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Asia: OM 24/41/2015

Nimilain uudistamistyöryhmän mietintö
Yleisiä huomioita
Lausuntonne:
Suomen ortodoksinen kirkko puoltaa nimilakiin ehdotettuja muutoksia kannatettavina, sillä ne
nopeuttavat ja selkeyttävät kirkon ja muiden viranomaisten välistä toimintaa ja siten hyödyttävät
myös yksittäistä Suomen ortodoksisen kirkon jäsentä.

Sellaisessa tapauksessa, että muutokset olisi vietävä järjestelmätasolle, aiheutuu Ortodoksiselle
kirkolle huomattavat kustannukset jäsentietojärjestelmään tarvittavien muutosten osalta. Muutoin
ehdotuksesta etu- ja sukunimilaiksi aiheutuu tämän hetkisen arvion mukaan kirkolle vain koulutusja tiedotuskustannuksia.

Suomen ortodoksinen kirkko pitää nyt lausunnolla ollutta ehdotusta etu- ja sukunimilaiksi hyvänä
etenkin siltä osin, että nimen oikeellisuuden selvittämiseen varattu aika pitenee ja se määritellään
täsmällisesti. Myös se on kannatettavaa, että lapsen nimen oikeellisuuden tarkastaminen siirtyy
selkeästi lapsen vanhempien ja maistraattien väliseksi asiaksi tulevan sähköisen
ilmoittamisjärjestelmän avulla ja prosessi nopeutuu. Kirkon toimittaman kastetoimituksen osalta
lapsen nimen ilmoittamiseen varatun ajan piteneminen kahdesta kolmeen kuukauteen helpottaa
seurakuntaan kuuluvan vanhemman ja seurakunnan tilannetta sellaisissa tapauksissa, joissa lapsi
liitetään isän uskontokuntaan, mutta neuvolassa tehty isyyden tunnustaminen siirtyy hitaasti
väestötietojärjestelmään.

Suomen ortodoksisen kirkon keskusrekisteri osaltaan huolehtii, että sen jäsentietojärjestelmän
kautta väestötietojärjestelmään toimitettavat nimitiedot on tarkastettu ja että tiedot ovat kulloinkin
voimassa olevan nimilain mukaisia ennen kuin ne siirretään väestötietojärjestelmään.

Lausuntopalvelu.fi

1/3

Mahdolliset kommenttinne:

Toivomme, että Suomen ortodoksinen kirkko huomioidaan muutosten kouluttamista järjestettäessä.

1 luku. Etunimi
Etunimien enimmäismäärää ehdotetaan nostettavaksi kolmesta neljään.
En ota kantaa
Mahdolliset lisäkommenttinne:
Kirkkomme perinteen mukaisesti etunimiä on yksi mutta lakimuutoksella ei ole tähän vaikutusta.
Etunimien sukupuolisidonnaisuus ehdotetaan säilytettäväksi. Sukupuolisidonnaisuus olisi jatkossakin
harkinnanvarainen edellytys, josta voidaan poiketa erityisestä syystä.
Kannatan ehdotusta
Mahdolliset lisäkommenttinne:
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.
En ota kantaa
Mahdolliset lisäkommenttinne:
Käytössä olevien sukunimien suoja ehdotetaan säilytettäväksi entisellään
Kannatan ehdotusta, sukunimisuoja tulee säilyttää kaikilla yhdenvertaisesti
Mahdolliset lisäkommenttinne:
Lausuntonne 2 luvusta muilta osin:
-

3 luku. Nimiviranomaiset ja menettelysäännökset
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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.
En ota kantaa
Mahdolliset lisäkommenttinne:
-

Yksityiskohtaisia huomioita
Pykäläkohtaiset tekniset huomiot:
-

Koriala Sirpa
Suomen ortodoksinen kirkko - Palvelukeskuksen johtaja
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