Moniheli ry.
Lausunto
14.06.2017

Asia: OM 24/41/2015

Nimilain uudistamistyöryhmän mietintö
Yleisiä huomioita
Lausuntonne:
Mahdolliset kommenttinne:
-

1 luku. Etunimi
Etunimien enimmäismäärää ehdotetaan nostettavaksi kolmesta neljään.
Vastustan ehdotusta
Mahdolliset lisäkommenttinne:
Moniheli katsoo, että nykyinen etunimien määrä, kolme (3) kpl, on riittävä, tätä ei ole tarpeen lähteä
muuttamaan.
Etunimien sukupuolisidonnaisuus ehdotetaan säilytettäväksi. Sukupuolisidonnaisuus olisi jatkossakin
harkinnanvarainen edellytys, josta voidaan poiketa erityisestä syystä.
Kannatan ehdotusta
Mahdolliset lisäkommenttinne:
Sukupuolisidonnaisuus tuo selkeyttä nimiasiaan.
Lausuntonne 1 luvusta muilta osin:
-

2 luku. Sukunimi
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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:
Moniheli kannattaa erilaisten sukunimiyhdistelmien sallimista, kuitenkin "hyvän maun" rajoissa.
Lapsen sukunimeksi voitaisiin lisäksi antaa vanhemman tai isovanhemman nimestä muodostettu
sukunimi, jos tämä vastaa vieraan valtion nimikäytäntöä ja vanhemmalla on yhteys kyseiseen
valtioon - pidämme tätä mahdollisuutta hyvänä.
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
Lausuntonne 4 luvusta:
Moniheli toivoo, että nimiasia voitaisiin hoitaa jatkossa mahdollisimman sujuvasti ja pääsääntöisesti
ilmoitusmenettelyllä, jos kyse ei ole erityistapauksista.

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
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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:
-

Salin Riitta
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