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OM 24/41/2015

Nimilain uudistamistyöryhmän mietintö
Johdanto
Nimilain uudistamistyöryhmän mietinnössä ehdotetaan säädettäväksi uusi etu- ja
sukunimilaki. Laki korvaisi voimassaolevan nimilain (694/1985). Lisäksi ehdotetaan
muutettavaksi rekisteröidystä parisuhteesta annettua lakia (950/2001).

Tausta
Työryhmän toimeksianto perustui pääministeri Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeisiin,
joihin on kirjattu sääntelyn sujuvoittaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen. Hankkeen
tavoitteena on myös osaltaan edistää julkisten palveluiden digitalisointia. Oikeusministeriö
teetti keväällä 2016 arviomuistion nimilain uudistamistarpeen selvittämiseksi (OMSO
11/2016).

Tavoitteet
Tavoitteena on nimilain uudistaminen vastaamaan yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia.
Samalla pyritään päällekkäisten viranomaistoimintojen karsimiseen sekä nimihakemusten
keskimääräisten käsittelyaikojen lyhentämiseen.

Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu fi:ssä julkaistuun
lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet ->
Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään perjantaina 16.6.2017.
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Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat:
lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, puh. 02951 50314, sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@om.fi (2.6.2017 saakka)
ylitarkastaja Joanna Grandell, puh. 02951 50220, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@om.fi

Linkit
http://oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1493358857930.html - Työryhmän
mietintö
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Johdanto
Lausuntopyyntö on jaettu ehdotetun lain lukujen mukaisesti alaotsikoihin.
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi pyydämme jäsentämään lausuntonne
vastaavalla tavalla.
Jokaisen luvun alla on kuvattu lyhyesti sen sisältö ja varattu tila mahdollisille kommenteille.
Joihinkin lukuihin liittyy erityisiä kysymyksiä ja huomioita, joihin pyydämme yksilöidympiä
kommentteja.

Yleisiä huomioita
Esitysluonnoksen tavoitteena on nimilain uudistaminen vastaamaan yhteiskunnassa
tapahtuneita muutoksia, karsia päällekkäisiä viranomaistoimintoja sekä lyhentää
nimihakemusten keskimääräisiä käsittelyaikoja. Miten tavoitteet on mielestänne saavutettu?

Lausuntonne:

Ministeriöitä pyydetään erityisesti tarkastamaan, aiheuttaako ehdotus välitöntä tarvetta
muuttaa oman hallinnonalan lainsäädäntöä.
Ministeriöitä, valtion virastoja sekä evankelis-luterilaista ja ortodoksista kirkkoa pyydetään
erityisesti kommentoimaan ehdotukseen sisältyvää vaikutusarviointia ja esittämään siitä
tarkentavia huomiota, mieluiten euromääräisinä.

Mahdolliset kommenttinne:

1 luku. Etunimi
Etunimivelvoite, etunimen ehdottomat ja harkinnanvaraiset edellytykset sekä
poikkeusperusteet

Etunimien enimmäismäärää ehdotetaan nostettavaksi kolmesta neljään.
o Kannatan ehdotusta
o Vastustan ehdotusta
o En ota kantaa

Mahdolliset lisäkommenttinne:
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Etunimien sukupuolisidonnaisuus ehdotetaan säilytettäväksi. Sukupuolisidonnaisuus olisi
jatkossakin harkinnanvarainen edellytys, josta voidaan poiketa erityisestä syystä.
o Kannatan ehdotusta
o Vastustan ehdotusta
o En ota kantaa

Mahdolliset lisäkommenttinne:

Lausuntonne 1 luvusta muilta osin:

2 luku. Sukunimi
Sukunimivelvoite, sukunimen määräytyminen lapselle, sukunimivaihtoehdot vihittäessä,
sukunimen muuttaminen ja uudissukunimet

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.
o Kannatan sukunimiyhdistelmien sallimista ehdotetussa muodossa
o Kannatan vain puolisoiden sukunimistä muodostettuja sukunimiyhdistelmiä
o Kannatan vain vanhempien sukunimistä muodostettuja sukunimiyhdistelmiä
o Kannatan vain puolisoiden sukunimistä ja vanhempien sukunimistä muodostettuja
sukunimiyhdistelmiä
o Vastustan ehdotusta
o En ota kantaa

Mahdolliset lisäkommenttinne:

Käytössä olevien sukunimien suoja ehdotetaan säilytettäväksi entisellään
o Kannatan ehdotusta, sukunimisuoja tulee säilyttää kaikilla yhdenvertaisesti
o Vastustan ehdotusta, sukunimisuojasta tulisi luopua kaikkein yleisimpien sukunimien
osalta (kirjaathan lisäkommentit-osioon ehdotetut arviointiperusteet)
o Vastustan ehdotusta, sukunimisuojasta tulisi luopua kaikissa tilanteissa
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o En ota kantaa

Mahdolliset lisäkommenttinne:

Lausuntonne 2 luvusta muilta osin:

3 luku. Nimiviranomaiset ja menettelysäännökset
Nimiviranomaiset, etu- ja sukunimen ilmoittaminen, etu- tai sukunimen muuttaminen,
nimilautakunnan lausunto, muutoksenhaku

Lausuntonne 3 luvusta:

4 luku. Kansainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluvat säännökset
Sovellettavaa lakia, viranomaisten toimivaltaa ja nimen tai nimipäätöksen tunnustamista
koskevat säännökset rajat ylittävissä nimiasioissa

Lausuntonne 4 luvusta:

5 luku. Erinäiset säännökset
Puhevaltaa ja alaikäisen itsemääräämisoikeutta koskevat 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.
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o Kannatan ehdotusta
o Vastustan ehdotusta
o En ota kantaa

Mahdolliset lisäkommenttinne:

Yksityiskohtaisia huomioita
Pykäläkohtaiset tekniset huomiot:

Voit jättää liitteitä lausunnon yhteyteen. Sallittuja tiedostoformaatteja ovat: pdf, doc, docx,
xls, xlsx, ppt, pptx, csv, txt, rtf, zip, jpg, jpeg, png, gif and tif. Liitetiedostojen koko tulee olla
pienempi kuin 50 Mb.

Leinonen Antti
Oikeusministeriö

Heikkilä Aleksi
Oikeusministeriö
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