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Nimilain uudistamistyöryhmän mietintö
Yleisiä huomioita
Lausuntonne:
Naisjärjestöjen Keskusliitto kannattaa nimilain uudistamista ja ajanmukaistamista vastaamaan
yhteiskunnassa, väestössä ja perherakenteissa tapahtuneita muutoksia.
Mahdolliset kommenttinne:
-

1 luku. Etunimi
Etunimien enimmäismäärää ehdotetaan nostettavaksi kolmesta neljään.
En ota kantaa
Mahdolliset lisäkommenttinne:
Etunimien sukupuolisidonnaisuus ehdotetaan säilytettäväksi. Sukupuolisidonnaisuus olisi jatkossakin
harkinnanvarainen edellytys, josta voidaan poiketa erityisestä syystä.
En ota kantaa
Mahdolliset lisäkommenttinne:
Nimilain uudistamistyöryhmän mietinnössä todetaan, että nimilainsäädännön uudistaminen on
tarpeen, koska lain säätämisen jälkeen väestörakenteessa ja väestön yksilöintiä koskevissa
arvostuksissa on tapahtunut monia muutoksia, jotka vaikuttavat lain soveltamiseen. Nämä
muutokset sisältävät muun muassa yleisen pyrkimyksen yksilöllisempään nimenantoon sekä
henkilötunnuksen käytön korostumiseen yksilöintivälineenä etu- ja sukunimeen verrattuna.
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Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää tärkeänä, että uudella lainsäädännöllä ei tarpeettomasti
sukupuoliteta uudisnimiä tai sellaisia nimiä, jotka ovat jo aiemmin vakiintuneet eri sukupuolten
käyttöön. Myös yhdenvertaisuusvaltuutettu on huomauttanut, että sukupuolivähemmistöjen
kannalta on keskeistä, että osa nimistöstä on sellaista, että nimi voi olla kenellä tahansa
oikeudellisesta sukupuolesta riippumatta.

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.
Kannatan sukunimiyhdistelmien sallimista ehdotetussa muodossa
Mahdolliset lisäkommenttinne:
Naisjärjestöjen Keskusliitto puoltaa sukunimiyhdistelmien sallimista ehdotetussa muodossa.

Kuten oikeusministeriön työryhmän esityksen vaikutusarvioinnissa todetaan, puolisoiden yhtäläinen
oikeus muodostaa sukunimiyhdistelmä edistää sukupuolten tasa-arvoa ja mahdollistaa puolisoiden
keskinäisen nimiyhteyden ilman että kumpikaan puolisoista joutuu luopumaan omasta sukunimiidentiteetistään. Mahdollisuus muodostaa lapsen sukunimi vanhempien sukunimistä puolestaan
korostaa lapsen yhteyttä vanhempiin.

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

3 luku. Nimiviranomaiset ja menettelysäännökset
Lausuntonne 3 luvusta:
-

4 luku. Kansainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluvat säännökset
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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.
Kannatan ehdotusta
Mahdolliset lisäkommenttinne:
Naisjärjestöjen Keskusliitto kannattaa nimilain uudistamistyöryhmän ehdotusta, jonka mukaan
rekisteröidystä parisuhteesta annettua lakia muutetaan muun muassa siten, että poistetaan rajoitus,
jonka perusteella rekisteröidyn parisuhteen osapuoliin ei sovelleta nimilain puolison sukunimeä
koskevia säännöksiä.

Yksityiskohtaisia huomioita
Pykäläkohtaiset tekniset huomiot:
-

Heinilä Terhi
Naisjärjestöjen Keskusliitto
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