä vaativaan tiedottamisme
nettelyyn. 

19 §. Muistutuksen tekeminen. Hakemuksesta 
tiedottamisen pääasiallisena tarkoituksena on 
saattaa sukunimen muuttamista koskeva hake
mus sekä hakijan esittämä uusi sukunimi kaik
kien niiden tietoon, joiden 12 §:n mukaan suo
jattua nimeä tai tunnusta hakemuksen hyväksy
minen saattaisi loukata. Suojatun nimen tai tun
nuksen haltijalla on 18 §:n mukaan oikeus tehdä 
hakemuksen johdosta muistutus, mikäli hän kat
soo hakemuksen Ioukkaavan oikeuttaan. Muistu
tus olisi tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa 
siitä, kun hakemus on julkaistu virallisessa leh
dessä. Tämä määräaika ei kuitenkaan merkitsisi 
sitä, että määräajan umpeen kuluttua tehdyt 
muistutukset jätettäisiin huomiotta, vaan myö
hästyneetkin muistutukset voidaan nimenomai
sen säännöksen mukaan ottaa huomioon, mikäli 
asiaa ei vielä ole ratkaistu. 

20 §. Hakemuksen ratkaiseminen ja päätöksen 
perusteleminen. Pykälän 1 momentin mukaan 
on sukunimen muuttamista koskeva hakemus 
otettava viipymättä ratkaistavaksi, kun muistu
tusten tekemiselle varattu 30 päivän määräaika 
on kulunut hakemuksen julkaisemisesta viralli
sessa lehdessä. Mikäli hakemuksen johdosta ei ole 
esitetty muistutuksia, tultaisiin hakemus sään-

nönmukaisessa tapauksessa hyväksymään. Tämä 
johtuu siitä, että lakiehdotuksen 18 §:n mukaan 
tulee lääninhallituksen suorittaa hakemuksen asi
allinen tutkinta jo ennen tiedottamismenettelyyn 
ryhtymistä ja hylätä sellaiset hakemukset, jotka 
eivät täytä laissa asetettuja vaatimuksia. Koska 
kuuluttamismenettelyyn ryhtyminen ei kuiten
kaan vielä muodosta asiakysymyksen osalta sito
vaa ratkaisua, ei periaatteessa kuitenkaan ole 
mitään estettä hakemuksen hylkäämiselle, vaikka 
muistutuksia ei olisikaan esitetty. 

Pykälän 2 momenttiin on otettu nimenomai
nen säännös siitä, että mikäli lääninhallitus hyl
kää sukunimen muuttamista koskevan hakemuk
sen, on sen myös perusteltava päätöksensä. Pää
töksen perustelemista on pidettävä tärkeänä, 
paitsi hakijan itsensä kannalta, myöskin nimilau
takunnan toiminnan kannalta sen seuratessa su
kunimen muuttamista koskevissa asioissa nouda
tettavaa käytäntöä. 

21-22 §. Päätöksen tiedoksianto ja muutok
senhaku. Sukunimen muuttamista koskeva pää
tös annetaan 21 §:n mukaan tiedoksi hakijalle ja 
muistutuksen tekijälle. Lakiehdotuksen 22 §:ssä 
on katsottu tarkoituksenmukaiseksi myöntää 
muutoksenhakuoikeus myös muistutuksen teki
jälle, koska muutoin muistutuksen tekijä voisi 
saada oikeussuojan vain panemmalla vireille eril
lisen sukunimen menettämistä koskevan oikeu
denkäynnin. 

Sukunimen muuttamisen kirjaaminen, kun la
kiehdotuksen 4 luvun mukaisessa järjestyksessä 
muutettu sukunimi merkitään väestörekisteriin, 
on edellytetty säänneltäväksi yksityiskohtaisem
min asetuksessa. Asetusehdotuksen mukaan tulisi 
sukunimen kirjaaminen tapahtumaan aina viran
omaisen aloitteesta. Näiden säännösten mukaan 
tulisi lääninhallituksen ilmoittaa uusi sukunimi 
väestörekisterikeskukselle, kun päätös, jolla hake
mus sukunimen muuttamisesta on hyväksytty, on 
saanut lainvoiman. Mikäli sukunimen muutta
mista koskevaan lääninhallituksen päätökseen on 
haettu muutosta korkeimmassa hallinto-oikeu
dessa, olisi korkeimman hallinto-oikeuden vas
taavasti ilmoitettava uusi sukunimi rekisteröitä
väksi hakemuksen tultua sen päätöksellä hyväksy
tyksi. 

Nimilautakunnasta annettavan asetusehdotuk
sen mukaan tulisi eräänä nimilautakunnan tehtä
vänä olemaan nimen muuttamista koskevissa asi
oissa noudatetun käytännön seuraaminen. Jotta 
tämä asetusehdotuksen tarkoittama seuranta voisi 
käytännössä toteutua, on ehdotuksessa sukunimi
asetukseksi lisäksi edellytetty säädettäväksi, että 
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sekä lääninhallituksen että korkeimman hallinto
oikeuden olisi lähetettävä jäljennös sukunimen 
muuttamista koskevassa asiassa antamastaan pää
töksestä nimilautakunnalle. 

5 luku. Sukunimen menettäminen 

Yleistä. Tähän lukuun on keskitetty sukuni
men menettämistä koskevat säännökset. Sukuni
men menettäminen voisi näiden säännösten mu
kaan tulla kysymykseen kahdessa tapauksessa: 
ensiksi silloin, kun isyys on kumottu, ja toiseksi 
silloin, kun 4 luvun mukaisessa järjestyksessä 
saatu uusi sukunimi olennaisessa määrin loukkaa 
12 §:ssä tarkoitetun suojatuo nimen tai tunnuk
sen haltijan oikeutta. 

Ottolapsista annetun lain 12 §:n säännös otto
lapsen sukunimen menettämisestä on kumottu 
uudella lapseksiottamisesta annetulla lailla. Avio
liittolain 84 §:n 2 momentin säännös vaimon 
julistamisesta menettäneeksi oikeutensa miehen
sä sukunimeen tulisi tämän lakiehdotuksen mu
kaan myös kumottavaksi. 

Sukunimen menettämistä koskevia säännöksiä 
laadittaessa on yleisenä lähtökohtana ollut, että 
sukunimen muuttumiseen vastoin sukunimen 
haltijan tahtoa yleensä liittyy enemmän haittoja 
kuin järjestelmään, jossa tällainen pakollinen 
sukunimen muuttuminen ei tule kysymykseen. 
Tämän vuoksi on säännöksissä seurattukin peri
aatetta, että sukunimen menettäminen voi tulla 
kysymykseen vain silloin, kun nimen menettämi
selle on olemassa erityisen painavia syitä. 

23 §. Isyyden kumoamisen vatkutus lapsen 
sukunimeen. Pykälän mukaan tuomioistuin voisi 
isyyden kumoamisen perusteella päättää, että 
lapsi on velvollinen ottamaan takaisin sen suku
nimen, joka hänen äidillään oli lapsen syntymän 
hetkellä. Vaatimuksen voi esittää mies, jonka 
isyys lapseen nähden on kumottu. Isyys on ku
mottu tuomioistuimen päätöksellä, jossa on vah
vistettu, että äidin aviomies tai aikaisempi avio
mies ei ole lapsen isä tai että isyytensä tunnusta
nut mies ei ole lapsen isä. Aviomiehen isyys on 
kumottu myös tunnustamisella isyyslain 34 §:n 3 
momentin (351/80) mukaan silloin, kun toinen 
kuin aviomies on tunnustanut isyytensä ja tuo
mari on hyväksynyt tunnustamisen. 

Isyyden kumoamisesta ei seuraisi sukunimen 
menettäminen, jos lapsella on se sukunimi, joka 
hänen äidillään oli lapsen syntymän hetkellä. 
Mikäli aviopuolisoilla lapsen syntyessä oli yhtei
nen sukunimi, ei sukunimen menettäminen siis 

voisi tulla kysymykseen, vaikka puolisot olisivat 
valinneet yhteiseksi sukunimekseen miehen su
kunimen. Tämän lisäksi on sukunimen menettä
misen lisäedellytykseksi asetettu se, ettei lapsen 
edun kannalta voida pitää tärkeänä, että lapsi 
säilyttää sukunimensä. Kuten jo edellä on esitet
ty, voidaan yleensä lähteä siitä, että sukunimen 
muuttumista on lapsen edun kannalta pidettävä 
haitallisena. Näin on erityisesti silloin, kun alai
käinen lapsi joutuisi sukunimensä muuttumisen 
johdosta saamaan eri sukunimen kuin mikä hä
nen huoltajanaan olevalla äidillä on. Tällaisissa 
tapauksissa haitat saattaisivat vielä korostua sen 
johdosta, että lapsen sukunimen muuttuminen 
s~attaisi pakottaa myös äidin muuttamaan suku
nimensä. 

Säännöksen sanonnan mukaan ei näyttäisi ole
van merkitystä sillä seikalla, mikä sukunimi lap
sella oikeudenkäynnin hetkellä on. Sukunimen 
menettäminen näyttäisi olevan mahdollista aina, 
jos lapsella ei ole sitä sukunimeä, joka hänen 
äidillään oli lapsen syntymän hetkellä. Säännöstä 
tulkittaessa on kuitenkin lähdettävä siitä, että 
sukunimen menettäminen tulee kysymykseen 
vain, jos lapsella oikeudenkäynnin hetkellä on 
lakiehdotuksen 2 §:n 2 momentin tai 4 §:n 1 
momentin perusteella saatu isän sukunimi tai 4 
luvun mukaisessa järjestyksessä sen sijaan tullut 
sukunimi. Sukunimen menettäminen ei siten 
tulisi kysymykseen esimerkiksi silloin, kun lapsel
le on 5 §:n mukaisesti annettu toisen puolison 
sukunimi. 

Lakiehdotuksen 2 lukuun ei ole otettu sään
nöksiä lapsen tai hänen huoltajansa oikeudesta 
muuttaa lapsen sukunimi, kun isyys on kumottu. 
Myöskään tämän pykälän mukaan lapsi tai hänen 
edustajansa ei voi vaatia lapselle oikeutta ottaa 
sitä sukunimeä, joka äidillä oli lapsen syntymän 
hetkellä. Vaatimuksen lapsen sukunimen menet
tämisestä voi siten tehdä ainoastaan mies, jolta 
lapsi on saanut sukunimensä isyyden perusteella. 
Mies voi esittää vaatimuksensa lapsen sukunimen 
muuttamisesta äidin sukunimeksi joko isyyden 
kumoamista koskevan oikeudenkäynnin yhtey
dessä tai erillisessä oikeudenkäynnissä. Jos avio
miehen isyys on kumottu tunnustamisella, hänel
lä on mahdollisuus vaatia lapsen sukunimen 
menettämistä vain nostamalla tätä koskeva erilli
nen kanne, koska tällaista vaatimusta ei voida 
esittää isyyden tunnustamismenettelyn yhteydes
sä. 

Kaikissa tapauksissa lapsen sukunimen menet
tämistä on vaadittava viimeistään vuoden kulues
sa siitä, kun isyyden kumoamisesta annettu pää-
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tös on saanut lainvoiman taikka tuomari on 
hyväksynyt tunnustamisen, jonka seurauksena 
aviomiehen isyys on kumoutunut. 

24 §. Sukunimen menetetyksi julistaminen. 
Sukunimen menettäminen saattaa tämän pykä
län mukaan tulla kysymykseen silloin, kun joku 
on lakiehdotuksen 4 luvun mukaisessa järjestyk
sessä muuttanut sukunimensä uudeksi sukuni
meksi vastoin lakiehdotuksen 12 sekä 13 §:n 
säännöksiä. Näissä tapauksissa voitaisiin uusi su
kunimi suojatuo nimen tai tunnuksen haltijan 
kanteesta julistaa tuomioistuimen päätöksellä 
menetetyksi, jos uuden sukunimen käyttämisen 
voidaan katsoa olennaisessa määrin Ioukkaavan 
kantajan oikeutta. Mikäli vastaaja oikeudenkäyn
nissä julistetaan menettäneeksi oikeutensa muu
tettuun sukunimeen, hän on velvollinen otta
maan takaisin aikaisemman sukunimensä. 

Suojatuo nimen tai tunnuksen haltijalle myön
netty oikeus ajaa kannetta sukunimen menettä
misestä on katsottu tarpeelliseksi ennen kaikkea 
sen johdosta, että sukunimen muuttamista kos
kevassa hallintomenettelyssä ei tällaisten oikeuk
sien haltijoiden suojaa voida käytännössä riittä
vän perusteellisesti tutkia. Sukunimen menete
tyksi julistamista koskevan kanteen voisi kuiten
kin nostaa myös silloin, kun oikeuden haltija 
olisi jo sukunimen muuttamista koskevan menet
telyn yhteydessä tehnyt lakiehdotuksen 19 §:ssä 
säädetyn muistutuksen ja vaikka muistutuksen 
tekijä olisi myös hakenut muutosta lääninhalli
tuksen päätökseen, jolla sukunimen muuttami
nen on hyväksytty. Se seikka, ettei suojatuo 
oikeuden haltija ole tehnyt muistutusta sukuni
men muuttamista koskevan hakemuksen johdos
ta, ei luonnollisesti myöskään estäisi kanteen 
nostamista. 

Sukunimen menetetyksi julistamista koskeva 
kanteen nostaminen on sidottu viiden vuoden 
määräaikaan. Määräaika alkaa kulua siitä, kun 
uusi sukunimi on merkitty väestörekisteriin. 
Kannetta on ajettava vastaajan kotipaikan alioi
keudessa. Tältä osin säännösehdotus on yhden
mukainen oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 1 §:n 
1 momentin säännöksen kanssa. 

Sukunimen menetetyksi julistamista koskeva 
säännös rajoittuu sääntelemään vain sen kysy
myksen, voidaanko sukunimensä muuttanut 
henkilö tietyssä määräajassa sukunimen rekiste
röimisen jälkeen velvoittaa ottamaan takaisin 
aikaisempi sukunimensä. Sen sijaan tässä oikeu
denkäynnissä eivät tule ratkaistaviksi esimerkiksi 
kysymykset, onko sukunimensä muuttaneelia oi
keus saada uusi sukunimensä rekisteröidyksi tai 

muulla tavoin suojatuksi toimmtmenä, tavara
merkkinä tai yhteisön nimenä. Tässä oikeuden
käynnissä ei myöskään anneta sitovaa ratkaisua 
siitä, voiko sukunimensä muuttanut henkilö ai
neettomien oikeuksien oikeussuojaa koskevien 
säännösten estämättä käyttää uutta sukunimeään 
elinkeinotoiminnassa tai· kirjallisessa tai taiteelli
sessa toiminnassa. Tämän mukaisesti ei esimer
kiksi sukunimen menettämistä koskevan kanteen 
hylkääminen estäisi kantajaa uudessa oikeuden
käynnissä ajamasta kannetta siitä, että sukuni
men haltijalta kiellettäisiin oikeus käyttää kanta
jan tavaramerkkiä loukkaavaa uutta sukunimeä 
elinkeino toiminnassa. 

Lakiehdotukseen liittyvän asetusehdotuksen 
mukaisesti tulisi menetetyn sukunimen tilalle 
tullut sukunimi 23 ja 24 §:n tarkoittamissa ta
pauksissa merkittäväksi väestörekisteriin viran
omaisten toimesta. Asetusehdotuksen mukaan 
olisi asianomainen tuomioistuin velvollinen vii
pymättä ilmoittamaan menetetyn sukunimen ti
lalle tulleen sukunimen väestörekisterikeskuksel
le, kun tuomioistuimen sukunimen menettämi
sestä antama päätös on saanut lainvoiman. 

6 luku. Kansainvälisen yksityisoikeuden 
alaan kuuluvat säännökset 

Yleistä. Lakiehdotuksen 6 luvussa säännellään 
kansainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluvia 
sukunimeä koskevia kysymyksiä: Suomen viran
omaisten yleistoimivaltaa, sovellettavaa lakia ja 
vieraassa valtiossa annettujen päätösten tunnusta
mista. 

Ehdotuksen säännökset sukunimen määräyty
miseen sovellettavasta laista perustuvat kotipaik
kaperiaatteelle. Suomessa vakituisesti asuvan 
henkilön sukunimi määräytyisi näin Suomen ai
neellisen lain mukaisesti siitä riippumatta, minkä 
valtion kansalainen henkilö on. Myös henkilön 
kansalaisuudella olisi kuitenkin eräissä suhteissa 
merkitystä. Suomen kansalaisella olisi esimerkiksi 
yleensä oikeus vaatia, että hänen sukunimensä 
määräytyy Suomen lain mukaan, vaikka hänellä 
ei olisi kotipaikkaa Suomessa. Lisäksi se tosiasia, 
että useissa valtioissa noudatetaan kansalaisuus
periaatetta, on otettu huomioon erityisesti sellais
ten henkilöiden sukunimen määräytymistä kos
kevissa säännöksissä, joilla ei ole kotipaikkaa 
Suomessa. 

Koska ehdotetut aineelliset säännökset sallivat 
sekä lapsen että puolison sukunimen osalta eri 
vaihtoehtoja, Suomessa pysyvästi asuvan vieraan 
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valtion kansalaisen sukunimen maaraytyminen 
Suomen lain mukaan ei käytännössä voine johtaa 
siihen, että henkilö saisi vastoin omaa tahtoaan 
Suomessa sellaisen nimen, jota hänen kansalai
suusvaltiossaan ei voitaisi pitää hänen sukunime
nään tai josta muuten aiheutuisi hänelle haittaa. 
On huomattava, että pelkkä kotipaikan saaminen 
Suomessa ei vaikuttaisi taannehtivasti sukuni
meen. 

Kotipaikkaperiaatteen omaksumisella pyritään 
erityisesti yhdenmukaisuuteen Norjan, Ruotsin ja 
Tanskan sukunimiä koskevien lainvalintasääntö
jen kanssa sekä siihen, että jossakin pohjoismaas
sa saatu sukunimi tunnustettaisiin päteväksi 
muissa pohjoismaissa. Islanti, jonka lainsäädäntö 
ei pääsääntöisesti tunne varsinaisia sukunimiä, 
olisi kuitenkin eri asemassa. 

Kotipaikkaliittymällä on myös muita etuja. 
Henkilöllä, joka asuu pysyvästi muualla kuin 
kansalaisuusvaltiossaan, on yleensä tosiasiallisesti 
läheisemmät siteet kotipaikka- kuin kansalaisuus
valtioonsa. Joutuessaan sopeuttamaan elämänsä 
ympäristössään vallitseviin normeihin ja tapoihin 
henkilö kokee olevansa myös ympäristössään val
litsevien henkilöä koskevien oikeussäännösten 
alainen. Lisäksi kotipaikkaperiaate johtaa useam
min siihen, että viranomainen voi soveltaa oman 
valtionsa lakia, mikä helpottaa ja nopeuttaa rat
kaisujen tekemistä. 

Ne kansainvälisen yksityisoikeuden alaan kuu
luvat säännökset, jotka sisältyvät hallituksen esi
tykseen laiksi lapseksiottamisesta (HE n:o 1071 
1984 vp. ), rakentuvat niin ikään kotipaikkaperi
aatteelle. Sanotun esityksen perusteluissa viita
taan kotipaikkaperiaatetta yleisesti puoltavien nä
kökohtien lisäksi pohjoismaisten säännösten yh
tenäisyyden tarpeeseen ja Haagin kansainvälisen 
yksityisoikeuden konferenssissa valmisteltujen 
yleissopimusten osoittamaan yleiseen kehityk
seen. 

Myös Suomen viranomaisen yleistoimivaltaa ja 
vieraassa valtiossa annetun päätöksen tunnusta
mista koskevat säännökset rakentuvat lähtökoh
taisesti kotipaikkaperiaatteelle. Niissä on kuiten
kin pyritty ottamaan henkilön kansalaisuusvalti
ossa noudatettavat mahdolliset erilaiset lainvalin
tasäännöt siten huomioon, että sukunimeä kos
keva päätös olisi pätevä niin henkilön kotipaikka
kuin kansalaisuusvaltiossakin. 

Ehdotuksen mukaan Suomen viranomaisen on 
sukunimeä koskevaa asiaa käsitellessään sovellet
tava Suomen lakia. 

Säännösten soveltamisala rajoittuisi koskemaan 
vain sukunimeä koskevia kysymyksiä. Niiden ul-

kopuolelle jäisivät kysymykset, jotka koskevat 
etunimeä taikka varsinaisten sukunimien ohella 
käytettäviä, useasti toisen vanhemman suvulta 
peräisin olevia nimiä, jotka etunimen tapaan 
ovat vain tällaisen nimen kantajaa henkilökohtai
sessa käytössä eivätkä siirry seuraavalle sukupol
velle ("välinimet"). Säännökset eivät koskisi 
myöskään varsinaiseen sukunimeen liitettyjä yksi
löintitunnuksia, esimerkiksi "Jr." tai "fils". 

Kotipazkan käsite. Kotipaikan käsitteellä on eri 
oikeuden aloilla erilainen sisältö säännösten tar
koitusperistä riippuen. Nyt käsillä olevan 6 luvun 
säännöksiä sovellettaessa kotipaikka on käsitettä
vä sen sisältöisenä, mikä merkitys sille on kan
sainvälisessä yksityisoikeudessa muotoutunut. 
Kotipaikan saamisen tai menettämisen edellytyk
set ovat tällä oikeuden alalla osin erilaiset kuin 
esimerkiksi väestökirjalaissa (141169) tai valtion
sisäistä alueellista toimivaltaa koskevassa oikeus
paikkasäännöksissä tarkoitetun kotipaikan kritee
rit. 

Perimmäisenä tarkoituksena kansainvälisessä 
yksityisoikeudessa on kotipaikkaliittymän avulla 
päätyä siihen oikeusjärjestykseen, johon esillä 
oleva kysymys läheisimmin liittyy. Tämä edellyt
tää määrätynlaista pysyvyyttä sekä joustavaa har
kintaa ja mahdollisuutta ottaa huomioon yksit
täistapausten erityispiirteet ja subjektiiviset teki
jät. 

Kotipaikka kansainvälisyksityisoikeudellisena 
liittymänä edellyttää pysyväisluontoista oleskelua 
asianomaisessa valtiossa eli sitä, että henkilön 
voidaan katsoa asuvan siellä vakinaisesti, vaikka 
asuinpaikka valtion sisällä vaihtelisi. Kotipaikan 
vaihdos voi tapahtua vain sillä edellytyksellä, että 
henkilö on toisaalta tosiasiallisesti asettunut asu
maan uuteen maahan ja että hänellä toisaalta on 
tarkoitus pysyväisluontoisesti jäädä sinne. 

Henkilön tarkoitus jäädä maahan pysyväis
luontoisesti ei edellytä sitä, että hän aikoisi jäädä 
sinne asumaan loppuiäkseen. Määräaikainenkin 
oleskelu saattaa olla riittävä, jos kysymys on 
pitkähköstä ajasta ja muista olosuhteista käy ilmi, 
että hän on asettunut maahan pysyväisluontoises
ti. Huomioon otettavia tekijöitä ovat muun mu
assa mahdolliset perhesuhteiden muutokset uu
dessa asuinmaassa, pysyvän työpaikan saaminen 
ja liikkeen perustaminen oman ammatin harjoit
tamista varten. Kansalaisuus ei sinänsä vaikuta 
kotipaikkaliittymän arvioimiseen. Uuden asuin
maan kansalaisuuden saaminen hakemuksen pe
rusteella merkitsee kuitenkin säännönmukaisesti 
sitä, että henkilöllä on asuinmaassa myös koti-
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paikka kansainvälisyksityisoikeudellisten säännös
ten tarkoittamassa mielessä. 

Jos henkilö on valtion tai yksityisen työnanta
jan lähettämänä ulkomailla senlaatuisissa tehtä
vissä, että hänet voidaan sieltä määrävuosin mää
rätä toiseen maahan tai takaisin kotiin, hänen ei 
yleensä voida katsoa saaneen kotipaikkaa asema
maassaan. Jos hänet on sen sijaan lähetetty 
asemamaahan rajoittamattomaksi ajaksi taikka 
määräajaksi, jota kuitenkin on tarkoitus käytän
nössä jatkaa, hänen saatetaan katsoa saaneen 
kotipaikan asemamaassa. Lopullinen ratkaisu jää 
aina tehtäväksi yksittäistapauksittain. 

Tosiasialliselle asumiselle maassa ei voida koti
paikan saamisen edellytyksenä asettaa yleistä ai
karajaa. Joissakin tapauksissa saattaa lyhytkin 
oleskelu riittää kotipaikan saavuttamiseen, kun 
esimerkiksi suomalainen, jolla on välillä ollut 
kotipaikka ulkomailla, palaa takaisin Suomeen 
jäädäkseen tänne pysyvästi. Toisaalta vuosien
kaan tosiasiallinen asuminen maassa ei välttämät
tä johda kotipaikan saavuttamiseen, jos henkilö 
on tahtomattaan, sairauden tai muun sellaisen 
syyn vuoksi, joutunut jäämään maahan pitem
mäksi aikaa kuin oli aikonut. Tässäkin suhteessa 
jää tapauskohtaista harkinnan varaa. 

Jokaisen täysi-ikäisen henkilön kotipaikkaa on 
arvosteltava nyt puheena olevassa luvussa sään
nellyissä tapauksissa itsenäisesti. Henkilön koti
paikka ei ole riippuvainen esimerkiksi aviopuoli
son kotipaikasta. 

Kotipaikan saamisen edellytykset ovat pohjois
maisissa suhteissa samat kuin muissakin kansain
välisissä suhteissa: tosiasiallisen maahan muuton 
lisäksi vaaditaan tarkoitus asettua pysyväisluon
toisesti asumaan asianomaiseen pohjoismaahan. 
Kotipaikan saaminen ei ole riippuvainen siitä, 
missä henkilön on Suomen, Islannin, Norjan, 
Ruotsin ja Tanskan välisen väestörekisteriä koske
van sopimuksen (SopS 46/69) mukaan katsotta
va asuvan, eivätkä väestökirjalain 10 §:n 2 mo
mentin (238/83) toimivaltasäännökset myöskään 
tällöin sovellu. Suomalainen, joka muuttaa Tans
kaan vuoden työkomennukselle tarkoituksenaan 
tämän jälkeen palata Suomeen, ei saa tämän 
luvun säännösten tarkoittamassa mielessä koti
paikkaa Tanskassa, vaikka hänen yllämainitun 
sopimuksen mukaan olisi katsottava asuvan 
siellä. 

25 §. Sukunimen määräytyminen. Sukunimen 
määräytymisellä tarkoitetaan lakiehdotuksessa su
kunimen saamista tai sen muuttumista perhesuh
teiden perusteella. Esimerkkeinä on lakiehdotuk
sessa nimenomaisesti mainittu syntymä, avio-

liiton solmiminen tai purkaminen, lapseksiotta
minen sekä isyyden vahvistaminen ja kumoami
nen. Sukunimen määräytymisestä on pykälän 
mukaan kysymys silloin, kun nimen saaminen tai 
muuttuminen perustuu välittömästi lain sään
nökseen taikka kun nimi saadaan tai muutetaan 
pelkästään tekemällä siitä ilmoitus toimivaltaisel
le viranomaiselle. 

Pykälässä tarkoitettu sukunimen määräytymi
nen, jota säännellään 26 §:ssä ja jota koskee 
myös 32 §, olisi kysymyksessä esimerkiksi silloin, 
kun aviolapsi saa syntyessään suoraan lain nojalla 
isänsä sukunimen tai avioliiton ulkopuolella syn
tynyt lapsi äitinsä sukunimen taikka kun avio
liiton ulkopuolella syntynyt lapsi saa isyyden 
vahvistamisen johdosta automaattisesti isänsä su
kunimen tai menettää isyyden kumoamisen joh
dosta automaattisesti isältä saadun sukunimen. 
Sukunimen määräytymisestä olisi kysymys myös 
silloin, kun nainen saa avioliittoon mennessään 
välittömästi lain nojalla miehensä sukunimen tai 
menettää sen, jos avioliitto purkautuu tuomiois
tuimen päätöksen johdosta. 

Pykälässä tarkoitettu sukunimen määräytymi
nen käsittää myös ne tapaukset, joissa sukunimen 
saamista tai muuttumista ei ole kytketty yhtä 
kiinteästi perheoikeudellisen aseman muutoksiin 
vaan on jätetty riippuvaksi henkilön tai hänen 
laillisen edustajansa tahdosta siten, että laissa on 
annettu mahdollisuus valita sukunimi tiettyjen, 
laissa määriteltyjen vaihtoehtojen puitteissa tai 
päättää, että sukunimi ei muutu perhesuhteissa 
tapahtuvista muutoksista huolimatta. Tällainen 
sukunimen määräytyminen on kysymyksessä esi
merkiksi silloin, kun vanhemmilla on mahdolli
suus valita lapsen sukunimi, jos heillä on lapsen 
syntyessä eri sukunimet, taikka kun avioliittoon 
aikovilla on mahdollisuus ottaa ilmoituksella yh
teiseksi sukunimeksi jommankumman sukunimi 
tai säilyttää ilmoituksella omat nimensä. Olen
naista tällöin on se, että sukunimen valinta tai 
muuttaminen tehdään viranomaiselle tehtävällä 
ilmoituksella ilman että viranomainen antaa asi
assa oikeudellisesti sitovaa päätöstä. 

Säännöksen tarkoittamana sukunimen määräy
tymisenä voidaan pitää myös common law -mais
sa perhesuhteiden muutoksen perusteella saatua 
tai perhesuhteiden muutoksesta huolimatta 
muuttumattomana pysyvää sukunimeä. Vaikka 
sukunimen käyttö näissä maissa periaatteessa kat
sotaan pikemmin tavan kuin oikeuden piiriin 
kuuluvaksi ilmiöksi, säännöt sukunimen saami
sesta tai muuttamisesta perhesuhteiden muuttu
essa ovat siinä määrin vakiintuneet, että ne 
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voidaan rinnastaa oikeudellisiin sääntöihin. Siten 
tilanteita, joissa aviopuolisot common law -maas
sa ottavat jommankumman puolison nimen yh
teiseksi sukunimekseen taikka joissa lapsi saa 
vanhempien yhteisen tai toisen vanhemman su
kunimen, on arvosteltava 26 §:n mukaan. Näissä 
maissa on myös tavallista, että sukunimeä muu
tettaessa nimen muuttamiselle haetaan käytän
nön syistä viranomaisen, joko rekisteriviranomai
sen tai tuomioistuimen vahvistus. Kun kysymyk
sessä ei ole pelkkä viranomaiselle tehtävä ilmoi
tus, tällä tavoin saadun sukunimen saaminen 
olisi rinnastettava 30 §:ssä tarkoitettuihin ta
pauksiin. 

26 §. Sukunimen miiäräytymiseen sovellettava 
laki. Pykälän 1 momentin mukaan sukunimi 
määräytyy Suomen lain mukaan, jos henkilöllä, 
jonka nimestä on kysymys, on kotipaikka Suo
messa. Vastaavasti määräytyisi sellaisen henkilön 
sukunimi, jolla on kotipaikka vieraassa valtiossa, 
2 momentin mukaan asianomaisen kotipaikka
valtion lain perusteella. Säännös ei kuitenkaan 
tässä tapauksessa osoita sovellettavaa aineellista 
lakia, vaan tämä jäisi kotipaikkavaltion kansain
välisyksityisoikeudellisten sääntöjen varaan: olisi 
sovellettava sen valtion lakia, jota asianomaisen 
valtion viranomainen esillä olevassa tapauksessa 
soveltaisi. Jos kotipaikkavaltion lainvalintasään
nöt perustuvat kotipaikkaperiaatteelle, sovellet
taisiin tämän valtion aineellisia sukunimisään
nöksiä. Jos taas kotipaikkavaltiossa noudatettai
siin kansalaisuusperiaatetta, olisi myös Suomessa 
sukunimen määräytymistä ratkaistaessa sovellet
tava sen valtion aineellisia säännöksiä, jonka 
kansalainen henkilö on. 

Sovellettaessa 1 ja 2 momenttia olisi ratkaiseva
na ajankohtana pidettävä sitä hetkeä, jolloin 
sukunimen saamisen tai muuttumisen peruste 
syntyi. Jos taas sukunimen saaminen tai muuttu
minen edellyttää väestörekisterinpitäjälle tai vih
kijälle tehtävää ilmoitusta, olisi vastaavasti ratkai
sevaa se, missä asianomaisella on kotipaikka il
moitusta tehtäessä. Henkilö, jolla sukunimen 
määräytymisen kannalta merkitsevänä ajankohta
na on ollut kotipaikka vieraassa valtiossa, ei siten 
taannehtivasti joutuisi Suomen lain alaiseksi 
muuttaessaan pysyvästi asumaan Suomeen. 

Suomen kansalaisella olisi kuitenkin 3 momen
tin mukaan oikeus vaatia, että hänen sukuni
mensä määräytymiseen on sovellettava Suomen 
lakia, vaikka hänen kotipaikkansa olisi vieraassa 
valtiossa. Vaatimus voitaisiin tehdä esimerkiksi 
haettaessa passia tai silloin, kun vieraassa valtios
sa pysyvästi asuva Suomen kansalainen muuttaa 

takaisin Suomeen. Momenttiin sisältyvän valtuu
tussäännöksen mukaan tällaisen vaatimuksen te
kemisestä säädettäisiin tarkemmin asetuksella. 

Suomen ehdotettu aineellinen sukunimisään
nöstö olisi toteutuessaan olennaisilta periaatteil
taan Norjan, Ruotsin ja Tanskan sukunimisään
nöstöjä vastaava. Tämän vuoksi ja koska pohjois
maisissa suhteissa on käytännön kannalta tärkeää 
pyrkiä mahdollisimman laajaan toisen pohjois
maan lakiin perustuvan oikeustilan tunnustami
seen, ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi ulot
taa Suomen kansalaisen valintamahdollisuutta 
koskemaan niitä tilanteita, joissa asianomaisella 
henkilöllä on kotipaikka Norjassa, Ruotsissa tai 
Tanskassa. Esimerkiksi sellaisen Suomen kansalai
sen sukunimen määräytymistä, jolla on kotipaik
ka Ruotsissa, arvosteltaisiin aina Ruotsin lain 
mukaan. 

Suomen tuomioistuimen vahvistaessa lapseksi
ottamisen alaikäisen lapsen sukunimi määräytyisi 
4 momentin mukaan Suomen lain eli ehdotetun 
3 §:n 1 momentin perusteella. Suomen lakia 
sovellettaisiin siitä riippumatta, missä lapsella on 
kotipaikka. Säännös koskisi tilanteita, joissa tuo
mioistuin ei anna lapseksiottamisen vahvistami
sen yhteydessä päätöstä lapsen sukunimestä. Suo
men lakia olisi kuitenkin sovellettava 28 §:n 
nojalla myös silloin, kun Suomen tuomioistuin 
27 §:n 4 momentin yleistoimivaltasäännökseen 
perustuen antaa päätöksen lapsen sukunimestä. 
Suomen tuomioistuimen vahvistaessa lapseksiot
tamisen määräytyisi alaikäisen lapsen sukunimi 
näin ollen aina Suomen lain eli ehdotetun 3 §:n 
mukaisesti. 

27 §. Suomen viranomaisen toimivalta suku
nimeä koskevassa asiassa. Pykälän 1 ja 2 momen
tissa ehdotetaan säänneltäväksi Suomen tuomio
istuimen toimivalta 4 luvussa tarkoitetussa suku
nimen muuttamista koskevassa asiassa. Suomen 
tuomioistuimen toimivaltaa tutkia sukunimen 
menettämistä koskeva vaatimus säänneltäisiin 3 
momentissa, ja 4 momentissa yleistoimivaltaa 
lapsen sukunimeä koskevassa asiassa lapseksiotta
mista vahvistettaessa. 

Ehdotetun 1 momentin pääsäännön mukaan 
Suomen lääninhallituksella on toimivalta sukuni
men muuttamista koskevassa asiassa, jos hakijalla 
on Suomessa kotipaikka. Lääninhallituksen toi
mivalta perustuisi siten yksinomaan hakijan koti
paikkaan eikä sillä seikalla, minkä valtion kansa
lainen hakija on, olisi yleistoimivallan kannalta 
merkitystä. 

Suomen kansalaisten osalta toimivaltaa on kui
tenkin laajennettu kansalaisuusperiaatteen hy-
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väksi siten, että Suomen kansalaisen nimenmuu
tosasia voitaisiin tutkia täällä, vaikka hakijan 
kotipaikka ei olekaan Suomessa, jos Suomessa 
annettu päätös tunnustetaan päteväksi siinä valti
ossa, missä hakijalla on kotipaikka. Suomessa 
annettua päätöstä voidaan pitää pätevänä koti
paikkavaltiossa muun muassa siitä syystä, että 
siellä noudatetaan kansalaisuusperiaatetta. Jos 
kotipaikkavaltiossa noudatetaan lähtökohtaisesti 
kotipaikkaperiaatetta mutta Suomessa annettua 
päätöstä pidetään kuitenkin pätevänä kansalai
suusliittymän vuoksi, ei tällöinkään olisi estettä 
tutkia Suomen kansalaisen sukunimenmuutos
asiaa Suomessa. Koska lääninhallitus on velvolli
nen viran puolesta tutkimaan, onko se asiassa 
toimivaltainen, se voi nyt käsillä olevassa tilan
teessa joutua hankkimaan selvityksen vieraan val
tion lain sisällöstä. Jollei lääninhallitus jo ennes
tään tunne kysymyksessä olevan valtion lakia tai 
hakija esitä siitä riittävää selvitystä, lääninhallitus 
voi pyytää selvitystä ulkoasiainministeriön oikeu
delliselta osastolta. 

Jos Suomen kansalaisella on kotipaikka Norjas
sa, Ruotsissa tai Tanskassa, hän ei kuitenkaan 
voisi saada hakemusta sukunimensä muuttami
seksi tutkituksi Suomessa, vaan hänen olisi haet
tava muutosta kotipaikkavaltiossaan. Tämä joh
tuu jo siitä, että Suomessa annettua ratkaisua ei 
pidettäisi pätevänä sanotuissa valtioissa. Säännös 
kuvastaa lisäksi pohjoismaisten aineellisten sään
nöstöjen periaatteellista yhdenmukaisuutta ja 
yleisempääkin pyrkimystä siihen, että pohjois
maisissa suhteissa vain yhden pohjoismaan viran
omaisilla olisi yleistoimivalta. Koska Islannin su
kunimisäännöstö poikkeaa kuitenkin täysin mui
den pohjoismaiden oikeudesta, voitaisiin Islan
nissa vakinaisesti asuvan Suomen kansalaisen su
kunimenmuutoshakemus 2 momentin mukaan 
tutkia Suomessa. 

Alueellisesti toimivaltainen lääninhallitus olisi 
2 momentin mukaan joko hakijan viimeisimmän 
kotipaikan lääninhallitus tai, jos hakijalla ei ole 
ollut kotipaikkaa Suomessa, Uudenmaan läänin
hallitus. 

Sukunimen menettämistä koskevalla vaati
muksella tarkoitetaan pykälän 3 momentissa 
23 §:n tarkoittamaa vaatimusta siitä, että lapsi 
isyyden kumoamisen johdosta veivoitetaan otta
maan takaisin se sukunimi, joka äidillä oli lapsen 
syntymän hetkellä, sekä 24 §:ssä tarkoitettua vaa
timusta sukunimen julistamisesta menetetyksi, 
kun joku on Suomen lääninhallituksen päätök
sellä saanut uuden sukunimen, jonka käyttämi
nen olennaisessa määrin loukkaa 12 §:ssä tarkoi-

tettua oikeutta suojatmun nimeen tai tunnuk
seen. Molemmissa näissä tapauksissa olisi Suo
men ruomioistuimella toimivalta ainoastaan sil
loin, kun vastaajalla on Suomessa kotipaikka. 

Kun lapseksiottaminen vahvistetaan Suomessa, 
tuomioistuin voisi 3 §:n 2 momentin mukaan 
eräissä tapauksissa antaa myös nimenomaisen 
päätöksen lapsen sukunimestä. Yhdenmukaisesti 
niiden sääntöjen kanssa, jotka koskevat sukuni
men määräytymistä lapseksiottamisen yhteydessä 
(26 §:n 4 momentti), ehdotetaan nyt käsillä 
olevan pykälän 4 momentissa säädettäväksi, että 
Suomen tuomioisruimella olisi lapseksiottamisen 
vahvistamisen yhteydessä toimivalta antaa myös 
nimenomainen päätös alaikäisen lapsen sukuni
mestä, vaikka lapsella ei olisi täällä kotipaikkaa. 

28 §. Sovellettava laki sukunimeä koskevassa 
asiassa. Kun Suomen viranomainen on 27 §:n 
mukaan toimivaltainen tutkimaan sukunimeä 
koskevan hakemuksen tai kanteen, on asia ehdo
tetun pykälän mukaan ratkaistava Suomen lain 
mukaan. Kansainvälisluontoisissa tapauksissa 
saattaa erityisesti merkitystä olla 12 §:n 1 mo
mentin säännöksellä, jonka mukaan uudeksi su
kunimeksi ei voida hyväksyä nimeä, jonka ylei
sesti tiedetään vakiintuneen määrätyn vierasmaa
laisen suvun nimeksi, ellei tähän ole 13 §:n 
mukaista erityistä syytä. 

29 §. Uuden sukunimen käyttöönoton päte
vyys Suomessa. Sukunimen määräytymistä perhe
suhteiden perusteella säänneltäisiin 26 §:ssä ja 
sukunimen muuttamisesta tai menettämisestä 
vieraassa valtiossa annetun päätöksen tunnusta
mista 30 §:ssä. Jos henkilö on muussa kuin 26 ja 
30 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa tosiasiallisesti 
ottanut vieraassa valtiossa käyttöönsä uuden su
kunimen, nimi voitaisiin 29 §:n nojalla katsoa 
henkilön päteväksi sukunimeksi myös Suomessa. 
Edellytyksenä on tällöin, että nimen käyttöönot
to oli sallittua siinä valtiossa, jossa asianomaisella 
henkilöllä oli kotipaikka käyttöönoton hetkellä. 

Esimerkiksi Englannin oikeudessa ei se, mikä 
sukunimi henkilöllä on, ole oikeudellinen vaan 
tosiasiallinen kysymys. Henkilön sukunimenä pi
detään sitä nimeä, jolla hänet vakiintuneesti 
tunnetaan. Jotta sukunimen muuttaminen voi
taisiin näyttää helpommin toteen, siitä voidaan 
hankkia viralliseen muotoon laadittu asiakirja. 
Nimenmuutos voidaan kuitenkin näyttää toteen 
myös muulla tavoin. Jos esimerkiksi John Steven
san, joka muuttaa pysyvästi asumaan Suomeen, 
esittää riittävän selvityksen siitä, että hän oli 
ennen Suomeen muuttoaan ja asuessaan pysyväs
ti Englannissa ottanut käyttöönsä sukunimen 
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Quentin, voitaisiin hänen ottamansa uusi suku
nimi ehdotetun säännöksen mukaan tunnustaa 
päteväksi Suomessa, vaikka esimerkiksi hänelle 
ennen nimenmuutosta annetussa passissa olisikin 
vielä hänen aikaisempi nimensä. Tunnustamisel
la saattaa olla merkitystä muun muassa harkit
taessa, mikä sukunimi tämän henkilön lapselle 
voidaan Suomessa antaa. 

Viranomaisella, joka joutuisi harkitsemaan 
käyttöönoton pätevyyttä, olisi asiassa harkintaval
taa. Johtoa voitaisiin saada 11-13 §:n periaat
teista. 

Sukunimen käyttöönottamista, joka olisi luet
tava 25 tai 30 §:ssä tarkoitetuksi sukunimen 
saamiseksi tai muuttamiseksi, käsitellään 25 §:n 
perusteluissa. Lisäksi on huomattava, että taiteili
janimet, jotka eivät ole varsinaisia sukunimiä, 
jäävät koko lakiehdotuksen ja siten myös 29 §:n 
ulkopuolelle. 

30 §. Sukunimen muuttamisesta tai menettå'
mtsestä vieraassa valtiossa annetun päätöksen 
tunnustaminen. Sukunimestä vieraassa valtiossa 
annetun päätöksen tunnustaminen ehdotetaan 
säänneltäväksi siten, että lähtökohtana olisi koti
paikkaperiaate, mutta että myös henkilön kansa
laisuusvaltiossa annettu päätös olisi täällä pätevä. 
Pykälän mukaan ulkomainen päätös sukunimen 
muuttamisesta tai menettämisestä olisi katsottava 
Suomessa päteväksi, jos jokin seuraavista edelly
tyksistä on ollut olemassa päätöksen antamisen 
hetkellä: 

1) päätöksen on antanut henkilön kotipaikka
valtion viranomainen (1 momentti), 

2) päätöksen on antanut jonkin muun valtion 
viranomainen mutta se tunnustetaan päteväksi 
henkilön kotipaikkavaltiossa ( 1 momentti) tai 

3) päätöksen on antanut sen valtion viran
omainen, jonka kansalainen henkilö on (2 mo
mentti). 

Muussa kuin henkilön kotipaikka- tai kansalai
suusvaltiossa annetut päätökset olisivat edellä 2 
kohdassa mainitulla perusteella päteviä esimer
kiksi silloin, kun kotipaikkavaltio tunnustaa asi
anomaisessa valtiossa annetun päätöksen päteväk
si valtiosopimuksen nojalla henkilökohtaisista 
liittymistä riippumatta. 

Pykälässä tarkoitetaan yhtä hyvin tuomiois
tuimen kuin hallinnollisen viranomaisenkin pää
töstä. Yleisten periaatteiden mukaisesti tunnus
tettaisiin ainoastaan lainvoimaiset päätökset eli 
sellaiset päätökset, joihin ei saa hakea muutosta 
varsinaisin muutoksenhakukeinoin. 

Pykälän mukaan vieraassa valtiossa annettu 
sukunimeä koskeva päätös tunnustettaisiin vain, 
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jos sukunimi on sillä muutettu uudeksi sukuni
meksi taikka sukunimi on julistettu menetetyksi. 
Sen sijaan ratkaisua, jolla sukunimen muuttamis
ta koskeva hakemus tai sukunimen menetetyksi 
julistamista koskeva vaatimus on hylätty, ei tun
nustettaisi Suomessa. Eri asia on, että esimerkiksi 
ratkaisulla, jolla sukunimen muuttamista koskeva 
hakemus on hylätty, voi Suomessa käsiteltävässä 
sukunimen muuttamista koskevassa asiassa olla 
vahva todistusvaikutus harkittaessa esimerkiksi 
ulkomaiselle suvulle kuuluvan sukunimen suo
Jaa. 

Milloin sukunimen käyttöönoton vieraassa val
tiossa voidaan katsoa olevan sellaista, että 30 § 
soveltuu, käsitellään 25 §:n perusteluissa. 

31 §. Vieraassa valtiossa annetun päätöksen 
tunnustamatta jättäminen. Pykälässä ehdotetaan 
säädettäväksi, milloin vieraassa valtiossa sukuni
mestä annettua päätöstä ei saa tunnustaa päte
väksi Suomessa, vaikka 30 §:ssä säädetyt edelly
tykset olisivat olemassa. Kieltäytymisperusteiden 
luettelo on tarkoitettu tyhjentäväksi. 

Pykälän 1 kohta koskee ulkomaisen päätöksen 
tunnustamista silloin, kun sama asia on samojen 
asianosaisten välillä vireillä Suomessa, mutta täs
sä prosessissa ei vielä ole annettu päätöstä. Pykä
län 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut perusteet edellyt
tävät sitä, että kysymyksessä olevan päätöksen 
lisäksi on olemassa samasta asiasta samojen asi
anosaisten kesken annettu päätös, joka on sen 
kanssa ristiriidassa. Pykälän 2 kohdassa on kysy
mys tunnustettavan päätöksen suhteesta Suomes
sa annettuun päätökseen ja 3 kohdassa sen suh
teesta toisessa vieraassa valtiossa annettuun pää
tökseen. Pykälän 4 kohdassa mainittu kieltäyty
misperuste on sen sijaan yleisluontoinen. Se 
soveltuu siitä riippumatta, onko olemassa muuta 
samaa asiaa koskevaa päätöstä tai onko sama asia 
vireillä jossakin muussa maassa. 

Asian vireillepaneminen Suomen viranomai
sessa estää 1 kohdan mukaan ulkomaisen päätök
sen tunnustamisen Suomessa vain, jos asia on 
täällä pantu vireille ennen kuin kysymyksessä 
oleva ulkomainen päätös on annettu. Tästä on 
johdonmukaisena seurauksena, että Suomessa 
annettu päätös syrjäyttää ulkomaisen päätöksen 
aina kun asia on Suomessa pantu vireille ennen 
ulkomaisen päätöksen antamista siitä riippumat
ta, milloin ulkomainen prosessi on pantu vireille. 
Tämä on sanottu 2 kohdassa. 

Silloin kun kysymyksessä on kaksi vieraassa 
valtiossa annettua päätöstä, jotka olisivat 30 §:n 
mukaan päteviä Suomessa mutta jotka ovat kes
kenään ristiriitaisia, tunnustettaisiin 3 kohdan 
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mukaan Suomessa se ulkomainen päätös, johon 
johtanut prosessi on ensiksi pantu vireille. Pää
töksen antamishetkellä ei tällöin olisi merkitystä. 

Pykälän 4 kohtaan sisältyy niin sanottu ordre 
public -periaate. Tämän periaatteen mukaan vie
raassa valtiossa annettua päätöstä ei saa tunnus
taa, jos tunnustaminen johtaisi tulokseen, joka 
on Suomen oikeusjärjestyksen perusteiden vastai
nen. Ordre public -periaatetta sovellettaisiin 
myös siihen tilanteeseen, että ulkomainen päätös 
on annettu menettelyssä, joka on vastoin Suo
men oikeusjärjestyksen perusteita. Tämä on erik
seen mainittu 4 kohdassa. Samasta periaatteesta 
on kysymys silloin, kun vieraan valtion lakia 
jätetään soveltamatta 32 §:ssä tarkoitetussa ta
pauksessa. 

Mitä pidetään Suomen oikeusjärjestyksen pe
rusteisiin kuuluvana, ei ole täsmällisesti rajatta
vissa. Esimerkkinä 4 kohdassa tarkoitetusta pro
sessuaalisesta virheestä voidaan mainita se, että 
vastaajalle ei ole annettu mahdollisuutta vastata 
kanteeseen. Ordre public -periaatteen vastainen 
olisi myös päätös, joka sotisi täällä vallitsevia 
perustavaa laatua olevia moraalikäsityksiä taikka 
ihmisten tasa-arvoisuuden periaatetta tai muuta 
sen tyyppistä periaatetta vastaan. Pelkästään se 
seikka, että vieraassa valtiossa on päädytty toisen
laiseen tulokseen kuin mihin Suomen viranomai
nen tulisi, ei oikeuta pitämään ulkomaista pää
töstä ordre public -periaatteen vastaisena. 

32 §. Vieraan valtion lain soveltamatta jättä
minen. Pykälässä on kysymys ordre public -peri
aatteen toteuttamisesta 26 §:n 2 momenttia ja 
29 §:ää sovellettaessa. Harkittaessa, johtaako vie
raan valtion lain soveltaminen Suomen oikeusjär
jestyksen perusteiden vastaiseen tulokseen, olisi 
otettava huomioon, mitä 31 §:n perusteluissa on 
sanottu. Jos vieraan valtion lakia ei voida ordre 
public -periaatteen vuoksi soveltaa, olisi sovellet
tava Suomen lakia. 

7 luku. Erinäiset säännökset 

33 §. Alaikäisen oikeus päättää sukunimestään 
ja vajaavaltaisen puhevalta. Lakiehdotuksen ylei
senä periaatteena on korostaa jokaisen henkilön 
itsenäistä asemaa sukunimen muuttamisen yhtey
dessä. Tämän periaatteen mukaisesti ehdotetaan 
säädettäväksi, että 12 vuotta täyttäneen lapsen 
sukunimen muuttaminen on mahdollista vain 
hänen suostumuksellaan. Suostumus vaadittaisiin 
sekä silloin, kun kysymyksessä on sukunimen 
muuttaminen ilmoittamalla nimenmuutoksesta 

väestörekisterin pitäjälle, että myös silloin, kun 
kysymyksessä on lakiehdotuksen 4 luvun yleisten 
säännösten mukainen nimenmuutos. Ainoan 
poikkeuksen, jolloin 12 vuotta täyttäneen lapsen 
suostumusta hänen nimensä muuttamiseen ei 
vaadita, muodostaa lapsen sairaudesta tai vam
maisuudesta johtuva kykenemättömyys ilmaista 
tahtoaan. Pykälän 1 momentissa nimenomaisesti 
mainitulla kykenemättömyydellä tarkoitetaan ky
vyn jatkuvaa puutetta eikä lyhytaikaista ja ohi
menevää tilaa. Säännös saattaa olla tarpeen esi
merkiksi silloin, kun kaikkien perheenjäsenten 
sukunimi on tarkoitus muuttaa samanaikaisesti. 

Säännös alaikäisen lapsen oikeudesta päättää 
sukunimestään on lisäksi ulotettu koskemaan 12 
vuotta nuorempaakin lasta, jos hakemus koskee 
lapsen sukunimen muuttamista uudeksi sukuni
meksi lakiehdotuksen 4 luvun säännösten mukai
sesti. Lapsen sukunimeä ei tällöin saa muuttaa 
vastoin lapsen tahtoa, jos alle 12-vuotias lapsi on 
niin kehittynyt, että hänen tahtoonsa voidaan 
kiinnittää huomiota. Alaikäisen lapsen oman 
tahdon huomioon ottaminen ehdotetaan siten 
säänneltäväksi samalla tavalla kuin lapseksiotta
misesta annetussa laissa sekä lapsen huollosta ja 
tapaamisoikeudesta annetun päätöksen täytän
töönpanosta annetun lain 6 §:ssä (366/83). 

Alaikäisellä on oikeus vastustaa omalta osal
taan sukunimensä muuttamista eikä hänen tar
vitse esittää vastustukselleen mitään perusteluja. 
Alaikäisen vastustus estää luonnollisesti sukuni
men muuttamisen vain alaikäisen oman sukuni
men osalta. Toisaalta se seikka, että alaikäisen 
sukunimeä ei voida hänen vastustuksensa johdos
ta muuttaa, saattaa johtaa siihen, että jos sukuni
men muuttamista on samalla haettu myös esi
merkiksi alaikäisen lapsen sisarusten tai hänen 
vanhempiensa osalta, hakemus joudutaan 4 lu
vun säännöksiä sovellettaessa useassa tapauksessa 
hylkäämään, koska nimenmuutosta vain joiden
kin perheenjäsenten osalta ei voida esimerkiksi 
10 §:n 2 tai 3 kohdan mukaan pitää tarkoituk
senmukaisena tai perusteltuna. 

Pykälän 2 momentissa on lisäksi nimenomai
sesti vahvistettu, että avioliittoa solmittaessa on 
alaikäisellä, jonka huolto päättyy kun hän menee 
avioliittoon, oikeus itse päättää sukunimestään 
7 §:n mukaan. 

Muilta osin on pykälän 3 momentissa katsottu 
tarkoituksenmukaiseksi jättää vajaavaltaisen pu
hevallan käyttämistä koskevat kysymykset oikeu
denkäymiskaaren 12 luvun yleisten säännösten 
varaan. 
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34 §. Valtuutus asetuksen ja ohjeiden antami
seen. Pykälän 1 momentissa edellytetyistä asetuk
sista on luonnokset otettu tämän hallituksen 
esityksen liitteiksi. Ne eivät kuitenkaan sisällä 
lakiehdotuksen 6 lukuun liittyviä säännösluon
noksia. 

Pykälän 2 momentin mukaan oikeusministeriö 
voisi antaa ohjeita ulkomaisen lainsäädännön ja 
nimikäytännön huomioon ottamisesta lakia so
vellettaessa. 

Ehdotetun 13 §:n 2 momentin 3 kohdassa on 
nimenomaan säädetty, että muutettaessa sukuni
meä Suomessa uudeksi sukunimeksi voidaan hy
väksyä myös sukunimi, joka ei täytä sukunimi
laissa asetettuja edellytyksiä, jos hakijalla on 
kansalaisuutensa, avioliittonsa tai muun erityisen 
seikan perusteella yhteys vieraaseen valtioon ja 
hakijan esittämä uusi sukunimi vastaa sanotussa 
valtiossa noudatettua nimikäytäntöä. Ohjeet voi
sivat kuitenkin koskea myös sitä, minkälaisena 
vieraan valtion lain mukaan määräytyvä sukuni
mi merkitään väestörekisteriin, esimerkiksi, kun 
asianomaisen valtion nimikäytännön mukaan 
miehen ja vaimon yhteinen sukunimi on eri 
muodossa. Ohjeet voisivat niin ikään koskea 
vieraassa valtiossa annettuun päätökseen perustu
van nimen merkitsemistä väestörekisteriin Suo
messa. Ohjeissa voitaisiin erityisesti täsmentää 
lain soveltamista sellaisten nimijärjestelmien osal
ta, joiden periaatteet poikkeavat Suomen aineel
lisesta lainsäädännöstä ja joita koskevia tapauksia 
esiintyy usein Suomessa. 

8 luku. Lain voimaantulo ja 
siirtymäsäännökset 

35 §. Voimaantulo. Ehdotettu sukunimilaki 
tulisi kumoamaan sukunimestä 23 päivänä joulu
kuuta 1920 annetun lain, 13 päivänä kesäkuuta 
1929 annetun avioliittolain 32 ja 84 §:n sekä 5 
päivänä syyskuuta 1975 isyyslain voimaanpanosta 
annetun lain 3 §:n 2 momentin. 

36 §. Aikaisemmin saadun sukunimen säilyt
täminen. Pääsäännön mukaan ei uusi laki tulisi 
olemaan taannehtiva, vaan uuden lain säännök
siä olisi sovellettava vain niissä tapauksissa, joissa 
sukunimeä ei ollut uuden lain voimaantullessa 
merkitty väestörekisteriin. Tämän ohessa on ai
kaisemman lain säännöksiä edelleenkin sovellet
tava kolmessa pykälässä mainitussa tapauksessa, 
vaikka muuttunutta nimeä ei olekaan vielä mer
kitty väestörekisteriin. Aikaisemman lain sovelta
minen edellyttää kuitenkin, että päätös on an-

nettu ennen uuden lain voimaantuloa ja että 
tämä päätös on saanut lainvoiman. Onko päätös 
tullut lainvoimaiseksi ennen tai jälkeen uuden 
lain voimaantuloa, on sen sijaan vailla merkitys
tä. 

3 7 §. Aikaisemmin saadun sukunimen muut
taminen. Pääsäännöksi asetettu taannehtivuuden 
kielto merkitsee kuitenkin vain sitä, että uusi laki 
ei tule voimaantullessaan aiheuttamaan mitään 
muutoksia sellaiseen sukunimeen, joka lain tul
lessa voimaan oli merkitty väestörekisteriin. Lain 
tultua voimaan ovat uuden lain 2, 3, 4 ja 5 luvun 
säännökset sukunimen muuttamisesta aina sovel
lettavissa, vaikka sukunimi olisikin merkitty väes
törekisteriin ennen uuden lain voimaantuloa. 

38 §. Vaimon oikeus ottaa takaisin sukuni
mensä. Pykälään on katsottu perustelluksi ottaa 
myös erityinen säännös siitä, että ennen lain 
voimaantuloa solmituissa avioliitoissa on vaimolla 
oikeus ottaa takaisin se nimi, joka hänellä on 
viimeksi ollut naimattomana ollessaan. Pykälän 
nimenomaisen sanonnan mukaan nimi voidaan 
ottaa takaisin avioliiton aikana. Tämän ohella on 
myös ennen lain voimaantuloa avioliiton solmi
neilla puolisoilla oikeus 3 7 §: n nojalla ottaa avio
liiton purkauduttua takaisin aikaisempi sukunimi 
lakiehdotuksen 9 §:n mukaisesti. 

39 §. Lain 6 luvun szirtymäsäännökset. Ehdo
tettu säännös merkitsee sitä, että uuden lain 
voimaantulo korjaisi takautuvasti vieraassa valti
ossa saadun tai muutetun sukunimen pätemättö
myyden Suomessa. Edellytyksenä olisi, että hen
kilö, jonka sukunimestä on kysymys, ei ole ennen 
lain voimaantuloa saanut kotipaikkaa Suomessa. 
Merkitystä ei olisi sillä, että henkilö lain voi
maantulon jälkeen saa kotipaikan Suomessa, eikä 
sillä, onko kysymys Suomen vai vieraan valtion 
kansalaisesta. 

Säännöksellä on käytännön merkitystä erityi
sesti sellaisissa tapauksissa, joissa vieraassa valtios
sa pysyvästi asuva Suomen kansalainen on siellä 
saanut tai muuttanut paikallisen lain mukaisesti 
sukunimen mutta joissa tätä nimeä ei Suomen 
nyt voimassa olevan lain mukaan tunnusteta 
täällä päteväksi. Näin on esimerkiksi silloin, kun 
suomalainen nainen, jolla on kotipaikka Ruotsis
sa, on solminut siellä avioliiton, ja hänen nimen
sä on pysynyt muuttumattomana. Suomen voi
massa olevan lain mukaan merkitään tällöin 
hänen suomalaiseen passiinsa sukunimeksi hänen 
miehensä nimi. 

Siirtymäsäännös aiheuttaisi esimerkkitapauk
sessa sen, että arvioitaessa, onko Ruotsin lakiin 
perustuva sukunimi Suomessa pätevä, ratkaisevaa 
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olisi, onko asianomaisella henkilöllä ollut koti
paikka Suomessa sukunimen määräytymisen pe
rusteen syntymisen ja nyt käsillä olevan lain 
voimaantulon välillä. Jos hänellä ei ole ollut 
sanottuna aikana kotipaikkaa Suomessa, olisi hä
nen sukunimensä määräytymiseen sovellettava 
Ruotsin lakia. Koska hänen nimensä ei ollut 
Ruotsin lain mukaan muuttunut, olisi hänen 
katsottava säilyttäneen nimensä, ja hän olisi oi
keutettu muun muassa saamaan passinsa tällä 
nimellä. 

Jos tällä henkilöllä sen sijaan olisi ollut koti
paikka Suomessa yllämainittuna aikana, uusien 
säännösten voimaantulo ei vaikuttaisi välittömäs
ti siihen, mikä katsottaisiin hänen sukunimek
seen Suomessa: hänen sukunimensä olisi edelleen 
hänen miehensä nimi. Henkilö, jolla on koti
paikka Suomessa, voisi kuitenkin halutessaan 
38 §:n nojalla ottaa takaisin tyttönimensä. Jollei 
hänellä ole oikeutta 38 §:n nojalla saada takaisin 
Ruotsissa säilyttämäänsä nimeä, hän voisi hakea 
lääninhallitukselta nimenmuutosta. 

Pykälän 2 momentin mukaan noudatettaisiin 
lakiehdotuksen 27 §:n säännöksiä Suomen tuo
mioistuimen ja Suomen lääninhallituksen toimi
vallasta myös asiassa, joka on käsiteltävänä lain 
voimaantullessa, vaikka se on pantu vireille jo 
ennen lain voimaantuloa. Uudet säännökset eivät 
näin vaikuttaisi Suomessa pysyvästi asuvan henki
lön nimenmuutoshakemuksen käsittelyyn, koska 
hakemus voitaisiin 27 §:n 1 momentin nojalla 
tutkia Suomessa. Jos lain voimaan tullessa olisi 
vireillä sellaisen Suomen kansalaisen sukunimen 
muuttamista koskeva asia, jolla on kotipaikka 
jossakin muussa vieraassa valtiossa kuin Norjassa, 
Ruotsissa tai Tanskassa, voisi asian käsittely niin 
ikään jatkua, koska asia voitaisiin 27 §:n 2 mo
mentin nojalla tutkia Suomessa. Jos sen sijaan 
hakijalla on kotipaikka jossakin edellä mainituis
ta pohjoismaista, hakemus olisi jätettävä tutki
matta. 

1.2. Laki lapseksiottamisesta annetun lain 
13 §:n muuttamisesta 

Koska sukunimeä koskevien säännösten uudis
tusehdotus ei ehtinyt eduskuntakäsittelyyn sa-

manaikaisesti lapseksiottamista koskevan lainsää
dännön uudistusehdotuksen kanssa, otettiin lap
seksiottamista koskevan lakiehdotuksen 13 §:ään 
(hallituksen esitys n:o 107/1984 vp.) erillinen 
ottolapsen sukunimeä koskeva säännös. Kun tar
koituksena on nyt koota kaikki sukunimeä koske
vat, nykyisin osaksi myös perheoikeudelliseen 
lainsäädäntöön sijoitetut säännökset yhteen suku
nimilakiin, ehdotetaan mainittu 13 § muutetta
vaksi siten, että se sisältäisi ottolapsen sukunimen 
osalta viittauksen uuteen sukunimilakiin. 

2. Tarkemmat säännökset Ja mää
räykset 

Ehdotetun sukunimilain 34 §:n nojalla annet
taisiin sukunimiasetus sekä 14 §:n 2 momentin 
nojalla asetus nimilautakunnasta. Tämän ohessa 
on lakiehdotusta valmisteltaessa edellytetty, että 
väestökirja-asetukseen ( 1981 70) lisättäisiin uusi 
54 a §, jonka tarkoituksena on vähentää niitä 
haittoja, joita kansalaiselle aiheutuu siitä, että 
aikaisemmat nimet aiheettomasti merkitään väes
törekisteristä tai väestön keskusrekisteristä annet
taviin todistuksiin. Luonnokset sanomiksi asemk
siksi on otettu tämän hallituksen esityksen liit
teiksi. 

Ehdotetun sukunimilain 26 §:n 3 momentin 
mukaan tulisi asetuksella tarkemmin säädettäväk
si myös Suomen kansalaisen oikeus vaatia, että 
hänen sukunimensä määräytymiseen olisi koti
paikkavaltion lain sijasta sovellettava Suomen 
lakia. Samoin 34 §:n valtuutus antaa asetuksella 
tarkempia säännöksiä lain soveltamisesta koskee 
myös lakiehdotuksen kansainvälisen yksityisoi
keuden alaan kuuluvia säännöksiä. Näitä sään
nösluonnoksia ei ole kuitenkaan liitetty tähän 
esitykseen. 

3. Voimaan tulo 

Lakien on edellytetty tulevan voimaan 1 päivä
nä heinäkuuta 1985. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotukset: 
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1. 
Sukunimilaki 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Sukunimivelvoite 

Jokaisella tulee olla sukunimi. 
Henkilö, jolla ei ole sukunimeä, on velvollinen 

sen ottamaan. Sukunimen ottamisesta on sovel
tuv:in osin voimassa, mitä 4 luvussa säädetään 
sukunimen muuttamisesta uudeksi sukunimeksi. 

2 luku 

Lapsen sukunimi 

2 § 

Lapsen sukunimen määräytyminen syntymän pe
rusteella 

Lapsi saa syntyessään sen sukunimen, joka 
vanhemmilla on lapsen syntymän hetkellä, jos 
vanhemmilla on yhteinen sukunimi. 

Jos vanhemmilla ei ole yhteistä sukunimeä, 
lapsi saa sen sukunimen, jonka vanhemmat il
moittavat lapsen sukunimeksi ja joka jommalla
kummalla vanhemmalla on ilmoitusta tehtäessä. 
Jos vanhemmilla on yhteisessä huollossa yhteinen 
alaikäinen lapsi, lapsi saa kuitenkin syntyessään 
sen sukunimen, joka hänen sisaruksellaan on. 

Lapsen sukunimeä koskeva ilmoitus on tehtävä 
väestörekisterin pitäjälle silloin, kun lapsi ilmoi-

tetaan väestörekisteriin. Jos vanhemmat eivät ole 
yhdessä lapsen huoltajia, on lapsen huoltajilla tai 
huoltajalla oikeus päättää kumman vanhemman 
nimen lapsi saa. 

Kun lapsi ilmoitetaan väestörekisteriin, väes
törekisterin pitäjän on tiedusteltava, kumman 
vanhemman sukunimen lapsi saa. 

Jos lapsen sukunimeä ei ole ilmoitettu väes
törekisteriin niin kuin 2 ja 3 momentissa on 
säädetty, lapsi saa sen sukunimen, joka äidillä on 
lapsen syntymän hetkellä. 

3 § 
Lapseksiottaminen ja sukunimi 

Kun tuomioistuin vahvistaa alaikäisen lapsen 
lapseksiottamisen, lapsi saa ottovanhempansa su
kunimen tai ottovanhempiensa yhteisen sukuni
men. Jos ottovanhemmilla ei ole yhteistä sukuni
meä, lapsi saa sen vanhemman sukunimen, jonka 
ottovanhemmat ilmoittavat tuomioistuimelle 
lapsen sukunimeksi. Jos ottovanhemmilla on yh
teisessä huollossa yhteinen alaikäinen lapsi, otto
lapsi saa kuitenkin sen sukunimen, joka tällä 
lapsella on. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty, 
tuomioistuin voi kuitenkin päättää, että lapsi 
säilyttää oman sukunimensä, jos tätä on lapsen 
iän, ottovanhempien esittämän toivomuksen tai 
muiden seikkojen perusteella pidettävä lapsen 
edun mukaisena. 
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4 § 

Lapsen sukunimen muuttaminen isän sukuni
meksi 

Vanhemmat voivat sopia alaikäisen lapsen su
kunimen muuttamisesta siten, että lapsi saa isän
sä sukunimen, jos vanhemmilla ei lapsen syntyes
sä ollut yhteistä sukunimeä ja isyyttä ei ollut 
vahvistettu silloin, kun lapsi ilmoitettiin väes
törekisteriin otettavaksi. 

Lapsen nimi voidaan isyyden vahvistamisen 
perusteella kuitenkin ainoastaan kerran muuttaa 
isän sukunimeksi. 

Jos vanhemmat eivät ole yhdessä lapsen huol
tajia, on lapsen huoltajilla tai huoltajalla oikeus 
päättää lapsen sukunimen muuttamisesta isän 
sukunimeksi. 

5 § 
Yhteisen sukunimen antaminen toisen puolison 

lapselle 

Jos alaikäisen lapsen vanhempi menee avioliit
toon muun henkilön kuin lapsen toisen vanhem
man kanssa ja he ottavat yhteisen sukunimen, 
puolisot voivat avioliiton aikana sopia lapsen 
nimen muuttamisesta siten, että lapsi saa puoli
soiden sukunimen, jos vanhempi on yksin tai 
yhdessä puolisonsa kanssa lapsen huoltaja. 

Lapsen nimi voidaan kuitenkin ainoastaan ker
ran muuttaa saman avioliiton perusteella otetuksi 
puolisoiden yhteiseksi sukunimeksi. 

6 § 
Ilmoitus lapsen sukunimen muuttamisesta 

Ilmoitus lapsen sukunimen muuttamisesta 4 ja 
5 §:n nojalla on tehtävä kirjallisesti asianomaisel
le väestörekisterin pitäjälle. 

3 luku 

Puolison sukunimi 

7 § 

Puolisoiden yhteinen sukunimi 

Avioliittoon aikovat voivat avioliittoon men
nessään yhdessä päättää, että he ottavat yhteisen 
sukunimen. Yhteiseksi sukunimeksi voidaan ot
taa se sukunimi, joka jommallakummalla heistä 
viimeksi oli naimattomana ollessaan. Yhteinen 

sukunimi on ilmoitettava ennen vihkimistä vihki
jälle. 

Ennen vihkimistä vihkijän on tiedusteltava 
avioliittoon aikovilta, ovatko he päättäneet ottaa 
yhteisen sukunimen. 

Avioliittoon aikova, jonka sukunimi tulee 
muuttumaan sen johdosta, että puolisot ottavat 
yhteisen sukunimen, voi ennen vihkimistä il
moittaa vihkijälle, että hän tulee yhteisen suku
nimen edellä käyttämään sitä sukunimeä, joka 
hänellä viimeksi oli naimattomana ollessaan, tai 
sukunimeä, joka hänellä on avioliittoon mennes
sään. 

8 § 
Puolison sukunimen säilyttäminen avioliittoa sol

mittaessa 

Jos puolisot avioliittoon mennessään eivät ole 
ottaneet yhteistä sukunimeä, kumpikin puoliso 
säilyttää sen sukunimen, joka hänellä oli avioliit
toon mennessään. 

9 § 
Puolison sukunimen muuttaminen avioliiton 

purkautumisen jälkeen 

Puoliso voi avioliiton purkautumisen jälkeen 
muuttaa sukunimensä, jonka hän on saanut 
toiselta puolisoita avioliittonsa perusteella, otta
malla sen nimen, joka hänellä viimeksi oli nai
mattomana ollessaan. 

Jos puoliso oli 7 §:n 3 momentissa säädetyllä 
tavalla ilmoittanut käyttävänsä yhteisen sukuni
men edellä sitä sukunimeä, joka hänellä oli 
avioliittoon mennessään, hän voi avioliiton pur
kautumisen jälkeen ottaa sukunimekseen myös 
tämän nimen. 

Ilmoitus puolison sukunimen muuttamisesta 
on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle väestörekis
terin pitäjälle. 

4 luku 

Sukunimen muuttaminen uudeksi sukunimeksi 

10 § 

Sukunimen muuttamisen edellytykset 

Sukunimi voidaan muuttaa uudeksi sukuni
meksi, jos hakija selvittää, 

1) että hänen nykyisen sukunimensä käytöstä 
nimen vierasperäisyyden, sen yleiskielen merki-
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tyksen tai nimen yleisyyden johdosta taikka 
muusta syystä aiheutuu haittaa; 

2) että uudeksi sukunimeksi esitetty nimi on 
aikaisemmin ollut hänellä tai vakiintuneesti kuu
lunut hänen esivanhemmilleen ja sukunimen 
muuttamista on pidettävä tarkoituksenmukaise
na; tai 

3) että uuden sukunimen ottamista on muut
tuneiden olosuhteiden tai muiden erityisten seik
kojen johdosta pidettävä perusteltuna. 

11 § 

Uuden sukunimen hyväksymisen yleiset esteet 

Uudeksi sukunimeksi ei voida hyväksyä nimeä, 
joka on sopimaton tai jonka käyttö muutoin voi 
aiheuttaa ilmeistä haittaa. 

Ilman erityistä syytä ei uudeksi sukunimeksi 
voida hyväksyä nimeä, 

1) joka muodoltaan tai kirjoitustavaltaan on 
kotimaisen kielenkäytön vastainen; 

2) joka sukunimenä on erittäin yleinen; tat 
3) jota yleisesti käytetään etunimenä. 

12 § 

Suojatut nimet ja tunnukset 

Uudeksi sukunimeksi ei voida hyväksyä nimeä, 
jonka yleisesti tiedetään vakiintuneen määrätyn 
kotimaisen tai vierasmaalaisen suvun nimeksi, 
ellei tähän ole olemassa erityistä syytä. 

Ilman erityistä syytä ei uudeksi sukunimeksi 
voida hyväksyä nimeä, joka on samaistettavissa 

1) säätiön, yhdistyksen tai muun yhteisön 
nimeen; 

2) rekisteröityyn toiminimeen tai tavaramerk
kiin taikka muuhun elinkeinotoiminnassa käytet
tyyn suojatmun tunnukseen; tai 

3) yleisesti tunnettuun taiteilijanimeen tai ni
mimerkkiin. 

13 § 

Erityiset syyt uuden sukunimen hyväksymiselle 

Uusi sukunimi, joka ei täytä 11 §:n 2 momen
tin 1 kohdassa asetettua vaatimusta, voidaan 
hyväksyä, jos hakijalla on vierasperäinen sukuni
mi ja uuden nimen käyttöönottoa on esitettyyn 
selvitykseen nähden pidettävä tarkoituksenmu
kaisena. 

Uusi sukunimi, joka ei vastaa 11 §:n 2 mo
mentissa tai 12 §:ssä asetettuja vaatimuksia, voi
daan hyväksyä, 

1) jos hakija osoittaa, että hän tai hänen 
esivanhempansa ovat aikaisemmin laillisesti käyt
t~neet hakijan uudeksi sukunimeksi esittämää 
mmeä; 

2) jos hakijan esittämän uuden sukunimen 
ottamista on perhesuhteissa tapahtuneiden muu
tosten tai niihin rinnastettavien seikkojen johdos
ta pidettävä perusteltuna; tai 

3) jos hakijalla on kansalaisuutensa, avioliit
tonsa tai muun erityisen seikan perusteella yhteys 
vieraaseen valtioon ja hakijan esittämä uusi suku
nimi vastaa sanotussa valtiossa noudatettua nimi
käytäntöä. 

14 § 

Sukunimiviranomaiset 

Lääninhallitus käsittelee sukunimen muutta
mista koskevat asiat. 

Nimilautakunta toimii erityisenä asiantuntija
viranomaisena lain soveltamista koskevissa kysy
myksissä. Sen kokoonpanosta, asettamisesta ja 
tehtävistä säädetään tarkemmin asetuksella. 

15 § 

Hakemus sukunimen muuttamisesta 

Sukunimen muuttamista koskeva hakemus on 
tehtävä sen läänin lääninhallitukselle, missä haki
ja on merkitty väestörekisteriin. 

Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakemukses
sa on mainittava ne seikat, joiden perusteella 
sukunimen muuttamista haetaan, sekä hakijan 
esittämä uusi sukunimi. 

16 § 

Hakemuksen täydentäminen 

Jos sukunimen muuttamista koskeva hakemus 
on puutteellinen, hakijalle on varattava tilaisuus 
kohtuullisessa määräajassa täydentää hakemus
taan. 

17 § 

Nimzlautakunnan lausunto ja hakzjan kuulemi
nen 

Jollei hakemusta ole siirrettävä toiselle viran
omaiselle, jätettävä tutkittavaksi ottamatta tai 
heti hylättävä, lääninhallituksen on pyydettävä 
nimilautakunnan lausunto sukunimen muutta
mtsesta ja hakijan esittämästä uudesta sukuni
mestä. 
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Jos nimilautakunta on katsonut, ettei sukuni
men muuttamista voida 10 §:n mukaan pitää 
aiheellisena tai ettei hakijan esittämää uutta 
sukunimeä voida 11-13 §:n mukaan hyväksyä, 
lääninhallituksen on varattava hakijalle tilaisuus 
kohtuullisessa määräajassa antaa kirjallinen vas
taus lausunnon johdosta. 

18 § 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Jos lääninhallitus, nimilautakunnan annettua 
asiassa lausuntonsa, katsoo, ettei sukunimen 
muuttamiselle 10-13 §:n säännökset huomioon 
ottaen ole estettä, lääninhallituksen on hakijan 
kustannuksella tiedotettava hakemuksesta viralli
sessa lehdessä. 

19 § 
Muistutuksen tekeminen 

Sillä, joka katsoo, että hakija tulisi saamaan 
uuden sukunimen vastoin 12 §:n säännöksiä ja 
että hakemuksen hyväksyminen loukkaisi hänen 
oikeuttaan, on oikeus tehdä muistutuksensa ha
kemuksen johdosta. 

Muistutus on tehtävä lääninhallitukselle kirjal
lisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun hakemuksesta 
on tiedotettu julkaisemalla se virallisessa lehdes
sä. Muistutus, joka tehdään sanotun määräajan 
päättymisen jälkeen, voidaan kuitenkin ottaa 
huomioon, ellei asiaa vielä ole ratkaistu. 

20 § 

Hakemuksen ratkaiseminen ja päå'töksen peruste
leminen 

Hakemus sukunimen muuttamisesta on 19 §:n 
2 momentissa säädetyn määräajan kuluttua otet
tava viipymättä ratkaistavaksi. 

Jos hakemus hylätään, päätöksessä on mainit
tava ne petusteet, joiden johdosta sukunimen 
muuttamista tai hakijan esittämää uutta sukuni
meä ei ole voitu hyväksyä. 

21 § 

Päätöksen tiedoksianto 

Lääninhallituksen päätös sukunimen muutta
mista koskevassa asiassa on annettava tiedoksi 
hakijalle sekä sille, joka hakemuksen johdosta on 
tehnyt 19 §:ssä tarkoitetun muistutuksen. 

22 § 

Muutoksenhaku 

Hakijalla sekä sillä, joka hakemuksen johdosta 
on tehnyt 19 §:ssä tarkoitetun muistutuksen, on 
oikeus hakea muutosta lääninhallituksen päätök
seen siten kuin muutoksenhausta hallintoasioissa 
annetussa laissa ( 1541 50) on säädetty. 

5 luku 

Sukunimen menettäminen 

23 § 

Isyyden kumoamisen vaikutus lapsen sukuni
meen 

Jos isyys on kumottu, tuomioistuin voi miehen 
vaatimuksesta päättää, että lapsi on velvollinen 
ottamaan sen sukunimen, joka äidillä oli lapsen 
syntymän hetkellä, jollei lapsen edun kannalta 
ole pidettävä tärkeänä, että hän säilyttää sukuni
mensä. Lapsen sukunimen muuttamista tarkoit
tava kanne on nostettava vuoden kuluessa siitä, 
kun isyys on kumottu. 

24 § 

Sukunimen menetetyksi julistaminen 

Jos joku on hakemuksesta saanut uuden suku
nimen ja nimen käyttäminen olennaisessa määrin 
loukkaa 12 §:ssä tarkoitettua oikeutta suojatmun 
nimeen tai tunnukseen, voi nimen tai tunnuksen 
haltija ajaa kannetta sukunimen julistamisesta 
menetetyksi sen paikkakunnan tuomioistuimessa, 
missä vastaajalla on kotipaikka. 

Sukunimen menetetyksi julistamista tarkoitta
va kanne on nostettava viiden vuoden kuluessa 
siitä, kun uusi sukunimi on merkitty väestörekis
teriin. Se, joka on 1 momentin nojalla julistettu 
menettäneeksi oikeutensa sukunimeen, on vel
vollinen ottamaan takaisin aikaisemman sukuni
mensä. 

6 luku 

Kansainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluvat 
säännökset 

25 § 

Sukunimen määräytyminen 

Sukunimen määräytymisellä tarkoitetaan tässä 
luvussa sukunimen saamista tai sukunimen 
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muuttumista syntymän, avioliiton solmimisen tai 
purkamisen taikka isyyden vahvistamisen tai ku
moamisen taikka lapseksiottamisen taikka muu
toin perhesuhteiden perusteella, kun nimen saa
minen tai muuttuminen perustuu välittömästi 
lain säännökseen taikka toimivaltaiselle viran
omaiselle tehtyyn ilmoitukseen. 

26 § 

Sukunimen määräytymiseen sovellettava laki 

Jos henkilöllä, jonka sukunimen määräytymi
sestä on kysymys, on Suomessa kotipaikka suku
nimen määräytymisen perusteen syntyessä taikka 
sukunimeä koskevaa ilmoitusta tehtäessä, mää
räytyy sukunimi Suomen lain mukaan. 

Jos henkilöllä, jonka sukunimen määräytymi
sestä on kysymys, ei ole kotipaikkaa Suomessa 1 
momentissa tarkoitettuna ajankohtana, määräy
tyy sukunimi sen valtion sukunimeä koskevan 
lain mukaan, jota toimivaltaisen viranomaisen on 
sovellettava siinä valtiossa, missä henkilöllä sa
nottuna ajankohtana on kotipaikka. 

Suomen kansalaisella, jolla on kotipaikka 
muussa valtiossa kuin Suomessa, Norjassa, Ruot
sissa tai Tanskassa, on 2 momentin säännöksen 
estämättä oikeus vaatia, että sukunimen määräy
tymiseen on sovellettava Suomen lakia. Tämän 
oikeuden käyttämisestä säädetään tarkemmin 
asetuksella. 

Kun Suomen tuomioistuin vahvistaa lapseksi
ottamisen, määräytyy alaikäisen lapsen sukunimi 
Suomen lain mukaisesti. 

27 § 

Suomen viranomaisen toimivalta sukunimeä kos
kevassa asiassa 

Sukunimi voidaan Suomessa muuttaa hake
muksesta uudeksi sukunimeksi lääninhallituksen 
päätöksellä, jos hakijalla on Suomessa kotipaik
ka. 

Jos Suomen kansalaisella on kotipaikka muussa 
valtiossa kuin Suomessa, Norjassa, Ruotsissa tai 
Tanskassa, voidaan hakemus sukunimen muutta
misesta tutkia Suomessa, jos Suomessa annettu 
päätös tunnustetaan päteväksi siinä valtiossa, 
missä hakijalla on kotipaikka. Hakemus on tehtä
vä sen läänin lääninhallitukselle, missä hakijalla 
on viimeksi ollut kotipaikka tai, jos hakijalla ei 
ole ollut kotipaikkaa Suomessa, Uudenmaan lää
nin lääninhallitukselle. 

Sukunimen menettämistä koskeva vaatimus 

7 438400974W 

voidaan tutkia Suomen tuomiOistuimessa, JOS 

vastaajalla on täällä kotipaikka. 
Kun Suomen tuomioistuin vahvistaa lapseksi

ottamisen, tuomioistuin voi antaa päätöksen alai
käisen lapsen sukunimestä. 

28 § 

Sovellettava laki sukunimeä koskevassa asiassa 

Asiassa, joka koskee sukunimen muuttamista 
hakemuksesta uudeksi sukunimeksi tai sukuni
men julistamista menetetyksi taikka sukunimeä 
Suomessa vahvistettavan lapseksiottamisen yhtey
dessä, on sovellettava Suomen lakia. 

29 § 

Uuden sukunimen käyttöönoton pätevyys Suo
messa 

Uuden sukunimen käyttöönotto vieraassa valti
ossa ilman viranomaisen antamaa päätöstä voi
daan tunnustaa päteväksi Suomessa, jos nimen 
käyttöönotto oli sallittua siinä valtiossa, jossa 
asianomaisella henkilöllä käyttöönoton hetkellä 
oli kotipaikka. 

30 § 
Sukunimen muuttamisesta tai menettämisestä 
vieraassa valtiossa annetun päätöksen tunnusta

mmen 

Vieraassa valtiossa annettu lainvoimainen pää
tös, jolla sukunimi on muutettu uudeksi sukuni
meksi tai julistettu menetetyksi, tunnustetaan 
ilman eri vahvistusta päteväksi Suomessa, jos 
päätöksen on antanut sen valtion viranomainen, 
missä henkilöllä päätöksen antamisen hetkellä oli 
kotipaikka, tai jos päätös tunnustetaan päteväksi 
siinä valtiossa. 

Päätös tunnustetaan Suomessa päteväksi myös 
silloin, kun päätöksen on antanut sen valtion 
viranomainen, jonka kansalainen henkilö oli pää
töksen antamisen hetkellä. 

31 § 

Vieraassa valtiossa annetun päätöksen tunnusta
matta jättäminen 

Vieraassa valtiossa annettua sukunimeä koske
vaa päätöstä ei tunnusteta päteväksi Suomessa: 

1) jos saman asian käsittely samojen asianosais
ten välillä on vireillä Suomessa ja asia oli Suo
messa pantu vireille ennen kuin päätös vieraassa 
valtiossa oli annettu; 
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2) jos paatos on ristiriidassa samasta asiasta 
samojen asianosaisten välillä Suomessa annetun 
tuomioistuimen tai muun viranomaisen päätök
sen kanssa ja asia oli Suomessa pantu vireille 
ennen kuin päätös vieraassa valtiossa oli annettu; 

3) jos päätös on ristiriidassa samasta asiasta 
samojen asianosaisten välillä jossakin muussa val
tiossa annetun päätöksen kanssa, joka oli annettu 
aikaisemmin vireille pannussa menettelyssä ja 
joka tunnustetaan päteväksi Suomessa; taikka 

4) jos päätös on annettu menettelyssä, joka on 
vastoin Suomen oikeusjärjestyksen perusteita tai 
jos päätöksen tunnustaminen johtaisi tulokseen, 
joka on Suomen oikeusjärjestyksen perusteiden 
vastainen. 

32 § 
Vieraan valtion lain soveltamatta jättäminen 

Vieraan valtion lakia, joka koskee sukunimen 
määräytymistä tai uuden sukunimen käyttöönot
toa ilman viranomaisen antamaa päätöstä, ei 
sovelleta, jos lain soveltaminen johtaisi tulok
seen, joka on Suomen oikeusjärjestyksen perus
teiden vastainen. 

7 luku 

Erinäiset säännökset 

33 § 
Alaikäisen oikeus päättää sukunimestään ja va

jaavaltaisen puhevalta 

Alaikäisen lapsen sukunimeä ei voida muuttaa 
tämän lain 2 tai 4 luvun mukaisesti ilman lapsen 
suostumusta, jos hän on täyttänyt 12 vuotta. 
Suostumus ei kuitenkaan ole tarpeen, jos lapsi 
sairautensa tai vammaisuutensa takia ei voi il
maista tahtoaan. Lapsen sukunimeä ei myöskään 
voida muuttaa 4 luvun mukaisesti vastoin 12 
vuotta nuoremman lapsen tahtoa, jos lapsi on 
niin kehittynyt, että hänen tahtoonsa voidaan 
kiinnittää huomiota. 

Alaikäisellä, joka aikoo mennä avioliittoon, on 
oikeus itse päättää sukunimestään avioliittoon 
mennessään. 

Vajaavaltaisen puhevallan käyttämisestä tämän 
lain 4 luvussa tarkoitetuissa asioissa on muutoin 
voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 1 
§:ssä sekä 3, 4 ja 5 §:ssä on säädetty. 

34 § 

Valtuutus asetuksen ja ohjeiden antamiseen 

Tarkempia säännöksiä tämän lain soveltamises
ta annetaan asetuksella. 

Oikeusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia 
ohjeita vieraan valtion lainsäädännön ja nimikäy
tännön huomioon ottamisesta tätä lakia sovellet
taessa. 

8 luku 

Lain voimaantulo ja siirtymäsäännökset 

35 § 
Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 

Tällä lailla kumotaan sukunimestä 23 päivänä 
joulukuuta 1920 annettu laki (328/20) siihen 
myöhemmin tehtyine muutoksineen, 13 päivänä 
kesäkuuta 1929 annetun avioliittolain (234/29) 
32 ja 84 §, näistä viimeksi mainittu pykälä 
sellaisena kuin se on 23 päivänä syyskuuta 1948 
annetussa laissa (681/48), isyyslain voimaanpa
nosta 5 päivänä syyskuuta 1975 annetun lain 
(701175) 3 §:n 2 momentti sekä myös muut 
säännökset, mikäli ne ovat ristiriidassa tämän lain 
säännösten kanssa. 

36 § 
Aikaisemmin saadun sukunimen säilyttäminen 

Tämän lain säännökset eivät aiheuta muutosta 
sukunimeen, joka on merkitty väestörekisteriin 
ennen lain voimaantuloa. 

Jos sukunimeä ei ole ennen tämän lain voi
maantuloa merkitty väestörekisteriin ja jäljempä
nä mainittu lainvoiman saanut päätös on annettu 
ennen lain voimaantuloa, aikaisempaa lakia on 
sovellettava, 

1) kun uusi sukunimi on hyväksytty sukuni
mestä annetun lain nojalla, 

2) kun tuomioistuin on avioliittolain 84 §:n 
nojalla määrännyt, ettei vaimolla ole oikeutta 
käyttää miehensä sukunimeä, tai 

3) kun tuomioistuin on ottolapsista annetun 
lain (208/25) nojalla antanut suostumuksen otto
lapsen ottamiseen tai purkanut ottolapsisuhteen 
taikka lapseksiottamisesta annettujen lakien (32/ 
79 ja 1 ) nojalla vahvistanut lapseksiottami
sen. 
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37 § 

Aikaisemmin saadun sukunimen muuttaminen 

Sukunimeä muutettaessa on lain 2, 3, 4 ja 5 
luvun säännöksiä sovellettava myös silloin, kun 
sukunimi on merkitty väestörekisteriin ennen 
tämän lain voimaantuloa sekä silloin, kun 36 §:n 
2 momentissa tarkoitettu sukunimi on merkitty 
väestörekisteriin tämän lain tultua voimaan. 

38 § 

Vaimon oikeus ottaa takaisin sukunimensä 

Jos puolisot on vihitty avioliittoon ennen tä
män lain voimaantuloa, vaimolla on oikeus avio
liiton aikana ottaa sukunimekseen se nimi, joka 
hänellä oli naimattomana ollessaan, ilmoittamal
la siitä kirjallisesti asianomaiselle vaestörekisterin 
pitäjälle. 

2. 

39 § 
Lain 6 luvun siirtymäsäännökset 

Tämän lain 6 luvun säännöksiä sukunimen 
määräytymisestä ja vieraassa valtiossa annetun 
päätöksen tunnustamisesta on sovellettava myös 
silloin, kun sukunimen määräytymisen peruste 
on syntynyt, ilmoitus tehty taikka päätös annettu 
ennen tämän lain voimaantuloa ja asianomaisella 
henkilöllä ei nimen määräytymisen perusteen 
syntyessä tai päätöksen antamisen hetkellä eikä 
myöskään sen jälkeen ennen tämän lain voi
maantuloa ole ollut kotipaikkaa Suomessa. 

Tämän lain 6 luvun säännöksiä tuomiois
tuimen ja lääninhallituksen toimivallasta on so
vellettava myös asiassa, joka on pantu vireille 
ennen tämän lain voimaantuloa ja josta lain 
voimaantullessa ei ollut annettu päätöstä. 

Laki 
lapseksiottamisesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan lapseksiottamisesta päivänä 
198 annetun lain ( 1 ) 13 § näin kuuluvaksi: 

13 § 
Ottolapsen sukunimestä säädetään sukunimi-

laissa ( 1 ). 
Tämä laki tulee v01maan 

kuuta 198 

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1984 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

kuuta 

päivänä 

Oikeusministeri Christoffer Taxell 
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Liite 1 

Sukunimiasetus 
Oikeusministerin esittelystä säädetään päivänä kuuta 198 annetun sukunimilain 

1 ) 34 §:n 1 momentin nojalla: 

1 § 
Kun pyydetään kuulutusta avioliittoon, kuulu

tusviranomaisen on selostettava avioliittoon aiko
ville sukunimilain ( 1 ) 2 ja 3 luvun sään
nökset puolison ja lasten sukunimestä sekä suku
nimen muuttamisesta. 

2 § 
Vihkijän on merkittävä avioliittolain ja sen 

voimaanpanosta annetun lain soveltamisesta an
netun asetuksen 21 §:n 1 momentissa mainit
tuun ilmoitukseen 

1) yhteinen sukunimi, jonka avioliittoon aiko
vat ovat ottaneet, ja 

2) sukunimi, jota avioliittoon aikova on ilmoit
tanut käyttävänsä yhteisen sukunimen edellä. 

3 § 
Kun lapsi otetaan ottolapseksi eikä ottovan

hemmilla ole yhteistä sukunimeä, tuomiois
tuimen on tiedusteltava, ovatko ottovanhemmat 
sopineet siitä, kumman nimen lapsi saa. 

Kun tuomioistuin vahvistaa alaikäisen lapsen 
lapseksiottamisen, tuomioistuimen on päätökses
sään mainittava se sukunimi, jonka ottolapsi 
sukunimilain 3 §:n 1 momentin perusteella saa, 
taikka, että ottolapsi säilyttää oman sukunimen
sä. 

4 § 
Sukunimilain 6 §:ssä ja 9 §:n 3 momentissa 

tarkoitettu kirjallinen ilmoitus sukunimen muut
tamisesta tehdään väestörekisterikeskuksen vah
vistaman kaavan mukaisella lomakkeella. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua lomaketta saa 
maksutta valtion painatuskeskuksesta. Väestöre
kisterin pitäjien on pidettävä lomaketta sitä tar
vitsevien saatavissa. 

5 § 
Sukunimilain 15 §:ssä tarkoitettuun sukuni

men muuttamista koskevaan hakemukseen on 
liitettävä väestörekisterin pitäjän antama todis
tus, josta ilmenee hakijan, hänen puolisonsa sekä 
alaikäisten lastensa nykyiset ja aikaisemmat suku
nimet, sekä muut selvitykset, jotka ovat tarpeen 

· sukunimen muuttamista varten. 

6 § 
Saatuaan nimilautakunnan lausunnon, läänin

hallituksen on viipymättä toimitettava sukunimi
lain 18 §:ssä tarkoitettu tiedotus viralliseen leh
teen julkaistavaksi. Tiedotuksessa on kehotettava 
jokaista, jolla sukunimilain 19 §:n mukaan on 
oikeus tehdä muistutus, esittämään muistutuk
sensa lääninhallitukselle 30 päivän kuluessa siitä, 
kun tiedotus on julkaistu virallisessa lehdessä. 

Sukunimilain 18 §:ssä tarkoitetut tiedotukset 
julkaistaan virallisessa lehdessä kuukausittain, 
kunkin kalenterikuukauden ensimmäisessä nu
merossa. 

7 § 
Kun päätös, jolla hakemus sukunimen muut

tamisesta on hyväksytty, on saanut lainvoiman, 
lääninhallituksen tai, jos päätökseen oli haettu 
muutosta, korkeimman hallinto-oikeuden on vii
pymättä ilmoitettava uusi sukunimi väestörekis
terikeskukselle. 

Jäljennös lääninhallituksen ja korkeimman hal
linto-oikeuden päätöksestä sukunimen muutta
mista koskevassa asiassa on lähetettävä tiedoksi 
nimilautakunnalle. 

8 § 
Kun tuom101stuimen sukunimilain 23 ja 

24 §:n nojalla antama päätös on saanut lainvoi-
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man, alioikeuden tai, jos päätökseen oli haettu 
muutosta, hovioikeuden tai korkeimman oikeu
den on viipymättä ilmoitettava menetetyn suku
nimen tilalle tullut sukunimi väestörekisterikes
kukselle. 

9 § 
Väestörekisterikeskuksen on ilmoitettava 7 §:n 

1 momentin ja 8 §:n mukaan sille ilmoitetusta 
sukunimen muutoksesta rikosrekisteriin, jollei 
ole ilmeistä, että asianomaista henkilöä ei ole 
rikoksesta rekisteröity. 

Väestörekisterin pitäjän on samoin edellytyksin 
ilmoitettava rikosrekisteriin sukunimen muutok
sesta, joka on tehty sukunimilain 2 ja 3 luvun 
säännösten mukaisesti. 

10 § 
Tämä asetus tulee voimaan päivänä 

kuuta 198 . 
Tällä asetuksella kumotaan sukunimestä 23 

päivänä joulukuuta 1920 annettu asetus (329/20) 
siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, tur
vapaikkaoikeutta Suomessa nauttivan henkilön, 
joka ei ole minkään valtion kansalainen, sukuni
men muuttamisesta 29 päivänä tammikuuta 
1937 annettu asetus (60/37) sekä avioliittolain ja 
sen voimaanpanosta annetun lain soveltamisesta 
22 päivänä marraskuuta 1929 annetun asetuksen 
21 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 7 
päivänä syyskuuta 1935 annetussa asetuksessa 
(268/ 35) ja 35 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se 
on 23 päivänä syyskuuta 1948 annetussa asetuk
sessa (689/48). 
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Liite 2 

Asetus 
nimilautakunnasta 

Oikeusministerin esittelystä säädetään patvana kuuta 198 annetun sukunimilain 
( 1 ) 14 §:n 2 momentin ja 20 päivänä joulukuuta 1945 annetun etunimilain (1265/45) 11 §:n 
nojalla: 

1 § 
Nimilautakunnan tehtävänä on: 
1) antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle sekä 

lääninhallitukselle lausuntoja suku- ja etunimen 
muuttamista ja uuden nimen hyväksymistä kos
kevissa asioissa; 

2) seurata suku- ja etunimen muuttamista 
koskevissa asioissa noudatettua käytäntöä sekä 
antaa siitä tietoja korkeimmalle hallinto-oikeu
delle, lääninhallitukselle ja muille viranomaisille; 
sekä 

3) tehdä oikeusministeriölle aloitteita ja esityk
siä suku- ja etunimeä koskevan lainsäädännön 
kehittämiseksi. 

2 § 
Nimilautakunnassa on puheenjohtaja, varapu

heenjohtaja ja neljä jäsentä sekä viimeksi mainit
tujen henkilökohtaiset varamiehet. 

Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheen
johtajan tulee olla oikeustieteen kandidaatin tut
kinnon suorittanut. Muista jäsenistä tulee yhden 
olla perehtynyt väestökirjanpitoon, yhden suku
tutkimukseen, yhden suomen kieleen ja nimis-

töntutkimukseen sekä yhden ruotsin kieleen ja 
nimistöntutkimukseen. 

3 § 
Valtioneuvosto määrää puheenjohtajat sekä jä

senet ja näiden varamiehet enintään kolmeksi 
vuodeksi kerrallaan. Oikeusministeriö määrää 
lautakunnalle sihteerin. 

Lautakunta on päätösvaltainen, kun puheen
johtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi 
jäsentä tai heidän varamiestään on saapuvilla. 

4 § 
Lautakunnasta on muutoin voimassa, mitä 

valtion komiteoista on säädetty. 
Tarkempia ohjeita lautakunnalle antaa tarvit

taessa oikeusministeriö. 

5 § 
Tämä asetus tulee voimaan päivänä 

kuuta 198 . 
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan 

ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 
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Ltite 3 

Asetus 
väestökirja-asetuksen muuttamisesta 

Sisäasiainministerin esittelystä lisätään 11 päivänä maaliskuuta 1970 annettuun väestökirja-asetuk
seen (198/70) uusi 54 a § seuraavasti: 

54 a § 
Henkilön aikaisempi suku- ja etunimi saadaan 

merkitä väestörekisteristä ja väestön keskusrekis
teristä annettavaan todistukseen vain, jos todis
tuksen hakija sitä pyytää. Jos annettava todistus 
koskee muuta henkilöä kuin todistuksen hakijaa 
tai väestökirjalain 11 §:ssä tarkoitettua henkilöä, 
hakijan on ilmoitettava pyyntönsä perusteeksi 
hyväksyttävä tarkoitus. 

Jos sukunimi on muutettu henkilön täytettyä 
15 vuotta, aikaisempi nimi on kuitenkin aina 
merkittävä todistukseen, joka annetaan 

1) esitettäväksi tuomioistuimelle oikeuden
käyntiä tai hakemusasian käsittelyä varten; 

2) sosiaali-, ulosotto-, syyttäjä-, poliisi- tai 
sotilasviranomaisia varten; tai 

3) yksityiselle henkilölle rikosrekisteri-ilmoi
tuksen hankkimista varten. 

Tämä asetus tulee votmaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




