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1 Taustaa ja työryhmä
1.1 Taustaa
Ulkomaalaisvirastosta on toimitettu sisäasiainministeriölle selvityksiä havainnoista sel-
laisissa maistraatin suorittamissa avioliiton esteiden tutkintatapauksissa ja avioliittoon
vihkimisissä, joissa kihlakumppaneista ainakin toinen on ulkomaan kansalainen. Maist-
raattien vaihtelevasta käytännöstä on Ulkomaalaisviraston ilmoituksen mukaan aiheutu-
nut ongelmia maahanmuuttoasioiden käsittelyssä.

Sisäasiainministeriö käynnisti selvityksen avioliiton esteiden tutkintaan liittyvistä on-
gelmista. 8.5.2006 päivätyssä selvityksessä on havaittu maistraattien käytäntöjen poik-
keavan sekä siinä, minkä selvityksen perusteella avioliiton esteiden tutkinta saadaan
vireille että siinä, kuinka kihlakumppanien henkilöllisyys selvitetään avioliiton esteiden
tutkinnan ja vihkimisen yhteydessä. Selvitykseen sisältyi ehdotus jatkotoimenpiteistä.

1.2 Työryhmä
Sisäasiainministeriö asetti työryhmän selvittämään maistraattien käytäntöjä koskien
avioliiton esteiden tutkintaa sekä kihlakumppanien henkilöllisyyden selvittämistä vih-
kimisissä, silloin kun ainakin toisena osapuolena on ulkomaalainen. Työryhmän toimi-
kausi oli 15.9.2006–31.3.2007 ja sitä jatkettiin 30.6.2007 asti.

Työryhmän tehtävänä on ollut selvittää:

− maistraattien nykyiset menettelytavat avioliiton esteiden tutkinnassa ja vihkimises-
sä, kun ainakin toisena osapuolena on ulkomaalainen sekä mitä ongelmia esteiden
tutkinnassa ja vihkimisessä on ilmennyt.

− onko vastaavanlaisia ongelmia ilmennyt parisuhteen rekisteröinnin yhteydessä.
− samassa yhteydessä kokemukset hyvistä menettelykäytännöistä.
− menettelytavat henkilöllisyyden selvittämisessä.
− esteiden tutkinnassa käytettävien ulkomaisten asiakirjojen luotettavuuden varmista-

misen menettelytavat.

Työryhmän tuli laatia edellä olevien seikkojen perusteella menettelytapasuositus maist-
raattien käytäntöjen yhtenäistämiseksi sellaisissa avioliiton esteiden tutkinta- ja vihki-
mistapauksissa, joissa ainakin toinen kihlakumppaneista on ulkomaalainen.
Työryhmän tuli tehdä myös ehdotus siitä, mitä ohjeistusta tulisi antaa seikoista, joihin
viranomaisten tulee kiinnittää huomiota selvittäessään toimintansa kohteena olevan ih-
misen henkilöllisyyttä.

Työryhmän puheenjohtajana on ollut Seinäjoen maistraatin päällikkö Jorma Viljanen ja
työryhmän jäseninä Hyvinkään maistraatin päällikkö Pentti Ristikartano, Hämeenlinnan
maistraatin päällikkö Rauno Partanen, lainsäädäntöneuvos Ilkka Turunen sisäasiainmi-
nisteriöstä, tulosalueen johtaja Hanna Helinko Ulkomaalaisvirastosta, kehityspäällikkö
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Juha Lempinen Väestörekisterikeskuksesta, vanhempi hallitussihteeri Eva Tams oike-
usministeriöstä, lakimies Tiina Nurmimäki ulkoasiainministeriöstä, apulaistarkastaja
Matti Ylönen Helsingin poliisilaitokselta sekä henkikirjoittaja Paula Ojaniemi Helsingin
maistraatista, joka toimi myös työryhmän sihteerinä.

2 Nykytilan kuvaus
2.1 Oikeus avioliittoon ihmis- ja perusoikeutena
Oikeus avioliiton solmimiseen on mainittu useissa kansainvälisissä sopimuksissa kuten
ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 16 artiklassa, kansalaisoikeuksia ja po-
liittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 23 artiklassa ja Euroopan
neuvoston ihmisoikeussopimuksen 12 artiklassa.

YK:n yleiskokouksen hyväksymän ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 16
artiklan mukaan: ”Täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmia avioliitto ja perus-
taa perhe ilman minkäänlaisia rodusta, kansalaisuudesta tai uskonnosta johtuvia rajoi-
tuksia. Avioliiton solmiminen tapahtukoon vain tulevien aviopuolisoiden vapaasta ja
täydestä suostumuksesta.”

Euroopan neuvoston antama Euroopan ihmisoikeussopimuksen 12 artiklan mukaan:
 ”Avioliittoiässä olevilla miehillä ja naisilla on oikeus mennä avioliittoon ja perustaa
perhe tämän oikeuden käyttöä säätelevien kansallisten lakien mukaisesti.”

Oikeuskirjallisuudessa on katsottu (Pellonpää, Matti 2005. Euroopan ihmisoikeus-
sopimus, s. 519), että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 12 artiklan loppuosan viittaus
kansalliseen oikeuteen merkitsee rajausta, jonka nojalla valtiolla on verraten laaja har-
kintavalta paitsi artiklassa nimenomaan mainitun avioliittoiän niin myös erilaisten avio-
esteiden ja avioliiton solmimista koskevien menettelymuotojen säätelyssä. Tällä tavoin
asetettavat rajoitukset eivät kuitenkaan saa tehdä itse oikeutta sisällyksettömäksi.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimella ei ole välittömästi työryhmän tehtäviin kuulu-
vista asioista oikeuskäytäntöä.

Perustuslain 6 §:n 2 momentin mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta
asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mieli-
piteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perustella.

2.2 Avioliitto
Avioliittolain (234/1929) (jatkossa AL) mukaan avioliitto solmitaan vihkimisellä (AL
1.2§). Ennen vihkimistä on selvitettävä, ettei avioliitolle ole esteitä (AL 1.3 §). Vihki-
minen toimitetaan joko kirkollisena tai siviilivihkimisenä. Kirkollinen vihkiminen toi-
mitetaan evankelis-luterilaisessa kirkossa tai ortodoksisessa kirkkokunnassa taikka
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muussa uskonnollisessa yhdyskunnassa, jolle opetusministeriö on antanut vihkimisoi-
keuden (AL 14 §). Vihkimisoikeuden omaavat uskonnolliset yhdyskunnat on rekisteröi-
ty vihkimisoikeusrekisteriin, jota ylläpitää Väestörekisterikeskus. Kirkollisen vihkimi-
sen saa toimittaa evankelis-luterilaisessa kirkossa pappi, ortodoksisessa kirkkokunnassa
pappi sekä muussa uskonnollisessa yhdyskunnassa se, jolla yhdyskunnan järjestyksen
nojalla on oikeus vihkiä avioliittoon (AL 17.1 §). Siviilivihkimisen on velvollinen toi-
mittamaan laamanni ja käräjätuomari sekä maistraatin päällikkö ja henkikirjoittaja (AL
17.2 §).

2.3 Rekisteröity parisuhde
Rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain (950/2001) (jatkossa RPL) mukaan parisuhde
rekisteröidään siten, että parisuhteen osapuolet siviilivihkimisen toimittamiseen oikeute-
tun viranomaisen läsnä ollessa yhdessä allekirjoittavat rekisteröintiä tarkoittavan asia-
kirjan ja viranomainen samalla vahvistaa sen allekirjoituksellaan (RPL 5 §). Maistraatti
tutkii, ettei parisuhteen rekisteröinnille ole laissa säädettyä estettä (RPL 3 §). Parisuh-
teen on oikeutettu rekisteröimään laamanni ja käräjätuomari sekä maistraatin päällikkö
ja henkikirjoittaja (RPL 4.1 §).

2.4 Avioliiton esteiden tutkinta
Avioliiton esteet voi tutkia maistraatti tai evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen
kirkkokunnan seurakunta, jonka jäseniä kihlakumppanit ovat tai toinen heistä on (AL 10
§). Avioliittoasetuksen (820/1987) (jatkossa ALA) mukaan avioliiton esteet tutkitaan
käyttämällä väestötietojärjestelmästä saatuja tietoja kihlakumppaneista (ALA 1.1 §).
Jollei kihlakumppania koskevia avioliiton esteiden tutkinnassa tarpeellisia tietoja ole
saatavissa väestötietojärjestelmästä, kihlakumppanin on annettava avioliiton esteiden
tutkijalle vieraan valtion asianomaisen viranomaisen todistus aiotun avioliiton esteiden
tutkintaa varten (ALA 2.1 §). Tämä tarkoittaa todistusta siviilisäädystä eli käytännössä
todistusta siitä, ettei kihlakumppani ole avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Jos
kihlakumppani osoittaa, ettei sellaista selvitystä ole saatavissa, avioliiton esteiden tutki-
ja voi toisen kihlakumppanin siihen suostuessa tutkia avioliiton esteet muun luotetta-
vaksi katsottavan kirjallisen selvityksen perusteella (ALA 2.2§).

2.5 Kansainvälisyksityisoikeudelliset säännökset
AL 108 §:n mukaan naisen ja miehen oikeus solmia avioliitto Suomen viranomaisen
edessä määräytyy Suomen lain mukaan. Jos nainen ja mies eivät kumpikaan ole Suo-
men kansalaisia eikä kummallakaan ole asuinpaikkaa Suomessa, heillä on oikeus solmia
avioliitto Suomen viranomaisen edessä vain, jos avioliitto on sallittu Suomen lain mu-
kaan ja jos kummallakin on oikeus solmia avioliitto sen valtion lain mukaan, jonka kan-
salainen hän on tai jossa hänellä on asuinpaikka, tai sen valtion lain mukaan, jota jom-
massakummassa näistä valtioista on sovellettava avioliiton esteiden tutkintaan. Kihla-
kumppani on velvollinen esittämään hyväksyttävän selvityksen oikeudestaan solmia
avioliitto vieraan valtion lain mukaan (AL 108.2 §).
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Jos sen valtion lainsäädännön sisällöstä, jonka mukaan kihlakumppanin oikeus solmia
avioliitto 2 momentin mukaan määräytyy, ei valtion sotatilan tai siihen verrattavien
epävakaiden olojen vuoksi ole saatavissa selvitystä, kihlakumppanin oikeus solmia
avioliitto voidaan 2 momentin estämättä tutkia Suomen lain nojalla, jos kihlakumppani
sitä pyytää ja avioliiton solmimista täällä voidaan pitää perusteltuna ottaen huomioon
kihlakumppanien yhteydet Suomeen (AL 108.3 §).

Jos kihlakumppanin oikeus solmia avioliitto riippuu siitä, että avioliitto on vieraan val-
tion lain mukaan sallittu, kihlakumppanin on ALA 3.1 §:n mukaan annettava avioliiton
esteiden tutkijalle asianomaisen vieraan valtion viranomaisen todistus siitä, ettei kihla-
kumppani ole avioliitossa ja ettei aiotulle avioliitolle ole sen maan lain mukaan estettä.
Edellä tarkoitetun todistuksen sijasta kihlakumppani voi antaa avioliiton esteiden tutki-
jalle: 1) asianomaisen vieraan valtion viranomaisen antaman todistuksen siitä, mitä ky-
symyksessä olevan valtion laissa säädetään avioliiton edellytyksistä ja avioesteistä; sekä
2) AL 2.1 §:ssä tarkoitetun ns. siviilisäätytodistuksen (ALA 3.2 §). Edellä mainittua
selvitystä vieraan valtion lainsäädännöstä ei kuitenkaan tarvita, jos avioliiton esteiden
tutkija tietää, ettei avioliitolle ole asianomaisen vieraan valtion lain mukaan estettä
(ALA 3.3 §).

Jos avioliiton esteiden tutkija katsoo AL 108.3 §:n nojalla, että avioliiton esteet voidaan
tutkia Suomen lakia soveltaen, selvitykseen, jonka kihlakumppanin tulee antaa aviolii-
ton esteiden tutkijalle, sovelletaan, mitä 2 §:ssä säädetään (ALA 4 §).

2.6 Laillistaminen
Jotta ulkomailla laadittu ulkomaan viranomaisen antama asiakirja saisi tarkoitetun oike-
usvaikutuksensa Suomessa, on asiakirja laillistettava (laillistaminen = legalisoiminen tai
apostille-todistus). Asiakirjan laillistaminen on asiakkaan oikeusturvaan ja hallinnon
luotettavuuden varmistamiseen liittyvä toimenpide, jolla varmistetaan se, että todistuk-
sen antajalla on oikeus antomaassa maan lakien mukaan tällaisen todistuksen antami-
seen ja että se on annettu oikeansisältöisenä ja on pätevä asiakirja antomaassa.

Pääsääntöisesti ulkomaalaiset asiakirjat, jotka toimitetaan maistraatille, tulee aina laillis-
taa. Haagissa 5.10.1961 ulkomaisten yleisten asiakirjojen laillistamisvaatimuksen pois-
tamisesta tehty yleissopimus ns. apostille-sopimus tuli Suomen osalta voimaan
26.8.1985 ja hyväksyttiin lailla (675/1985). Jos asiakirja on annettu ns. apostille-
maassa, asiakirjan oikeellisuus varmennetaan maan toimivaltaisen viranomaisen anta-
malla apostille-todistuksella. Todistuksella varmennetaan asiakirjassa oleva allekirjoi-
tus, asiakirjan allekirjoittajan asema ja tarvittaessa asiakirjassa oleva sinetti tai leima.
Muissa kuin apostille-sopimuksen maissa asiakirjojen ja käännösten oikeellisuuden
vahvistaa maan ulkoministeriö minkä jälkeen siinä maassa toimivaltainen (tai lähin)
Suomen edustusto laillistaa asiakirjan liittämällä asiakirjaan todistuksen tuon ulkominis-
teriön virkamiehen oikeudesta antaa tällaisia todistuksia.
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Pohjoismaissa noudatettavan tapaoikeuden mukaan Pohjoismaista tulevia asiakirjoja ei
tarvitse laillistaa.

Esteettömyys- ja siviilisäätytodistusten laillistamisesta on säädetty ALA 5.3 §:ssä: Jollei
vieraan valtion kanssa tehdystä sopimuksesta muuta johdu, esteettömyys- ja siviilisääty-
todistuksessa tulee olla Suomen tai asianomaisen vieraan valtion diplomaattisen tai kon-
sulivirkamiehen todistus siitä, että se on asianomaisen viranomaisen antama. Todistusta
tästä ei kuitenkaan tarvita, jos avioliiton esteiden tutkija tietää, että asiakirjan on antanut
asianomainen viranomainen tai jos kysymyksessä on ALA 3 §:n 1 momentissa tai 2
momentin 1 kohdassa tarkoitettu todistus, jonka on antanut asianomaisen valtion Suo-
messa toimiva diplomaattinen tai konsulivirkamies.

2.7 Henkilöllisyys
Henkilöllisyyden selvittämisestä esteiden tutkinnan yhteydessä ei ole nimenomaista
säädöstä. ALA 6a §:n mukaan ennen vihkimistä on kumpikin kihlakumppani tarvittaes-
sa velvollinen esittämään vihkijälle selvityksen henkilöllisyydestään.

Henkilöllisyys voidaan todeta henkilöllisyyden osoittavista todistuksista, esim. passista.
Lainsäädännössä ei ole yleislainsäädäntöä, jossa määriteltäisiin miten henkilöllisyys
tulee viranomaistoiminnassa varmistaa ts. minkä asiakirjojen perusteella henkilöllisyys
voidaan todeta. Jos henkilöllä ei ole mitään asiakirjanäyttöä henkilöllisyydestään, hänen
henkilöllisyytensä täytyy selvittää. Henkilöllisyyden selvittämisen on katsottu kuuluvan
poliisin toimivaltaan.

2.8 Lukumäärätietoja vuodelta 2005
Tilastokeskuksen mukaan kirkollisia vihkimisiä oli vuonna 2005 yhteensä 18.562, sivii-
livihkimisiä yhteensä 10.647 ja parisuhteen rekisteröintejä oli yhteensä 200.

Maistraateissa avioliiton ja parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkintoja oli yhteensä
14.224. Maksuttomia vihkimisiä ja parisuhteen rekisteröintejä oli yhteensä 10.290
(Maistraattien resurssimitoituksen mittareiden kehittämistä selvittävä työryhmä/SM).

Tilastokeskuksen mukaan avioliiton ulkomaan kansalaisen kanssa solmineita Suomen
kansalaisia oli yhteensä 3.038.

3 Työryhmän tekemät kyselyt
3.1 Maistraatit
Työryhmä on tehnyt kyselyn maistraateille avioliiton esteiden tutkinta- ja vihkimiskäy-
tännöistä, kun ainakin toisena osapuolena on ulkomaalainen. Kysely koski vuonna 2005
tehtyjä avioliiton esteiden tutkintoja ja vihkimisiä. Kyselyyn vastasi 34:sta maistraatista
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31 (Espoon, Helsingin, Hämeenlinnan, Joensuun, Jyväskylän, Jämsän, Kajaanin, Ke-
min, Kokkolan, Kuopion seudun, Kymenlaakson, Lahden, Lapin, Lappeenrannan, Mik-
kelin, Oulun, Porvoon, Raahen, Raaseporin, Rovaniemen, Saarijärven, Salon, Satakun-
nan, Seinäjoen, Tampereen, Turun, Turunmaan, Vaasan, Vakka-Suomen ja Vantaan
maistraatit sekä Ahvenanmaan lääninhallituksen maistraattiyksikkö).

Kyselyyn annettujen vastausten perusteella yhteensä noin 300 tapauksessa todistusta
avioliiton esteiden tutkinnasta ei voitu maistraateissa antaa siksi, että esitetyt asiakirjat
olivat puutteellisia. Noin 180 tapauksessa todistusta avioliiton esteiden tutkinnasta ei
voitu antaa, koska avioliittoon aikovien henkilöllisyyttä ei voitu luotettavasti selvittää.
Vihkiminen estyi yhteensä noin 10 tapauksessa sillä perusteella, että puolisoiden henki-
löllisyyttä ei voitu luotettavasti varmistaa.

Esteiden tutkinnan yhteydessä yhteensä noin 15 maistraatissa suomalaista kihlakump-
pania pyydettiin esittämään todistus henkilöllisyydestään, kun kihlakumppanit asioivat
henkilökohtaisesti maistraatissa, 5 maistraattia vaati henkilöllisyyden esittämistä aina ja
10 maistraatissa henkilöllisyyden todistamista ei vaadittu.  Vihkimisen yhteydessä hen-
kilöllisyyden todistamisen vaati 8 maistraattia, jos henkilöllisyyttä ei oltu aiemmin tar-
kastettu, 8 maistraattia vaati sitä aina ja 12 maistraattia ei vaatinut henkilöllisyyden esit-
tämistä lainkaan.

Henkilöllisyyden osoittavaksi todistukseksi kaikki maistraatit ilmoittivat hyväksyvänsä
passin. Yksikään maistraatti ei ilmoittanut hyväksyvänsä turvapaikanhakijoiden vas-
taanottokeskuksen asukaskorttia. Muukalaispassin tai pakolaisen matkustusasiakirjan
ilmoitti hyväksyvänä 20 maistraattia. EU-alueella myönnetyt henkilöllisyystodistukset
ja ajokortit hyväksytään useimmissa maistraateissa.

ALA 2 §:n mukaista virka-apupyyntöä henkilöllisyyden selvittämisen yhteydessä on
kyselyn mukaan käyttänyt 9 maistraattia. Kaikkiaan virka-apupyyntöjen määrä on ollut
noin 20 kpl. Asiakirjaselvityksen yhteydessä virka-apua on pyytänyt 12 maistraattia ja
virka-apupyyntöjen määrä on ollut noin 28 kpl.

Kyselyyn annettujen vastausten mukaan maistraatit vaativat laillistuksen ulkomaisiin
asiakirjoihin. Osa maistraateista ilmoitti kuitenkin käyttävänsä tapauskohtaista harkin-
taa. Poikkeuksena ovat esim. pohjoismaista tulevat asiakirjat, lähetystöjen todistukset
tai jos maistraatti tietää käytännön kokemuksen perusteella asiakirjan olevan laillinen ja
oikean viranomaisen antama.

Siviilisäätytiedoksi 12 maistraatille riittää aina väestötietojärjestelmään tallennettu tieto
siviilisäädystä. Maistraateista 19 ilmoitti, ettei tämä tieto kaikissa tapauksissa ole riittä-
vä. Pääasiallisin syy siihen, että väestötietojärjestelmään talletettu tieto ei riitä, on se,
että aiemmin siviilisäätytieto merkittiin järjestelmään pelkästään henkilön oman ilmoi-
tuksen perusteella, ilman asianmukaisia dokumentteja. Silloin tiedoksi merkittiin "nai-
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maton", koska tuolloin ei ollut teknisesti mahdollista tehdä järjestelmään siviilisäädyn
kohdalle merkintää "ei tietoa".

Maistraatit eivät kyselyyn annettujen vastausten perusteella luota pelkkään asianomai-
sen henkilön ilmoitukseen, ettei hänen kotimaastaan voi saada siviilisäätytodistusta. Jos
näissä tapauksissa ei ollut muuta keinoa käytettävissä asian selvittämiseksi, ilmoitti osa
maistraateista hyväksyvänsä asianomaiselta henkilöltä kirjallisen vakuutuksen sivii-
lisäädystä, jonka kaksi hänet ennestään tuntevaa luotettavaa henkilöä kirjallisesti va-
kuuttavat oikeaksi. Jotkut maistraatit ilmoittivat, etteivät ne hyväksy väitteitä siitä, että
asiakkaan kotimaasta ei voi saada siviilisäätytodistuksia, vaan pyytävät henkilöä otta-
maan yhteyttä kotivaltionsa lähimpänä olevaan lähetystöön.

Kaikki vastauksen antaneet maistraatit ilmoittivat luovuttaneensa pyynnöstä toiselle
viranomaiselle esteiden tutkinnassa ja vihkimisessä esitettyjä asiakirjoja käytettäväksi
pyynnön esittäneen viranomaisen toimintaa varten.

Pääsääntöisesti maistraatit ilmoittivat, etteivät ne olleet havainneet ongelmia seurakun-
nissa suoritetuissa esteiden tutkinnoissa. Maistraatit ovat antaneet seurakunnille pyydet-
täessä neuvoja esteiden tutkinnan suorittamiseksi. Lisäksi eräät maistraatit ilmoittivat,
että joistakin seurakunnista on kyselyssä tarkoitettuja esteiden tutkinta-asioita ohjattu
tehtäväksi maistraateissa.

Parisuhteen rekisteröinneissä eivät maistraatit ole annettujen vastausten perusteella ko-
keneet ongelmia.

3.2 Kirkkokunnat
Työryhmän tehtävänä on ollut kuulla kirkkokuntia, ja siinä tarkoituksessa työryhmä on
tehnyt kyselyn Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitukselle ja Suomen or-
todoksisen kirkkokunnan kirkollishallitukselle avioliiton esteiden tutkinta- ja vihkikäy-
tännöistä seurakunnissa, kun ainakin toinen kihlakumppaneista on ulkomaalainen.

Evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus ilmoitti, että se on laatinut "Kirkkoherranvi-
raston hoidon ohjeet", joihin sisältyy myös avioliittoasioita koskevia ohjeita. Nämä oh-
jeet on päivitetty vuonna 2003 ja uusi päivitystyö on tällä hetkellä käynnissä. Kirkko-
hallitus ilmoitti myös, että seurakunnissa ja keskusrekistereissä ongelmatapaukset on
ratkaistu kysymällä neuvoa maistraatista, kyseisen maan lähetystöstä tai kirkkohallituk-
selta. Seurakunnat ja keskusrekisterit hyväksyvät aina henkilöllisyyden osoittavaksi
todistukseksi passin. Joissakin keskusrekistereissä saatetaan hyväksyä myös henkilölli-
syystodistus ja ajokortti erityisesti, kun kysymys on EU-valtion antamasta asiakirjasta.
Suurimmassa osassa seurakuntia ja keskusrekistereitä väestötietojärjestelmässä oleva
siviilisäätymerkintä on riittävä selvitys siviilisäädystä. Vain 1990-luvulla ja sitä van-
hempien siviilisäätymerkintöjen kohdalla eräissä seurakunnissa ja keskusrekistereissä
vaaditaan ulkomaalaisen kotivaltion todistus siviilisäädystä.
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Ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallitus kertoi, että seurakunnat ohjaavat ongelma-
tapaukset maistraatin hoidettavaksi tai kysyvät maistraatilta neuvoa asian ratkaisemi-
seksi. Seurakunnat hyväksyvät henkilöllisyyden osoittavaksi todistukseksi passin ja
muukalaispassin tai pakolaisen matkustusasiakirjan. Äärimmäisessä hätätapauksessa
seurakunnat hyväksyvät myös vastaanottokeskuksen asukaskortin tai kahden täysi-
ikäisen henkilön todistuksen kihlakumppanin henkilöllisyydestä (todistajalla on oltava
henkilöllisyystodistus). Lisäksi kirkkohallitus kertoi, että siviilisäätytiedoksi riittää vä-
estötietojärjestelmään talletettu tieto siviilisäädystä, paitsi jos on aihetta epäillä henkilön
ilmoittaneen puutteellisia tai vääriä tietoja maistraatille.

Molemmat kirkkokunnat vastasivat, että heillä ei ole tiedossa tapauksia, joissa vihkimi-
nen olisi estynyt sen vuoksi, että kihlakumppanin henkilöllisyyttä ei olisi voitu luotetta-
vasti varmistaa. Lisäksi molemmat kirkkokunnat vastasivat pääsääntöisesti vaativansa
laillistuksen ulkomaalaisiin asiakirjoihin. Poikkeuksia tästä pääsäännöstä tehdään seu-
rakunnissa mm., jos tiedetään, että asiakirjan antanut viranomainen on henkilön koti-
maan oikea viranomainen.

Kirkkokunnilta tiedusteltiin myös, miten ne suhtautuvat ajatukseen, että avioliiton estei-
den tutkinta suoritettaisiin aina maistraatissa, kun ainakin toinen kihlakumppaneista on
ulkomaan kansalainen. Ortodoksinen kirkollishallitus vastasi, että se suhtautuu ajatuk-
seen hyvin myönteisesti, koska maistraatin on helpompaa toimia tarvittaessa yhteistyös-
sä ulkomaan viranomaisten kanssa. Evankelis-luterilainen kirkkohallitus suhtautui asi-
aan kielteisesti ja katsoi tarkoituksenmukaiseksi, että silloin kun kihlakumppanit halua-
vat kirkollisen vihkimisen, seurakunta tutkii avioliiton esteet samalla kun se selvittää
kirkollisen vihkimisen edellytykset. Kirkkohallitus katsoi tärkeäksi, että kihlakump-
paneja ei juoksutettaisi luukulta luukulle ja että vihkiparille syntyisi yhteys vihkimisen
suorittavan tahoon jo asian valmisteluvaiheessa.

3.3 Käräjäoikeudet
Myös käräjäoikeuksissa suoritetaan siviilivihkimisiä ja siksi työryhmä on tehnyt kyse-
lyn Helsingin ja Lapin käräjäoikeuksille vihkikäytännöistä käräjäoikeuksissa sellaisissa
tapauksissa, kun ainakin toinen kihlakumppani on ulkomaalainen. Kyselyssä kartoitet-
tiin, missä tilanteissa käräjäoikeus tarkastaa vihittävien henkilöllisyyden ja mitä asiakir-
joja he hyväksyvät henkilöllisyyden osoittaviksi todistuksiksi. Kyselyyn annetuissa vas-
tauksissa ei tullut ilmi mitään erityistä.

4 Kansainvälinen käytäntö
4.1 Ruotsi
Esteidentutkinnan Ruotsissa suorittaa veroviranomainen (Skatteverket). Siviilivihkimi-
sen Ruotsissa voivat suorittaa käräjäoikeuden tuomarit sekä lääninhallituksen siihen
tehtävään määräämät henkilöt. Ulkomaalaisen, jonka tiedot eivät ole väestötietojärjes-
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telmässä, tulee hankkia ulkomaisen viranomaisen todistus oikeudesta mennä avioliit-
toon, jos sellaisen todistuksen hankkiminen on mahdollista. Puolisoiden tulee vannoa,
että heidän kohdallaan ei täyty mikään avioliiton esteistä. Jos kihlakumppanin henkilö-
tiedot eivät näy väestötietojärjestelmästä, kihlakumppanin tulee esittää esteidentutkin-
nan yhteydessä passi tai vastaava asiakirja. Jos henkilöllä ei ole sellaista esittää, verovi-
ranomainen tekee kielteisen esteidentutkintapäätöksen. Henkilöllisyyden varmistami-
sesta ennen vihkimistä ei ole laissa säädöstä.

4.2 Saksa
Saksassa avioliiton esteiden tutkinta- ja vihkiasioissa toimivaltainen viranomainen on
Standesamt. Ainakin Berliinin, Münchenin ja Frankfurtin alueilla henkilöllisyys tarkas-
tetaan esteiden tutkintaa pyydettäessä ja vihkitilaisuudessa. Muilta kuin Saksan kansa-
laisilta vaaditaan passi henkilöllisyystodisteeksi. Joidenkin maiden kansalaisilta (esim.
Italia) hyväksytään myös henkilökortti. Turvapaikanhakijan, joka ei vielä ole saanut
Saksan viranomaisilta päätöstä hakemukseensa, on todistettava henkilöllisyytensä koti-
maansa passilla. Mikäli hakijalla ei ole passia, häntä kehotetaan hankkimaan sellainen
kotimaansa viranomaisilta. Ulkomaalainen, joka on saanut Saksasta turvapaikan, todis-
taa henkilöllisyytensä saamansa ns. ”matkustusasiakirjan” (Reiseausweis) avulla, josta
käy ilmi, että hänelle on myönnetty turvapaikka. Tällöin avioliiton esteiden tutkinta
suoritetaan Saksan lainsäädännön mukaan.

4.3 Alankomaat
Alankomaissa vihkimiseen liittyvät asiat käsittelee siviilirekisteriviranomainen (ns.
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand), joka myös suorittaa vihkimisen. Avioliiton estei-
den tutkintaa pyytävien henkilöllisyys tarkastetaan aina (yleensä passilla), kun vähin-
tään toinen on ulkomaalainen. Kihlakumppaneiden ei vihkitilaisuudessa enää tarvitse
esittää passejaan, mutta vihkimisen suorittajalla on esteiden tutkintaa pyydettäessä ote-
tut kopiot heidän passeistaan näköisyyden varmistamiseksi. Hän vielä tarkastaa kum-
mankin nimet vielä suullisesti. Todisteeksi henkilöllisyydestä hyväksytään passin lisäksi
EU/EER- maiden henkilökortti (jolla on myös matkustusasiakirjan status) sekä Alan-
komaiden Maahanmuutto- ja kansalaistamisviraston IND:n (Immigratie- en Natura-
lisatiedienst) antama henkilökortti henkilöltä, joilla ei ole henkilöllisyyttä osoittavia
asiakirjoja, kuten esim. turvapaikanhakijat. Jos avioliittoon tai rekisteröityyn parisuhtee-
seen aikova ulkomaalainen ei ole EU/EER-kansalainen, on Siviilirekisterin virkailijalla
myös oltava hänen oleskeluoikeudestaan lausunto poliisipäälliköltä, joka taas saa tarvi-
tessaan lisätietoja lausuntoonsa ko. henkilöstä IND:ltä. Tällä pyritään estämään lu-
meavioliitot, joiden ainoana pyrkimyksenä on saada ko. ulkomaalaiselle laillinen oles-
keluoikeus Alankomaissa.

5 Johtopäätökset
Työryhmän asettamisen taustalla on ollut sisäasiainministeriön selvitys avioliiton estei-
den tutkintaan liittyvistä ongelmista.  Sisäasiainministeriön selvityksessä on havaittu
maistraattien käytäntöjen poikkeavan sekä siinä, minkälaisen selvityksen perusteella
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avioliiton esteiden tutkinta saadaan vireille, että siinä, kuinka kihlakumppanien henki-
löllisyys selvitetään avioliiton esteiden tutkinnan ja vihkimisen yhteydessä.

Työryhmä teki syksyllä 2006 maistraateille kyselyn, johon vastasi 31 maistraattia
34:stä. Vastausten perusteella havaittiin, että maistraattien menettelytavat avioliittoasi-
oiden käsittelyssä eivät kokonaisuutena ottaen poikenneet kovinkaan paljon toisistaan.
Merkittävimmät eroavuudet ja ongelmia aiheuttavat seikat olivat siinä, missä vaiheessa
ja miten kihlakumppanien henkilöllisyys todetaan tai selvitetään ja minkälainen selvitys
katsotaan riittäväksi ulkomaalaisen kihlakumppanin siviilisäädystä.

5.1 Henkilöllisyyden toteaminen ja selvittäminen
Henkilöllisyyden toteamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä henkilöllisyyden varmista-
mista viranomaisen sitä varten antamasta asiakirjasta (esim. passi, henkilökortti, ajo-
kortti). Henkilöllisyyden selvittämisellä taas tarkoitetaan tilanteita, joissa edellä maini-
tun kaltaista asiakirjaa ei ole saatavilla ja asianomaisen henkilöllisyys joudutaan selvit-
tämään muun asiassa esitetyn näytön perusteella.

Avioliiton esteet tutkitaan ALA 1 §:n mukaan käyttämällä väestötietojärjestelmästä saa-
tuja tietoja kihlakumppaneista. Avioliiton esteet on säädetty avioliittolaissa tyhjentäväs-
ti. Säännökset eivät edellytä nimenomaisesti henkilöllisyyden toteamista esteiden tut-
kinnan yhteydessä. Esteiden tutkinta voidaan panna vireille myös kirjallisessa prosessis-
sa. Kihlakumppanien ei siis tarvitse käydä paikan päällä maistraatissa, kun he pyytävät
avioliiton esteiden tutkintaa.  Tämä vaikuttaa siihen, miten kihlakumppanien henkilölli-
syys esteiden tutkinnan yhteydessä on todettavissa tai selvitettävissä. Henkilöllisyyden
riittävä varmistaminen on kuitenkin käytännössä tärkeää myös avioliiton esteiden
asianmukaisen tutkinnan kannalta.

Koska avioliiton esteiden tutkinta voi tapahtua myös kirjallisessa menettelyssä eikä kih-
lakumppanien siis tarvitse henkilökohtaisesti asioida paikan päällä, henkilöllisyyden
toteaminen näissä tapauksissa on ongelmallista.  Koko prosessin kannalta on kuitenkin
järkevää, että henkilöllisyydestä voidaan varmistua jo hyvissä ajoin. Kihlakumppaneita
on joka tapauksessa syytä informoida siitä, että vihkimisen yhteydessä viimeistään he
ovat velvollisia esittämään selvityksen henkilöllisyydestään ja ohjata heidät tarvittaessa
hankkimaan sellainen selvitys.

Vihkiminen edellyttää aina kihlakumppanien henkilökohtaista läsnäoloa. ALA 6 a §:n
mukaan kihlakumppanit ovat tarvittaessa velvolliset esittämään vihkijälle selvityksen
henkilöllisyydestään. Selvityksen sisällöstä ei ole säännöksiä lainsäädännössä. Pääsään-
töisesti henkilöllisyyden toteaminen tulee tehdä tapauskohtaiseen harkintaan perustuen.
On selvää, että vihkijän tulee tietää ketkä hän vihkii ja että hän on varmistunut siitä, että
vihittävät ovat samat kuin esteiden tutkinnasta annetusta todistuksesta ilmenee.

Kyselyn perusteella vastanneiden maistraattien käytäntö siinä, miten ulkomaalaisen
kihlakumppanin henkilöllisyys varmistettiin, ei kovinkaan paljon poikennut toisistaan.
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Jos henkilöllä on esittää passi, ongelmia ei yleensä synny. Mikään vastanneista maist-
raateista ei hyväksynyt turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen asukaskorttia hen-
kilöllisyyden osoittamiseksi. Muukalaispassin tai vastaavan pakolaisen matkustusasia-
kirjan osalta kysymyksiä näytti herättävän lähinnä asiakirjaan tehty merkintä, jonka
mukaan henkilöllisyyttä ei ole kyetty varmentamaan. Suurimmat erot vastanneiden
maistraattien käytännöissä olivatkin siinä, miten suomalaisten kihlakumppanien henki-
löllisyys tarkistettiin.

Kyselyn perusteella näyttää siltä, että niissä tapauksissa, joissa epäselvä henkilöllisyys
oli avioliiton solmimisen tosiasiallisena esteenä, asia tuli pääsääntöisesti esille jo estei-
den tutkintavaiheessa. Vihkiminen estyi tuon vuoksi enää vain yksittäistapauksissa.

Esteiden tutkinnan yhteydessä esitetyillä henkilötiedoilla ja vihittävien henkilöllisyydel-
lä on merkitystä, koska niiden perusteella avioliittotiedot talletetaan väestötietojärjes-
telmään. Tiedot saattavat myös vaikuttaa paitsi toisen puolison nimeen, myös tulevien
lasten tietoihin, kuten nimeen ja kansalaisuuteen.

Ongelmat koskevat käytännössä sellaisia ulkomaan kansalaisia, joilla ei ole henkilölli-
syyttä osoittavia asianmukaisia dokumentteja. Ulkomaalaisen aviopuolison on mahdol-
lista hakea oleskelulupaa Suomesta, jos hakijan puoliso asuu laillisesti Suomessa. On-
gelmatilanteet liittyvät usein aiottuihin avioliittoihin, joita solmivat henkilöt, jotka ovat
tulleet Suomeen turvapaikanhakijana ja joilla ei ole tai jotka eivät ole esittäneet ulko-
maalaisviranomaisille passia tai muutoin luotettavaa selvitystä henkilöllisyydestään.
Asia saattaa nousta esille, kun turvapaikanhakijana oleva ulkomaalainen haluaa kesken
turvapaikkamenettelyn solmia avioliiton Suomessa ja pyytää esteiden tutkintaa. Aviolii-
ton esteiden tutkinnassa tehdyillä ratkaisuilla on tällöin merkitystä myös ulkomaalaisvi-
ranomaisten päätöksenteon kannalta.

Se, miten henkilöllisyys voidaan näissä tapauksissa luotettavasti selvittää, onkin keskei-
nen ongelma, johon työryhmän puitteissa ei ole löytynyt selvää ja yksiselitteistä ratkai-
sukeinoa. Lainsäädännössä ei ole henkilöllisyyden selvittämistä koskevia yleissäännök-
siä. Selvittämisen menettelytavoista ja siitä, mille viranomaiselle henkilöllisyyden sel-
vittäminen kuuluu, ei näin löydy selkeää säädöspohjaa.

Samalla on tarpeen kiinnittää huomiota siihen, että henkilöllisyyden selvittämisestä ei
muodostuisi perusteettomasti laissa säädettyjen esteiden lisäksi uutta tosiasiallista estet-
tä avioliitolle.

ALA 2 §:n mukaan avioliiton esteiden tutkija voi tarvittaessa pyytää ulkoasiainministe-
riön tai Ulkomaalaisviraston lausunnon selvityksen luotettavuuteen ja riittävyyteen liit-
tyvistä seikoista, sekä siitä, onko asianomaisesta vieraasta valtiosta saatavissa avioliiton
esteiden tutkinnassa tarpeellista tietoa. Kyselyyn annettujen vastausten perusteella
maistraatit ovat käyttäneet tuota mahdollisuutta varsin vähän.
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5.2 Esteiden tutkinnassa käytetyt tiedot ja asiakirjat
Vastanneiden maistraattien käytäntö siitä, millä asiakirjoilla esteiden tutkinta saadaan
vireille, vaihtelee jossain määrin. ALA 1 §:n mukaan esteet tutkitaan käyttämällä väes-
tötietojärjestelmästä saatuja tietoja kihlakumppaneista. Jollei kihlakumppania koskevia
tarpeellisia tietoja ole saatavissa väestötietojärjestelmästä, kihlakumppanin on annettava
avioliiton esteiden tutkijalle vieraan valtion asianomaisen viranomaisen antama todistus
aiotun avioliiton esteiden tutkintaa varten. Jos kihlakumppani osoittaa, että edellä tar-
koitettua selvitystä ei ole saatavissa, voi esteiden tutkija tutkia esteet muun luotettavaksi
katsotun selvityksen perusteella, jos toinen kihlakumppani siihen suostuu.

Siviilisäädyn selvittäminen silloin, kun tietoa ei ole talletettu väestötietojärjestelmään
tapahtuu vieraan valtion asianomaisen viranomaisen antamalla todistuksella. Maistraa-
teissa näyttää olevan vaikea tietää, minkälaisia todistuksia eri maiden viranomaisilta on
saatavissa. Myös kihlakumppanit ovat itse usein epätietoisia siitä, minkälaisia ja mistä
todistuksia saa. Maistraattien on mahdoton hallita jokaisen maan käytäntöjä ja sitä, kuka
viranomainen voi asiakirjoja antaa ja minkälaisia asiakirjoja on ylipäänsä saatavissa.
Ongelmaksi muodostuu myös se, että kihlakumppanit eivät useinkaan selvitä riittävän
ajoissa etukäteen, mitä asiakirjoja avioliittoa solmittaessa tarvitaan. Lisäksi kysymys
asiakirjojen laillistamisesta on maallikolle yleensä vaikeasti ymmärrettävä asia.

Vastausten perusteella näyttää kuitenkin siltä, että vastanneet maistraatit vaativat pää-
sääntöisesti asiakirjojen laillistamista. Laillistamista ei vaadittu Pohjoismaista saatujen
asiakirjojen osalta tai jos siihen jonkun Suomen sitovan kansainvälisen tai kahdenkeski-
sen sopimuksen mukaan ei ole tarvetta.

Useat kyselyyn vastanneet maistraatit toivoivat tietopankkia, jonka avulla voisi selvittää
mm., minkälaisia asiakirjoja mistäkin maasta voi saada ja mikä viranomainen niitä an-
taa. Työryhmä on tutustunut Ulkomaalaisviraston Tellus-maatietokantaan.  Maatieto-
kanta on tehty ensisijassa Ulkomaalaisviraston omiin tarpeisiin, mutta sen tiedoista voisi
olla apua myös muille viranomaisille. Sen tietosisältöä voitaisiin myös laajentaa erityi-
sesti avioliittoasioihin liittyvillä tiedoilla, joista olisi hyötyä myös ulkomaalaisviran-
omaisille. Erillisen oman kattavan tietokannan tekemiseen maistraattien käyttöön avio-
liittoasioita varten on vaikea löytää resursseja. Työryhmän mielestä valtionhallinnossa
tulisikin tehdä tämän kaltaista yhteistyötä niin, että olemassa olevaa laajaa tietokantaa
voisivat muutkin viranomaiset hyödyntää.
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6 Toimenpide-ehdotukset
1. Työryhmä esittää, että oikeusministeriö ja sisäasiainministeriö antaisivat maistraa-

teille menettelytapasuosituksen käytettäväksi avioliiton esteiden tutkinnassa ja avio-
liittoon vihkimisessä. Työryhmä on valmistellut esityksen suositukseksi. Se on ra-
portin liitteenä.

2. Suomesta puuttuu lainsäädäntö epäselvän henkilöllisyyden selvittämisestä. Työryh-
mä esittää, että henkilöllisyyden selvittämisen perusteista säädettäisiin laissa. Laissa
tulisi säätää, mille viranomaiselle henkilöllisyyden selvittäminen ensisijassa kuuluu.
Edelleen lakiin tulisi ottaa säännökset menettelytavoista henkilöllisyyden selvittämi-
sessä.

3. Työryhmä esittää, että maistraatit saisivat käyttöoikeuden Ulkomaalaisviraston maa-
tietokantaan. Tulevaisuudessa maatietokantaa voitaisiin myös täydentää yhteistyössä
maistraattien, ulkoministeriön ja Ulkomaalaisviraston kanssa avioliittoa ja vihkimis-
tä koskevalla materiaalilla ja sen käyttökelpoisuutta tietopankkina esteiden tutkin-
nassa näin vahvistaa.

4. Työryhmä esittää, että ALA 5 §:n 3 momenttia tarkistettaisiin niin, että asianomai-
sen valtion Suomessa toimivan diplomaatti- tai konsulivirkamiehen antama sivii-
lisäätytodistus hyväksyttäisiin maistraateissa noudatettavan varsin yleisen käytän-
nön mukaisesti myös muissa kuin mainitun asetuksen 3 §:n 1 momentissa tai 2 mo-
mentin 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

5. Työryhmä esittää, että ulkomaisten asiakirjojen laillistamiskäytännöistä tehtäisiin
ulkoasiainministeriössä kokonaisselvitys, joka pitäisi sisällään mm. kahdenkeskiset
sopimukset sekä menettelytavat niiden maiden osalta, joissa ei ole Suomen edustus-
toa tai joiden kanssa Suomella ei ole diplomaattisuhteita.



Liite 1. Eriävä mielipide

Eriävä mielipide

En voi hyväksyä sitä, että työryhmä esittää annettavaksi suosituksen, kun niin monet
ehdotetut menettelytapasuositukset ovat työryhmän työn edetessä osoittautuneet lain-
säädännöllisesti epäselviksi tai puutteellisiksi. Siksi esitän, että työryhmä päätyy ole-
maan antamatta suositusta, ja että loppuraportissa todetaan, että esille ei ole tullut sel-
laista välitöntä tarvetta, joka vaatisi suosituksen antamista kun otetaan huomioon sekä
lainsäädäntöön liittyvät puutteet että suositukseen liittyvät puuttumiset kansalaisten
perusoikeuksiin.

Toinen kysymys, jota en kuitenkaan tässä enempää käsittele, liittyy itse käsitteeseen
suositus. Tässä suosituksessa todetaan, että se ei ole sitova oikeusohje. Ymmärtääk-
seni ohjekaan ei ole sitova, vaan vasta määräys. Mikä silloin on suosituksen merkitys?
Totean, että vaikka suositus ei alaista hallintoa sidokaan, niin sen antaneita ministeriöi-
tä se ainakin moraalisesti velvoittaa.

Kolmanneksi totean kyseenalaiseksi ehdotuksen suosituksen allekirjoittajatahoiksi.
Sisäasiainministeriö on asettanut tämän työryhmän, mutta allekirjoittajiksi ehdotetaan
hallinto- ja alueministeriä (VM), oikeusministeriä, mutta ei maahanmuutto- ja EU-
ministeriä.

Loppuraportissa on joitakin puutteita, joita käsittelen alla.

Asettamispäätöksen mukaan työryhmän tehtävänä on ollut selvittää maistraattien käy-
täntöjä koskien avioliiton esteiden tutkintaa sekä kihlakumppanien henkilöllisyyden sel-
vittämistä vihkimisissä, silloin kun ainakin toisena osapuolena on ulkomaalainen.

Selvitysten ja ongelmien analysoinnin puutteet

Asettamiskirjeessä sekä loppuraportissa todetaan, että ”Ulkomaalaisvirastosta on toi-
mitettu sisäasiainministeriölle selvityksiä havainnoista... Maistraattien vaihtelevasta
käytännöstä on aiheutunut ulkomaalaisvirastolle ongelmia maahanmuuttoasioiden kä-
sittelyssä”.

Työryhmä ei kuitenkaan ole yksityiskohtaisesti käsitellyt näitä selvityksiä tai niitä on-
gelmia, joita ulkomaalaisvirastolle on aiheutunut. Niitä ei ole myöskään työryhmälle
esitetty. Tämä olisi ollut tärkeätä, koska ongelmien ratkaiseminen olisi edellyttänyt nii-
hin paneutumista. Työryhmällä ei siten ymmärtääkseni ole varmaa käsitystä ulkomaa-
laisvirastossa esille tulleiden ongelmien luonteesta, laajuudesta tai vakavuudesta. Työ-
ryhmän loppuraportissa ei näitä ongelmia esitellä, joten raportin tai suosituksen lukijan
on mahdotonta vertailla suosituksien pätevyyttä ongelmien ratkaisijoina.

Maistraattien käytäntöjen erot

Loppuraportin (sivu 10) mukaan ” Suurimmat erot vastanneiden maistraattien käytän-
nöissä olivatkin siinä, miten suomalaisten kihlakumppanien henkilöllisyys tarkistettiin.”)

Työryhmän toimeksiantoon ei tämän seikan selvittäminen kuulunut eikä eroista ole
myöskään ilmoitettu aiheutuneen ongelmia.



Ongelmatapaukset

Henkilöllisyys

Loppuraportin (sivu 10) mukaan ”Ongelmat koskevat käytännössä sellaisia ulkomaan
kansalaisia, joilla ei ole henkilöllisyyttä osoittavia asianmukaisia dokumentteja. ... On-
gelmatilanteet liittyvät usein aiottuihin avioliittoihin, joita solmivat henkilöt, jotka ovat
tulleet Suomeen turvapaikanhakijana ja joilla ei ole tai jotka eivät ole esittäneet ulko-
maalaisviranomaisille passia tai muutoin luotettavaa selvitystä henkilöllisyydestään”.

Hieman myöhemmin loppuraportissa todetaan, että ”Se, miten henkilöllisyys voidaan
näissä tapauksissa luotettavasti selvittää, onkin keskeinen ongelma, johon työryhmän
puitteissa ei ole löytynyt selvää ja yksiselitteistä ratkaisukeinoa. Lainsäädännössä ei
ole henkilöllisyyden selvittämistä koskevia yleissäännöksiä. Selvittämisen menettelyta-
voista ja siitä, mille viranomaiselle henkilöllisyyden selvittäminen kuuluu, ei näin löydy
selkeää säädöspohjaa”

Kuten edellä selviää, niin Suomessa ei ole säädetty lakia henkilöllisyyden osoittavista
asiakirjoista. Sen takia pidän arveluttavana hallinnollisen suosituksen antamista tästä.
Henkilöllisyyden osoittavien asiakirjojen määrittely koskettaa koko suomalaista yhteis-
kuntaa, ei vain avioliittoon aikovia. Suosituksen antaminen menettelytavoista, jotka
koskevat vain ulkomaalaisia tai heidän kanssaan kihlautuneita suomalaisia, on ky-
seenalainen.

Suosituksen kohdassa 1.3 todetaan, että jos ulkomaalainen kihlakumppani ei pysty
esittämään mitään edellä kohdassa 1.2 mainituista asiakirjoista, voi maistraatti tehdä
ao. henkilön henkilöllisyyden selvittämiseksi virka-apupyynnön poliisille. Tässä on siis
otettu kanta siihen, mitkä ovat ns virallisia henkilöllisyyden osoittavia asiakirjoja. Suosi-
tuksessa ei selvitetä sitä, mihin lakiin virka-apupyynnön tekeminen perustuu ja miten se
käytännössä voitaisiin toteuttaa.

Viittaus poliisilain 10 §:ään on tässä yhteydessä harhaanjohtava ja loppuraportin sivulla
5 oleva maininta siitä, että Poliisilain 10 §:n mukaan toimivaltainen viranomainen on
poliisi (henkilöllisyyden selvittämisessä) on aivan liian laajentava tulkinta asiasta. Polii-
silain 10 §:n 1 momentti kuuluu näin: ”Poliisimiehellä on yksittäisen tehtävän suoritta-
miseksi oikeus saada jokaiselta tiedot tämän nimestä, henkilötunnuksesta tai sen puut-
tuessa syntymäajasta ja kansalaisuudesta sekä paikasta, josta hän on tavoitettavissa”.

Suosituksen kohdan 1.3 mukaan ”voi maistraatti tehdä ao. henkilön henkilöllisyyden
selvittämiseksi virka-apupyynnön poliisille”.  Tähän kohtaan liitetyt lainkohdat eivät
ymmärtääkseni tällaista virka-apupyyntöä mahdollista vaan henkilöllisyyden selvittämi-
nen epäselvissä tapauksissa on asianomaisen hakijan tehtävä. Maistraatilla ei ilman
nimenomaista lakiin kirjoitettua toimivaltaa ole edes mahdollista saada henkilön henki-
löllisyydestään esittämiä asiakirjoja haltuunsa.

Kyse on kansalaisten perustavanlaatuisista oikeuksista, joista pitäisi käydä ensin laaja
julkinen keskustelu ja eduskunnan tulisi päättää asiasta. Esimerkiksi Isossa-
Britanniassa vasta keskustellaan siitä, pitäisikö sen kansalaisille luoda henkilötodistus.

Suosituksen antaminen avioliiton solmimisessa henkilöllisyyden todistamiseksi tarvitta-
vista todistuksista kohdistuu lisäksi yksityisyyden suojan arimmille alueille.

Suomalaisen puolison ei tarvitse esittää henkilöllisyyttään osoittavaa todistusta. Suo-
messa ei ole lakia, joka velvoittaisi kansalaisella olevan henkilöllisyystodistus. Vaikka
käytännössä lienee niin, että kaikilla se on, on kuitenkin merkille pantavaa, että tällaista



pakkoa ei ole. On huomattava, että avioliittoasetuksen 6 a §:n mukainen ”tarvittaessa
velvollinen esittämään vihkijälle selvityksen henkilöllisyydestään” ei sinänsä tarkoita
henkilöllisyyden osoittavan todistuksen esittämistä.

Hallinnollinen suhteellisuusperiaate

Hyvään hallintoon kuuluu suhteellisuusperiaate. On tarkasti harkittava, että hallinnon
menettelytavat ovat suhteessa kansalaisten toimintaan. Muutamien mahdollisten vää-
rinkäytösten torjumiseksi ei pidä vaikeuttaa tai jopa rajoittaa kansalaisten oikeuksia.

Työryhmässä olisi tullut pohtia sitä, mitä haittoja ns ”väärän” henkilöllisyyden omaavan
henkilön avioliitolla on tai mitä haittoja on siitä, että henkilö sittenkin olisi naimisissa
vastoin omaa ilmoitustaan.

Korostamalla asiakirjanäytön luotettavuutta ja oikeellisuutta saatetaan helpostikin ajau-
tua tilanteeseen, jossa avioliiton esteiden tutkintaa ei voida saattaa loppuun ja aiottu
avioliitto näin estyy. Suomalaisen kihlakumppanin oikeutta mennä naimisiin valitse-
mansa puolison kanssa saatetaan loukata sen takia, että asiakirjanäyttö ei suomalai-
sen hallintoviranomaisen mielestä ole riittävä. Avioliitossa on kyse kahden fyysisen
henkilön välisestä suhteesta, joka on varsin yksityinen luonteeltaan.

Laillistaminen

Työryhmän selvityksestä käy ilmi, että ns laillistaminen tai legalisointi ei perustu mihin-
kään Suomea sitovaan sopimukseen tai lakiin, vaan on syntynyt diplomaattisessa
kanssakäymisessä luotuihin käytännön tarpeisiin. Laillistamisen merkitys on tietenkin
asiakirjojen asianmukaisuuden varmistaminen, mutta asiakirjojen laillistamisen vaati-
mus olisi kirjattava lakiin.

Avioliittolaissa tai -asetuksessa ei laillistamista mainita. Suositus siten menee alueille,
joihin hallinnon ei pitäisi ulottua.

Maistraatin päätös

Hallintolain 43 §:n mukaan maistraatin on annettava tekemistään ratkaisuista kirjallinen
päätös. Sitä ei voi jättää asianomaisen pyynnön varaan, kuten suosituksen 1.4 ja 2.3
kohdissa todetaan. Kun avioliiton esteiden tutkinta alkaa kirjallisella maistraattiin osoite-
tulla pyynnöllä, on vastauksenkin aina oltava kirjallinen.

Valmistelun laaja-alaisuus

Lopuksi totean, että valmistelussa ei ole kuultu niitä tahoja, joita asia koskee. Se ei ole
kuulunut työryhmän tehtäväksiantoon, mutta pidän välttämättömänä, että loppuraportin
jatkokäsittelyssä myös kuuleminen toteutettaisiin. Tällaisia tahoja ovat esimerkiksi vä-
hemmistövaltuutetun ja tietosuojavaltuutetun toimisto sekä ulkomaalaisia edustavat tai
heidän kanssaan tai heidän hyväkseen toimivat kansalaisjärjestöt. Erityisesti henkilölli-
syyden selvittämisessä kyse ei myöskään ole vain sisäasiain- (tai valtiova-
rain)ministeriön ja oikeusministeriön hallinnonalasta.

Hyvinkää, 23.5.2007

Pentti Ristikartano



Liite 2. Avioliiton esteiden tutkintaa ja vihkimistä koskeva menettelytapasuositus maist-
raateille

23.5.2007 (työryhmän ehdotus)

AVIOLIITON ESTEIDEN TUTKINTAA JA VIHKIMISTÄ KOSKEVA ME-
NETTELYTAPA-SUOSITUS MAISTRAATEILLE

Sisäasiainministeriö ja oikeusministeriö ovat päättäneet antaa maistraateille seuraavan
menettelytapa-suosituksen käytettäväksi avioliiton esteiden tutkinnassa ja avioliittoon
vihkimisessä.

Suosituksen tausta

Tämä menettelytapasuositus on valmisteltu sisäasiainministeriön asettamassa työryh-
mässä (SM055:00/2006), jonka tehtävänä oli selvittää maistraattien menettelytapoja
sellaisissa avioliiton esteiden tutkinta- ja vihkimistapauksissa, joissa ainakin toisena
kihlakumppanina on ulkomaan kansalainen.
Työryhmässä olivat edustettuina ulkoasiainministeriö, oikeusministeriö, sisäasiainmi-
nisteriö, Väestörekisterikeskus, Ulkomaalaisvirasto, Helsingin poliisilaitos sekä Helsin-
gin, Hyvinkään, Hämeenlinnan ja Seinäjoen maistraatit.

Suosituksen tavoitteet

Tämän menettelytapasuosituksen tavoitteena on yhdenmukaistaa ja vakiinnuttaa maist-
raattien tulkinta- ja menettelykäytäntöjä sellaisissa avioliiton esteiden tutkinta- ja vih-
kimistapauksissa, joissa ainakin toinen kihlakumppaneista on ulkomaan kansalainen.
Lisäksi tavoitteena on parantaa asianosaisten oikeusturvaa sekä varmistaa, että kihla-
kumppanit saavat kaikissa tilanteissa mahdollisimman tasapuolisen kohtelun avioliitto-
asioiden käsittelyssä maistraateissa.

Suosituksen soveltamisala

Tämä menettelytapasuositus ei ole sitova oikeusohje. Sitä suositellaan kuitenkin sovel-
lettavaksi avioliittolain (234/1929) ja -asetuksen (820/1987) avioliiton esteiden tutkintaa
ja vihkimistä koskevia säännöksiä täydentävänä ohjeena maistraateissa.

Menettelytapasuositusta voidaan soveltuvin osin käyttää myös muissa sellaisissa viran-
omaisissa, joiden tehtäviin kuuluu avioliiton esteiden tutkinta- ja vihkimisasioita.

Suosituksen sisältö ja sen alaa koskevat keskeiset säännökset

Tämä menettelytapasuositus koskee kihlakumppanin henkilöllisyyden toteamista ja sel-
vittämistä, kihlakumppanin siviilisäädyn selvittämistä sekä eräitä muita avioliiton estei-
den tutkinnassa huomioon otettavia erillisiä asioita ensisijaisesti sellaisissa tapauksissa,
joissa ainakin toinen kihlakumppaneista on ulkomaan kansalainen.



Voimassa oleva lainsäädäntö ei sisällä nimenomaista säännöstä, joka velvoittaisi kihla-
kumppanit todistamaan henkilöllisyytensä avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä. Sen
sijaan avioliittoasetuksen 6 a §:n mukaan kihlakumppanit ovat velvolliset tarvittaessa
esittämään vihkijälle selvityksen henkilöllisyydestään. Avioliittolain 15 §:n mukaan
vihkimisessä kihlakumppanien tulee olla samanaikaisesti läsnä. Säännöksen on tulkittu
tarkoittavan, että läsnäolon tulee olla myös henkilökohtainen.

Voimassa oleva avioliitto tai rekisteröity parisuhde on avioliittolain 6 §:n mukaan avio-
liiton este. Avioliittoasetuksen 1 §:n mukaan avioliiton esteet tutkitaan ensisijaisesti
käyttämällä hyväksi väestötietojärjestelmän tietoja. Jos tiedot eivät ole saatavissa väes-
tötietojärjestelmästä, on kihlakumppanin avioliittoasetuksen 2 §:n 1 mom. mukaan toi-
mitettava esteiden tutkijalle selvitys tarvittavista tiedoista. Jos kihlakumppani osoittaa,
ettei selvitystä ei ole saatavissa, voidaan avioliiton esteet avioliittoasetuksen 2 § 2 mom.
mukaan tutkia toisen kihlakumppanin suostumukselle muun luotettavaksi katsottavan
selvityksen perusteella.

Avioliiton esteiden tutkija voi avioliittoasetuksen 2 §:n 2 mom. mukaan pyytää ulkomi-
nisteriön tai ulkomaalaisviraston lausunnon selvityksen luotettavuudesta sekä siitä, onko
vieraasta valtiosta saatavissa tarpeellisia tietoja.

Suosituksen voimassaolo

Tämä menettelytapasuositus tulee voimaan X päivänä xxxxkuuta 200X ja se on voimas-
sa toistaiseksi.

* * *

MENETTELYTAPASUOSITUS

1. Kihlakumppanin henkilöllisyyden toteaminen ja selvittäminen

1.1 Henkilöllisyyden toteaminen

Henkilöllisyyden toteamisella tarkoitetaan tässä suosituksessa kihlakumppanin
henkilöllisyyden toteamista avioliiton esteiden tutkinnan tai vihkimisen yhtey-
dessä maistraatissa sellaisesta asianosaisen esittämästä asiakirjasta, joka on tar-
koitettu käytettäväksi tai jota yleisesti käytetään henkilöllisyyden toteamiseen.

Se henkilö, jonka henkilöllisyyden toteamisesta on kysymys, on velvollinen
hankkimaan ja esittämään maistraatille henkilöllisyyden toteamisessa käytettä-
vän alkuperäisen asiakirjan (vrt. hallintolaki (434/2003) 31 § 2 mom.).

1.2 Henkilöllisyyden toteamisessa käytettävät asiakirjat

Jos ulkomaalaista kihlakumppania koskevia tietoja ei ole talletettu väestötieto-
järjestelmään, voidaan hänen henkilöllisyytensä todeta maistraatissa seuraavista
asiakirjoista:



a) ulkomaalaisen koti- tai oleskelumaan viranomaisen antama passi (ulkomaa-
laislaki (301/2004) 13 §),

b) muukalaispassi (ulkomaalaislaki 134 §)
c) pakolaisen matkustusasiakirja (ulkomaalaislaki 135 §),
d) Suomen poliisiviranomaisen antama voimassa oleva muu selvitys tai todistus

henkilöllisyydestä,
e) Euroopan Unionin jäsenmaan, Islannin, Liechtensteinin, Norjan tai Sveitsin

asianomaisen viranomaisen myöntämä voimassa oleva henkilökortti tai -
todistus, sekä

f) Euroopan Unionin jäsenmaan, Islannin, Liechtensteinin, Norjan tai Sveitsin
asianomaisen viranomaisen myöntämä voimassa oleva ajokortti.

Jos edellä b- ja c-kohdissa mainittuihin asiakirjoihin on tehty ulkomaalaislain
136 §:ssä tarkoitettu merkintä epäselvästä henkilöllisyydestä, käytetään aviolii-
ton esteiden tutkinnassa ja vihkimisessä siitä huolimatta asiakirjaan merkittyjä
henkilötietoja.

Edellä mainittu koskee myös sellaista tilannetta, jossa ulkomaalaisen kihla-
kumppanin tiedot on talletettu väestötietojärjestelmään, mutta hänellä ei ole
Suomessa kotikuntaa.

Jos ulkomaalaista kihlakumppania koskevat tiedot on talletettu väestötietojärjes-
telmään ja hänellä on Suomessa kotikunta, voidaan hänen henkilöllisyytensä to-
deta maistraatissa edellä mainittujen asiakirjojen lisäksi seuraavista asiakirjoista:
a) Kansaneläkelaitoksen myöntämä voimassa oleva sairausvakuutuskortti (ns.

Kela-kortti),
b) Suomen poliisiviranomaisen myöntämä henkilökortti (ml. henkilökortti, jon-

ka voimassaolo on päättynyt),
c) Suomen poliisiviranomaisen myöntämä voimassa oleva ajokortti, sekä
d) Suomen viranomaisen antama voimassa oleva virka- tai muu vastaava kortti.

Henkilöllisyyden toteamiseen käyttävässä asiakirjassa on aina oltava sen haltijan
valokuva.

1.3 Henkilöllisyyden selvittäminen

Henkilöllisyyden selvittämisellä tarkoitetaan tässä suosituksessa tilannetta, jossa
kihlakumppanin henkilöllisyys joudutaan selvittämään erillisessä menettelyssä
ennen kuin esteiden tutkinta tai vihkiminen voidaan toimittaa maistraatissa lop-
puun, koska maistraatti ei ole voinut luotettavasti todeta kihlakumppanin henki-
löllisyyttä sille esitetyistä asiakirjoista.

Se henkilö, jonka henkilöllisyyden selvittämisestä on kysymys, on ensisijaisesti
velvollinen hankkimaan ja esittämään maistraatille henkilöllisyytensä selvittä-
miseksi riittävän ja luotettavan asiakirjanäytön (vrt. hallintolaki 31 § 2 mom.).

Jos ulkomaalainen kihlakumppani ei ilmeisesti pysty esittämään maistraatille
mitään luotettavaa selvitystä henkilöllisyydestään, voi maistraatti tehdä ao. hen-
kilön henkilöllisyyden selvittämiseksi virka-apupyynnön poliisille (vrt. hallinto-
laki 31 § 1 mom. ja poliisilaki (493/1995) 10 ja 40 §).



1.4 Asian ratkaiseminen

Maistraatin on henkilöllisyyden selvittämiseksi tehdyn poliisitutkinnan tai muun
selvityksen tulosten perusteella tehtävä ratkaisunsa onko kihlakumppanin henki-
löllisyyden toteamiseksi esitetty näyttö yksittäistapauksessa riittävä avioliiton
esteiden tutkinnan tai vihkimisen toimittamista varten.

Jos maistraatti katsoo, ettei esitetty näyttö ole riittävä kihlakumppanin henkilöl-
lisyyden toteamiseksi avioliiton esteiden tutkintaa tai vihkimistä varten, on sen
ao. henkilön pyynnöstä annettava henkilöllisyyden toteamista koskevasta kiel-
teisestä ratkaisusta asianosaiselle kirjallinen päätös valitusosoituksineen (vrt.
hallintolaki 1 ja 7 luku, hallintolainkäyttölaki (586/1996) 1 ja 2 luku).

1.5 Henkilöllisyyden toteamisen tai selvittämisen ajankohta

Maistraatin on aina viimeistään ennen vihkimistä todettava kihlakumppanin
henkilöllisyys edellä mainitusta asiakirjasta (kohta 1.2) tai selvityksestä (kohta
1.3). Tästä vastaa se maistraatti, jossa vihkiminen toimitetaan.

Esteiden tutkinnasta vastaavan maistraatin on ilmoitettava kihlakumppaneille,
että heidän on varauduttava aina ennen vihkimistä esittämään tässä menettelyta-
pasuosituksessa tarkoitettu henkilöllisyyden todentava asiakirja tai hyväksytty
selvitys henkilöllisyydestään.

2. Kihlakumppanin siviilisäädyn selvittäminen eräissä tapauksissa

2.1 Siviilisäädyn selvittäminen väestötietojärjestelmän tietojen avulla

Maistraatin tulee aina käyttää avioliiton esteiden tutkinnassa ensisijaisesti väes-
tötietojärjestelmään talletettuja tietoja (vrt. avioliittoasetus 1 § 1 mom.).

Jos väestötietojärjestelmään on ulkomaalaisen kihlakumppanin siviilisäädyksi
merkitty ”ei tiedossa”, maistraatin on pyydettävä häneltä avioliittoasetuksen 2
§:n 1 momentissa tarkoitettu selvitys siviilisäädystä.

Maistraatti voi pyytää ulkomaalaiselta kihlakumppanilta, jonka siviilisäädyksi
on väestötietojärjestelmään merkitty ”naimaton, leski tai eronnut”, avioliittoase-
tuksen 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun selvityksen siviilisäädystä, jos seuraavat
edellytykset täyttyvät:
a) merkintä väestötietojärjestelmässä perustuu vain henkilön omaan ilmoituk-

seensa,
b) merkintä on tehty ennen vuotta 2002,
c) hän on Suomeen muuttaessaan ollut vähintään 18 vuotta vanha, ja
d) hän ei ole asunut maahan muuton jälkeen yhtäjaksoisesti Suomessa.

Maistraatti voi tarvittaessa pyytää sille toimitetusta siviilisäätyselvityksen luotet-
tavuudesta avioliittoasetuksen 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun Ulkomaalaisviras-
ton tai ulkoasianministeriön lausunnon.



2.2 Siviilisäädyn muu selvittäminen

Jos siviilisäätytodistusta ei ole ulkoasiainministeriön tai Ulkomaalaisviraston an-
taman lausunnon mukaan saatavissa kihlakumppanin kotimaan (vrt. kohta 3) vi-
ranomaisilta, voi maistraatti hyväksyä hänen kahden kotimaassa (vrt. kohta 3)
asuvan täysi-ikäisen sukulaisensa antaman kirjallisen vakuutuksen riittäväksi
selvitykseksi siviilisäädystä. Vakuutus on annettava henkilön kotimaan (vrt.
kohta 3) julkiselle notaarille ja se on laillistettava asianmukaisesti.

Jos edellä mainittua vakuutusta ei ole tosiasiallisesti (esim. pakolaisuuden, soti-
laallisen tilanteen tms. johdosta) saatavissa henkilön kotimaasta (vrt. kohta 3),
voi maistraatti hyväksyä kahden täysi-ikäisen henkilön, jotka henkilökohtaisesti
tuntevat kihlakumppanin, antaman kirjallisen vakuutuksen riittäväksi selvityk-
seksi siviilisäädystä. Vakuutuksen antajien tulee tässä tapauksessa olla väestötie-
tojärjestelmään rekisteröityjä henkilöitä ja heidän on esitettävä maistraatille hen-
kilöllisyytensä toteamiseksi edellä kohdassa 1.2 tarkoitettu asiakirjaselvitys. Va-
kuutuksen antajana ei voi toimia toinen kihlakumppani. Vakuutus on annettava
henkilökohtaisesti maistraatissa. Maistraatin tulee nimenomaisesti ilmoittaa va-
kuutuksen antajille, mitä seuraamuksia mahdollisesta väärän vakuutuksen anta-
misesta saattaa aiheutua (RL 16 luku 8 §).

Edellä tässä kohdassa mainituissa tapauksissa myös kihlakumppanin itsensä on
kirjallisesti vahvistettava maistraatille ilmoittamansa siviilisäätytiedon luotetta-
vuus ja ajantasaisuus.

2.3 Asian ratkaiseminen

Maistraatin on kihlakumppanin siviilisäädystä esitetyn selvityksen perusteella
tehtävä ratkaisunsa onko siviilisäädyn selvittämiseksi esitetty näyttö yksittäista-
pauksessa riittävä avioliiton esteiden tutkintaa tai vihkimistä varten.

Jos maistraatti katsoo, ettei esitetty näyttö ole riittävä kihlakumppanin siviilisää-
dyn selvittämiseksi avioliiton esteiden tutkintaa ja vihkimistä varten, on sen ao.
kihlakumppanin pyynnöstä annettava asiaa koskevasta ratkaisustaan kihlakump-
panille kirjallinen päätös valitusosoituksineen (vrt. hallintolaki 1 ja 7 luku, hal-
lintolainkäyttölaki 1 ja 2 luku).

3. Muita avioliiton esteiden tutkinnassa huomioon otettavia erillisiä asioita

Tässä menettelytapasuosituksessa tarkoitetaan henkilön kotimaalla sitä valtiota,
jonka kansalainen hän on, tai sitä valtiota, jossa hänellä on asuinpaikka (vrt.
avioliittolaki 108 §). Tätä suositusta sovellettaessa ensisijaisesti kysymys olisi
aina ao. henkilön kansalaisuusvaltiosta. Jos ulkomaalainen kihlakumppani kui-
tenkin on asunut koko tai täysi-ikäisen elämänsä toisessa valtiossa, johon hänellä
on myös tosiasiallinen ja kiinteä side, voisi kysymykseen tulla myös hänen
asuinvaltionsa.

Asuinpaikalla tarkoitetaan ns. kansainvälis-yksityisoikeudellista asuinpaikkaa
(vrt. avioliittolain 108 §:n 2 momentin yksityiskohtaiset perustelut HE 44/2001).
Perustelujen mukaan henkilöllä on katsottava olevan tällainen asuinpaikka siinä
valtiossa, jossa hän asuu ja jossa hänellä on tosiasiallisesti keskeinen elämänym-



päristönsä. Harkittaessa, missä henkilöllä on asuinpaikka, otetaan huomioon
asumisen kestoaika ja yhtäjaksoisuus sekä muut sellaiset tosiseikat, jotka ovat
osoituksena henkilön tosiasiallisista siteistä tuohon valtioon. Asuinpaikan käsite
eroaa kansainvälis-yksityisoikeudellisesta kotipaikasta siinä, että arvioitaessa,
missä henkilöllä on asuinpaikka, ei kiinnitetä samanlaista huomiota henkilön
tarkoituksiin kuin kotipaikan määrittelyssä, vaan ratkaisevia ovat henkilön tosi-
asialliset olosuhteet.

___________________________ ___________________________

Hallinto- ja kuntaministeri Oikeusministeri
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