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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sukunimilain muutta
misesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on sukunimilain 
eräiden säännösten tarkistaminen siten, että 
sukunimen muutoshakemusten käsittely no
peutuisi ja nimiviranomaisten työmäärä vähe
nisi nykyisestä. Samalla ehdotetaan etunimeä 
koskevat säännökset sijoitettaviksi nykyiseen 
sukunimilakiin, josta tulisi etu- ja sukunimila
ki. 

Ehdotuksen mukaan kaikista sukunimen 
muutoshakemuksista ei enää pyydettäisi nimi
lautakunnan lausuntoa eikä tiedotettaisi viralli
sessa lehdessä. Asetuksella säädettäisiin tar
kemmin, minkälaisista hakemuksista lausuntoa 
ei pyydetä. Yhteistä näille hakemustyypeille on 
se, että uudeksi sukunimeksi esitetty nimi on 
joko hakijan aikaisempi sukunimi tai hakijan 
vanhemman nimi. 

Muutoksenhakua sukunimen muuttamista 
koskevasta lääninhallituksen päätöksestä rajoi
tettaisiin siten, että hakija saisi valittaa läänin
hallituksen päätöksestä vain siltä osin kuin 
hänen hakemuksensa on hylätty. Muistutuksen 
tekijällä olisi vastaavasti oikeus hakea muutos
ta lääninhallituksen päätökseen, jolla muutos
hakemus on muistutuksesta huolimatta hyväk
sytty. Näin nopeutettaisiin uuden nimen käyt
töön ottoa ja järkiperäistettäisiin viranomais
ten työtä. 

Puoliso, jonka sukunimi on muuttunut avio
liittoa solmittaessa sen johdosta, että puolisot 
ovat ottaneet yhteisen sukunimen, voisi ehdo
tuksen mukaan avioliiton aikana ilmoitusme
nettelyllä ottaa yhteisen sukunimen edellä hen
kilökohtaiseen käyttöönsä aikaisemman suku
nimensä. Samoin puoliso voisi avioliiton aika-

301049C 

na ilmoittaa luopuvansa avioliittoa solmittaes
sa henkilökohtaiseen käyttöön ottamastaan ni
mestä. Nimi voitaisiin muuttaa ilmoitusmenet
telyllä kuitenkin vain yhden kerran. 

Alaikäisen lapsen sukunimen muuttamista 
ilmoitusmenettelyllä koskevia säännöksiä eh
dotetaan vähäiseltä osin tarkistettaviksi. 

Esityksessä ehdotetaan etunimeä koskevien 
säännösten tarkistamista siten, että etunimen 
ja sukunimen muuttamisessa noudatettava me
nettely olisi yhdenmukainen. Etunimi voitaisiin 
eräissä tapauksissa muuttaa ilmoitusmenette
lyllä. Jos henkilöllä on vähemmän kuin kol
me etunimeä, hän voisi ottaa lisäksi niin monta 
etunimeä, että niitä on enintään kolme. Jos 
jollakin on useampia etunimiä, hän voisi luo
pua niistä siten, että hänelle jää vähintään yksi 
etunimi. Myös etunimien keskinäistä järjestys
tä voitaisiin muuttaa ja yhdysmerkki lisätä 
taikka poistaa kahden etunimen välistä. Etuni
men muuttamisesta hakemusmenettelyllä olisi
vat soveltuvin osin voimassa samat säännökset 
kuin sukunimen muuttamisesta hakemuksesta. 

Etunimeä koskevia säännöksiä täydennettäi
siin myös kansainvälisen yksityisoikeuden 
alaan kuuluvilla säännöksillä. Ne olisivat sa
mat, jotka nyt koskevat sukunimeä ja määrit
tävät Suomen viranomaisen toimivallan ja so
vellettavan lain. Ulkomaan viranomaisen pää
tös etunimiasiassa tunnustettaisiin Suomessa 
päteväksi samoin edellytyksin kuin sukunimi
asiaa koskeva päätös. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan noin 
kahdeksan kuukauden kuluttua sen vahvista
misesta. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

1.1. Sukunimilaki 

Elokuun 9 päivänä 1985 annettu sukunimila
ki (694/85) tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 
1986. Siihen on keskitetty kaikki sukunimeä 
koskevat säännökset. Sukunimilaki sisältää si
ten säännökset lapsen sukunimen määräytymi
sestä ja muuttamisesta sekä puolison sukuni
mestä ja sen muuttamisesta. Lisäksi laissa 
säännellään sukunimen muuttaminen uudeksi 
sukunimeksi ja siinä noudatettava menettely 
sekä sukunimen menettäminen. Lakiin sisälty
vät myös kansainvälisen yksityisoikeuden alaan 
kuuluvat säännökset Suomen viranomaisen toi
mivallasta ja sovellettavasta laista sukunimiasi
oissa sekä vieraassa valtiossa sukunimiasiassa 
annetun päätöksen tunnustamisesta päteväksi 
Suomessa. 

Sukunimilaki on käytännössä toiminut paa
asiallisesti tarkoitetulla ja lakia valmisteltaessa 
ennakoidulla tavalla. Puolisoiden mahdollisuus 
avioliittoon mennessään valita joko jomman
kumman puolison sukunimi yhteiseksi sukuni
meksi tai säilyttää sukunimensä ei ole johtanut 
käytännössä suuriin muutoksiin verrattuna ai
kaisempaan tilanteeseen, jolloin vaihtoehtoja 
ei ollut valittavana. Lain voimassaolon aikana 
on yli 92 Olo avioliiton solmineista valinnut 
yhteisen sukunimen, joka valtaosassa tapauk
sista on ollut miehen sukunimi. Toisaalta kaik
kia lain sallimia vaihtoehtoja myös käytetään, 
mikä osoittaa niiden tarpeellisuuden. 

Väestörekisterikeskukselle saapuneiden vih
kimisilmoitusten mukaan puolisot ovat valin
neet avioliittoon mennessään sukunimensä seu
raavasti: 

A vialiiton solmineiden sukunimivalinta vuosina 1986-1989 

Vuosi Yhteiseksi sukunimeksi Yhteiseksi sukunimeksi Kumpikin puoliso on Vihkimisilmoituksia 
miehen sukunimi naisen sukunimi säilyttänyt sen sukuni yhteensä 

men, joka hänellä oli 

N "7o N 

1986 .......... 23.942 92,1 116 
1987 .......... 26.791 92,2 148 
1988 .......... 26.370 91,8 147 
1989 .......... 25.141 91,5 169 

Kun miehen sukunimi on valittu puolisoiden 
yhteiseksi sukunimeksi, nainen on ottanut sen 
edellä henkilökohtaiseen käyttöönsä aikaisem
man sukunimensä 7-8 %:ssa tapauksista il
moittamalla siitä ennen vihkimistä vihkijälle. 
Tämän lisäksi avioliiton aikana on lääninhalli
tuksen päätöksellä otettu aikaisempi sukunimi 
henkilökohtaiseen käyttöön joissakin tapauk
sissa. Myös miehet ovat jonkin verran käyttä-

avioliittoon mennessään 

% N % N % 

0,4 1.944 7,5 26.002 100 
0,5 2.121 7,3 29.060 100 
0,5 2.207 7,7 28.724 100 
0,6 2.156 7,9 27.466 100 

neet mahdollisuutta säilyttää oma nimensä 
henkilökohtaisessa käytössään yhteisen sukuni
men edellä, kun puolisoiden yhteiseksi nimeksi 
on valittu naisen sukunimi. 

Perhesuhteissa tapahtuneiden muutosten 
johdosta voidaan puolison ja alaikäisen lapsen 
sukunimi eräissä tapauksissa muuttaa yksin
kertaisella ilmoitusmenettelyllä. Sukunimilain 
4 §:n nojalla alaikäisen lapsen sukunimi voi-
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daan muuttaa isän sukunimeksi, jos vanhem
milla ei lapsen syntyessä ollut yhteistä sukuni
meä eikä isyyttä ollut vahvistettu silloin, kun 
lapsi ilmoitettiin väestörekisteriin otettavaksi. 
Jos alaikäisen lapsen vanhempi menee avioliit
toon muun henkilön kuin lapsen toisen van
hemman kanssa ja he ottavat yhteisen sukuni
men, voidaan lain 5 §:n nojalla myös lapsen 
sukunimi muuttaa puolisoiden yhteiseksi suku
nimeksi. Edellytyksenä on, että puolisot ovat 
tästä yksimieliset ja että lapsen huolto kuuluu 
joko puolisoille yhteisesti tai yksin sille puoli
solle, joka on lapsen vanhempi. Näissä sään
nöksissä on käytännössä ilmennyt vähäisiä 
aukkoja, jotka tässä esityksessä ehdotetaan 
täydennettäviksi. 

Puoliso voi avioliiton purkautumisen jälkeen 
sukunimilain 9 §:n mukaan muuttaa toiselta 
puolisoita saamansa sukunimen nimeksi, joka 
hänellä viimeksi oli naimattomana ollessaan. 
Jos puoliso oli purkautuneessa avioliitossa ot
tanut yhteisen sukunimen edellä henkilökohtai
seen käyttöönsä sen sukunimen, joka hänellä 
oli avioliittoon mennessään ja jonka hän oli 
saanut aikaisemman avioliittonsa perusteella, 
hän voi palata takaisin myös tähän sukuni
meen. 

Kaikissa edellä selostetuissa tapauksissa su
kunimi muutetaan ilmoittamalla siitä kirjalli
sesti sille väestörekisterin pitäjälle, jonka rekis
teriin nimenmuutosta haluava on merkitty. 
Väestörekisterikeskukselle saapuneiden nimen
muutosilmoitusten perusteella puolison ja alai
käisen lapsen sukunimiä on muutettu seuraa
vasti (taulukko oikeanpuoleisella palstalla): 

Sukunimen muuttaminen ilmoitusmenette/yllä 
eräissä tapauksissa vuosina 1986-1989 

Vuosi Lapsen Puolisoiden Puolison 
sukunimen yhteisen sukunimen 
muuttaminen sukunimen muuttaminen 
isän suku- antaminen avioliiton 
nimeksi (Nl toisen puoli- purkautumisen 

son lapselle (N) jälkeen (N) 

1986 2.655 1.530 2.888 
1987 1.754 1.247 1.988 
1988 1.652 1.222 2.057 
1989 1.383 1.087 2.707 

Hakemuksia sukunimen muuttamisesta uu
deksi sukunimeksi on sen sijaan lain voimaan
tulon jälkeen tehty lääninhallituksille arvioitua 
huomattavasti runsaammin. Kun sukunimilail
la laajennettiin mahdollisuutta muuttaa suku
nimi perhesuhteissa tapahtuneiden muutosten 
johdosta ilmoitusmenettelyllä, arvioitiin tämän 
olennaisesti vähentävän lääninhallitukselle teh
tävien nimenmuutoshakemusten määrää. Noin 
puolet kaikista sukunimen muutoshakemuksis
ta perustuu edelleenkin perhesuhteissa tapahtu
neisiin muutoksiin. 

Lääninhallituksen on pyydettävä nimilauta
kunnan lausunto kaikista sukunimen muutos
hakemuksista, ei kuitenkaan sellaisista hake
muksista, jotka on siirrettävä toiselle viran
omaiselle tai jätettävä tutkittavaksi ottamatta 
taikka heti hylättävä. Nimilautakunnalle lau
sunnon antamista varten saapuneet hakemuk
set ovat jakautuneet muutosperusteen mukaan 
seuraavasti: 

Sukunimenmuutoshakemusten perusteet vuosina 1986-1989 

Vuosi 

1986 
1987 
1988 
1989 

Sukunimilain 
10 § 1 kohta 

* 
N Olo 

70 3,3 
90 5,4 
80 4,5 

123 5,7 

Sukunimilain 
10 § 2 kohta 

** 
N % 

830 38,8 
630 37,6 
680 38,3 
977 45,2 

Sukunimilain Nimilautakunnan 
10 § 3 kohta lausunnot 

*** 
N % N % 

1.240 57,9 2.140 100 
955 57,0 1.675 100 

1.015 57,2 1.775 100 
1.060 49,1 2.160 100 

Huom! Taulukosta ilmenee vain hakemusten määrä. Yhdellä hakemuksella on voitu hakea useamman kuin yhden 
henkilön sukunimen muuttamista. 

* Hakijan nykyisen sukunimen käytöstä aiheutuu haittaa nimen vierasperäisyyden, sen yleiskielen merkityksen 
tai nimen yleisyyden johdosta tai muusta syystä. 

** U'!deksi su~unimek~i esitetty nim.i on aik~isemmin ollut hakijalla tai vakiintuneesti kuulunut hakijan 
esJvanhemmJlle Ja mmen muuttamista on pidettävä tarkoituksenmukaisena. 

*** Uuden sukunimen ottamista on muuttuneiden olosuhteiden tai muiden erityisten seikkojen johdosta pidettävä 
perusteltuna. 
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Sukunimen muutoshakemukset ovat ruuh
kautuneet ja hakemusten käsittelyaika on sen 
johdosta melko pitkä. Nimilautakunnan työ
määrä on myös muodostunut arvioitua huo
mattavasti suuremmaksi. Näihin epäkohtiin 
ehdotetaan tässä esityksessä parannuksia. 

Hallituksen esityksessä sukunimilainsäädän
nöksi (hall.es. 236/1984 vp.) on edellytetty 
eräiden säännösten täsmentämisen jäävän eri
tyisesti nimilautakunnan tehtäväksi. Kun nimi
lautakunnan lausuntokäytännössä ja nimivira
nomaisten ratkaisukäytännössä eräät kysymyk
set ovat jo täsmentyneet, ehdotetaan sukunimi
lain säännöksiä myös näiltä osin täydennettä
viksi. 

1.2. Etunimilaki 

Etunimilaki (1265/45) tuli voimaan vuoden 
1946 alusta. Lakiin on otettu etunimivelvoitet
ta koskevat säännökset sekä säännökset siitä, 
minkälaisia nimiä ei voida hyväksyä etunimik
si. Etunimilaki sisältää lisäksi säännökset etu
nimen muuttamisesta sekä siinä noudatettavas
ta menettelystä. 

Väestörekisterikeskukselle saapuneiden il
moitusten mukaan etunimen muutoksia oli 
vuonna 1986 kaikkiaan 470, vuonna 1987 lähes 
sama määrä eli 477, mutta viime vuosina 
etunimen muutokset ovat lisääntyneet siten, 
että vuonna 1988 niitä oli 626 ja vuonna 1989 
749. 

Etunimilain aineellisissa säännöksissä ei ole 
ilmennyt erityisiä puutteita tai epäkohtia. Sen 
sijaan sukunimilain tultua voimaan on sukuni
men ja etunimen muuttamisessa noudatettava 
erilainen menettely muodostunut epäkohdaksi. 
Erilaisesta menettelystä aiheutuvat hankaluu
det tulevat korostetusti esille silloin, kun hakija 
samanaikaisesti hakee sekä etunimen että suku
nimen muuttamista. Muun muassa alle 18-vuo
tias ei voi itse käyttää puhevaltaa etunimensä 
muuttamista koskevassa asiassa, kun taas 15 
vuotta täyttänyt voi itse hakea sukunimensä 
muuttamista. Alaikäisen 12 vuotta täyttäneen 
lapsen sukunimeä ei myöskään voida muuttaa 
ilman hänen suostumustaan. Tätä nuoremman
kaan lapsen sukunimeä ei voida muuttaa uu
deksi sukunimeksi vastoin lapsen tahtoa, jos 
lapsi on niin kehittynyt, että hänen tahtoonsa 
voidaan kiinnittää huomiota. Vastaavia sään
nöksiä ei ole etunimilaissa, joten alle 18-vuoti-

aan asema on täysin epäitsenäinen hänen etuni
mensä muuttamista koskevassa asiassa. 

Lääninhallituksen on pääsääntöisesti pyydet
tävä nimilautakunnan lausunto hakemuksesta, 
joka koskee sukunimen muuttamista uudeksi 
sukunimeksi. Lausuntotoiminnalla pyritään 
erityisesti edistämään lain yhdenmukaista so
veltamista. Etunimen muuttamista koskevasta 
hakemuksesta ei nimilautakunnan lausuntoa 
tarvitse nykyisten säännösten mukaan pyytää. 
Eräät lääninhallitukset ovat kuitenkin pyytä
neet lausunnon myös etunimen muutoshake
muksista. 

Kun etunimen muutos on hyväksytty, haki
jan on ennen uuden etunimen käyttämistä 
koulutettava siitä paikkakunnalla leviävässä 
sanomalehdessä sekä ilmoitettava uusi etunimi 
väestörekisteriin. Jos näitä toimenpiteitä ei ole 
tehty vuoden kuluessa siitä, kun etunimen 
muuttamista koskeva päätös on tullut lainvoi
maiseksi, päätös raukeaa. Vastaavat vaatimuk
set koskivat aikaisemman lain aikana myös 
uuden sukunimen hyväksymistä koskevaa pää
töstä, mutta niitä ei ole enää otettu voimassa 
olevaan sukunimilakiin. Nykyään sukunimen 
muutoksen hyväksynyt viranomainen ilmoittaa 
viran puolesta uuden sukunimen väestörekiste
rikeskukselle. 

Etunimilaissa ei ole lainkaan etunimiasioita 
koskevia kansainvälisen yksityisoikeuden alaan 
kuuluvia säännöksiä. Oikeuskirjallisuudessa 
esitetyn perinteisen käsityksen mukaan henki
löä koskevissa oikeuskysymyksissä noudate
taan kuitenkin kansalaisuusperiaatetta. Myös 
käytännössä etunimilain säännöksiä on sovel
lettu vain Suomen kansalaisiin. Sukunimilaki 
sisältää sen sijaan kansainvälisen yksityisoikeu
den alaan kuuluvat yksityiskohtaiset säännök
set Suomen viranomaisen yleistoimivallasta ja 
sovellettavasta laista sukunimeä koskevissa asi
oissa sekä vieraassa valtiossa sukunimiasiassa 
annetun päätöksen tunnustamisesta Suomessa. 
Nämä säännökset perustuvat vuorostaan ensi
sijaisesti kotipaikkaperiaatteelle. 

Sukunimilain tultua voimaan on yhtäältä 
etunimilain säännösten puutteellisuudesta ja 
etunimiasioissa käytännössä noudatetusta kan
salaisuusperiaatteesta sekä toisaalta sukunimi
lain nimenomaisista kotipaikkaperiaatteelle pe
rustuvista säännöksistä aiheutunut ristiriita, jo
ka käytännössä on johtanut hankaluuksiin ja 
epätarkoituksenmukaiseksi todettuon menette
lyyn. Ongelmat korostuvat haettaessa samanai-
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kaisesti sekä etunimen että sukunimen muutta
mista. 

Etunimen muuttamisessa noudatettavasta 
menettelystä ja etunimiasioita koskevien kan
sainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluvien 
säännösten puuttumisesta aiheutuvat epäkoh
dat ehdotetaan tässä esityksessä poistettaviksi. 

2. Esityksen tavoitteet ja keskei
set ehdotukset 

2.1. Sukunimi 

Esityksen eräänä tavoitteena on sukunimen 
muutoshakemusten käsittelyn nopeuttaminen 
ja nimiviranomaisten työmäärän vähentämi
nen. Tavoitteen toteuttamiseksi ehdotetaan su
kunimilain säännöksiin neljää muutosta. 

Ensinnäkin lievennettäisiin lääninhallituksen 
velvollisuutta pyytää nimilautakunnan lausun
to jokaisesta sukunimen muuttamista koske
vasta hakemuksesta, jota ei ole siirrettävä toi
selle viranomaiselle, jätettävä tutkittavaksi ot
tamatta tai heti hylättävä. Asetuksella ehdote
taan säädettäväksi, mistä hakemuksista nimi
lautakunnan lausuntoa ei pyydettäisi. Ehdotus 
perustuu siihen, että nimilautakunta on lausun
tokäytännössään vakiintuneesti puoltanut eräi
tä nimenmuutostyyppejä ilman tapauskohtais
ta harkintaa. Yhteistä näille muutoshakemuk
sille on se, että kaikissa tapauksissa uudeksi 
sukunimeksi esitetty nimi on joko hakijan 
aikaisempi sukunimi tai hakijan vanhemman 
sukunimi. Perusteena nimenmuutokselle on ol
lut yleensä perhesuhteissa tapahtunut muutos. 

Esityksen liitteenä oleva asetusluonnos sisäl
tää yksityiskohtaiset säännösehdotukset. Ehdo
tuksen toteuttaminen vähentäisi nimilautakun
nan ja erityisesti lautakunnan sihteerin suurek
si paisunutta työmäärää. Tärkeintä olisi kui
tenkin se, että nyt kysymyksessä olevien suku
nimen muutoshakemusten käsittely välittömäs
ti sekä yksinkertaistuisi että nopeutuisi merkit
sevästi. Yhtäältä nimilautakunnan lausuntovai
he jäisi pois ja toisaalta tähän ehdotukseen 
liittyy seuraava muutosehdotus, joka myös 
merkitsisi yhden käsittelyvaiheen poisjäämistä. 

Toiseksi ehdotetaan nimittäin, ettei viralli
sessa lehdessä tiedoteHaisi niistä hakemuksista, 
joista asetuksen mukaan ei pyydetä nimilauta
kunnan lausuntoa. Tiedottamisen tarkoitukse
na on saattaa hakemus niiden tietoon, joilla 
voi olla oikeus tehdä muistutus uudeksi suku-

nimeksi esitetyn nimen johdosta sukunimilain 
suojattuja nimiä koskevien säännösten perus
teella. Kun niissä tapauksissa, joissa hakemuk
sesta ei olisi ehdotuksen mukaan tiedotettava 
virallisessa lehdessä, uudeksi sukunimeksi esi
tetty nimi on aina joko hakijalla jo aikaisem
min ollut sukunimi tai hakijan vanhemman 
sukunimi, on sukunimen suojaamista koske
vien säännösten syrjäyttämiseen sukunimilaissa 
tarkoitettu erityinen syy. Sukunimen muutos
hakemuksesta tiedottaminen tapahtuu hakijan 
kustannuksella, joten ehdotuksen toteuttami
nen vähentäisi myös hakijalle nimenmuutok
sesta aiheutuvia kustannuksia. 

Kolmanneksi ehdotetaan muutoksenhakua 
lääninhallituksen päätöksestä rajoitettavaksi 
vain niihin tapauksiin, jolloin oikeusturva edel
lyttää muutoksenhaun mahdollisuutta. Nykyi
sin sekä hakijalla että hakemuksen johdosta 
muistutuksen tehneellä on oikeus hakea muu
tosta lääninhallituksen päätökseen riippumatta 
siitä, onko hakemus hyväksytty tai hylätty. 
Ehdotuksen mukaan hakijalla olisi oikeus ha
kea muutosta lääninhallituksen päätökseen 
vain siltä osin kuin hänen hakemuksensa on 
hylätty. Vastaavasti muistutuksen tekijä voisi 
hakea muutosta vain sellaiseen päätökseen, 
jolla hakemus muistutuksesta huolimatta on 
hyväksytty. 

Ehdotuksen toteutuessa valtaosa lääninhalli
tusten päätöksistä tulisi lainvoimaisiksi välittö
mästi päätöksen antamisen jälkeen. Tämän 
johdosta uuden sukunimen käyttöönotto no
peutuisi, millä voi joissakin tapauksissa olla 
hakijalle huomattava merkitys. Myös läänin
hallituksen ja lainvoimaisuustodistuksen anta
van korkeimman hallinto-oikeuden työ väheni
si. 

Neljänneksi ehdotetaan, että aikaisemman 
sukunimen ottaminen avioliiton aikana puoli
soiden yhteisen sukunimen edellä henkilökoh
taiseen käyttöön voitaisiin tehdä ilmoitusme
nettelyllä. Nykyisin tämä on mahdollista vain 
hakemuksen johdosta annettavana lääninhalli
tuksen päätöksellä. Vastaavasti tulisi avioliiton 
aikana voida ilmoittamalla myös luopua henki
lökohtaisessa käytössä olevasta nimestä. Nimi
lautakunta on puoltanut näitä hakemuksia il
man tapauskohtaista harkintaa, koska vastaa
va valintaoikeus on kaikissa tapauksissa avio
liittoa solmittaessa. Ehdotuksen mukaan puoli
so voisi kuitenkin ainoastaan kerran saman 
avioliiton aikana ilmoitusmenettelyllä joko ot
taa aikaisemman nimensä puolisoiden yhteisen 
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nimen ohella henkilökohtaiseen käyttöönsä 
taikka luopua avioliittoa solmittaessa henkilö
kohtaiseen käyttöön ottamastaan nimestä. Eh
dotuksen toteuttaminen merkitsisi sitä, että 
hakija saisi haluamansa nimenmuutoksen ai
kaan välittömästi. Lisäksi se merkitsisi läänin
hallitukselle tehtävien nimenmuutoshakemus
ten vähentymistä arviolta lähes kymmenellä 
prosentilla. 

Esityksen tavoitteena on myös yhtenäistää 
alaikäisen lapsen sukunimen muuttamismenet
tely keskenään samankaltaisissa tapauksissa. 
Säännösten tarkistaruistarve aiheutuu siitä, että 
alaikäisen lapsen sukunimen muuttaminen per
hesuhteissa tapahtuneen muutoksen johdosta, 
joka yleensä tehdään pelkällä ilmoituksella, on 
joissakin tapauksissa käytännössä kuitenkin 
vaatinut hakemusmenettelyn. Tämä on johtu
nut säännösten puutteellisuudesta; hakemus
menettelyn vaatimiseen näissä tapauksissa ei 
ole aihetta. 

Käytännössä havaittujen epäkohtien korjaa
miseksi ehdotetaan täsmennettäviksi sukunimi
lain 4 §:n säännöksiä lapsen sukunimen muut
tamisesta isän sukunimeksi. Lakiin otettaisiin 
myös säännökset lapsen sukunimen muuttami
sesta vanhempien yhteiseksi sukunimeksi ilmoi
tusmenettelyllä silloin, kun vanhemmat ovat 
solmineet keskenään avioliiton lapsen synty
män jälkeen ja ottaneet yhteiseksi sukunimeksi 
toisen vanhemman sukunimen kuin mikä lap
sella on. Lisäksi ehdotetaan lain 5 §:n sovelta
misalaa laajennettavaksi siten, että puolisoiden 
yhteinen sukunimi voitaisiin antaa toisen puoli
son lapselle ilmoitusmenettelyllä myös silloin, 
kun lapsen molemmat vanhemmat yhdessä 
ovat lapsen huoltajia ja he ovat yksimieliset 
lapsen sukunimen muuttamisesta tällä tavalla. 

Lisäksi ehdotetaan sukunimilain II ja 
I2 §:ää muutettaviksi siten, että nimilautakun
nan lausuntokäytännössä ja myös nykyisessä 
ratkaisukäytännössä omaksuttu tulkinta kirja
taan nimenomaisiksi säännöksiksi. Tätä on 
pidetty tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena 
sen vuoksi, että suoraan laista voitaisiin saada 
tieto uuden sukunimen yleisistä esteistä sekä 
sukunimien suojasta. 

Sukunimilain kansainvälisen yksityisoikeu
den alaan kuuluvissa säännöksissä, jotka kos
kevat sukunimen määräytymiseen sovellettavaa 
lakia, ehdotetaan otettavaksi huomioon Islan
nin erikoinen nimijärjestelmä. Järjestelmän 
mukaan henkilöllä on etunimi ja isännimi eli 
patronyymi. Islannin kansalainen, jolla on 

Suomessa kansainvälisen yksityisoikeuden tar
koittama kotipaikka, voisi ehdotuksen mukaan 
vaatia, että Suomen lain sijasta hänen nimensä 
määräytymiseen sovellettaisiin Islannin vuonna 
1925 annetun lain mukaista nimijärjestelmää. 

2.2. Etunimi 

Etunimilainsäädännön tarkistamisen tavoit
teena on ensinnäkin yhdenmukaistaa etunimen 
ja sukunimen muuttamisessa noudatettava me
nettely sekä toiseksi soveltaa samoja kansain
välisen yksityisoikeuden alaan kuuluvia sään
nöksiä sekä etunimeen että sukunimeen. 

Ensimmäisen tavoitteen toteuttamiseksi eh
dotetaan ilmoitusmenettelyn käyttöönottoa 
myös etunimeä muutettaessa. Laissa yksityis
kohtaisesti säänneltyjen edellytysten täyttyessä 
etunimi voitaisiin muuttaa ilmoittamalla siitä 
väestörekisterin pitäjälle. Vastaavaa mahdolli
suutta ei ole voimassa olevassa lainsäädännös
sä. Lakiehdotuksen mukaan voisi henkilö, jol
la on vähemmän kuin kolme etunimeä, ottaa 
lisäksi yhden tai kaksi etunimeä siten, että 
hänellä sen jälkeen on enintään kolme etuni
meä. Vastaavasti voisi se, jolla on useampia 
etunimiä, luopua niistä siten, että hänelle jää 
vain yksi etunimi. Myös etunimien keskinäistä 
järjestystä voitaisiin muuttaa ja yhdysmerkki 
voitaisiin lisätä kahden etunimen väliin tai 
poistaa kahden etunimen välistä. 

Etunimen muuttaminen ilmoitusmenettelyllä 
olisi varsin samankaltainen toimenpide kuin 
etunimen antaminen vastasyntyneelle. Kum
massakin tapauksessa sovellettaisiin samoja 
etunimen hyväksyttävyyttä koskevia aineellisia 
säännöksiä. Etunimen hyväksyttävyydestä 
päättäisi myös sama viranomainen eli ensivai
heessa paikallinen väestörekisterin pitäjä. Use
ampikertaista etunimen muuttamista ei kuiten
kaan ole pidetty tarkoituksenmukaisena, min
kä vuoksi etunimen muuttaminen ilmoitusme
nettelyllä jollakin vaihtoehtoisesti sallitulla ta
valla olisi kunkin kohdalla rajoitettu ainoas
taan yhteen kertaan. 

Ehdotus etunimen muuttamisesta ilmoitus
menettelyllä perustuu siihen käsitykseen, että 
yksilölle tulisi antaa nykyistä laajempi mahdol
lisuus myös itse päättää etunimistään, jos hän 
sitä haluaa. Ehdotetut muutosvaihtoehdot vas
taavat tavallisimpia nykyisin esille tulevia etu
nimen muutostapauksia. Kun etunimen muut
tamista koskeva hakemusmenettely ehdotetaan 
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yhdenmukaistettavaksi sukunimen muuttami
sessa noudatettavan menettelyn kanssa, tulisi 
nimilautakunnan lausunto pyydettäväksi -
toisin kuin nykyisin - myös etunimen muutos
hakemuksista. Koska nimilautakunnan työ
määrän vähentäminen on toisaalta yksi tämän 
esityksen tavoitteista, ilmoitusmenettelyn käyt
töönotto on eräissä etunimen muutostyypeissä 
perusteltua myös tältä kannalta. Ilmoitusme
nettely tulisi myös vähentämään lääninhallituk
selle tehtäviä muutoshakemuksia. 

Lisäksi ehdotetaan, että etunimen ja sukuni
men muuttamisessa noudatettava hakemus
menettely säädettäisiin yhdenmukaiseksi. Tä
mä merkitsisi sitä, että etunimen muutoshake
mukseen sovellettaisiin voimassa olevia sään
nöksiä, jotka koskevat sukunimiviranomaisia 
ja hakemusta sukunimen muuttamisesta sekä 
hakemuksen täydentämistä. Samat säännökset, 
jotka koskevat sukunimen muutoshakemuksen 
ratkaisemista ja päätöksen perustelemista sa
moin kuin päätöksen tiedoksiantaa sekä muu
toksenhakua päätökseen, olisivat soveltuvin 
osin voimassa myös etunimeä muutettaessa. 
Hakijan esittämästä uudesta etunimestä läänin
hallituksen olisi myös pyydettävä nimilauta
kunnan lausunto, jollei asetuksella säädetä toi
sin. Sen sijaan etunimen muuttamisen edelly
tyksistä lautakunta ei tulisi antamaan lausun
toa. 

Säännökset alaikäisen oikeudesta päättää su
kunimestään ja vajaavaltaisen puhevallan käyt
tämisestä sukunimen muuttamista koskevissa 
hakemusasioissa ehdotetaan ulotettavaksi kos
kemaan myös etunimen muuttamista. Vastaa
vasti ne säännökset, jotka nykyisin koskevat 
vain hyväksytyn etunimen muutoksen koulut
tamista jossakin paikkakunnalla leviävässä sa
nomalehdessä ja hakijan velvollisuutta ilmoit
taa uusi etunimi väestörekisteriin merkittäväksi 
samoin kuin säännökset hyväksytyn etunimen 
raukeamisesta jäisivät kokonaan pois. 

Hakemusmenettelyn yhdenmukaistaminen 
yksinkertaistaa nimenmuutoshakemusten käsit
telyä lääninhallituksessa. Yhdenmukainen me
nettely on myös nimenmuutosta hakevan kan
nalta selkeä ja toteuttaa nykyaikaisen hallinto
menettelyn periaatteita. Yhdenmukaisen me
nettelyn tarkoituksenmukaisuus korostuu, jos 
hakija samanaikaisesti hakee sekä etunimen 
että sukunimen muuttamista. 

Voimassa olevasta lainsäädännöstä puuttu
vat nimenomaiset etunimeä koskevat kansain
välisen yksityisoikeuden alaan kuuluvat sään-

nökset. Käytännössä etunimilakia sovelletaan 
vain Suomen kansalaisiin. Tämän puutteen 
korjaamiseksi ja etunimilainsäädännön tarkis
tamisen toisen tavoitteen toteuttamiseksi ehdo
tetaan säädettäväksi, että nykyisin sukunimeä 
koskevia kansainvälisen yksityisoikeuden alaan 
kuuluvia säännöksiä sovellettaisiin myös etuni
meen. Nämä säännökset perustuvat kotipaik
kaperiaatteelle. 

Säännökset koskisivai ensinnäkin sovelletta
vaa lakia ja Suomen viranomaisen toimivaltaa 
etunimiasioissa. Tämä merkitsee sitä, että jos 
henkilöllä on kansainvälisen yksityisoikeuden 
tarkoittama kotipaikka Suomessa, olisi Suo
men viranomainen toimivaltainen hänen etuni
mensä ilmoittamista, ottamista ja muuttamista 
koskevassa asiassa. Tällöin sovellettava laki 
olisi Suomen laki. Toiseksi säännökset koskisi
vai vieraassa valtiossa käyttöönotetun etuni
men pätevyyttä Suomessa sekä vieraassa valti
ossa etunimen muuttamisesta annetun päätök
sen tunnustamista Suomessa. Ehdotettujen 
säännösten soveltaminen merkitsisi muun mu
assa sitä, että sekä kotipaikkavaltion että kan
salaisuusvaltion viranomaisen antama päätös 
etunimen muuttamisesta tunnustettaisiin Suo
messa päteväksi ilman eri vahvistusta. 

Samojen kansainvälisen yksityisoikeuden 
alaan kuuluvien säännösten soveltaminen sekä 
etunimeen että sukunimeen on erityisesti sen 
henkilön edun mukaista, jonka nimestä kul
loinkin on kysymys. Nykyinen tilanne on var
sin hankala, kun sukunimeen sovellettavien 
säännösten pääsääntöinen liittymä on kotipaik
ka ja etunimen osalta käytännössä on nouda
tettu kansalaisuusperiaatetta. Esimerkiksi vie
raan valtion kansalainen, jolla on Suomessa 
kotipaikka, voi täällä saada sukunimensä muu
tetuksi. Suomen lääninhallitus on toimivaltai
nen käsittelemään sukunimen muutoshake
muksen ja soveltaa nimen muuttamiseen Suo
men lakia. Sen sijaan vieraan valtion kansa
laisen samassa yhteydessä tekemä hakemus 
etunimen muuttamisesta ei tuota tulosta, koska 
Suomen viranomainen ei ole toimivaltainen 
tutkimaan hakemusta. Ongelma syntyy myös 
silloin, kun esimerkiksi sellaisen Suomen kan
salaisen etunimi ja sukunimi, jolla on kotipaik
ka toisessa pohjoismaassa on muutettu hänen 
kotipaikkavaltionsa viranomaisen antamalla 
päätöksellä. Suomessa päätös tunnustetaan pä
teväksi sukunimen osalta mutta ei etunimen 
osalta. Edellä kuvatut epäkohdat poistuvat, jos 
sekä sukunimeen että etunimeen sovellettaisiin 
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ehdotuksen mukaisesti samoja kansainvälisyk
sityisoikeudellisia säännöksiä. 

Etunimen ja sukunimen muuttamisessa nou
datettavan hakemusmenettelyn yhdenmukais
taminen samoin kuin yhdenmukaisten kansain
välisen yksityisoikeuden alaan kuuluvien sään
nösten soveltaminen sukunimeen ja etunimeen 
voitaisiin toteuttaa esimerkiksi muuttamalla ja 
täydentämällä nykyistä etunimilakia. Samansi
sältöisten säännösten toistaminen sekä sukuni
milaissa että etunimilaissa ei kuitenkaan olisi 
tarkoituksenmukaista. Lakiteknisesti selkeäm
pi ja yksinkertaisempi vaihtoehto olisi sijoittaa 
etunimeä koskevat säännökset omaksi luvuksi 
nykyiseen sukunimilakiin, joka yhdistettynä 
etu- ja sukunimilakina sisältäisi keskitetysti 
kaikki henkilönnimeä koskevat säännökset. 
Uusissa etunimeä koskevissa säännöksissä olisi 
viittaus niihin lain sukunimeä koskeviin sään
nöksiin, jotka soveltuvilta osin olisivat voimas
sa myös etunimestä. Voimassa oleva etunimila
ki tulisi tällöin kumottavaksi. 

3. Esityksen valmistelu 

3.1. Valmisteluvaiheet 

Nimilautakunnasta annetun asetuksen (804/ 
85) mukaan nimilautakunnan tehtävänä on 
muun muassa seurata suku- ja etunimeä koske
vissa asioissa noudatettua käytäntöä ja antaa 
siitä tietoja viranomaisille sekä tehdä oikeus
ministeriölle aloitteita ja esityksiä suku- ja 
etunimeä koskevan lainsäädännön kehittämi
seksi. Nimilautakunta onkin jo syksyllä 1986 
tehnyt esityksen oikeusministeriölle nimilain
säädännön muuttamisesta. Kaikki lautakunnan 
esityksessä tehdyt muutosehdotukset on sisälly
tetty tähän hallituksen esitykseen. 

Sukunimilain soveltamiskäytännöstä lain 
voimassaolon ajalta on saatu yksityiskohtaista 
tietoa nimilautakunnan ja väestörekisterikes
kuksen suorittaman seurannan avulla. Väes
törekisterikeskus on seurannut muun muassa 
sukunimen muuttamista ilmoitusmenettelyllä. 
Väestörekisterikeskuksen seurannasta on saatu 
myös tarkat tiedot puolisoiden sukunimen va
linnasta avioliittoa solmittaessa. Etunimen 
muuttamista koskevat lukumäärätiedot perus
tuvat samoin väestörekisterikeskukselle tullei
siin ilmoituksiin. 

Esitys on valmisteltu virkatyönä oikeus
ministeriössä nimilautakunnan ehdotusten sekä 
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sukunimilain soveltamista koskevien seuranta
tietojen pohjalta. Nimilautakuntaa on kuultu 
asiantuntijana esitystä valmisteltaessa. 

3.2. Lausunnonantajat 

Oikeusministeriö on 24 päivänä huhtikuuta 
1989 pyytänyt esityksestä lausunnon sisäasiain
ministeriöltä, väestörekisterikeskukselta, kirk
kohallitukselta, kaikilta lääninhallituksilta, 
Helsingin, Espoon ja Vaasan rekisteritoimis
toilta, nimilautakunnalta, Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskukselta, Helsingin yliopiston suo
men kielen laitokselta, Suomalaisuuden Liitto 
ry:ltä ja Suomen Sukututkimusseuralta. 
Useimmat lausunnonantajat suhtautuvat 
myönteisesti keskeisimpiin uudistusehdotuk
siin, joskin eräät lausunnonantajista toivovat 
nimisäännösten laajempaa uudistamista. Esi
tykseen on tehty tarkistuksia lausuntojen joh
dosta. 

4. Esityksen organisatoriset ja 
taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole organisatorisia vaikutuksia. 
Nimiviranomaisina tulisivat edelleen toimi
maan samat viranomaiset kuin voimassa ole
van lainsäädännönkin mukaan. Ilmoitusmenet
telyn käytön laajentaminen sukunimeä muutet
taessa sekä ilmoitusmenettelyn käyttöönotto 
eräissä etunimen muutostyypeissä tulisi vähen
tämään lääninhallitusten työmäärää nimiasiois
sa. Mainitut muutokset lisäisivät vuorostaan 
jonkin verran paikallisten väestörekisterin pitä
jien työtä, koska he käsiHelisivät ilmoitusme
nettelyllä toteutettava! nimenmuutokset. Kun 
paikallisia väestörekisterin pitäjiä on kuitenkin 
noin 700, ei nimenmuutosilmoituksista johtuva 
työmäärän lisääntyminen aiheuta lisätyövoi
man tarvetta. 

Ehdotus, jonka mukaan asetuksella voitai
siin säätää, ettei nimilautakunnan lausuntoa 
pyydetä tietyistä sukunimen muutoshakemuk
sista, tulisi toteutuessaan vähentämään sekä 
lääninhallitusten että nimilautakunnan työ
määrää nykyisestä. Uudeksi etunimeksi esite
tyistä nimistä nimilautakunnalta pyydettävien 
lausuntojen määrän arvioidaan lisääntyvän 
enintään 300-350. Lääninhallitukset ovat ny
kyisin pyytäneet lautakunnan lausunnon jo 
noin puolesta kaikista etunimen muutoshake-
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muksista. Lääninhallituksen työtä vähentäisi 
myös muutoksenhaun rajoittaminen ehdotetul
la tavalla. Lääninhallitusten työmäärän keve
nemisellä ei kuitenkaan arvioida olevan vaiku
tusta henkilökunnan määrään missään läänin
hallituksessa. 

Esityksellä ei myöskään ole taloudellisia vai
kutuksia. Lomakkeiden tarkistamisesta ja arvi
olta kahden uuden lomakkeen suunnittelusta ja 
painattamisesta väestörekisterikeskukselle ai
heutuvat kustannukset ovat niin vähäiset, ettei
vät ne lisää määrärahan tarvetta. 

YKSITYISKOOT AISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

Lain nimike. Kun lakiehdotuksen mukaan 
etunimeä koskevat säännökset sisällytetään ny
kyiseen sukunimilakiin, tulee lain nimike 
muuttaa sen uutta sisältöä vastaavaksi. Vaihto
ehtoisista nimikkeistä "nimilaki", "henki
lönnimilaki" ja "etu- ja sukunimilaki" on 
päädytty viimeksi mainittuun, joka pituudes
taan huolimatta täsmällisesti kuvaa lain sisäl
töä. Useat lausunnonantajat ovat vastustaneet 
"nimilaki" -nimikkeen käyttöä sen epätäsmäl
lisyyden vuoksi. 

1 §. Nimivelvoite. Pykälän 1 momenttiin 
ehdotetaan lisättäväksi etunimivelvoite, jonka 
mukaan jokaisella tulee olla myös etunimi. 
Voimassa olevan etunimilain 1 §:ssä on vastaa
va velvoite asetettu Suomen kansalaisille. Su
kunimilain 6 luvun kansainvälisen yksityisoi
keuden alaan kuuluvat säännökset rakentuvat 
kotipaikkaperiaatteelle. Lakiehdotuksen 32 e 
ja 32 f §:n mukaan olisi näitä säännöksiä so
vellettava vastaavasti myös etunimeen. Tästä 
syystä myös pykälään otettu etunimivelvoite 
koskisi kansalaisuudesta riippumatta jokaista, 
jolla on Suomessa kansainvälisen yksityisoi
keuden tarkoittama kotipaikka. 

Suomessa etunimet annetaan vastasyntyneel
le lapselle pian lapsen syntymän jälkeen ja ne 
on ilmoitettava väestörekisterin pitäjälle samal
la kun lapsi ilmoitetaan väestörekisteriin otet
tavaksi. Etunimivelvoite toteutuu siten käytän
nössä yleensä aina. Sen varalta, että esimerkik
si vieraan valtion kansalaisella, jolla on Suo
messa kotipaikka kansainvälisen yksityisoikeu
den tarkoittamassa mielessä, ei olisikaan etuni
meä, ehdotetaan pykälään otettavaksi uusi 3 
momentti. Momentissa viitataan lakiehdotuk
sen 6 a luvun etunimen ottamista koskeviin 
säännöksiin. Lakiehdotuksen 32 a §:n 2 mo-

mentin mukaan etunimeä vailla olevan henki
lön olisi otettava etunimi viimeistään silloin, 
kun hänet Suomessa merkitään väestörekiste
riin. 

Pykälän 2 momentti on samasanainen kuin 
voimassa oleva 2 momentti. 

4 §. Lapsen sukunimen muuttaminen tsan 
sukunimeksi. Jos lapsen syntymän hetkellä 
vanhemmilla on yhteinen sukunimi, lapsi saa 
tämän sukunimen. Jos lapsen vanhemmilla ei 
ole yhteistä sukunimeä, vanhemmilla on oikeus 
valita, kumman vanhemman sukunimen lapsi 
saa. Lapsen sukunimeä koskeva ilmoitus teh
dään väestörekisterin pitäjälle silloin, kun lapsi 
ilmoitetaan väestörekisteriin. Lapselle ei kui
tenkaan voida valita isän sukunimeä, jos isyyt
tä ei ole oikeudellisesti vahvistettu vielä silloin, 
kun lapsi ilmoitetaan väestörekisteriin, vaan 
lapsi saa tällöin sukunimilain 2 §:n 5 momen
tin nojalla äidin sukunimen. Valintaoikeus on 
näissä tapauksissa turvattu lain 4 §:n 1 mo
mentin säännöksillä, jotka antavat mahdolli
suuden muuttaa lapsen sukunimen isän sukuni
meksi ilmoitusmenettelyllä. 

Käytännössä on säännösten soveltamisessa 
kuitenkin ilmennyt epäkohta. Isän sukunimen 
valitseminen lapselle 2 §:n 2 momentin perus
teella on ensin torjuttu, koska tietoa isyyden 
oikeudellisesta vahvistamisesta tunnustamisella 
ei ole ollut käytettävissä vielä silloin, kun lapsi 
ilmoitettiin väestörekisteriin. Lapsen sukuni
men muuttaminen myöhemmin isän sukuni
meksi ilmoittamalla on vuorostaan evätty 4 §:n 
1 momentin perusteella, koska päivämäärä 
tuomarin päätöksessä, jolla isyyden tunnusta
minen on hyväksytty, on osoittautunut varhai
semmaksi kuin lapsen väestörekisteriin ilmoit
tamisen päivämäärä. Näissä tapauksissa laissa 
tarkoitettu valintaoikeus ei ole toteutunut, 
vaan lapsen nimi on voitu muuttaa isän suku-
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nimeksi ainoastaan lääninhallituksen päätök
sellä. 

Edellä selostetun epäkohdan korjaamiseksi 
pykälän I momenttiin ehdotetaan otettavaksi 
lisäys, joka oikeuttaa muuttamaan lapsen su
kunimen ilmoitusmenettelyllä isän sukunimeksi 
myös silloin, kun isyys tosin oli vahvistettu, 
mutta tietoa isyyden vahvistamisesta ei ollut 
merkitty väestörekisteriin vielä sillä hetkellä, 
kun lapsi ilmoitettiin väestörekisteriin otetta
vaksi. 

4 a §. Lapsen sukunimen muuttaminen van
hempien yhteiseksi sukunimeksi. Jos lapsen 
vanhempi menee avioliittoon muun henkilön 
kuin lapsen toisen vanhemman kanssa ja puoli
sot ottavat yhteisen sukunimen, lapsen sukuni
mi voidaan 5 §:n nojalla muuttaa ilmoitusme
nettelyllä puolisoiden yhteiseksi sukunimeksi. 
Siinä tapauksessa, että lapsen vanhemmat me
nevät avioliittoon keskenään lapsen syntymän 
jälkeen ja ottavat yhteisen sukunimen, voidaan 
lapsen sukunimi nykyisen lain mukaan muut
taa vanhempien yhteiseksi sukunimeksi ainoas
taan lääninhallituksen päätöksellä, jos sukuni
milain 4 §:n mukainen menettely ei ole tullut 
kysymykseen. Tämän epäkohdan korjaamisek
si ehdotetaan pykälässä, että myös viimeksi 
mainituissa tapauksissa lapsen sukunimi voi
daan muuttaa ilmoitusmenettelyllä vanhempien 
yhteiseksi sukunimeksi. 

Ehdotetut säännökset koskisivat ensinnäkin 
niitä tapauksia, joissa avioliiton ulkopuolella 
syntyneelle lapselle on valittu äidin sukunimi ja 
vanhemmat ottavat avioliiton soimiessaan yh
teiseksi sukunimeksi miehen nimen. Toiseksi 
tämän pykälän piiriin kuuluvat myös ne ta
paukset, joissa lapselle on alun perin valittu 
isän sukunimi taikka lapsen nimi on ennen 
vanhempien avioliittoa muutettu isän sukuni
meksi ja vanhemmat ottavatkin avioliittoon 
mennessään yhteiseksi sukunimeksi vaimon ni
men. 

Lapsen nimen muuttaminen pykälässä tar
koitetulla tavalla edellyttäisi, että molemmat 
vanhemmat yhdessä ovat lapsen huoltajia. Tä
mä vaatimus vastaa lapsen huollosta ja tapaa
misoikeudesta annetun lain (361/83) 6 §:n 2 
momenttia, jossa säädetään, että jos toinen 
vanhemmista on yksin lapsensa huoltaja ja 
vanhemmat menevät keskenään avioliittoon, 
tulevat molemmat vanhemmat lapsensa huolta
jiksi. Jos sen sijaan kumpikaan vanhemmista 
ei avioliittoa solmittaessa ole lapsensa huolta
ja, vaan lapsen huolto on määrätty vanhem-

pien sijasta yhdelle tai useammalle muulle hen
kilölle, lapsen nimeä ei voitaisi muuttaa van
hempien yhteiseksi sukunimeksi ilmoitusmenet
telyllä, vaan se edellyttäisi lääninhallitukselle 
tehtävää hakemusta. Tällöin lääninhallituksen 
tulee varmistua siitä, että lapsen sukunimen 
muuttamisen edellytykset ovat olemassa. 

5 §. Yhteisen sukunimen antaminen toisen 
puolison lapselle. Mahdollisuus antaa puolisoi
den yhteinen sukunimi toisen puolison lapselle 
ilmoitusmenettelyllä on voimassa olevassa py
kälässä rajoitettu niihin tapauksiin, jolloin lap
sen vanhempi on joko yksin tai yhdessä puoli
sonsa kanssa lapsen huoltaja. Jos sen sijaan 
lapsen molemmat vanhemmat yhdessä ovat 
lapsen huoltajia, voidaan lapsen sukunimi 
muuttaa pykälässä tarkoitetulla tavalla ainoas
taan lääninhallituksen päätöksellä. Tämä on 
epätarkoituksenmukaista silloin, kun huoltaja
na olevat vanhemmat ja toisen vanhemman 
puoliso ovat lapsen sukunimen muuttamisesta 
yksimieliset. 

Vanhemmat ovat yhä lisääntyvässä määrin 
päätyneet yhteiseen huoltoon sekä avioeron 
jälkeen että myös silloin, kun vanhemmat eivät 
ole olleet avioliitossa keskenään. Kun huoltaja
na olevat vanhemmat yhdessä päättävät lapsen 
asioista, ei päätöksen toteuttamista tule tehdä 
hankalammaksi kuin niissä tapauksissa, jolloin 
toinen vanhemmista yksin on lapsen huoltaja. 
Tämän vuoksi pykälän soveltamisala ehdote
taan laajennettavaksi myös tapauksiin, joissa 
molemmat vanhemmat yhdessä ovat lapsen 
huoltajia ja he ovat yksimielisiä lapsen sukuni
men muuttamisesta siten, että lapsi saa toisen 
vanhemman ja tämän aviopuolison yhteisen 
sukunimen. Myös näissä tapauksissa lapsen 
sukunimen muuttaminen edellyttäisi pykälässä 
tarkoitetun aviopuolison hyväksymistä. 

6 §. Ilmoitus lapsen sukunimen muuttami
sesta. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi viittaus 
4 a §:ään, jossa säännelty nimenmuutos toteu
tettaisiin ilmoittamalla siitä kirjallisesti asian
omaiselle väestörekisterin pitäjälle. 

8 a§. Aikaisemman sukunimen ottaminen 
henkilökohtaiseen käyttöön tai siitä luopumi
nen avioliiton aikana. Kun puolisot avioliit
toon mennessään päättävät ottaa yhteisen su
kunimen, voi se puoliso, jonka sukunimi tä
män johdosta muuttuu, ottaa yhteisen sukuni
men edellä henkilökohtaiseen käyttöönsä joko 
sen sukunimen, joka hänellä viimeksi oli nai
mattomana ollessaan, tai sukunimen, joka hä
nellä oli avioliittoon mennessään. Lain 7 §:n 3 
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momentin mukaan henkilökohtaiseen käyttöön 
otettava nimi on ilmoitettava ennen vihkimistä 
vihkijälle. Vuonna 1986 näitä ilmoituksia oli 
yhteensä 1 825, vuonna 1987 yhteensä 2 193, 
vuonna 1988 yhteensä 2 342 ja vuonna 1989 
yhteensä 2 286. 

Ilmoitusmenettelyn lisäksi on lääninhallituk
selle tehdyllä nimenmuutoshakemuksella avio
liiton aikana saatu aikaisempi nimi henkilö
kohtaiseen käyttöön sekä joissakin tapauksissa 
myös luovuttu sen käytöstä. Tällaisia tapauk
sia oli vuonna 1986 yhteensä 340 eli 15 Olo 
kaikista nimilautakunnalle lausunnolle tulleista 
hakemuksista. Vuonna 1987 näiden hakemus
ten vastaava osuus oli 9 Olo ja hakemuksia oli 
170. Vuonna 1988 vastaavat luvut olivat 9 Olo 
ja 162 hakemusta ja vuonna 1989 9 Olo ja 200 
hakemusta. Nimilautakunta on näissä tapauk
sissa puoltanut hakemuksia ilman tapauskoh
taista harkintaa. Nimilautakunta on katsonut, 
ettei ole aihetta vaatia erityisiä perusteita aikai
semman nimen ottamiselle henkilökohtaiseen 
käyttöön yhteisen sukunimen edellä avioliiton 
aikana, kun tähän on aina oikeus avioliittoa 
solmittaessa. Vastaavasti on myös perustetta 
tutkimatta puollettu luopumista henkilökohtai
sessa käytössä olevasta nimestä avioliiton aika
na, jolloin puolison yksinomaiseksi nimeksi on 
jäänyt puolisoiden yhteinen sukunimi. 

Aikaisemman nimen ottaminen henkilökoh
taiseen käyttöön avioliiton aikana perustuu 
yleensä siihen, että vasta käytännössä hakija 
on voinut todeta sukunimensä muuttumisesta 
aiheutuvan haitan. Henkilökohtaisessa käytös
sä olevasta nimestä luopuminen on aiheutunut 
vuorostaan siitä, että käytännössä kaksoisnimi 
on osoittautunut pitkäksi ja mahdollisesti 
myös kömpelöksi. 

Kaksoisnimen ottamiselle tai siitä luopumi
selle avioliiton aikana ei ole syytä asettaa 
mitään erityisiä vaatimuksia, eikä nimen muut
taminen näin ollen edellytä myöskään nimivi
ranomaisten harkintaa. Kun kysymyksessä on 
hakijan aikaisemman nimen käyttöönotto tai 
siitä luopuminen, ei nimenmuutos voi olla 
vastoin 12 §:n säännöksiä ottaen huomioon 
13 §:n 2 momentin 1 kohdan. Siten nimenmuu
tos ei voi myöskään loukata kenenkään oi
keuksia eikä nimenmuutoksen tiedottamiseen 
ole tarvetta. 

Pykälän 1 momenttiin otetun säännösehdo
tuksen mukaan puoliso voisi avioliiton aikana 
ilmoitusmenettelyllä ottaa henkilökohtaiseen 
käyttöönsä 7 §:n 3 momentissa tarkoitetun ai-

kaisemman sukunimensä. Vastaavasti pykälän 
2 momentin mukaan puoliso voisi ilmoittaa 
luopuvansa henkilökohtaisessa käytössä ole
vasta nimestään. 

Pykälän 3 momentissa on nimen muuttami
nen joko 1 tai 2 momentissa tarkoitetulla 
tavalla kuitenkin rajoitettu vain yhteen kertaan 
saman avioliiton aikana. Tämä merkitsisi sitä, 
että esimerkiksi puoliso, joka avioliittoon men
nessään on ottanut hänellä naimattomana ol
leen sukunimen henkilökohtaiseen käyttöönsä 
ja sittemmin tämän pykälän 2 momentin perus
teella luopunut siitä, voisi ainoastaan läänin
hallituksen päätöksellä uudelleen avioliiton ai
kana ottaa yhteisen sukunimen edellä henkilö
kohtaiseen käyttöönsä tämän nimen. Tällaises
sa tapauksessa lausunnon antavan nimilauta
kunnan ja lääninhallituksen olisi erityisesti har
kittava, ovatko 10 §:ssä säädetyt sukunimen 
muuttamisen edellytykset olemassa. 

9 § . Puolison sukunimen muuttaminen avio
liiton purkautumisen jälkeen. Pykälän 
2 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi viittaus 
uuteen 8 a §:n 1 momenttiin. Jos puoliso on 
avioliiton aikana ottanut yhteisen sukunimen 
edellä henkilökohtaiseen käyttöönsä sen suku
nimen, joka hänellä oli avioliittoon mennes
sään, hän voisi avioliiton purkautumisen jäl
keen ryhtyä käyttämään tätä nimeä. 

11 §. Uuden sukunimen hyväksymisen ylei
set esteet. Pykälän 2 momentin 1 kohdan 
mukaan, johon ei ehdoteta muutosta, uudeksi 
sukunimeksi ei voitaisi hyväksyä nimeä, joka 
muodoltaan tai kirjoitustavaltaan on kotimai
sen kielenkäytön vastainen, ellei siihen ole 
erityistä syytä. Lainkohdassa tarkoitettu erityi
nen syy on vuorostaan määritelty 13 §:n 1 
momentissa. Uudeksi sukunimeksi voidaan 
kuitenkin esittää nimi, joka ei ole kotimaisen 
kielenkäytön vastainen, mutta on kotimaisen 
nimikäytännön vastainen. Nimikäytännöllä 
tarkoitetaan tällöin vakiintuneen tavan muo
dostamaa normistoa, nimisysteemiä. 

Useimmissa tapauksissa uudeksi sukunimek
si esitetty nimi, joka olisi kotimaisen nimikäy
tännön vastainen, olisi myös pykälän 1 mo
mentin säännösten vastainen. Uudeksi sukuni
meksi ei voida 1 momentin mukaan milloin
kaan hyväksyä nimeä, joka on sopimaton tai 
jonka käyttö muutoin voi aiheuttaa ilmeistä 
haittaa. Säännös on tulkinnallisesti väljäsisäl
töinen ja hallituksen esityksen perusteluissa sen 
täsmentämisen on edellytetty jäävän nimilauta
kunnan ja sukunimen muuttamista käsittele-
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vien viranomaisten tehtäväksi (hall.es. 236/ 
1984 vp., s. 30). Uudeksi sukunimeksi esitetyllä 
nimellä voi olla yleiskielessä sellainen merkitys, 
että nimen käytöstä aiheutuisi sen johdosta 
haittaa, esimerkiksi jos uudeksi sukunimeksi 
on esitetty nimeä "Sokeripala". Kotimaisen 
kielenkäytön mukainen nimi, joka kuitenkin 
on nimikäytännön vastainen, voi nimenä olla 
myös sopimaton. 

On kuitenkin eräs ryhmä mm1a, JOita ei 
voida pitää sopimattomina ja joiden käyttö ei 
yleensä aiheuta ilmeistä haittaa, mutta jotka 
useimmiten ovat nimisysteemin vastaisia. Täl
laisia ovat kahdesta eri sukunimestä yhdistetyt 
periytyvät sukunimet, jotka kirjoitetaan joko 
yhdysmerkillä tai ilman yhdysmerkkiä yhdyssa
nana. Esimerkkinä voidaan mainita tilanne, 
jossa puolisot, jotka ovat avioliittoon mennes
sään säilyttäneet sukunimensä Joki ja Mäki, 
hakevat yhteiseksi sukunimekseen nimeä Joki
Mäki, eikä nimenmuutokseen ole muuta perus
tetta kuin halu saada molempien sukunimistä 
muodostuva yhteinen sukunimi. Kaikissa ta
pauksissa kahdesta sukunimestä yhdistetty uusi 
sukunimi ei kuitenkaan ole kotimaisen nimisys
teemin vastainen. Nimistöön kuuluu esimerkik
si tilannimiin pohjautuvia kaksiosaisia nimiä. 
Sen sijaan ei ole aiheellista sallia tämänkaltais
ten uusien sukunimien muodostamista. Ne 
ovat sukupolvesta toiseen kertautuessaan erit
täin epäkäytännöllisiä. Jokaisen tämän tapai
sen uudeksi sukunimeksi esitetyn nimen hyväk
syttävyyttä olisi harkittava nimenomaan siihen 
nimeen kuuluvien kriteerien perusteella. Tä
män vuoksi pykälän 2 momenttiin on otettu 
uusi 4 kohta, jonka mukaan ilman erityistä 
syytä ei uudeksi sukunimeksi voida hyväksyä 
sukunimeä, joka on muodostettu yhdistämällä 
kaksi sukunimeä. Erityiset syyt uuden sukuni
men hyväksymiselle on säännelty 13 §:n 2 mo
mentissa. Ehdotettu muutos vastaa nimilauta
kunnan lausuntokäytäntöä ja nykyistä nimen
muutoskäytäntöä. 

12 §. Suojatut nimet ja tunnukset. Pykälän 1 
momentin mukaan uudeksi sukunimeksi ei voi
da nykyään hyväksyä nimeä, jonka yleisesti 
tiedetään vakiintuneen määrätyn kotimaisen 
tai vierasmaalaisen suvun nimeksi, ellei tähän 
ole erityistä syytä. Lainkohdassa tarkoitetut 
erityiset syyt on määritelty 13 §:n 2 momentis
sa. 

Nimenmuutoskäytännössä ja nimilautakun
nan lausuntokäytännössä on 1 momentin sään
nöksiä tulkittu varsin tiukasti. Uudeksi sukuni-

meksi ei ole hyväksytty nimeä, joka on yhden 
tai vain muutaman henkilön käytössä, eikä 
siten täytä lainkohdan sanamuodon mukaista 
vaatimusta: "jonka yleisesti tiedetään vakiintu
neen määrätyn suvun nimeksi". Kun kuitenkin 
nimen erottuvuus on sen tärkeä ja arvokas 
ominaisuus, on perusteltua antaa suoja erotte
lukykyisille nimille, vaikka ei yleisesti tiedettäi
sikään nimeä tietyn suvun nimeksi taikka nimi 
ei ole vielä vakiintunut vaan vast'ikään hyväk
sytty uudisnimi. Tämän vuoksi 1 momenttia 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että ilman eri
tyistä syytä uudeksi sukunimeksi ei voitaisi 
hyväksyä Suomessa väestörekisteriin merkittyä 
omaleimaista sukunimeä. Nimilautakunnalla 
on käytettävissään väestörekisterikeskuksessa 
laadittu ja jatkuvasti ylläpidetty luettelo, josta 
ilmenee tietyn sukunimen kantajien lukumää
rä. Luettelon avulla voidaan arvioida nimen 
omaleimaisuus ja erottuvuus. 

Toisaalta suojaus koskisi edelleenkin niitä 
sukunimiä, joiden yleisesti tiedetään vakiintu
neen määrätyn kotimaisen tai vierasmaalaisen 
suvun nimeksi ja joiden hyväksymiselle ei ole 
13 §:n 2 momentissa säädettyjä erityisiä syitä. 
Suojaus ei koskisi erittäin yleisiä sukunimiä, 
koska niillä ei voida katsoa olevan riittävää 
erottelukykyä. On kuitenkin huomattava, että 
erittäin yleistä sukunimeä ei 11 §:n 2 momentin 
2 kohdan mukaan voida hyväksyä uudeksi 
sukunimeksi ilman erityistä syytä. 

17 §. Nimilautakunnan lausunto ja hakijan 
kuuleminen. Pykälän 1 momentin mukaan lää
ninhallituksen on nykyään pyydettävä nimilau
takunnan lausunto jokaisesta sukunimen 
muuttamista koskevasta hakemuksesta, jollei 
hakemusta ole siirrettävä toiselle viranomai
selle, jätettävä tutkittavaksi ottamatta tai heti 
hylättävä. Nimilautakunta antaa lausunnon 
sekä nimen muuttamisen edellytyksistä että 
hakijan esittämän uuden sukunimen hyväksyt
tävyydestä. 

Nimilautakunnan lausuntokäytännössä on 
kuitenkin vakiintunut eräitä nimenmuutostyyp
pejä, joita lautakunta puoltaa ilman tapaus
kohtaista harkintaa. Kaikissa näissä tapauksis
sa on kysymys hakijan nimen muuttamisesta 
joko hänellä aikaisemmin olleeksi sukunimeksi 
tai hakijan vanhemman sukunimeksi. Sukuni
men muuttamisen edellytykset täyttyvät myös 
aina näissä tapauksissa 10 §:n 2 tai 3 kohdan 
mukaisesti. 

Nimilautakunnan lausunnon pyytäminen 
näistä hakemuksista on epätarkoituksenmu-
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kaista. Lausuntomenettely pidentää olennaises
ti hakemusten käsittelyaikaa ja siitä aiheutuu 
tarpeetonta työtä sekä lääninhallituksille että 
nimilautakunnalle. Kun tiedetään, että nimi
lautakunnan lausunto on poikkeuksetta puol
tava, ei sillä ole asian ratkaisemisen kannalta 
enää tarkoitettua vaikutusta. Tämän vuoksi 
ehdotetaan, että 1 momentin pääsääntönä ole
vasta lausunnon pyytämisestä voitaisiin poike
ta asetuksessa tarkemmin mainittujen hake
musten osalta. 

Hallituksen esityksen liitteenä olevan asetus
luonnoksen 6 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi, 
mistä sukunimen muutoshakemuksista nimi
lautakunnan lausuntoa ei pyydettäisi, ellei lää
ninhallitus katso siihen olevan erityistä syytä. 
Asetusluonnoksen mukaan lausuntoa ei pyyde
tä, jos hakemus koskee alaikäisen lapsen suku
nimen muuttamista sen vanhemman nimeksi, 
joka on lapsen huoltaja (1 kohta). Näiden 
tapausten osuus kaikista nimenmuutoshake
muksista vuonna 1986 oli 40 07o (890 hakemus
ta) ja vuonna 1987 vastaava osuus oli 31 07o 
(600 hakemusta). Vuonna 1988 vastaavat luvut 
olivat 31 07o ja 550 hakemusta ja vuonna 1989 
30 07o ja 648 hakemusta. Perusteena nimen
muutoshakemuksille oli tärkeänä pidetty alai
käisen lapsen ja sen vanhemman samannimi
syys, joka on lapsen huoltaja tai jonka luona 
lapsi asuu, jos molemmat vanhemmat yhdessä 
ovat lapsen huoltajia. Nimilautakunta on puol
tanut kaikkia hakemuksia ilman tapauskoh
taista harkintaa ja ottamatta kantaa hakemuk
sen perusteluihin. Kaikki hakijat eivät osaa 
taikka eivät halua tuoda esille todellisia muu
toksen perusteluja. 

Suurimman alaryhmän muodostavat ne ta
paukset, joissa nainen on avioeron jälkeen 
ottanut takaisin tyttönimensä, ja hakee tätä 
nimeä myös huollossaan olevalle lapselleen. 
Toisena ryhmänä ovat ne tapaukset, joissa 
avioliiton ulkopuolella syntyneelle lapselle va
littu isän sukunimi halutaan perheen yhteiselä
män päättymisen jälkeen muuttaa lasta yksin 
huoltavan äidin sukunimeksi. Pienin ryhmä 
muodostuu niistä tapauksista, joissa vanhem
mat eivät asu yhdessä, mutta molemmat van
hemmat ovat yhdessä lapsen huoltajia ja lapsi 
asuu toisen vanhemman luona. Tällöin tavoit
teena on lapsen ja lapsen kanssa asuvan van
hemman samannimisyys. 

Harkittavana on ollut myös lapsen ja huolta
jana olevan vanhemman samannimisyyden ta
voitteen toteuttaminen ilmoitusmenettelyllä. 

Sitä ei kuitenkaan ole katsottu tarkoituksen
mukaiseksi, koska ilmoitusmenettelyssä ei voi
da tutkia usean eri edellytyksen toteutumista. 
Sen sijaan lääninhallituksen tehtävänä on tar
vittaessa tarkistaa, että sukunimen muuttami
sen edellytykset ovat olemassa. Jos vanhemmil
la ei ole yhteistä sukunimeä, määräytyy myö
hemmin syntyvän lapsen sukunimi 2 §:n 2 
momentin mukaan niin sanotun täyssisarusten 
samannimisyyden periaatteen pohjalta. Jos 
vanhemmat ja alaikäiset lapset asuvat yhdessä, 
ei esimerkiksi yhden täyssisaruksen nimen 
muuttamista toisen vanhemman nimeksi voita
ne pitää tarkoituksenmukaisena. Perusteltuna 
ei voitane myöskään pitää, että sellaisten van
hempien, joilla on eri sukunimi, yhteisessä 
huollossa olevan alaikäisen lapsen nimi muu
tettaisiin joka kerta, kun lapsi muuttaa asu
maan toisen vanhemman luota toisen vanhem
man luokse. Muun muassa näiden seikkojen 
tarkistaminen on esteenä ilmoitusmenettelyn 
käyttöönotolle. 

Asetusluonnoksen mukaan nimilautakunnan 
lausuntoa ei pyydettäisi myöskään hakemuk
sesta, jos se koskee hakijan sukunimen muut
tamista hänen vanhempansa sukunimeksi, joka 
aikaisemmin on ollut myös hakijalla (2 kohta). 
Tavanomaisin tapaus on se, että hakija haluaa 
täysi-ikäiseksi tultuaan palata isäpuolensa su
kunimestä alkuperäiseen syntymänimeensä. Al
kuperäinen nimi voi olla esimerkiksi oman isän 
nimi tai äidin tyttönimi. Joissakin tapauksissa 
hakijalla on saattanut alaikäisenä olla useam
piakin nimenmuutoksia, mutta perhesuhteissa 
tapahtuneiden muutosten johdosta liittymät 
näihin nimiin ovat katkenneet. Näissäkin ta
pauksissa palaaminen syntymänimeen tuntuu 
luontevimmalta. 

Kolmantena asetusluonnoksessa tarkoitettu
na hakemustyyppinä on hakemus täysi-ikäisen 
hakijan sukunimen muuttamisesta hänen van
hempansa nykyiseksi sukunimeksi (3 kohta). 
Näiden osuus kaikista nimenmuutoshakemuk
sista vuonna 1986 oli 6,5 07o (160 hakemusta) ja 
vuonna 1987 vastaavasti lähes 7 07o (133 hake
musta). Vuonna 1988 vastaava osuus oli 5 07o 
(90 hakemusta) ja vuonna 1989 3,5 07o (73 
hakemusta). 

Tavallisesti taustalla on hakijan lapsuudessa 
tapahtunut vanhempien avioero, jonka jälkeen 
lapsen huoltajana oleva äiti on palannut avio
liiton perusteella mieheltään saamasta sukuni
mestä nimeen, joka hänellä viimeksi oli nai
mattomana ollessaan, mutta lapsella on säily-
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tetty isän sukunimi. Täysi-ikäiseksi tultuaan 
hakija hakee äidillään olevaa sukunimeä itsel
leen sillä perusteella, että hakija tuntee lähei
sesti kuuluvansa äitinsä sukuun kun taas yh
teys isään ja isän puoleiseen sukuun on täysin 
katkennut. Nimilautakunta on kaikissa ta
pauksissa puoltanut näitä hakemuksia. 

Viimeisenä ryhmänä, joista asetusluonnok
sen mukaan ei pyydettäisi nimilautakunnan 
lausuntoa, ovat hakemukset hakijan sukuni
men muuttamisesta hakijalla aikaisemmin ol
leeksi sukunimeksi, jonka hän on saanut aikai
semman avioliiton perusteella (4 kohta). Näi
den hakemusten osuus kaikista nimenmuutos
hakemuksista vuonna 1986 oli 6 OJo ( 140 hake
musta) ja vuonna 1987 vastaavasti 2, 7 % (52 
hakemusta). Vuonna 1988 osuus oli 5 % (88 
hakemusta) ja vuonna 1989 2 % (41 hakemus
ta). 

Puolisolla on oikeus 8 §:n mukaisesti säilyt
tää uudessa avioliitossa aikaisemman avioliiton 
perusteella saamansa sukunimi, jos hänellä oli 
tämä nimi uuteen avioliittoon mennessään. 
Samoin puolisolla on oikeus ilmoitusmenette
lyllä palata jälkimmäisen avioliiton purkautu
misen jälkeen aikaisemman avioliiton perus
teella saamaansa nimeen, jos hän on avioliiton 
aikana säilyttänyt sen yhteisen sukunimen edel
lä henkilökohtaisessa käytössään. Muussa ta
pauksessa palaaminen aikaisemman avioliiton 
perusteella saatuun nimeen myöhemmän avio
liiton purkautumisen jälkeen edellyttää nimen
muutoshakemusta lääninhallitukselle. 

Tavallisimpia perusteluja aikaisemman avio
liiton perusteella saadun sukunimen takaisinot
tamiselle ovat kyseisen avioliiton pitkä kesto, 
avioliitosta olevat täysi-ikäiset lapset, joilla on 
haettu sukunimi, sekä se seikka, että hakija 
ammatissaan ja sosiaalisessa kanssakäymisessä 
on suuren osan elämässään ollut tunnettu ky
seisellä nimellä. Nimilautakunta on kaikissa 
tapauksissa puoltanut näitä hakemuksia. 

Asetusluonnoksen mukaan lääninhallitus voi 
pyytää nimilautakunnan lausunnon hakemuk
sesta, joista pääsäännön mukaan lausuntoa ei 
pyydetä. Lääninhallituksen tulisi myös ilmoit
taa, mistä syystä lausuntoa pyydetään. Erityi
nen syy siihen voisi olla esimerkiksi siinä ta
pauksessa, että hakijan sukunimi on jo useam
man kerran aikaisemmin muutettu hakemuk
sen johdosta. 

18 §. Hakemuksesta tiedottaminen. Pykä
lään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 momentti, 
joka liittyy 17 §:ään ehdotettuun muutokseen. 

Voimassa olevan lain 18 §:ssä säädetään, 
että jos lääninhallitus nimilautakunnan lausun
non saatuaan katsoo, ettei sukunimen muutta
miselle ole 10-13 §:n säännösten mukaan es
tettä, sen tulee tiedottaa hakijan kustannuksel
la hakemuksesta virallisessa lehdessä. Sukuni
miasetuksen (803/85) 6 §:n mukaan tiedotuk
sessa on kehotettava tekemään mahdolliset 
muistutukset lääninhallitukselle 30 päivän ku
luessa. Muistutuksen voi tehdä suojatun nimen 
tai tunnuksen haltija, joka katsoo, että hakija 
tulisi saamaan nimen vastoin 12 §:n säännök
siä ja että hakemuksen hyväksyminen loukkaisi 
hänen oikeuttaan. 

Hakijan uudeksi sukunimeksi esittämä nimi, 
jota 12 §:n suojasäännökset koskevat, voidaan 
kuitenkin 13 §:n 2 momentin 1 kohdan perus
teella hyväksyä, jos hakija tai hänen esivan
hempansa ovat aikaisemmin laillisesti käyttä
neet tätä nimeä. Kaikissa niissä tapauksissa, 
joissa asetusluonnoksen mukaan ei pyydettäisi 
nimilautakunnan lausuntoa, kysymys on haki
jan nimen muuttamisesta joko hänellä aikai
semmin olleeksi sukunimeksi tai hakijan van
hemman sukunimeksi. Siten näissä tapauksissa 
ei ole perustetta muistutuksen tekemiseen. Kun 
hakemuksesta tiedottamisen tarkoituksena on 
saattaa hakemus niiden tietoon, joilla voi olla 
oikeus muistutuksen tekemiseen, on edellä 
mainituista hakemuksista tiedottaminen tar
peetonta. Tämän vuoksi uuden 2 momentin 
mukaan hakemuksesta, joista asetuksen mu
kaan ei pyydetä nimilautakunnan lausuntoa, ei 
myöskään tiedoteHaisi virallisessa lehdessä. 
Ehdotettu menettelyn yksinkertaistaminen no
peuttaisi nimenmuutoshakemusten käsittelyä ja 
säästäisi hakijan kustannuksia. 

22 §. Muutoksenhaku. Hakijan ja muistu
tuksen tehneen henkilön oikeus hakea muutos
ta lääninhallituksen nimenmuutoshakemuksen 
johdosta antamaan päätökseen on nykyään 
rajoittamaton. Lääninhallituksen päätös tulee 
siten lainvoimaiseksi vasta muutoksenhakuajan 
kuluttua umpeen. Lääninhallituksen on suku
nimiasetuksen 7 §:n mukaan ilmoitettava uusi 
sukunimi väestörekisterikeskukselle sen jäl
keen, kun päätös, jolla hakemus on hyväksyt
ty, on tullut lainvoimaiseksi. 

Rajoittamaton muutoksenhakuoikeus on 
käytännössä osoittautunut epäkohdaksi. Valta
osa nimenmuutoshakemuksista hyväksytään, 
jolloin hakijalla ei ole muutoksenhaun tarvet
ta. Muistutuksen tekeminen on vuorostaan 
erittäin harvinaista. Lääninhallitukset pyytävät 
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kuitenkin korkeimmalta hallinto-oikeudelta 
lainvoimaisuustodistuksen jokaisesta päätök
sestä, jolla hakemus on hyväksytty. Tästä ai
heutuu tarpeetonta työtä kummassakin viran
omaisessa. Hakija, jonka hakemus on hyväk
sytty, saa päätöksestä heti tiedon, mutta uusi 
nimi merkitään paikallisen väestörekisterin pi
täjän rekisteriin vasta noin 2-3 kuukauden 
kuluttua päätöksen antamisesta. Tämä viive on 
aiheeton ja saattaa joissakin tapauksissa ai
heuttaa hakijalle melkoisia yllätyksiä ja käy
tännön ongelmia. Jos hakija esimerkiksi solmii 
avioliiton ennen kuin nimenmuutospäätös on 
tullut lainvoimaiseksi ja hänellä vihkimishet
kellä ollut sukunimi otetaan puolisoiden yhtei
seksi sukunimeksi, muuttuu päätöksen tultua 
lainvoimaiseksi vain hakijan sukunimi. Sen 
sijaan hänen puolisolleen jää vihkimishetkellä 
yhteiseksi otettu sukunimi. Yhteinen sukunimi 
voidaan tämän jälkeen saavuttaa vain siten, 
että hakijan puoliso hakee vuorostaan itselleen 
hakijan uutta sukunimeä lääninhallitukselle 
tehtävällä nimenmuutoshakemuksella. 

Tarpeettoman työn lopettamiseksi ja ennen 
muuta uuden sukunimen käyttöönoton nopeut
tamiseksi ehdotetaan muutoksenhakuoikeus 
säänneltäväksi siten, että hakijalla on oikeus 
hakea muutosta lääninhallituksen päätökseen 
vain siltä osin kuin hakemus on hylätty. Muis
tutuksen tekijällä on vuorostaan oikeus hakea 
muutosta lääninhallituksen päätökseen, jolla 
hakemus on hyväksytty. Sekä hakijan että 
muistutuksen tekijän oikeusturva toteutuu 
myös tässä järjestelmässä. Lääninhallitus voi 
välittömästi päätöksen antamisen jälkeen itse 
todeta päätöksen lainvoimaisuuden. Jos hake
mus on hyväksytty eikä lääninhallitukselle ole 
hakemuksen johdosta tehty muistutusta, pää
tös on heti lainvoimainen. Lääninhallitus voi 
välittömästi ilmoittaa uuden sukunimen väes
törekisterikeskukselle, ja tieto uudesta nimestä 
on silloin noin kolmen - neljän viikon kulut
tua myös paikallisen väestörekisterin pitäjän 
käytettävissä. 

26 § • Sukunimen määräytymiseen sovelletta
va laki. Sukunimilain kansainvälisen yksityisoi
keuden alaan kuuluvat säännökset rakentuvat 
kotipaikkaperiaatteelle. Siten tämän pykälän 1 
momentin mukaan henkilön sukunimi määräy
tyy Suomen lain mukaan, jos henkilöllä, jonka 
sukunimen määräytymisestä on kysymys, on 
Suomessa kotipaikka sukunimen määräytyes
sä. Islannin taholta on esitetty toivomus, että 
Suomessa asuvien Islannin kansalaisten suku-

nimen määräytymiseen sovellettaisiin kuitenkin 
Islannin lakia. Ruotsin nimilakia on vuonna 
1985 muutettu tällä tavalla. 

Islannin nimijärjestelmän ja Islannissa hen
kilönnimistä vuonna 1925 annetun lain mu
kaan Islannin kansalaisella on etunimi sekä 
isän etunimestä muodostettu patronyymi eli 
isännimi. Esimerkiksi J6n Karlssonin poika on 
J6nsson ja tytär J6nsd6ttir. Varsinaisia suku
nimiä ei Islannissa enää saa ottaa. 

Islannin kansalaisen patronyymin katsotaan 
täyttävän sukunimilain 1 §:ssä asetetun sukuni
mivelvoitteen vaatimuksen, mutta ainoastaan 
hänen henkilökohtaisena sukunimenään. Pat
ronyymi ei voi periytyä sellaisenaan hänen 
lapsilleen eikä sitä voida ottaa puolisoiden 
yhteiseksi sukunimeksi. Jos Islannin kansalai
selle, jolla on Suomessa kotipaikka kansainvä
lisen yksityisoikeuden tarkoittamassa mielessä, 
täällä syntyy lapsi, sovelletaan lapsen sukuni
men määräytymiseen tämän pykälän 1 momen
tin mukaan Suomen lakia. Tämä merkitsee 
sitä, että jos molemmilla vanhemmilla on Is
lannin nimijärjestelmän mukainen patronyymi, 
lain 2 §:n säännöksiä lapsen sukunimen mää
räytymisestä ei voida soveltaa. Tällaisessa ta
pauksessa lapsen on 1 §:n 2 momentin mukaan 
otettava Suomessa sukunimi lääninhallitukselle 
tehtävällä hakemuksella. Lapsen sukunimeksi 
voidaan tällöin hyväksyä Islannin lain mukai
nen patronyymi, joka kuitenkin Suomen lain 
mukaan on varsinainen periytyvä sukunimi. 
Sukunimilain tultua voimaan on joitakin ta
pauksia esiintynyt käytännössä. 

Pykälän 1 momentin säännökseen ehdote
taan otettavaksi poikkeussäännös niitä Islannin 
kansalaisia varten, joilla on kotipaikka Suo
messa. Säännösehdotuksen mukaan Islannin 
kansalaisella olisi oikeus valita, sovelletaanko 
hänen nimensä määräytymiseen Islannin vai 
Suomen lakia. Jos Islannin kansalaisen sukuni
mi määräytyy Islannin nimijärjestelmän mu
kaan, voidaan välttää Suomen lain soveltami
sesta aiheutuvat epäkohdat. Ensinnäkin Islan
nin kansalaiselle täällä syntyneelle lapselle ei 
tarvitsisi ottaa sukunimeä lääninhallituksen 
päätöksellä, vaan lapsi saisi syntyessään patro
nyymin, jota pidetään täällä sukunimivelvoit
teen täyttävänä henkilökohtaisena nimenä. 
Toiseksi patronyymi ei kuitenkaan olisi peri
ytyvä sukunimi, kuten on lääninhallituksen 
päätöksellä otettu nimi. Sellaisenaan periytyvä 
patronyymin muotoinen sukunimi on myös 
vastoin Islannin nimijärjestelmää. Ehdotettu 
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saannös vastaa myös pykälän 3 momentin 
säännöstä, jonka mukaan Suomen kansalaisel
la, jolla on Islannissa kotipaikka, on mahdolli
suus vaatia, että hänen sukunimensä määräyty
miseen on sovellettava Suomen lakia. 

6 a luku. Etunimi. Kuten yleisperusteluissa 
on mainittu, lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 
etunimeä koskeva luku, joka korvaa nykyisen 
etunimilain. Luku käsittäisi 32 a - 32 f §:n. 

32 a §. Etunimen ilmoittaminen ja ottami
nen. Pykälän I momentissa on säännös siitä, 
miten I §:n mukainen etunimivelvoite täyte
tään vastasyntyneen lapsen kohdalla. Etuni
mien lukumäärän rajoittaminen kolmeen vas
taa täysin voimassa olevan etunimilain I §:n 
säännöksiä. 

Lapselle annetut etunimet on ehdotetun 
säännöksen mukaan ilmoitettava väestörekiste
rin pitäjälle silloin, kun lapsen vanhempien tai 
huoltajan on syntymän ja kuoleman rekiste
röinnistä annetun asetuksen (824/70) 5 §:n mu
kaan ilmoitettava lapsi väestörekisteriin otetta
vaksi. Säännös vastaa voimassa olevan etuni
milain 2 §:ää. Ilmoitus on edellä mainitun 
asetuksen mukaan tehtävä kahden kuukauden 
kuluessa lapsen syntymästä. Etunimien ilmoit
tamisen ajankohta ehdotetaan siten säänneltä
väksi samoin kuin 2 §:n 3 momentissa on 
säädetty lapselle valitun sukunimen ilmoittami
sesta väestörekisterin pitäjälle. Lapsen etu- ja 
sukunimen ilmoittaminen väestörekisterin pitä
jälle tapahtuu tarkoituksenmukaisimmin sa
malla, kun lapsi ilmoitetaan väestörekisteriin, 
joten lakiin ei ole katsottu tarpeelliseksi ottaa 
erillistä määräaikasäännöstä ilmoitusvelvolli
suuden täyttämiselle. 

Kaikissa maissa ei ole samanlaista etunimen 
ja sukunimen järjestelmää kuin Suomessa. Esi
merkiksi joissakin maissa henkilöllä on vain 
yksi nimi. Eräissä maissa etunimeä ei anneta 
vielä vastasyntyneelle vaan vasta varttuneem
malle lapselle. Näin voi olla mahdollista, että 
henkilöllä ei ole etunimivelvoitteen täyttävää 
nimeä silloin, kun hänet olisi väestökirjalain
säädännön mukaan ensimmäisen kerran Suo
messa merkittävä väestörekisteriin. Tällaiset 
tapaukset ovat todennäköisesti hyvin harvinai
sia, mutta niiden varalta ehdotetaan pykälän 2 
momenttiin säännöstä etunimen ottamisesta. 
Etunimen ottaminen tapahtuisi siten, että sa
malla kun henkilö merkitään täällä rekisteriin, 
hän ilmoittaa itsellensä etunimet. Etunimiä 
saisi ottaa enintään kolme. 

3 301049C 

Pykälän 2 momentin soveltamisala käy ni
menomaisesti ilmi säännöksestä. Etunimen ot
tamista koskevia säännöksiä ei sovellettaisi 
vastasyntyneisiin silloin, kun lapsi syntymän 
perusteella merkitään väestörekisteriin, vaan 
syntyneelle lapselle annetut nimet ilmoitettai
siin väestörekisterin pitäjälle I momentin mu
kaisesti. 

Pykälän 3 momentin mukaan väestörekiste
riin merkittyjä etunimiä saisi muuttaa ainoas
taan siten kuin 32 c ja 32 d §:ssä säädetään. 

32 b §. Etunimen hyväksymisen yleiset es
teet. Ehdotuksessa on lähdetty siitä, että 
laissa luetellaan etunimen hyväksymisen esteet. 
Sen sijaan yksityiskohtaisten kriteerien asetta
minen etunimen hyväksyttävyydelle ei ole tar
peen. Niinpä useiden lausunnonantajien ehdot
tamaa virallista luetteloa hyväksyttävistä etuni
mistä ei ole pidetty tarpeellisena, koska se 
saattaisi aiheettomasti jäykistää etunimikäy
tännön luonnollista kehitystä. 

Pykälän I momenttiin on otettu etunimen 
hyväksymisen ehdotlomat esteet. Ne olisivat 
samat kuin II §:n 1 momentissa on säädetty 
uuden sukunimen hyväksymiselle. Ensinnäkin 
etunimeksi ei voitaisi hyväksyä nimeä, joka on 
sopimaton. Säännös vastaa etunimilain 3 §:n 1 
momentin 5 kohtaa, eikä tästä esteestä ole 
nytkään ollut mahdollista poiketa etunimilain 
3 §:n 2 momentin nojalla. Toinen etunimen 
hyväksymisen ehdoton este olisi se, että nimen 
käyttö muutoin voi aiheuttaa ilmeistä haittaa. 
Säännös on tarkoituksellisesti väljäsisältöinen 
ja sen tulkinta jää väestörekisterin pitäjien 
sekä nimilautakunnan ja lääninhallitusten sekä 
viime kädessä korkeimman hallinto-oikeuden 
tehtäväksi. Etunimen käytöstä saattaisi aiheu
tua haittaa esimerkiksi sellaisessa tapauksessa, 
kun nimen yleiskielen mukainen merkitys viit
taisi tiettyyn ominaisuuteen. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otettavak
si etunimen hyväksymisen harkinnanvaraiset 
esteet, joista voitaisiin poiketa 3 momentissa 
määritellystä syystä. Harkinnanvaraisia esteitä 
koskevat 2 momentin 1-4 kohta vastaavat 
etunimilain 3 § :n 1 momentin 1-4 kohtaa. 
Tämän pykälän 2 momentin 3 kohtaan ehdote
taan kuitenkin otettavaksi täydentävä säännös, 
jonka mukaan isän etunimen ohella myös äidin 
etunimestä muodostettu poika- tai tytär-lop
puinen nimi hyväksytään etunimeksi toisen 
etunimen jäljessä. Jonkin verran on etunimenä 
käytetty isän etunimestä muodostettua nimeä, 
esimerkiksi Matinpoika tai Mattsson. Sen si-
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jaan äidin etunimestä muodostettu nimi Mai
jantytär on hyväksytty etunimeksi vain poik
keuksellisesti etunimilain 3 §:n 2 momentin 
nojalla. Tämän vuoksi on aihetta suoraan lais
sa rinnastaa toisiinsa isän tai äidin etunimestä 
muodostetun poika- tai tytär-loppuisen ni
men käyttömahdollisuus etunimenä. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan määritel
täviksi ne syyt, jotka oikeuttavat hyväksymään 
etunimen, vaikka se ei täytä 2 momentissa 
etunimen hyväksymiselle asetettuja vaatimuk
sia. Momentin 1 ja 3 kohta vastaavat etunimi
lain 3 §:n 2 momentin säännöksiä sekä nykyi
sen etunimikäytännön tarpeita. Momentin 3 
kohdassa tarkoitettuna muuna pätevänä syynä 
on käytännössä pidetty muun muassa sitä, että 
henkilö on kirurgisin toimenpitein muutettu 
sukupuoleltaan toiseksi. 

Momentin 2 kohta on uusi ja vastaa 13 §:n 2 
momentissa määriteltyä erityistä syytä sukuni
men hyväksymiselle. Riittävä peruste hyväksyä 
etunimi, joka ei täytä 2 momentissa asetettuja 
vaatimuksia, olisi tietty liittymä vieraaseen val
tioon, jonka nimikäytäntöä esitetty etunimi 
vastaa. Säännös on tarpeen sen vuoksi, että 6 
luvun kansainvälisen yksityisoikeuden alaan 
kuuluvat säännökset perustuvat kotipaikkape
riaatteelle ja ne tulisivat sovellettaviksi myös 
etunimeä koskevissa asioissa. Näin ollen olisi 
Suomen lakia sovellettava esimerkiksi sellaisel
le lapselle annettavaan etunimeen, jonka van
hemmilla on kansainvälisen yksityisoikeuden 
tarkoittama kotipaikka Suomessa. Lapselle 
voitaisiin kuitenkin antaa hänen kansalaisuus
valtionsa nimikäytäntöä vastaava etunimi tä
män pykälän 3 momentin 2 kohdan perusteel
la, vaikka annettava etunimi ei täyttäisikään 2 
momentin vaatimuksia. Kansalaisuuden ohella 
myös asianomaisen henkilön perhesuhteet tai 
muu erityinen seikka voi muodostaa tarkoite
tun yhteyden vieraaseen valtioon. 

Pykälän säännöksiä etunimen hyväksymisen 
esteistä olisi sovellettava ensinnäkin silloin, 
kun on kysymys 32 a §:n 1 momentissa tarkoi
tetusta vastasyntyneelle annettujen etunimien 
ilmoittamisesta väestörekisteriin merkittäväksi 
ja sanotun pykälän 2 momentissa tarkoitetusta 
etunimien ottamisesta. Toiseksi tämän pykä
län säännökset on tarkoitettu sovellettaviksi 
etunimen muuttamista koskevassa ilmoitus
menettelyssä, josta ehdotetaan säädettäväksi 
32 c §:ssä. Kaikissa edellä mainituissa tapauk
sissa lakia soveltavat paikalliset väestörekiste
rin pitäjät sekä väestökirjahallinnon paikallis-

viranommsma rekisteritoimistot. Kolmanneksi 
säännöksiä sovellettaisiin myös etunimen 
muuttamista koskevissa 32 d §:ssä tarkoitetuis
sa hakemusasioissa, jolloin etunimen hyväksyt
tävyys olisi nimilautakunnan ja lääninhallituk
sen harkittavana. 

32 c §. Ilmoitus etunimen muuttamisesta. 
Väestörekisteriin merkitty etunimi voidaan etu
nimilain 4 §:n mukaan muuttaa ainoastaan 
lääninhallitukselle tehdyn hakemuksen johdos
ta annettavalla päätöksellä. Tämän esityksen 
keskeisenä tavoitteena on muun muassa suku
nimen ja etunimen muuttamisessa noudatetta
van menettelyn yhdenmukaistaminen. Sukuni
mi voidaan muuttaa niin sanotulla ilmoitusme
nettelyllä, jolloin laissa tarkoin säädettyjen 
edellytysten vallitessa nimi muutetaan ilmoitta
malla siitä kirjallisesti asianomaiselle väestöre
kisterin pitäjälle. Jos sen sijaan sukunimen 
muuttaminen vaatii tarkoituksenmukaisuus
harkintaa sekä erilaisten selvitysten esittämistä, 
tapahtuu se hakemusmenettelyssä, jolloin ha
kemus tehdään lääninhallitukselle ja nimilauta
kunta antaa pääsäännön mukaan lausuntonsa 
hakemuksesta. Voimassa olevan lain mukaan 
sukunimen muuttaminen ilmoitusmenettelyllä 
perustuu aina perhesuhteissa tapahtuneeseen 
muutokseen. 

Lakiehdotuksen 32 d §:n 2 momentin mu
kaan etunimen muuttamista koskevaan hake
musmenettelyyn tulisivat sovellettaviksi samat 
säännökset, joita noudatetaan muutettaessa su
kunimi hakemuksesta uudeksi sukunimeksi. 
Lääninhallituksen tulisi 32 d §:n 3 momentin 
säännösehdotusten mukaan pyytää myös nimi
lautakunnan lausunto hakijan esittämästä uu
desta sukunimestä. Kun tämän esityksen ta
voitteena on myös nimilautakunnassa käsiteltä
vien lausuntoasioiden lukumäärän vähentämi
nen, on päädytty ehdottamaan ilmoitusmenet
telyn käyttöönottoa myös etunimiä muutettaes
sa. 

Ilmoitusmenettelyn ulottaminen koskemaan 
myös etunimen muuttamista merkitsee yksilölle 
nykyistä laajempaa oikeutta itse päättää etuni
mestään. Etunimi toimii edelleenkin yhdessä 
muiden henkilötietojen kanssa yksilön tunnis
tamistietona. Kun henkilötunnus on kuitenkin 
virallisissa yhteyksissä yleistynyt henkilöiden 
yksilöintikeinoksi, ei yleisen edun turvaaminen 
enää edellytä etunimeltä yhtä suurta pysyvyyttä 
kuin etunimilain säätämisen ajankohtana. Täy
sin vapaaseen etunimen muuttamiseen ei kui
tenkaan ole katsottu mahdolliseksi siirtyä, kos-
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ka muissa kuin virallisissa yhteyksissä etunimil
lä on edelleenkin huomattava merkitys yksilön 
tunnistamistietona. 

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan otettavak
si neljä täsmällisesti määriteltyä etunimen 
muuttamisperustetta, joiden täyttyessä etunimi 
voitaisiin muuttaa ilmoittamalla siitä kirjalli
sesti asianomaiselle väestörekisterin pitäjälle. 
Arviolta noin 40 OJo:ssa nykyisistä etunimen 
muutoshakemuksista on nimenmuutoksen pe
rusteeksi esitetty jokin näistä neljästä. Nykyi
sessä nimenmuutoskäytännössä on etunimen 
muutos näillä perusteilla useimmiten hyväksyt
ty eli muutokseen on katsottu olevan etunimi
laissa vaadittu pätevä syy. Tämän perusteella ei 
näytä enää tarkoituksenmukaiselta, että viran
omaisen tulee tapauskohtaisesti harkita etuni
men muuttamisen hyväksyttävyys. 

Momentin 1 kohdan mukaan henkilö, jolla 
on vähemmän kuin kolme etunimeä, voisi ot
taa lisäksi yhden tai - jos hänellä on ennes
tään vain yksi etunimi - enintään kaksi etuni
meä. Etunimien enimmäismäärä olisi myös 
tämän kohdan mukaan kolme, mikä vastaa 
32 a §:ää. Tarve saada etunimi lisää voi johtua 
muun muassa siitä, että nimi ei riitä yksilöi
mään henkilöä. Jos henkilöllä on vain yksi 
etunimi ja sukunimi, jotka ovat molemmat 
yleisiä, saattaa esimerkiksi työpaikalla tai 
muussa sosiaalisessa yhteisössä samannimisyy
destä aiheutua haittaa. Väestörekisterin pitäjän 
on tutkittava, ettei uusien etunimien hyväksy
miselle ole 32 b § :ssä mainittuja esteitä. 

Pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaan hen
kilö, jolla on kaksi tai kolme etunimeä, voisi 
luopua etunimistään siten, että hänelle jää vain 
yksi etunimi. Etunimestä luopuminen voi pe
rustua esimerkiksi siihen, että nimi on hyvin 
erikoinen ja herättää sen vuoksi huomiota, 
taikka siihen, että nimi on vaikea kirjoittaa tai 
lausua. 

Momentin 3 kohdan mukaan sallittaisiin etu
nimien keskinäisen järjestyksen muuttaminen 
ilmoitusmenettelyllä. Aina henkilön kutsuma
nimi ei ole etunimistä järjestyksessä ensimmäi
nen. Väestörekisterissä ei henkilön käyttämää 
kutsumanimeä ole erotettu muista etunimistä. 
Myös monessa muussa tiedostossa tilanne on 
sama. Tästä johtuen esimerkiksi posti osoite
taan usein henkilönnimellä, jossa sukunimen 
lisäksi on käytetty etunimistä ainoastaan en
simmäistä. Jos tämä on muu kuin henkilöstä 
käytetty kutsumanimi, saattaa siitä aiheutua 
sekaannuksia ja kirjesalaisuuden rikkominen. 

Muun muassa suvussa käytetty mm1 voi olla 
useammalla perheenjäsenellä, esimerkiksi äidil
lä kutsumanimenä, joka on hänen toinen ni
mensä, ja tyttärellä ensimmäisenä etunimenä. 
Samalle henkilönnimelle osoitettu postilähetys 
saattaa joutua väärälle henkilölle myös silloin, 
jos postiosoite on sama pienellä paikkakunnal
la tai suuressa kerrostalossa. 

Momentin 4 kohdan mukaan ilmoitusmenet
telyllä voitaisiin lisätä yhdysmerkki kahden 
etunimen väliin tai poistaa se nimien välistä. 
Tämä on eräs yleisimmistä etunimen muutos
perusteista. Tavoitteena on antaa mahdollisuus 
virallistaa asianomaisen itsensä omaksuma kir
joitustapa. Esimerkiksi nimet Marja Liisa voi
taisiin ilmoitusmenettelyllä muuttaa muotoon 
Marja-Liisa, ja vastaavasti Marja-Liisa muo
toon Marja Liisa. Molemmat kirjoitustavat 
ovat suomen kieleen juurtuneen nimikäytän
nön mukaisia. Sen sijaan ei olisi mahdollista 
pelkästään ilmoitusmenettelyllä muuttaa näitä 
nimiä uudeksi etunimeksi Marjaliisa. 

Etunimen muuttamisessa noudatettavan me
nettelyn yksinkertaistaminen tavanomaisim
missa nimenmuutostapauksissa saattaa jonkin 
verran lisätä etunimien muuttamishalukkuutta. 
Vaikeutetun hakemusmenettelyn vaatimmen 
vain siinä tarkoituksessa, että se vähentäisi 
nimenmuutoshalukkuutta, ei kuitenkaan ole 
hyväksyttävää. Koska etunimen pysyvyydellä 
on merkitystä sekä yksilölle itselleen että myös 
yleisen edun kannalta, pykälän 2 momentissa 
ehdotetaan rajoitettavaksi etunimen muuttami
nen 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa 
ilmoitusmenettelyllä vain yhteen kertaan. Edel
lytyksenä olisi lisäksi, ettei etunimeä ole aikai
semmin muutettu. Jos etunimi on jo kerran 
muutettu, joko lääninhallitukselle tehdyn ha
kemuksen johdosta tai 1 momentin mukaan 
väestörekisterin pitäjälle tehdyllä ilmoituksella, 
etunimi voitaisiin toisen kerran muuttaa vain 
lääninhallitukselle tehtävällä hakemuksella 
32 d §:n mukaisesti. 

Etunimilain 10 §:n mukaan rekisterivirano
maisen päätöksestä etunimiasiassa saa valittaa 
lääninhallitukselle. Vastaava säännös ei enää 
ehdotuksen tultua hyväksytyksi olisi tarpeen, 
vaan muutoksenhaku määräytyisi yleisten hal
lintovalitusta koskevien säännösten mukaan 
samalla tavalla kuin muutettaessa sukunimi 
ilmoitusmenettelyllä. Kirkollisen väestörekiste
rin pitäjän ratkaisuun etunimen ilmoittamista, 
ottamista sekä muuttamista koskevassa asiassa 
voidaan väestökirjalain 22 a §:n (77/84) nojal-
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la vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksen johdos
ta asiasta päättää rekisteritoimisto. 

Etunimiasiaa koskevasta päätöksestä, jonka 
rekisteritoimisto on tehnyt paikallisena väes
törekisterin pitäjänä taikka sille tulleen oikai
suvaatimuksen johdosta, valitetaan muutok
senhausta hallintoasioissa annetun lain (154/ 
50) mukaan ylemmälle hallintoviranomaiselle 
eli lääninhallitukselle, jonka alainen rekisteri
toimisto on. Aiemmin nämä valitukset käsitel
tiin lääninoikeuslain (1021/74) 2 §:n 1 momen
tin 1 kohdan nojalla lääninoikeuksissa, mutta 
1 päivänä marraskuuta 1989 voimaan tulleen 
lainmuutoksen (242/89) jälkeen asiat ovat siir
tyneet lääninhallituksen käsiteltäviksi. Etuni
milain tultua kumotuksi haetaan rekisteritoi
miston etunimeä koskevassa asiassa antamasta 
päätöksestä muutosta lääninhallitukselta ilman 
nimenomaista säännöstä, kuten edellä jo on 
todettu. Kun lääninhallitus käsittelee sukuni
men ja etunimen muuttamista koskevat hake
mukset, on tarkoituksenmukaisinta, että se 
toimii myös muutoksenhakuviranomaisena sil
loin, kun alempi viranomainen tekee päätöksen 
nimiasiassa. 

32 d §. Hakemus etunimen muuttamisesta. 
Pykälän 1 momentissa määritellään, millä edel
lytyksillä etunimi voidaan hakemuksesta muut
taa uudeksi etunimeksi. Säännös vastaa täysin 
voimassa olevan etunimilain 6 §:ää. 

Pykälän 2 momentin mukaan etunimen 
muuttamista koskevaan hakemukseen sovellet
taisiin samoja menettelysäännöksiä kuin muu
tettaessa sukunimi uudeksi sukunimeksi. Nimi
lautakunnan lausunnosta säädettäisiin kuiten
kin pykälän 3 momentissa erikseen. Kun kenel
läkään ei voi olla etunimeen sellaista oikeutta, 
joka estäisi muita saamasta samaa etunimeä, ei 
etunimihakemuksen hyväksyminen voi loukata 
kenenkään oikeutta. Muistutuksen tekemistä ja 
hakemuksesta tiedottamista koskevia 18 ja 
19 § :n säännöksiä ei tästä syystä sovellettaisi 
etunimen muuttamista koskevaan hakemuk
seen. 

Sukunimilain mukaan nimenmuutoksen hy
väksymisestä ei enää ennen nimen käyttöönot
toa kuuluteta virallisessa lehdessä eikä paikka
kunnalla leviävässä sanomalehdessä. Sukuni
men hyväksymistä koskeva päätös ei siten kuu
luttamatta jättämisen johdosta voi raueta, ku
ten asianlaita oli aikaisemman lain aikana. 
Menettelyn yhdenmukaistaminen sukunimen ja 
etunimen muuttamista koskevissa asioissa mer
kitsee sitä, että etunimilain 7 §:n mukainen 

etunimen muutoksen hyväksymisestä kuulutta
minen paikkakunnalla leviävässä sanomaleh
dessä jäisi pois. Sen sijaan lääninhallitus tai, 
jos päätökseen on haettu muutosta, korkein 
hallinto-oikeus ilmoittaisi etunimen muuttami
sesta väestörekisterikeskukselle samoin kuin 
muutetusta sukunimestäkin. 

Pykälän 3 momentin pääsäännön mukaan 
lääninhallituksen olisi pyydettävä nimilauta
kunnan lausunto hakijan esittämästä uudesta 
etunimestä. Lausuntomenettely olisi siten sup
peampi kuin sukunimen muuttamista koskevis
sa asioissa, joissa nimilautakunta antaa lausun
non sekä sukunimen muuttamisen edellytyksis
tä että esitetyn uuden sukunimen hyväksyttä
vyydestä. Etunimen muuttamista koskevissa 
asioissa nimilautakunta antaisi lausunnon ai
noastaan siitä, ettei hakijan esittämän uuden 
etunimen hyväksymiselle ole estettä, mutta ei 
etunimen muuttamisen edellytyksistä. Onko 
pykälän 1 momentissa määritelty etunimen 
muuttamisen peruste olemassa vai ei, jäisi siten 
lääninhallituksen yksinomaiseen harkintaan. 

Nimilautakunnan lausunto ei olisi luonteel
taan sitova, mutta ottaen huomioon nimilauta
kunnan molempien kotimaisten kielten ja ni
mistöntutkimuksen sekä väestökirjanpidon asi
antuntemuksen tulisi sen lausunnoille antaa 
huomattava merkitys asiaa ratkaistaessa. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan lisäksi, 
että asetuksella voitaisiin säätää, missä tapauk
sissa nimilautakunnan lausuntoa ei kuitenkaan 
pyydetä. Vastaavaa säännöstä sukunimen 
muutoshakemusten osalta ehdotetaan 17 §:n 1 
momenttiin. Esityksen liitteenä olevassa luon
noksessa etu- ja sukunimiasetukseksi ei kuiten
kaan ole säännöksiä siitä, milloin nimilauta
kunnan lausuntoa esitetystä etunimestä ei pyy
dettäisi. Asetuksen säännökset tältä osin on 
tarkoituksenmukaisinta antaa vasta sitten, kun 
lain uusien säännösten voimaantulon jälkeen 
on saatu riittävä kuva etunimien muutoskäy
tännöstä. 

32 e §. Sovellettava laki ja Suomen viran
omaisen toimivalta etunimeä koskevassa asias
sa. Sukunimilain 6 luvun kansainvälisen yksi
tyisoikeuden alaan kuuluvien säännösten mu
kaan määräytyvät sukunimeä koskevissa asi
oissa Suomen viranomaisen yleistoimivalta ja 
sovellettava laki sekä vieraassa valtiossa annet
tujen päätösten tunnustaminen. Säännökset ra
kentuvat kotipaikkaperiaatteelle, mutta Suo
men viranomaisen yleistoimivaltaa ja vieraassa 
valtiossa annetun päätöksen tunnustamista 
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koskevissa säännöksissä on myös kansalaisuus
liittymällä merkitystä. Jos Suomen kansalaisel
la on kotipaikka Norjassa, Ruotsissa tai Tans
kassa, noudatetaan kuitenkin aina kctipaikka
periaatetta. 

Etunimilaissa ei ole nimenomaisia kansain
välisen yksityisoikeuden alaan kuuluvia sään
nöksiä. Etunimilain 1 §:n mukainen etunimi
velvoite koskee kuitenkin ainoastaan Suomen 
kansalaisia. Oikeuskirjallisuudessa esitetyn pe
rinteisen käsityksen mukaan henkilöä koskevis
sa oikeuskysymyksissä on noudatettu kansalai
suusperiaatetta. Myös käytännössä etunimilain 
säännöksiä on sovellettu vain Suomen kansa
laisiin. Tämä merkitsee muun muassa sitä, että 
ainoastaan Suomen viranomaisella on katsottu 
olevan toimivalta Suomen kansalaisen etuni
men muuttamista koskevassa asiassa siinäkin 
tapauksessa, että Suomen kansalaisella on ko
tipaikka vieraassa valtiossa. Toisaalta Suomen 
viranomainen ei ole ollut toimivaltainen tutki
maan vieraan valtion kansalaisen, jolla on 
kotipaikka Suomessa, etunimen muuttamista 
koskevaa asiaa. 

Kun sukunimen muuttamista koskevat sään
nökset perustuvat kotipaikkaperiaatteelle ja 
etunimen muuttamisessa noudatetaan vuoros
taan kansalaisuusperiaatetta, erityisiä ongelmia 
syntyy silloin, kun henkilö haluaisi samalla 
kerralla muuttaa sekä etunimensä että sukuni
mensä. Tämän epäkohdan poistamiseksi ehdo
tetaan, että etunimen ilmoittamiseen ja ottami
seen sekä etunimen muuttamiseen on sovellet
tava vastaavasti samoja säännöksiä kuin suku
nimeen. 

Jos lapsella, jonka etunimien ilmoittamisesta 
on kysymys, on Suomessa kotipaikka, sovellet
taisiin etunimeen 26 §:n 1 momentin mukaan 
Suomen lakia eli 1 §:n 1 momentin, 32 a §:n 1 
momentin ja 32 b §:n säännöksiä. Vastaavasti, 
jos on kysymys etunimen muuttamisesta ilmoi
tusmenettelyllä ja asianomaisella henkilöllä on 
ilmoitusta tehtäessä täällä kotipaikka, sovellet
taisiin 32 c ja 32 b §:n säännöksiä. 

Jos Suomen kansalaisella on kotipaikka 
muussa vieraassa valtiossa kuin Norjassa, 
Ruotsissa tai Tanskassa, olisi hänellä 26 §:n 3 
momentin mukaan oikeus vaatia, että etuni
meen on sovellettava Suomen lakia. 

Suomen lääninhallitus olisi 27 §:n 1 momen
tin mukaan toimivaltainen käsittelemään etuni
men muutoshakemuksen, jos hakijalla on tääl
lä kotipaikka. Vastaavasti Suomen kansalaisel
la, jolla on kotipaikka muussa vieraassa vaiti-

ossa kuin Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa, 
olisi mahdollisuus saada etunimen muuttamista 
koskeva hakemuksensa täällä tutkituksi, jos 
27 §:n 2 momentin edellytykset siihen ovat 
olemassa. Etunimen muutoshakemuksissa olisi 
28 §:n mukaan aina sovellettava Suomen lakia. 

32 f §. Etunimen käyttöönoton pätevyys 
Suomessa ja etunimen muuttamisesta vieraassa 
valtiossa annetun päätöksen tunnustaminen. 
Ongelmia on aiheutunut myös siitä, ettei voi
massa olevassa lainsäädännössä ole säännöksiä 
henkilön vieraassa valtiossa käyttöönsä otta
man etunimen pätevyydestä Suomessa eikä vie
raassa valtiossa etunimen muuttamisesta anne
tun päätöksen tunnustamisesta. Esimerkiksi, 
jos Suomen kansalaisella on kotipaikka valti
ossa, joka soveltaa nimiasioissa kotipaikkape
riaatetta, ja hänen etunimensä on siellä muu
tettu viranomaisen päätöksellä, saattaa kansa
laisuusperiaatteen noudattamisesta johtua, että 
päätöstä ei tunnusteta Suomessa päteväksi. 
Asianomaisella on tällöin kotipaikkavaltias
saan eri etunimi kuin mikä hänellä on Suomen 
väestörekisterissä. Kun Suomen kansalaisen 
passiin merkitään hänen nimensä väestörekiste
ritietojen mukaisena, poikkeaa etunimi tällai
sessa tapauksessa hänellä kotipaikkavaltiossa 
olevasta virallisesta etunimestä. Säännösten 
puutteellisuus tulee korostetusti ilmi, kun Suo
men kansalaisen, jolla on vieraassa valtiossa 
kotipaikka, sekä etunimi että sukunimi on 
muutettu hänen kotipaikkavaltionsa viran
omaisen antamalla päätöksellä. Sukunimen 
osalta päätös tunnustetaan tällöin Suomessa 
päteväksi 30 §:n 1 momentin nojalla, kun sen 
sijaan kansalaisuusperiaatteesta johtuen pää
töstä etunimen muuttamisesta uudeksi etuni
meksi ei täällä tunnusteta päteväksi. 

Pykälän mukaan sovellettaisiin etunimeen 
vastaavasti mitä 29-31 §:ssä säädetään suku
nimestä. Jos henkilö on vieraassa valtiossa 
ottanut käyttöönsä uuden etunimen tai etunimi 
on muutettu ilman viranomaisen tekemää pää
töstä, tunnustettaisiin etunimi Suomessa päte
väksi 29 §:ssä säädettyjen edellytysten vallites
sa. Vieraassa valtiossa annettu viranomaispää
tös, jolla etunimi on muutettu uudeksi etuni
meksi, tunnustettaisiin vuorostaan 30 §:n no
jalla Suomessa päteväksi, jos henkilöllä pää
töksen antamisen hetkellä oli kotipaikka tässä 
valtiossa tai jos päätös tunnustetaan päteväksi 
hänen kotipaikkavaltiassaan taikka jos päätök
sen oli antanut hänen kansalaisuusvaltionsa 
viranomainen. Ne tapaukset, joissa vieraassa 
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valtiossa annettua etunimeä koskevaa päätöstä 
ei tunnusteta päteväksi Suomessa, määräytyisi
vät vastaavasti 31 § :n säännösten mukaisesti. 

33 §. Alaikäisen oikeus päättää nimestään ja 
vajaavaltaisen puhevalta. Pykälän 1 ja 3 mo
mentin säännökset ulotettaisiin koskemaan su
kunimen muuttamisen ohella myös etunimen 
muuttamista. Tämä osoitetaan myös pykälälle 
ehdotetussa otsikossa. 

Pykälän 1 momentin säännökset alaikäisen 
lapsen suostumuksesta tulisivat koskemaan 
myös lapsen etunimen muuttamista. Vastaa
vasti on pykälän 3 momenttiin otettu viittaus 
etunimiä koskevaan uuteen 6 a lukuun. Vajaa
valtaisen puhevallan käyttämiseen sovellettai
siin samoja säännöksiä sekä etunimen että 
sukunimen muuttamista koskevissa asioissa. 

34 §. Valtuutus asetuksen ja määräysten an
tamiseen. Voimassa olevan pykälän 2 momen
tin mukaan oikeusministeriö antaa tarvittaessa 
tarkempia ohjeita vieraan valtion lainsäädän
nön ja nimikäytännön huomioon ottamisesta 
tätä lakia sovellettaessa. Lainkohdassa tar
koitetut ohjeet on annettu 31 päivänä heinä
kuuta 1989 otsikoituina oikeusministeriön 
määräyksiksi ja ne ovat tulleet voimaan 1 
päivänä lokakuuta 1989. Määräyksissä käsitel
lään Norjan, Ruotsin ja Tanskan nimikäytän
nön mukaista välinimeä, henkilönnimen yhtey
dessä käytettäviä yksilöintitunnuksia, suku
puoleen liittyviä sukunimipäätteitä, Espanjan 
ja latinalaisen Amerikan sukunimikäytäntöä 
sekä Islannin nimikäytäntöä. Annetut mää
räykset koskevat lähinnä sitä, missä muodossa 
vieraan valtion nimijärjestelmän mukainen ni
mi on sukunimilakia soveltaen merkittävä Suo
messa väestörekisteriin. Määräyksissä todetaan 
myös selvästi, millä edellytyksillä niistä voi
daan poiketa. 

Määräysten ensiSIJaisena kohderyhmänä 
ovat väestökirjanpidon paikallis- ja aluehallin
non viranomaiset eli kirkolliset väestörekisterin 
pitäjät ja rekisteritoimistot. Määräysten anta
misen lähtökohtana on yhtäältä se, että väes
törekisterin pitäjillä saattaa olla vaikeuksia 
hankkia tietoa vieraiden valtioiden lainsäädän
nöstä ja nimikäytännöstä. Toisaalta määräys
ten antamisen tarkoituksena on turvata vierai
den valtioiden nimilainsäädännön ja nimikäy
tännön yhdenmukainen soveltaminen Suomes
sa. 

Lain 34 §:ssä oikeusministeriö on valtuutettu 
antamaan edellä mainittuja kysymyksiä koske
via ohjeita. Sen jälkeen kun sukunimilaki on 

tullut voimaan vuoden 1986 alusta, on 3 päivä
nä syyskuuta 1987 annettu valtioneuvoston 
päätös valtion hallintoviranomaisten määräys
ten ja ohjeiden rekisteröimisestä (732/87), joka 
on korvattu 1 päivänä tammikuuta 1990 voi
maan tulleella uudella valtioneuvoston päätök
sellä (786/89). Lisäksi 1 päivänä tammikuuta 
on tullut voimaan määräaikainen laki viran
omaisten määräyksiä ja ohjeita koskevista toi
menpiteistä (573/89). Kyseisessä laissa ja val
tioneuvoston päätöksissä on yhdenmukaisesti 
määritelty hallintoviranomaisten, muun muas
sa ministeriöiden, määräykset viranomaisen 
päättämiksi yleisiksi säännöiksi, joita on vel
voittavina noudatettava niissä tarkoitetuissa 
yksittäistapauksissa. Ohjeilla tarkoitetaan vuo
rostaan viranomaisen päättämiä yleisiä sääntö
jä, jotka eivät ole velvoittavia. 

Sukunimilain säätämisen aikana ei edellä 
selostettuja määräysten ja ohjeiden määritel
miä ollut olemassa. Sukunimilakiin sisältyvä 
valtuutussäännös ohjeiden antamisesta on kui
tenkin tähdännyt velvoittavien normien anta
miseen. Normit koskevat yksittäisten henkilöi
den nimien merkitsemistä Suomessa väestöre
kisteriin. Tarkoituksena ei ole se, että paikalli
set väestörekisterin pitäjät voivat oman harkin
tansa mukaan noudattaa ohjeita tai olla niitä 
noudattamatta. Tavoitteena on, että vieraan 
valtion lainsäädäntöä ja nimikäytäntöä sovelle
taan yhdenmukaisesti koko maassa ilman alu
eellisia eroavuuksia. 

Nykyisen terminologian pohjalta ehdote
taan, että pykälän otsikossa ja 2 momentissa 
oleva sana "ohje" muutetaan sanaksi "mää
räys", joka vastaa säännöksen tarkoitusta. 
Ehdotettu muutos vastaa myös viranomaisten 
määräyksiä ja ohjeita koskevista toimenpiteistä 
annetussa laissa asetettua vaatimusta, jonka 
mukaan määräysten antamisen tulee perustua 
laissa olevaan yksilöityyn valtuutukseen. Tämä 
vaatimus koskee ehdottomana kuitenkin vain 
kunnille tai kuntainliitoille annettavia mää
räyksiä. 

Voimaantulo-ja siirtymäsäännökset. 1. Voi
maantulo. Laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan noin kahdeksan kuukauden kuluttua sen 
vahvistamisesta. 

2. Kumottavat säännökset. Kun etunimeä 
koskevat säännökset ehdotetaan sisällytettävik
si etu- ja sukunimilakiin, tulisi etunimilaki 
kumottavaksi. 

3. Etunimilain soveltaminen. Jos etunimi on 
muutettu lainvoimaisella päätöksellä etunimi-
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lain nojalla ja päätös on annettu ennen tämän 
lain voimaantuloa, mutta uutta etunimeä ei ole 
vielä merkitty väestörekisteriin, olisi sovelletta
va aikaisempaa lakia. Onko päätös tullut lain
voimaiseksi ennen tai jälkeen tämän lain voi
maantuloa, olisi vailla merkitystä. 

Aikaisemman lain soveltaminen merkitsee 
sitä, että ennen kuin uutta etunimeä saa käyt
tää, hakijan on etunimilain 7 §:n mukaisesti 
kuulutettava uuden etunimen hyväksymisestä 
jossakin paikkakunnalla leviävässä sanomaleh
dessä. Kuuluttamisen jälkeen hakijan on ilmoi
tettava uusi nimi asianomaiselle väestörekiste
rin pitäjälle. Jos näitä toimenpiteitä ei tehdä 
vuoden kuluessa siitä, kun päätös tuli lainvoi
maiseksi, raukeaa uuden etunimen hyväksymi
nen. 

4. Aikaisemmin saadun etunimen muuttami
nen. Laki ei voimaan tullessaan aiheuttaisi 
muutoksia etunimeen, joka lain tullessa voi
maan on merkitty väestörekisteriin. Sama kos
kee myös etunimeä, joka 3 momentin mukai
sesti on merkitty väestörekisteriin tämän lain 
tultua voimaan. Säännökset etunimen muutta
misesta olisivat aina sovellettavissa myös sil
loin, kun etunimi on merkitty väestörekisteriin 
ennen uuden lain voimaantuloa. 

5. Tämän lain 6 a luvun siirtymäsäännökset. 
Suomen viranomaisen toimivaltaa koskevia 
säännöksiä sovellettaisiin etunimiasiassa myös 
silloin, kun asia on pantu vireille ennen tämän 
lain voimaantuloa, jos asiassa ei ole vielä 
annettu päätöstä lain voimaan tullessa. Ulko
maalaisen, jolla on Suomessa kotipaikka, en
nen lain voimaantuloa tekemä hakemus etuni
men muuttamisesta voitaisiin lain voimaantu
lon jälkeen tutkia 27 §:n I momentin nojalla. 
Samoin voisi muussa vieraassa valtiossa kuin 
Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa asuvan Suo
men kansalaisen etunimen muutoshakemuksen 
käsittely jatkua täällä 27 §:n 2 momentin no
jalla. Jos hakijalla on kotipaikka jossakin 
edellä mainituista pohjoismaista, hakemus olisi 
sen sijaan jätettävä lain voimaan tultua tutki
matta. 

Lain voimaantulo korjaisi takautuvasti myös 
ennen lain voimaantuloa vieraassa valtiossa 
käyttöön otetun tai muutetun etunimen päte
mättömyyden Suomessa niillä edellytyksillä, 
joista on säädetty 39 § :n I momentissa. Esi
merkiksi Ruotsissa ennen tämän lain voimaan
tuloa annettu päätös, jolla Suomen kansalaisen 
etunimi on muutettu, tunnustettaisiin lain voi
maantulon jälkeen täällä päteväksi, jos asiana-

maisella Suomen kansalaisella ei ole päätöksen 
antamisen hetkellä eikä sen jälkeen ennen lain 
voimaantuloa ollut kotipaikkaa Suomessa. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Sukunimilain nojalla on II päivänä loka
kuuta I985 annettu sukunimiasetus (803/85). 
Etunimilain nojalla on annettu 28 päivänä 
joulukuuta I945 etunimiasetus (1266/45). 

Etunimeä koskevat säännökset ehdotetaan 
otettaviksi sukunimilakiin, jonka nimike tästä 
syystä tulisi muutettavaksi etu- ja sukunimi
laiksi. Lisäksi etu- ja sukunimilakiehdotuksen 
I7 §:n l momentin mukaan nimilautakunnan 
lausunnon pyytämisestä annettaisiin uusia 
säännöksiä asetuksella. Myös etunimistä annet
taisiin tarkempia säännöksiä asetuksella. Suku
nimiasetuksessa viitataan lähes jokaisessa py
kälässä sukunimilain tiettyyn pykälään. Näiden 
seikkojen johdosta tulisi muuttaa sukunimiase
tuksen nimike sekä ne asetuksen pykälät, joissa 
nyt viitataan sukunimilakiin, minkä lisäksi ase
tukseen tulisi uusia pykäliä. Lakiteknisesti sel
keämpänä ratkaisuna on tämän vuoksi pidetty 
uutta asetusta. 

Luonnos etu- ja sukunimiasetukseksi on 
otettu tämän esityksen liitteeksi. Siihen on 
sisällytetty nykyiset sukunimiasetuksen sään
nökset, jotka tarvittavilta osin on ulotettu 
koskemaan myös etunimiasioita. Asetusluon
noksen 6 §:ään on otettu lakiehdotuksen 
I7 §:n I momentissa edellytetyt säännökset 
hakemuksista, joista nimilautakunnan lausun
toa ei pyydetä. 

Esityksen liitteeksi on otettu myös luonnos 
asetukseksi väestökirja-asetuksen 54 a § :n 
muuttamisesta. Pykälän 3 momentin säännös 
tulisi koskemaan myös etunimen muuttamista 
koskevaan hakemukseen liitettävää todistusta. 

3. Voimaantulo 

Väestörekisterin pitäjien kouluttamista var
ten sekä ilmoitusmenettelyssä käytettävien lo
makkeiden suunnittelua ja painattamista var
ten on varattava riittävä aika. Tämän vuoksi 
ehdotetaan, että laki tulisi voimaan noin kah
deksan kuukauden kuluttua lain vahvistamises
ta. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
sukunimilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 9 päivänä elokuuta 1985 annetun sukunimilain (694/85) nimike, 1 §, 4 §:n 1 

momentti, 5 §:n 1 momentti, 6 §, 9 §:n 2 momentti, 11 §:n 2 momentti, 12 §:n 1 momentti, 
17 §:n 1 momentti, 22 §, 26 §:n 1 momentti, 33 §:n 1 ja 3 momentti ja 34 §:n 2 momentti sekä 

lisätään lakiin uusi 4 aja 8 a §, 18 §:ään uusi 2 momentti sekä lakiin uusi 6 a luku seuraavasti: 

Etu- ja sukunimilaki 

1 § 

Nimivelvoite 

Jokaisella tulee olla sukunimi ja etunimi. 

Henkilö, jolla ei ole sukunimeä, on velvolli
nen sen ottamaan. Sukunimen ottamisesta on 
soveltuvin osin voimassa, mitä 4 luvussa sääde
tään sukunimen muuttamisesta uudeksi suku
nimeksi. 

Henkilö, jolla ei ole etunimeä, on velvollinen 
sen ottamaan siten kuin 6 a luvussa säädetään. 

4 § 

Lapsen sukunimen muuttaminen 
isän sukunimeksi 

Vanhemmat voivat sopia alaikäisen lapsen 
sukunimen muuttamisesta siten, että lapsi saa· 
isänsä sukunimen, jos vanhemmilla ei lapsen 
syntyessä ollut yhteistä sukunimeä ja isyyttä ei 
ollut vahvistettu ja merkitty väestörekisteriin 
silloin, kun lapsi ilmoitettiin väestörekisteriin 
otettavaksi. 

4a§ 

Lapsen sukunimen muuttaminen 
vanhempien yhteiseksi sukunimeksi 

Jos alaikäisen lapsen vanhemmat menevät 
avioliittoon keskenään ja he ottavat yhteisen 
sukunimen, voivat vanhemmat, jotka yhdessä 
ovat lapsen huoltajia, sopia lapsen sukunimen 
muuttamisesta siten, että lapsi saa vanhem
piensa yhteisen sukunimen. 

5 § 

Yhteisen sukunimen antaminen 
toisen puolison lapselle 

Jos alaikäisen lapsen vanhempi menee avio
liittoon muun henkilön kuin lapsen toisen van
hemman kanssa ja he ottavat yhteisen sukuni
men, puolisot voivat avioliiton aikana sopia 
lapsen nimen muuttamisesta siten, että lapsi 
saa puolisoiden sukunimen, jos vanhempi on 
yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa lapsen 
huoltaja. Jos lapsen molemmat vanhemmat 
ovat yhdessä lapsen huoltajia, edellyttää lapsen 
sukunimen muuttaminen edellä tarkoitetulla 
tavalla, että vanhemmat ovat siitä yksimieliset. 

6 § 

Ilmoitus lapsen sukunimen muuttamisesta 

Ilmoitus lapsen sukunimen muuttamisesta 4, 
4 a ja 5 §:n nojalla on tehtävä kirjallisesti 
asianomaiselle väestörekisterin pitäjälle. 

8 a § 

Aikaisemman sukunimen ottaminen henkilö
kohtaiseen käyttöön tai siitä luopuminen avio

liiton aikana 

Jos puoliso, jonka sukunimi on muuttunut 
sen johdosta, että puolisot ovat avioliittoon 
mennessään ottaneet yhteisen sukunimen, ei 
ole ennen vihkimistä ilmoittanut vihkijälle ot
tavansa yhteisen sukunimen edellä henkilökoh
taiseen käyttöönsä 7 §:n 3 momentissa tarkoi
tettua sukunimeä, hän voi avioliiton aikana 
tehdä tätä koskevan ilmoituksen väestörekiste
rin pitäjälle. 

Puoliso, joka avioliittoon mennessään on 
ilmoittanut vihkijälle ottavansa yhteisen suku
nimen edellä henkilökohtaiseen käyttöönsä 
7 §:n 3 momentissa tarkoitetun sukunimen, voi 
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avioliiton aikana luopua henkilökohtaisessa 
käytössään olevasta nimestä ilmoittamalla siitä 
väestörekisterin pitäjälle. 

Puoliso voi kuitenkin ainoastaan kerran sa
man avioliiton aikana tehdä joko I momentis
sa tai 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen. 
Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle 
väestörekisterin pitäjälle. 

9 § 

Puolison sukunimen muuttaminen 
avioliiton purkautumisen jälkeen 

Jos puoliso on 7 §:n 3 momentissa tai 
8 a §:n I momentissa säädetyllä tavalla ilmoit
tanut käyttävänsä yhteisen sukunimen edellä 
sitä sukunimeä, joka hänellä oli avioliittoon 
mennessään, hän voi avioliiton purkautumisen 
jälkeen ottaa sukunimekseen myös tämän ni
men. 

II § 

Uuden sukunimen hyväksymisen 
yleiset esteet 

Ilman erityistä syytä ei uudeksi sukunimeksi 
voida hyväksyä nimeä: 

1) joka muodoltaan tai kirjoitustavaltaan on 
kotimaisen kielenkäytön vastainen; 

2) joka sukunimenä on erittäin yleinen; 
3) jota yleisesti käytetään etunimenä; tai 
4) joka on muodostettu yhdistämällä kaksi 

sukunimeä. 

I2 § 

Suojatut nimet ja tunnukset 

Uudeksi sukunimeksi ei voida hyväksyä 
omaleimaista sukunimeä, joka on Suomessa 
merkitty väestörekisteriin, eikä nimeä, jonka 
yleisesti tiedetään vakiintuneen määrätyn koti
maisen tai vierasmaalaisen suvun nimeksi, ellei 
tähän ole olemassa erityistä syytä. 

I7 § 

Nimilautakunnan lausunto ja 
hakijan kuuleminen 

Jollei hakemusta ole siirrettävä toiselle vi
ranomaiselle, jätettävä tutkimatta tai heti hy-
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lättävä, lääninhallituksen on pyydettävä nimi
lautakunnan lausunto sukunimen muuttamises
ta ja hakijan esittämästä uudesta sukunimestä. 
Asetuksella voidaan kuitenkin säätää, ettei ni
milautakunnan lausuntoa pyydetä asetuksessa 
tarkemmin mainituista hakemuksista. 

I8 § 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta ei kuitenkaan tiedoteta viral
lisessa lehdessä, jos asetuksella on säädetty, 
ettei hakemuksesta pyydetä nimilautakunnan 
lausuntoa. 

22 § 

Muutoksenhaku 

Hakijalla on oikeus hakea muutosta läänin
hallituksen päätökseen siltä osin kuin hakemus 
on hylätty. Sillä, joka hakemuksen johdosta 
on tehnyt I9 §:ssä tarkoitetun muistutuksen, 
on oikeus hakea muutosta lääninhallituksen 
päätökseen, jolla hakemus on hyväksytty. 
Muutosta haetaan siten kuin muutoksenhausta 
hallintoasioissa annetussa laissa ( I54/ 50) sää
detään. 

26 § 

Sukunimen määräytymiseen 
sovellettava laki 

Jos henkilöllä, jonka sukunimen määräyty
misestä on kysymys, on Suomessa kotipaikka 
sukunimen määräytymisen perusteen syntyessä 
taikka sukunimeä koskevaa ilmoitusta tehtäes
sä, määräytyy sukunimi Suomen lain mukaan. 
Islannin kansalaisella, jolla on kotipaikka Suo
messa, on kuitenkin oikeus vaatia, että hänen 
nimensä määräytyy Islannin nimijärjestelmän 
mukaan siten kuin Islannin laissa säädetään. 

6 a luku 

Etunimi 

32 a § 

Etunimen ilmoittaminen ja ottaminen 

Lapselle on syntymän jälkeen annettava etu
nimi. Etunimiä saa antaa enintään kolme. 
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Annetut etunimet on ilmoitettava väestörekis
terin pitäjälle silloin, kun lapsi ilmoitetaan 
väestörekisteriin. 

Jos henkilöllä, jonka syntymää ei ole merkit
ty väestörekisteriin, ei ole etunimeä silloin, kun 
hänet Suomessa merkitään väestörekisteriin, 
hänen on ilmoitettava väestörekisterin pitäjäl
le, minkä etunimen hän ottaa. Etunimiä saa 
ottaa enintään kolme. 

Väestörekisteriin merkitty etunimi saadaan 
muuttaa ainoastaan siten kuin jäljempänä sää
detään. 

32 b § 

Etunimen hyväksymisen yleiset esteet 

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

Ilman 3 momentissa mainittua syytä ei etuni
meksi voida hyväksyä: 

1) nimeä, joka muodoltaan tai kirjoitusta
valtaan on kotimaisen kielenkäytön vastainen; 

2) pojalle naisennimeä eikä tytölle miehenni
meä; 

3) sukunimeä, ellei kysymyksessä ole isän tai 
äidin etunimestä muodostettu poika- tai tytär
loppuinen nimi, jota käytetään muun etunimen 
jäljessä; eikä 

4) nimeä, joka ennestään on sisaruksella tai 
puolisisaruksella, muutoin kuin toisen etuni
men ohella. 

Etunimi, joka ei vastaa 2 momentissa asetet
tuja vaatimuksia, voidaan kuitenkin hyväksyä: 

1) uskonnollisen tavan vuoksi; 
2) jos henkilöllä kansalaisuutensa, perhesuh

teidensa tai muun erityisen seikan perusteella 
on yhteys vieraaseen valtioon ja esitetty etuni
mi vastaa sanotussa valtiossa noudatettua ni
mikäytäntöä; tai 

3) jos siihen harkitaan olevan muu pätevä 
syy. 

32 c § 

Ilmoitus etunimen muuttamisesta 

Etunimi voidaan muuttaa asianomaiselle 
väestörekisterin pitäjälle tehtävällä kirjallisella 
ilmoituksella seuraavissa tapauksissa: 

1) jos henkilöllä on vähemmän kuin kolme 
etunimeä, hän voi ottaa lisäksi niin monta 
etunimeä, että niitä on enintään kolme; 

2) jos henkilöllä on useampi kuin yksi etuni-

mi, hän voi luopua etunimistään siten, että 
hänelle jää vähintään yksi etunimi; 

3) jos henkilöllä on useampi kuin yksi etuni
mi, hän voi muuttaa niiden keskinäistä järjes
tystä; tai 

4) yhdysmerkki voidaan lisätä kahden etuni
men väliin tai se voidaan poistaa kahden etuni
men välistä. 

Etunimi voidaan muuttaa 1 momentissa tar
koitetulla tavalla kuitenkin ainoastaan silloin, 
kun etunimeä ei ole aikaisemmin muutettu. 
Etunimi voidaan muuttaa ainoastaan kerran 
tämän pykälän perusteella. 

32 d § 

Hakemus etunimen muuttamisesta 

Etunimi voidaan muuttaa uudeksi etunimek
si, jos nimi on 32 b §:n säännösten vastainen 
tai jos hakija esittää muun pätevän syyn nimen 
muuttamiseen eikä hakijan esittämän uuden 
etunimen hyväksymiselle ole estettä. 

Etunimen muuttamista koskevasta hake
muksesta on soveltuvin osin voimassa, mitä 
14-16 ja 20-22 §:ssä säädetään. 

Jollei hakemusta ole siirrettävä toiselle vi
ranomaiselle, jätettävä tutkimatta tai heti hy
lättävä, lääninhallituksen on pyydettävä nimi
lautakunnan lausunto hakijan esittämästä uu
desta etunimestä. Asetuksella voidaan kuiten
kin säätää, missä tapauksissa nimilautakunnan 
lausuntoa ei pyydetä. Jos nimilautakunta ei ole 
pitänyt esitettyä etunimeä hyväksyttävänä, lää
ninhallituksen on varattava hakijalle tilaisuus 
antaa kirjallinen vastaus lausunnon johdosta. 

32 e § 

Sovellettava laki ja Suomen viranomaisen toi
mivalta etunimeä koskevassa asiassa 

Jos henkilöllä, jonka etunimestä on kysy
mys, on Suomessa kotipaikka, on etunimen 
ilmoittamiseen ja ottamiseen sekä etunimen 
muuttamiseen sovellettava vastaavasti, mitä 
25-28 §:ssä säädetään. 

32 f § 

Etunimen käyttöönoton pätevyys Suomessa ja 
etunimen muuttamisesta vieraassa valtiossa an

netun päätöksen tunnustaminen 

Jos henkilö on vieraassa valtiossa ottanut 
käyttöönsä uuden etunimen tai etunimi on 
muutettu ilman viranomaisen tekemää pää-
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töstä taikka etunimi on muutettu viranomaisen 
päätöksellä, etunimeen on sovellettava vastaa
vasti, mitä 29-31 §:ssä säädetään. 

7 luku 

Erinäiset säännökset 

33 § 

Alaikäisen oikeus päättää nimestään ja vajaa
valtaisen puhevalta 

Alaikäisen lapsen sukunimeä ei voida muut
taa tämän lain 2 tai 4 luvun mukaisesti eikä 
etunimeä 6 a luvun mukaisesti ilman lapsen 
suostumusta, jos hän on täyttänyt 12 vuotta. 
Suostumus ei kuitenkaan ole tarpeen, jos lapsi 
sairautensa tai vammaisuutensa takia ei voi 
ilmaista tahtoaan. Lapsen sukunimeä ei myös
kään voida muuttaa 4 luvun eikä etunimeä 6 a 
luvun mukaisesti vastoin 12 vuotta nuoremman 
lapsen tahtoa, jos lapsi on niin kehittynyt, että 
hänen tahtoonsa voidaan kiinnittää huomiota. 

Vajaavaltaisen puhevallan käyttämisestä tä
män lain 4 ja 6 a luvussa tarkoitetuissa asioissa 
on muutoin voimassa, mitä oikeudenkäyruis
kaaren 12 luvun 1, 3, 4 ja 5 §:ssä on säädetty. 

34 § 

Valtuutus asetuksen ja määräysten antamiseen 

Oikeusministeriö antaa tarvittaessa tarkem
pia määräyksiä vieraan valtion lainsäädännön 

ja nimikäytännön huomioon ottamisesta tätä 
lakia sovellettaessa. 

1. Voimaantulo. Tämä laki tulee voimaan 
päivänä kuuta 19 . 

2. Kumottavat säännökset. Tällä lailla ku
motaan 20 päivänä joulukuuta 1945 annettu 
etunimilaki ( 1265/ 45). 

3. Etunimilain soveltaminen. Jos etunimeä ei 
ole ennen tämän lain voimaantuloa merkitty 
väestörekisteriin ja lainvoiman saanut päätös, 
jolla uusi etunimi on hyväksytty etunimilain 
nojalla, on annettu ennen tämän lain voimaan
tuloa, on sovellettava etunimilakia. 

4. Aikaisemmin saadun etunimen muuttami
nen. Etunimeä muutettaessa on tämän lain 6 a 
luvun säännöksiä sovellettava myös silloin, 
kun etunimi on merkitty väestörekisteriin en
nen tämän lain voimaantuloa sekä silloin, kun 
edellä 3 momentissa tarkoitettu etunimi on 
merkitty väestörekisteriin tämän lain tultua 
voimaan. 

5. Tämän lain 6 a luvun siirtymäsäännökset. 
Tämän lain 32 e §:n säännöksiä Suomen viran
omaisen toimivallasta on sovellettava myös 
asiassa, joka on pantu vireille ennen tämän 
lain voimaantuloa ja josta lain voimaan tulles
sa ei ole annettu päätöstä. Tämän lain 32 f §:n 
säännösten soveltamisesta vieraassa valtiossa 
käyttöön otettuun etunimeen ja etunimen 
muuttamista koskevan päätöksen tunnustami
seen on soveltuvin osin voimassa, mitä 39 §:n 1 
momentissa säädetään. 

-----
Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 1990 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Oikeusministeri Tarja Halonen 
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Liite 1 

Laki 
sukunimilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 9 päivänä elokuuta 1985 annetun sukunimilain (694/85) nimike, 1 §, 4 §:n 1 

momentti, 5 §:n 1 momentti, 6 §, 9 §:n 2 momentti, 11 §:n 2 momentti, 12 §:n 1 momentti, 
17 §:n 1 momentti, 22 §, 26 §:n 1 momentti, 33 §:n 1 ja 3 momentti ja 34 §:n 2 momentti sekä 

lisätään lakiin uusi 4 aja 8 a §, 18 §:ään uusi 2 momentti sekä lakiin uusi 6 a luku seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Sukunimilaki 

1 § 

Suku nimivelvoite 

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

nen sen ottamaan. Sukunimen ottamisesta on 
soveltuvin osin voimassa, mitä 4 luvussa sääde
tään sukunimen muuttamisesta uudeksi suku
nimeksi. 

4§ 

Lapsen sukunimen muuttaminen 
isän sukunimeksi 

Vanhemmat voivat sopia alaikäisen lapsen 
sukunimen muuttamisesta siten, että lapsi saa 
isänsä sukunimen, jos vanhemmilla ei lapsen 
syntyessä ollut yhteistä sukunimeä ja isyyttä ei 
ollut vahvistettu siUoin, kun lapsi ilmoitettiin 
väestörekisteriin otettavaksi. 

Ehdotus 

E t u - j a sukunimilaki 

1 § 

Nimivelvoite 

Jokaisella tulee olla sukunimi ja etunimi. 
Henkilö, jolla ei ole sukunimeä, on velvolli

nen sen ottamaan. Sukunimen ottamisesta on 
soveltuvin osin voimassa, mitä 4 luvussa sääde
tään sukunimen muuttamisesta uudeksi suku
nimeksi. 

Henkilö, jolla ei ole etunimeä, on velvollinen 
sen ottamaan siten kuin 6 a luvussa säädetään. 

4§ 

Lapsen sukunimen muuttaminen 
isän sukunimeksi 

Vanhemmat voivat sopia alaikäisen lapsen 
sukunimen muuttamisesta siten, että lapsi saa 
isänsä sukunimen, jos vanhemmilla ei lapsen 
syntyessä ollut yhteistä sukunimeä ja isyyttä ei 
ollut vahvistettu ja merkitty väestörekisteriin 
silloin, kun lapsi ilmoitettiin väestörekisteriin 
otettavaksi. 

4a§ 

Lapsen sukunimen muuttaminen 
vanhempien yhteiseksi sukunimeksi 

Jos alaikäisen lapsen vanhemmat menevät 
avioliittoon keskenään ja he ottavat yhteisen 
sukunimen, voivat vanhemmat, jotka yhdessä 
ovat lapsen huoltajia, sopia lapsen sukunimen 
muuttamisesta siten, että lapsi saa vanhem
piensa yhteisen sukunimen. 
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Voimassa oleva laki 

5 § 

Yhteisen sukunimen antaminen 
toisen puolison lapselle 

Jos alaikäisen lapsen vanhempi menee avio
liittoon muun henkilön kuin lapsen toisen van
hemman kanssa ja he ottavat yhteisen sukuni
men, puolisot voivat avioliiton aikana sopia 
lapsen nimen muuttamisesta siten, että lapsi 
saa puolisoiden sukunimen, jos vanhempi on 
yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa lapsen 
huoltaja. 

6 § 

Ilmoitus lapsen sukunimen 
muuttamisesta 

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

Ehdotus 

5 § 

Yhteisen sukunimen antaminen 
toisen puolison lapselle 

Jos alaikäisen lapsen vanhempi menee avio
liittoon muun henkilön kuin lapsen toisen van
hemman kanssa ja he ottavat yhteisen sukuni
men, puolisot voivat avioliiton aikana sopia 
lapsen nimen muuttamisesta siten, että lapsi 
saa puolisoiden sukunimen, jos vanhempi on 
yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa lapsen 
huoltaja. Jos lapsen molemmat vanhemmat 
ovat yhdessä lapsen huoltajia, edellyttää lapsen 
sukunimen muuttaminen edellä tarkoitetulla 
tavalla, että vanhemmat ovat siitä yksimieliset. 

6 § 

Ilmoitus lapsen sukunimen muuttamisesta 

Ilmoitus lapsen sukunimen muuttamisesta 4, 
4 a ja 5 §:n nojalla on tehtävä kirjallisesti 
asianomaiselle väestörekisterin pitäjälle. 

8 a § 

Aikaisemman sukunimen ottaminen henkilö
kohtaiseen käyttöön tai siitä luopuminen avio

liiton aikana 

Jos puoliso, jonka sukunimi on muuttunut 
sen johdosta, että puolisot ovat avioliittoon 
mennessään ottaneet yhteisen sukunimen, ei 
ole ennen vihkimistä ilmoittanut vihkijälle ot
tavansa yhteisen sukunimen edellä henkilökoh
taiseen käyttöönsä 7 § :n 3 momentissa tarkoi
tettua sukunimeä, hän voi avioliiton aikana 
tehdä tätä koskevan ilmoituksen väestörekiste
rin pitäjälle. 

Puoliso, joka avioliittoon mennessään on 
ilmoittanut vihkijälle ottavansa yhteisen suku
nimen edellä henkilökohtaiseen käyttöönsä 
7 § :n 3 momentissa tarkoitetun sukunimen, voi 
avioliiton aikana luopua henkilökohtaisessa 
käytössään olevasta nimestä ilmoittamalla siitä 
väestörekisterin pitäjälle. 

Puoliso voi kuitenkin ainoastaan kerran sa
man avioliiton aikana tehdä joko 1 momentis
sa tai 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen. 
Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle 
väestörekisterin pitäjälle. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

9 § 

Puolison sukunimen muuttaminen 
avioliiton purkautumisen jälkeen 

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

Jos puoliso on 7 §:n 3 momentissa tai 
8 a § :n 1 momentissa säädetyllä tavalla ilmoit
tanut käyttävänsä yhteisen sukunimen edellä 
sitä sukunimeä, joka hänellä oli avioliittoon 
mennessään, hän voi avioliiton purkautumisen 
jälkeen ottaa sukunimekseen myös tämän ni
men. 

11 § 

Uuden sukunimen hyväksymisen 
yleiset esteet 

Ilman erityistä syytä ei uudeksi sukunimeksi 
voida hyväksyä nimeä, 

1) joka muodoltaan tai kirjoitustavaltaan on 
kotimaisen kielenkäytön vastainen; 

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

12 § 

Suojatut nimet ja tunnukset 

Uudeksi sukunimeksi ei voida hyväksyä ni
meä, jonka yleisesti tiedetään vakiintuneen 
määrätyn kotimaisen tai vierasmaalaisen suvun 
nimeksi, ellei tähän ole olemassa erityistä syy
tä. 

17 § 

Nimilautakunnan lausunto ja 
hakijan kuuleminen 

Jollei hakemusta ole siirrettävä toiselle vi
ran- omaiselle, jätettävä tutkittavaksi ottamat
ta tai heti hylättävä, lääninhallituksen on pyy
dettävä nimilautakunnan lausunto sukunimen 
muuttamisesta ja hakijan esittämästä uudesta 
sukunimestä. 

Ilman erityistä syytä ei uudeksi sukunimeksi 
voida hyväksyä nimeä: 

1) joka muodoltaan tai kirjoitustavaltaan on 
kotimaisen kielenkäytön vastainen; 

2) joka sukunimenä on erittäin yleinen; 
3) jota yleisesti käytetään etunimenä; tai 
4) joka on muodostettu yhdistämällä kaksi 

sukunimeä. 

12 § 

Suojatut nimet ja tunnukset 

Uudeksi sukunimeksi ei voida hyväksyä 
omaleimaista sukunimeä, joka on Suomessa 
merkitty väestörekisteriin, eikä nimeä, jonka 
yieisesti tiedetään vakiintuneen määrätyn koti
maisen tai vierasmaalaisen suvun nimeksi, ellei 
tähän ole olemassa erityistä syytä. 

17 § 

Nimilautakunnan lausunto ja 
hakijan kuuleminen 

Jollei hakemusta ole siirrettävä toiselle vi
ranomaiselle, jätettävä tutkimatta tai heti hy
lättävä, lääninhallituksen on pyydettävä nimi
lautakunnan lausunto sukunimen muuttamises
ta ja hakijan esittämästä uudesta sukunimestä. 
Asetuksella voidaan kuitenkin säätää, ettei ni
milautakunnan lausuntoa pyydetä asetuksessa 
tarkemmin mainituista hakemuksista. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

18 § 

Hakemuksesta tiedottaminen 

22 § 

Muutoksenhaku 

Hakijalla sekä sillä, joka hakemuksen joh
dosta on tehnyt 19 §:ssä tarkoitetun muistu
tuksen, on oikeus hakea muutosta lääninhalli
tuksen päätökseen siten kuin muutoksenhausta 
hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) on 
säädetty. 

26 § 

Sukunimen määräytymiseen 
sovellettava laki 

Jos henkilöllä, jonka sukunimen määräyty
misestä on kysymys, on Suomessa kotipaikka 
sukunimen määräytymisen perusteen syntyessä 
taikka sukunimeä koskevaa ilmoitusta tehtäes
sä, määräytyy sukunimi Suomen lain mukaan. 

(ks. etunimilain (1265/45) 1 ja 2 §) 

Hakemuksesta ei kuitenkaan tiedoteta viral
lisessa lehdessä, jos asetuksella on säädetty, 
ettei hakemuksesta pyydetä nimilautakunnan 
lausuntoa. 

22 § 

Muutoksenhaku 

Hakijalla on oikeus hakea muutosta läänin
hallituksen päätökseen siltä osin kuin hakemus 
on hylätty. Sillä, joka hakemuksen johdosta 
on tehnyt 19 §:ssä tarkoitetun muistutuksen, 
on oikeus hakea muutosta lääninhallituksen 
päätökseen, jolla hakemus on hyväksytty. 
Muutosta haetaan siten kuin muutoksenhausta 
hallinto- asioissa annetussa laissa (154/50) sää
detään. 

26 § 

Sukunimen määräytymiseen 
sovellettava laki 

Jos henkilöllä, jonka sukunimen määräyty
misestä on kysymys, on Suomessa kotipaikka 
sukunimen määräytymisen perusteen syntyessä 
taikka sukunimeä koskevaa ilmoitusta tehtäes
sä, määräytyy sukunimi Suomen lain mukaan. 
Islannin kansalaisella, jolla on kotipaikka Suo
messa, on kuitenkin oikeus vaatia, että hänen 
nimensä määräytyy Islannin nimijärjestelmän 
mukaan siten kuin Islannin laissa säädetään. 

6 a luku 

Etunimi 

32 a § 

Etunimen ilmoittaminen ja ottaminen 

Lapselle on syntymän jälkeen annettava etu
nimi. Etunimiä saa antaa enintään kolme. 
Annetut etunimet on ilmoitettava väestörekis
terin pitäjälle silloin, kun lapsi ilmoitetaan 
väestörekisteriin. 

Jos henkilöllä, jonka syntymää ei ole merkit
ty väestörekisteriin, ei ole etunimeä silloin, kun 
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Voimassa oleva laki 

(ks. etunimilan 4 §) 

(ks. etunimilain 3 §:n 1 momentin 5 kohta) 

(ks. etunimilain 3 §:n momentin 4 kohta) 

(ks. etunimilain 3 §:n momentin 1 kohta) 

(ks. etunimilain 3 §:n 1 momentin 2 kohta) 

(ks. etunimilain 3 §:n 1 momentin 3 kohta) 

(ks. etunimilain 3 §:n 2 momentti) 

Ehdotus 

hänet Suomessa merkitään väestörekisteriin, 
hänen on ilmoitettava väestörekisterin pitäjäl
le, minkä etunimen hän ottaa. Etunimiä saa 
ottaa enintään kolme. 

Väestörekisteriin merkitty etunimi saadaan 
muuttaa ainoastaan siten kuin jäljempänä sää
detään. 

32 b § 

Etunimen hyväksymisen yleiset esteet 

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

Ilman 3 momentissa mainittua syytä ei etuni
meksi voida hyväksyä: 

1) nimeä, joka muodoltaan tai kirjoitusta
valtaan on kotimaisen kielenkäytön vastainen; 

2) pojalle naisennimeä eikä tytölle miehenni
meä; 

3) sukunimeä, ellei kysymyksessä ole isän tai 
äidin etunimestä muodostettu poika- tai tytär
loppuinen nimi, jota käytetään muun etunimen 
jäljessä; eikä 

4) nimeä, joka ennestään on sisaruksella tai 
puolisisaruksella, muutoin kuin toisen etuni
men ohella. 

Etunimi, joka ei vastaa 2 momentissa asetet
tuja vaatimuksia, voidaan kuitenkin hyväksyä: 

1) uskonnollisen tavan vuoksi; 
2) jos henkilöllä kansalaisuutensa, perhesuh

teidensa tai muun erityisen seikan perusteella 
on yhteys vieraaseen valtioon ja esitetty etuni
mi vastaa sanotussa valtiossa noudatettua ni
mikäytäntöä; tai 

3) jos siihen harkitaan olevan muu pätevä 
syy. 

32 c § 

Ilmoitus etunimen muuttamisesta 

Etunimi voidaan muuttaa asianomaiselle 
väestörekisterin pitäjälle tehtävällä kirjallisella 
ilmoituksella seuraavissa tapauksissa: 

1) jos henkilöllä on vähemmän kuin kolme 
etunimeä, hän voi ottaa lisäksi niin monta 
etunimeä, että niitä on enintään kolme; 

2) jos henkilöllä on useampi kuin yksi etuni
mi, hän voi luopua etunimistään siten, että 
hänelle jää vähintään yksi etunimi; 

3) jos henkilöllä on useampi kuin yksi etuni-
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(ks. etunimilain 6 §) 

(ks. etunimilain 5 §) 
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Ehdotus 

mi, hän voi muuttaa niiden keskinäistä järjes
tystä; tai 

4) yhdysmerkki voidaan lisätä kahden etuni
men väliin tai se voidaan poistaa kahden etuni
men välistä. 

Etunimi voidaan muuttaa 1 momentissa tar
koitetulla tavalla kuitenkin ainoastaan silloin, 
kun etunimeä ei ole aikaisemmin muutettu. 
Etunimi voidaan muuttaa ainoastaan kerran 
tämän pykälän perusteella. 

32 d § 

Hakemus etunimen muuttamisesta 

Etunimi voidaan muuttaa uudeksi etunimek
si, jos nimi on 32 b §:n säännösten vastainen 
tai jos hakija esittää muun pätevän syyn nimen 
muuttamiseen eikä hakijan esittämän uuden 
etunimen hyväksymiselle ole estettä. 

Etunimen muuttamista koskevasta hake
muksesta on soveltuvin osin voimassa, mitä 
14-16 ja 20-22 §:ssä säädetään. 

Jollei hakemusta ole siirrettävä toiselle vi
ranomaiselle, jätettävä tutkimatta tai heti hy
lättävä, lääninhallituksen on pyydettävä nimi
lautakunnan lausunto hakijan esittämästä uu
desta etunimestä. Asetuksella voidaan kuiten
kin säätää, missä tapauksissa nimilautakunnan 
lausuntoa ei pyydetä. Jos nimilautakunta ei ole 
pitänyt esitettyä etunimeä hyväksyttävänä, lää
ninhallituksen on varattava hakijalle tilaisuus 
antaa kirjallinen vastaus lausunnon johdosta. 

32 e § 

Sovellettava laki ja Suomen viranomaisen toi
mivalta etunimeä koskevassa asiassa 

Jos henkilöllä, jonka etunimestä on kysy
mys, on Suomessa kotipaikka, on etunimen 
ilmoittamiseen ja ottamiseen sekä etunimen 
muuttamiseen sovellettava vastaavasti, mitä 
25-28 § :ssä säädetään. 

32 f § 

Etunimen käyttöönoton pätevyys Suomessa ja 
etunimen muuttamisesta vieraassa valtiossa an

netun päätöksen tunnustaminen 

Jos henkilö on vieraassa valtiossa ottanut 
käyttöönsä uuden etunimen tai etunimi on 
muutettu ilman viranomaisen tekemää pää-
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7 luku 

Erinäiset säännökset 

33 § 

Alaikäisen oikeus päättää 
s u k u nimestään ja vajaavaltaisen 

puhevalta 

Alaikäisen lapsen sukunimeä ei voida muut
taa 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 ilmaista tahtoaan. Lapsen sukunimeä ei 
myöskään voida muuttaa 4 luvun mukaisesti 
vastoin 12 vuotta nuoremman lapsen tahtoa, 
jos lapsi on niin kehittynyt, että hänen tah
toonsa voidaan kiinnittää huomiota. 

Vajaavaltaisen puhevallan käyttämisestä tä
män lain 4 luvussa tarkoitetuissa asioissa on 
muutoin voimassa, mitä oikeudenkäymiskaa
ren 12 luvun 1, 3, 4 ja 5 §:ssä on säädetty. 

34 § 

Valtuutus asetuksen ja 
ohjeiden antamiseen 

Oikeusministeriö antaa tarvittaessa tarkem
pia ohjeita vieraan valtion lainsäädännön ja 
nimikäytännön huomioon ottamisesta tätä la
kia sovellettaessa. 

Ehdotus 

tästä taikka etunimi on muutettu viranomaisen 
päätöksellä, etunimeen on sovellettava vastaa
vasti, mitä 29-31 § :ssä säädetään. 

7 luku 

Erinäiset säännökset 

33 § 

Alaikäisen oikeus päättää nimestään ja vajaa
valtaisen puhevalta 

Alaikäisen lapsen sukunimeä ei voida muut
taa tämän lain 2 tai 4 luvun mukaisesti eikä 
etunimeä 6 a luvun mukaisesti ilman lapsen 
suostumusta, jos hän on täyttänyt 12 vuotta. 
Suostumus ei kuitenkaan ole tarpeen, jos lapsi 
sairautensa tai vammaisuutensa takia ei voi 
ilmaista tahtoaan. Lapsen sukunimeä ei myös
kään voida muuttaa 4 luvun eikä etunimeä 6 a 
luvun mukaisesti vastoin 12 vuotta nuoremman 
lapsen tahtoa, jos lapsi on niin kehittynyt, että 
hänen tahtoonsa voidaan kiinnittää huomiota. 

Vajaavaltaisen puhevallan käyttämisestä tä
män lain 4 ja 6 a luvussa tarkoitetuissa asioissa 
on muutoin voimassa, mitä oikeudenkäyruis
kaaren 12 luvun 1, 3, 4 ja 5 §:ssä on säädetty. 

34 § 

Valtuutus asetuksen ja määräysten antami
seen 

Oikeusministeriö antaa tarvittaessa tarkem
pia määräyksiä vieraan valtion lainsäädännön 
ja nimikäytännön huomioon ottamisesta tätä 
lakia sovellettaessa. 

1. Voimaan t u 1 o. Tämä laki tulee voi-
maan päivänä kuuta 19 

2. Ku m ottavat säännökset. Tällä 
lailla kumotaan 20 päivänä joulukuuta 1945 
annettu etunimilaki (1265145). 

3. Etunimilain soveltaminen. Jos 
etunimeä ei ole ennen tämän lain voimaantuloa 
merkitty väestörekisteriin ja lainvoiman saanut 
päätös, jolla uusi etunimi on hyväksytty etuni
milain nojalla, on annettu ennen tämän lain 
voimaantuloa, on sovellettava etunimilakia. 
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Ehdotus 

4. A i kai se m m i n saa d u n etu n i m en 
muuttaminen. Etunimeä muutettaessa on 
tämän lain 6 a luvun säännöksiä sovellettava 
myös silloin, kun etunimi on merkitty väestöre
kisteriin ennen tämän lain voimaantuloa sekä 
silloin, kun edellä 3 momentissa tarkoitettu 
etunimi on merkitty väestörekisteriin tämän 
lain tultua voimaan. 

5. Tämän lain 6a luvun siirtymä
säännökset. Tämän lain 32 e§:n säännök
siä Suomen viranomaisen toimivallasta on so
vellettava myös asiassa, joka on pantu vireille 
ennen tämän lain voimaantuloa ja josta lain 
voimaan tullessa ei ole annettu päätöstä. Tä
män lain 32 fl20:n säännösten soveltamisesta 
vieraassa valtiossa käyttöön otettuun etuni
meen ja etunimen muuttamista koskevan pää
töksen tunnustamiseen on soveltuvin osin voi
massa, mitä 39 §:n 1 momentissa säädetään. 
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Liite 2 

Etu- ja sukunimiasetus 

Oikeusministerin esittelystä säädetään 9 päivänä elokuuta 1985 annetun etu- ja sukunimilain 
(694/85) 17 §:n 1 momentin, 26 §:n 3 momentin ja 34 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin 
niistä 17 §:n 1 momentti on päivänä kuuta 19 annetussa laissa ( 1 ): 

1 § 
Kun kihlakumppanit pyytävät avioliiton es

teiden tutkintaa, avioliiton esteiden tutkijan on 
selostettava heille etu- ja sukunimilain (694/85) 
2 ja 3 luvun säännökset puolison ja lasten 
sukunimestä sekä sukunimen muuttamisesta. 

2 § 
Vihkijän on merkittävä avioliittoasetuksen 

(820/87) 10 §:n 2 momentissa mainittuun il
moitukseen: 

1) yhteinen sukunimi, jonka puolisot ovat 
päättäneet ottaa; ja 

2) sukunimi, jonka puoliso on ilmoittanut 
ottavansa henkilökohtaiseen käyttöönsä yhtei
sen sukunimen edellä. 

3 § 
Ennen lapseksiottamisen vahvistamista tuo

mioistuimen on tiedusteltava, kumman otto
vanhemman sukunimen lapsi saa, jos ottovan
hempien on etu- ja sukunimilain 3 §:n 1 mo
mentin nojalla valittava lapsen sukunimi. 

Kun tuomioistuin vahvistaa alaikäisen lapsen 
lapseksiottamisen, sen on päätöksessään mai
nittava se sukunimi, jonka ottolapsi etu- ja 
sukunimilain 3 §:n 1 momentin perusteella saa, 
taikka että ottolapsi säilyttää oman sukuni
mensä. 

4§ 
Etu- ja sukunimilain 6 §:ssä, 8 a §:n 3 mo

mentissa, 9 §:n 3 momentissa, 32 c §:ssä ja 
38 §:ssä tarkoitettu kirjallinen ilmoitus nimen 
muuttamisesta tehdään väestörekisterikeskuk
sen vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeel
la. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja lomakkei
ta saa maksutta Valtion painatuskeskuksesta. 
Väestörekisterin pitäjien on pidettävä lomak
keita niitä tarvitsevien saatavissa. 

5 § 
Etu- ja sukunimilain 15 §:ssä tarkoitettuun 

sukunimen muuttamista koskevaan hakemuk
seen on liitettävä väestörekisterin pitäjän anta
ma todistus, josta ilmenevät hakijan, hänen 
puolisonsa sekä alaikäisten lastensa nykyiset ja 
aikaisemmat sukunimet, sekä muut selvitykset, 
jotka ovat tarpeen asian ratkaisemista varten. 

Etu- ja sukunimilain 32 d §:ssä tarkoitettuun 
etunimen muuttamista koskevaan hakemuk
seen on liitettävä väestörekisterin pitäjän anta
ma todistus, josta ilmenevät hakijan nykyiset 
ja aikaisemmat nimet sekä hakijan perhesuh
teet, sekä muut selvitykset, jotka ovat tarpeen 
asian ratkaisemista varten. 

6§ 
Etu- ja sukunimilain 17 § :n momentissa 

tarkoitettua nimilautakunnan lausuntoa ei pyy
detä, jos hakemus koskee: 

1) alaikäisen lapsen sukunimen muuttamista 
sen vanhemman sukunimeksi, joka on lapsen 
huoltaja; 

2) hakijan sukunimen muuttamista hänen 
vanhempansa sukunimeksi, joka aikaisemmin 
on ollut myös hakijalla; 

3) hakijan sukunimen muuttamista hänen 
vanhempansa nykyiseksi sukunimeksi; tai 

4) hakijan sukunimen muuttamista hakijalla 
aikaisemmin olleeksi sukunimeksi, jonka hän 
on saanut avioliiton perusteella. 

Lääninhallitus voi kuitenkin pyytää nimilau
takunnan lausunnon 1 momentissa mainitusta 
hakemuksesta, jos se katsoo siihen olevan eri
tyisen syyn. Lausuntopyynnössä tämä syy on 
ilmoitettava. 

7 § 
Saatuaan nimilautakunnan lausunnon suku

nimen muuttamista koskevasta hakemuksesta 
lääninhallituksen on viipymättä toimitettava 



1990 vp. - HE n:o 140 37 

etu- ja sukunimilain 18 §:ssä tarkoitettu tiedo
tus viralliseen lehteen julkaistavaksi. Tiedotuk
sessa on kehotettava jokaista, jolla etu- ja 
sukunimilain 19 §:n mukaan on oikeus tehdä 
muistutus, esittämään muistutuksensa läänin
hallitukselle 30 päivän kuluessa siitä, kun tie
dotus on julkaistu virallisessa lehdessä. 

Tiedotukset julkaistaan virallisessa lehdessä 
kuukausittain kunkin kalenterikuukauden en
simmäisessä numerossa. 

8 § 
Kun päätös, jolla hakemus sukunimen tai 

etunimen muuttamisesta on hyväksytty, on 
saanut lain voiman, lääninhallituksen tai, jos 
päätökseen on haettu muutosta, korkeimman 
hallinto-oikeuden on viipymättä ilmoitettava 
uusi nimi väestörekisterikeskukselle. Ilmoitus 
tehdään väestörekisterikeskuksen vahvistaman 
kaavan mukaisella lomakkeella. 

Jäljennös lääninhallituksen ja korkeimman 
hallinto-oikeuden päätöksestä sukunimen tai 
etunimen muuttamista koskevassa asiassa on 
lähetettävä tiedoksi nimilautakunnalle. 

9 § 
Kun tuomioistuimen etu- ja sukunimilain 23 

ja 24 §:n nojalla antama päätös on saanut 
lainvoiman, alioikeuden tai, jos päätökseen on 
haettu muutosta, hovioikeuden tai korkeim
man oikeuden on viipymättä ilmoitettava me
netetyn sukunimen tilalle tullut sukunimi väes
törekisterikeskukselle. 

10§ 
Etu- ja sukunimilain 26 §:n 3 momentissa 

tarkoitettu vaatimus Suomen lain soveltamises
ta sukunimen määräytymiseen on tehtävä il-

moittamalla Suomen lain mukainen sukunimi 
sille rekisteritoimistolle, jonka virka-alueella 
ilmoituksen tekijällä on tai on viimeksi ollut 
väestökirjalaissa (141169) tarkoitettu kotipaik
ka. Jos ilmoituksen tekijällä ei ole ollut väes
tökirjalaissa tarkoitettua kotipaikkaa Suomes
sa, ilmoitus on tehtävä sille rekisteritoimistolle, 
jonka virka-alueella pidettävään väestörekiste
riin ilmoituksen tekijä on merkitty tai tulee 
merkitä poissaolevaksi. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus voi
daan antaa myös väestörekisterikeskukselle. 
Vieraassa valtiossa ilmoitus voidaan antaa 
Suomen edustustolle, jonka tulee toimittaa il
moitus väestörekisterikeskukselle. 

Suomen kansalainen, jolla sukunimen mää
räytymisen hetkellä on ollut kotipaikka vie
raassa valtiossa mutta joka tämän jälkeen on 
muuttanut pysyvästi Suomeen, voi tehdä 1 
momentissa tarkoitetun ilmoituksen vuoden 
kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, 
jonka kuluessa hänen on katsottava saaneen 
kotipaikan Suomessa. 

11 § 
Tämä asetus tulee voimaan päivänä 

kuuta 19 
Tällä asetuksella kumotaan 11 päivänä loka

kuuta 1985 annettu sukunimiasetus (803/85) 
siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 

Tämän asetuksen voimaan tullessa nimilau
takunnassa vireillä olevat lausuntopyynnöt, 
jotka koskevat 6 § :n 1 momentissa tarkoitettu
ja hakemuksia, nimilautakunta käsittelee lop
puun. 

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi
daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 
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Asetus 
väestökirja-asetuksen 54 a §:n muuttamisesta 

Liite 3 

Oikeusministerin esittelystä muutetaan 11 päivänä maaliskuuta 1970 annetun väestökirja-ase
tuksen (198170) 54 a §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 11 päivänä lokakuuta 1985 annetussa 
asetuksessa (805/85), seuraavasti: 

54 a § 

Aikaisemmat nimet on aina merkittävä to
distukseen, joka annetaan liitettäväksi läänin
hallitukselle tehtävään hakemukseen nimen 
muuttamisesta. 

Tämä asetus tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 


