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Lausuma lakiehdotuksesta etu- ja sukunimilaiksi

Sukuseurojen Keskusliitto ry lausuu lakiehdotuksesta etu- ja sukunimilaiksi seuraavaa.

Nimilainsäädännön muuttaminen on käynyt tarpeelliseksi yhteiskunnassa tapahtuvan kansainvälistymiskehityksen vuoksi ja myös siitä syystä, että muuta nimiin liittyvää lainsäädäntöä on muutettu
kuluneiden lähivuosien aikana. Näistä syistä Keskusliitto kannattaa nimilainsäädännön muuttamista
kokonaisuutena.
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Lakiehdotuksen 1 §:ssä on esitetty muutosta etunimien määrään ja ehdotuksen mukaan etunimiä
saisi olla nykyisen kolmen sijasta neljä. Keskusliitto kannattaa perusteluissa esitetyistä syis-tä
etunimien maksimäärän kasvattamista neljään.

Ehdotuksen 2 §:ssä on esitetty harkinnanvaraisena edellytyksenä etunimen hyväksymiselle muu
ohella, että etunimen täytyy olla samalla sukupuolelle vakiintunut nimi. Kannatamme erityisesti tätä
esityksen kohtaa samoin kuin pykälässä esitettyjä muitakin perusteita harkinnanvaraisille
edellytyksille.

Ehdotuksen 4 §:ssä on säilytetty jo 1920-luvulta peräisin oleva vaatimus siitä, että jokaisella tulee
olla sukunimi. Kannatamme tämän vaatimuksen säilyttämistä lainsäädännössämme.

Ehdotuksen 6 §:n mukaan lapsen sukunimeksi voitaisiin 3 momentissa mainituissa tilanteissa valita
1) kohdan mukaan jommankumman vanhemman sukunimi. Kannatamme tätä ehdotuksen kohtaa.

Ehdotuksen 6 §:n 2) kohdan mukaan lapsen sukunimeksi voitaisiin valita myös vanhempien
sukunimistä muodostettu sukunimiyhdistelmä. Sukuseurojen Keskusliitto ei kannata tätä
ehdotuksen kohtaa. Katsomme tällaisen valinnanvapauden aiheuttavan sukunimijärjestelmän
ylläpidon kannalta epäjärjestystä ja sekaannuksen vaaraa, mikäli lapsen nimeksi voitaisiin vapaasti
valita erilaisia vanhempien sukunimistä valittuja yhdistelmiä.

Ehdotuksen 7 §:ssä on 1) kohdassa esitetty mahdollisuutta antaa lapselle vanhemman
sukunimiyhdistelmä sellaisenaan. Tätä kohtaa kannatamme.

Ehdotuksen 7 §:n 2) kohdassa on esitetty mahdollisuutta antaa vanhemman sukunimiyhdistelmän
yksi sukunimi sellaisenaan tai yhdistettynä toisen vanhemman sukunimeen tai toisen vanhemman
sukunimiyhdistelmän toiseen sukunimeen. Sukuseurojen Keskusliitto ei kannata tämän kohdan
mahdollistamaa valinnanvapauden huomattavaa laajentamista nykyisestä sukunimikäytännöstä, silla
katsomme tällaisen valinnanvapauden aiheuttavan sukunimijärjestelmän ylläpidon kannalta
epäjärjestystä ja sekaannuksen vaaraa.
Ehdotuksen 33 §:ssä on esitetty perusteet, joilla voidaan vaatia sukunimen menetetyksi julistamista.
Ehdotuksesta on poistettu nykylainsäädännön mukainen tilanne, jonka mukaan sukunimen
menettämistä koskeva kanne on mahdollinen myös tilanteessa, jossa lapsen isyys on kumottu ja
mies vaatii tuomioistuimessa lapsen sukunimen menettämistä isyyden kumoamisen seurauksena.

Sukuseurojen Keskusliitto katsoo, että tämä säännös tulee säilyttää edelleen lainsäädännössämme.
Isyyden kumoamiskanteen hyväksyminen tarkoittaa, että lapsen isyys on aikaisemmin perustunut
virheelliseen tilanteeseen, joka saatetaan lainmukaiselle tolalle isyyskanteen hyväksymisellä. Näissä
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tilanteessa isällä tulee olla mahdollisuus myös vaatia virheelliseen isyyteen perustuneen sukunimen
poistamista lapselta, jolle isän sukunimi ei kuulu.
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Mahdolliset kommenttinne:
Ehdotuksen 33 §:ssä on esitetty perusteet, joilla voidaan vaatia sukunimen menetetyksi julistamista.
Ehdotuksesta on poistettu nykylainsäädännön mukainen tilanne, jonka mukaan sukunimen
menettämistä koskeva kanne on mahdollinen myös tilanteessa, jossa lapsen isyys on kumottu ja
mies vaatii tuomioistuimessa lapsen sukunimen menettämistä isyyden kumoamisen seurauksena.

Sukuseurojen Keskusliitto katsoo, että tämä säännös tulee säilyttää edelleen lainsäädännössämme.
Isyyden kumoamiskanteen hyväksyminen tarkoittaa, että lapsen isyys on aikaisemmin perustunut
virheelliseen tilanteeseen, joka saatetaan lainmukaiselle tolalle isyyskanteen hyväk-symisellä. Näissä
tilanteessa isällä tulee olla mahdollisuus myös vaatia virheelliseen isyyteen perustuneen sukunimen
poistamista lapselta, jolle isän sukunimi ei kuulu.

1 luku. Etunimi
Etunimien enimmäismäärää ehdotetaan nostettavaksi kolmesta neljään.
Kannatan ehdotusta
Mahdolliset lisäkommenttinne:
Lakiehdotuksen 1 §:ssä on esitetty muutosta etunimien määrään ja ehdotuksen mukaan etunimiä
saisi olla nykyisen kolmen sijasta neljä. Keskusliitto kannattaa perusteluissa esitetyistä syis-tä
etunimien maksimäärän kasvattamista neljään.
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Etunimien sukupuolisidonnaisuus ehdotetaan säilytettäväksi. Sukupuolisidonnaisuus olisi jatkossakin
harkinnanvarainen edellytys, josta voidaan poiketa erityisestä syystä.
Kannatan ehdotusta
Mahdolliset lisäkommenttinne:
Ehdotuksen 2 §:ssä on esitetty harkinnanvaraisena edellytyksenä etunimen hyväksymiselle muu
ohella, että etunimen täytyy olla samalla sukupuolelle vakiintunut nimi. Kannatamme erityisesti tätä
esityksen kohtaa samoin kuin pykälässä esitettyjä muitakin perusteita harkinnanvaraisille
edellytyksille.
Lausuntonne 1 luvusta muilta osin:
-

2 luku. Sukunimi
Sukunimiyhdistelmien käyttöönotto ehdotetaan sallittavaksi. Sukunimiyhdistelmät olisivat mahdollisia
aikuisille esimerkiksi vihittäessä (10 ja 13 §), mutta tietyissä tilanteissa myös lapsille (6 ja 7 §). Ehdotuksen
mukaan sukunimiyhdistelmät olisivat sallittuja myös tilanteissa, joihin ei liity perhesuhteiden muutosta.
Vastustan ehdotusta
Mahdolliset lisäkommenttinne:
Ehdotuksen 4 §:ssä on säilytetty jo 1920-luvulta peräisin oleva vaatimus siitä, että jokaisella tulee
olla sukunimi. Kannatamme tämän vaatimuksen säilyttämistä lainsäädännössämme.
Ehdotuksen 6 §:n 2) kohdan mukaan lapsen sukunimeksi voitaisiin valita myös vanhempien
sukunimistä muodostettu sukunimiyhdistelmä. Sukuseurojen Keskusliitto ei kannata tätä
ehdotuksen kohtaa. Katsomme tällaisen valinnanvapauden aiheuttavan sukunimijärjestelmän
ylläpidon kannalta epäjärjestystä ja sekaannuksen vaaraa, mikäli lapsen nimeksi voitaisiin vapaasti
valita erilaisia vanhempien sukunimistä valittuja yhdistelmiä.
Ehdotuksen 6 §:n mukaan lapsen sukunimeksi voitaisiin 3 momentissa mainituissa tilanteissa valita
1) kohdan mukaan jommankumman vanhemman sukunimi. Kannatamme tätä ehdotuksen kohtaa.
Ehdotuksen 7 §:ssä on 1) kohdassa esitetty mahdollisuutta antaa lapselle vanhemman
sukunimiyhdistelmä sellaisenaan. Tätä kohtaa kannatamme.

Ehdotuksen 7 §:n 2) kohdassa on esitetty mahdollisuutta antaa vanhemman sukunimiyhdistelmän
yksi sukunimi sellaisenaan tai yhdistettynä toisen vanhemman sukunimeen tai toisen vanhemman
sukunimiyhdistelmän toiseen sukunimeen. Sukuseurojen Keskusliitto ei kannata tämän kohdan
mahdollistamaa valinnanvapauden huomattavaa laajentamista nykyisestä sukunimikäytännöstä, silla
katsomme tällaisen valinnanvapauden aiheuttavan sukunimijärjestelmän ylläpidon kannalta
epäjärjestystä ja sekaannuksen vaaraa.

Käytössä olevien sukunimien suoja ehdotetaan säilytettäväksi entisellään
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Mahdolliset lisäkommenttinne:
Lausuntonne 2 luvusta muilta osin:
-

3 luku. Nimiviranomaiset ja menettelysäännökset
Lausuntonne 3 luvusta:
-

4 luku. Kansainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluvat säännökset
Lausuntonne 4 luvusta:
-

5 luku. Erinäiset säännökset
Lausuntonne 5 luvusta:
-

6 luku. Voimaantulo ja siirtymäsäännökset
Lausuntonne 6 luvusta:
-

Liitelait
Työryhmän ehdotukseen sisältyy ehdotus muuttaa rekisteröidystä parisuhteesta annettua lakia muun
muassa siten, että laista poistetaan rajoitus, jonka perusteella rekisteröidyn parisuhteen osapuoliin ei
sovelleta nimilain puolison sukunimeä koskeviä säännöksiä. Uusia parisuhteita ei ole enää voinut
rekisteröidä 1 päivästä maaliskuuta 2017 lähtien, joten muutos soveltuisi vain rekisteröidyn parisuhteen
kuluessa tai parisuhteen purkautumisen jälkeen tehtyihin nimenmuutoksiin.
Mahdolliset lisäkommenttinne:
-

Yksityiskohtaisia huomioita
Pykäläkohtaiset tekniset huomiot:
-
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