
Lausuntopalvelu.fi 1/4

Kirkkohallitus

Lausunto

09.06.2017

Asia:  OM 24/41/2015

Nimilain uudistamistyöryhmän mietintö

Yleisiä huomioita

Lausuntonne:

Kirkkohallitus pitää esityksen tavoitteita kannatettavina ja katsoo, että esityksen tavoitteet ovat 
pääosin saavutettu. 

Mahdolliset kommenttinne:

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ja seurakuntien muodostamat keskusrekisterit 
rekisteröivät nimiä lapsen kasteen tai avioliiton solmimisen yhteydessä Kirkon yhteiseen 
jäsentietojärjestelmään, mistä ne välittyvät automaattisen tiedonsiirron välityksellä 
väestötietojärjestelmään. Nimilain uudistamistyöryhmän mietinnön aiheuttamat kustannukset 
kirkolle kohdistuisivat pääasiassa jäsentietojärjestelmään sekä sähköisiin asiointipalveluihin.  
Kustannuksia aiheutuisi sekä varsinaisista teknisistä muutostöistä että niiden toteuttamisen taustalla 
tehtävistä määrittelytöistä. Kirkkohallitus arvioi, että mietinnössä ehdotettujen muutosten 
taloudelliset vaikutukset evankelis-luterilaisen kirkon toimintaan jäävät kuitenkin kohtuullisiksi. 
Muutosten kokonaiskustannusarvio on 50 000 €.

Arviossa ei ole kuitenkaan huomioitu mahdollisia järjestelmien suorittamia automaattitarkistuksia tai 
–estoja, sillä niiden kustannusarviot on laadittava tarkempien määrittelyjen pohjalta. Selvää 
kuitenkin on, että automaattitarkistusten ja –estojen rakentaminen nostaa tässä arvioituja 
kustannuksia huomattavasti. Arviossa ei ole myöskään huomioitu mietinnössä mainittua, 
suunnitteilla olevaa sähköistä palvelua epäselvien nimiasioiden siirtämiseksi seurakunnista 
maistraatille. Lisäksi muutoksilla saattaa olla välillisiä kustannusvaikutuksia seurakuntien käytössä 
oleviin asiakastietojärjestelmiin kuten hautaustoimen järjestelmiin. 

Esityksen perusteluista käy ilmi, että siinä ehdotetaan kahden uuden sähköisen palvelujärjestelmän 
luomista. Sähköisen palvelujärjestelmän avulla lapsen huoltajat voisivat jatkossa tehdä ilmoituksen 
lapsen nimestä suoraan maistraatille. Vaikka lapsen nimi voidaan jatkossa ilmoittaa myös 
seurakunnalle, voidaan arvioida, että sähköisen menetelmän vakiintuminen alentaisi lasten 
kasteiden määrää. Kirkkohallitus ei pidä tätä hyvänä kehityksenä. Tämä aiheuttanee myös 
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toimintatapojen muutoksia, mistä syystä kirkkohallitus toivoo, että sähköisen hankkeen etenemistä 
tehtäisiin yhteistyössä evankelis-luterilaisen kirkon kanssa.  

1 luku. Etunimi

Etunimien enimmäismäärää ehdotetaan nostettavaksi kolmesta neljään.

Kannatan ehdotusta

Mahdolliset lisäkommenttinne:

Kirkkohallitus pitää esitystä tältä osin perusteltuna. Etunimien lisääminen kolmesta neljään 
aiheuttanee kuitenkin muutostarpeen Kirkon yhteiseen jäsentietojärjestelmään. 

Etunimien sukupuolisidonnaisuus ehdotetaan säilytettäväksi. Sukupuolisidonnaisuus olisi jatkossakin 
harkinnanvarainen edellytys, josta voidaan poiketa erityisestä syystä.

En ota kantaa

Mahdolliset lisäkommenttinne:

-

Lausuntonne 1 luvusta muilta osin:

Kirkkohallitus on kiinnittänyt huomiota ehdotettuun 3 §:ään, jonka mukaan etunimi voidaan 
hyväksyä, jos etunimi on väestötietojärjestelmän tietojen mukaan jo käytössä nimensaajan kanssa 
viidellä samaa sukupuolta olevalla elossa olevalla henkilöllä etunimenä. Kirkkohallitus esittää 
harkittavaksi, riittäisikö hyväksymiselle se, että nimi on väestötietojärjestelmän mukaan jo käytössä 
samaa sukupuolta olevalla henkilöllä. Jos halutaan säilyttää vaatimus jo käytössä olevasta viidestä 
samasta etunimestä, tulisi tältä osin harkita ehdotetun 22 §:n 1 momentin selkeyttämistä.  
Lähtökohtaolettaman tulisi kuitenkin olla, että nimen hyväksyttävyys on tutkittu, kun se on 
hyväksytty ensimmäistä kertaa väestötietojärjestelmään rekisteröitäväksi. 

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 vain puolisoiden sukunimistä ja vanhempien sukunimistä muodostettuja 
sukunimiyhdistelmiä

Mahdolliset lisäkommenttinne:

Seurakuntien keskusrekistereiltä mietinnöstä saadun palautteen perusteella kirkkohallitus toteaa, 
että vaikka positiivisina uudistuksina pidetään sitä, että molemmilla puolisoilla olisi jatkossa 
mahdollisuus käyttää yhdistelmäsukunimeä ja että vanhempien yhteinen sukunimiyhdistelmä 
siirtyisi myös lapselle, sukunimiyhdistelmävaihtoehtojen moninaisuus herättää hämmennystä. 
Käytännössä nimi-ilmoituksen vastaanottajalla saattaa olla vaikeuksia sekä lain tulkinnassa että 
soveltamisessa. 
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Käytössä olevien sukunimien suoja ehdotetaan säilytettäväksi entisellään

Kannatan ehdotusta, sukunimisuoja tulee säilyttää kaikilla yhdenvertaisesti

Mahdolliset lisäkommenttinne:

Kirkkohallitus pitää yhdenvertaisuusnäkökulman ja suomalaisen sukunimihistorian pohjalta 
perusteltuna, että käytössä olevien sukunimien suoja säilyy nykykäytännön mukaisena. 

Lausuntonne 2 luvusta muilta osin:

Kirkkohallitus pitää hyvänä uudistusta, jonka mukaan vanhempien sukunimiyhdistelmä voidaan 
antaa myös lapselle. Tämän voidaan arvioida vahvistavan perheyhteyttä. 

3 luku. Nimiviranomaiset ja menettelysäännökset

Lausuntonne 3 luvusta:

Kirkkohallitus pitää tarkoituksenmukaisena, että maistraattien asemaa nimiviranomaisena 
korostetaan ja että seurakuntien ja maistraattien vastuunjakoa selkeytetään. 

Kirkkohallituksen käsityksen mukaan seurakunnan epäillessä nimi-ilmoituksessa ehdotetun 
etunimen tai sukunimen lainmukaisuutta seurakunta tai keskusrekisteri ei tallenna nimeä 
väestötietojärjestelmään vaan siirtää nimiasian maistraatin tutkittavaksi. Vasta maistraatin 
lainvoimaisen päätöksen myötä tallennusvelvoite siirtynee maistraatille. Tältä osin joko säännöksiä 
tai ainakin niiden perusteluja olisi syytä selkeyttää. 

Kirkkohallitus toteaa, että käytännössä kastettavan lapsen etunimi-ilmoitus sekä vihittävien 
puolisoiden sukunimen ilmoittaminen saatetaan tehdä hyvinkin myöhään vasta kirkollisen 
toimituksen yhteydessä. Tällöin nimen lainmukaisuuden selvittäminen on jäänyt kirkollisen 
toimituksen jälkeen suoritettavaksi. Siten säännöksen siitä, että puolisoiden tuleva sukunimi 
ilmoitetaan jo avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä, voidaan arvioida parantavan ehdotetun 
sukunimen lainmukaisuuden selvittämistä. Sen sijaan kastettavan lapsen etunimi-ilmoitusten 
kohdalla ongelmia saattaa jatkossakin ilmetä. 

4 luku. Kansainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluvat säännökset

Lausuntonne 4 luvusta:

Kirkkohallituksella ei ole huomautettavaa ehdotetusta 4 luvusta.  

5 luku. Erinäiset säännökset

Lausuntonne 5 luvusta:

Kirkkohallitus pitää erittäin tärkeänä, että ehdotetuissa 44 ja 45 §:ssä on otettu huomioon 
alaikäisten itsemääräämisoikeus ja lapsen etu. Tarkoituksenmukaista on, että myös alle 12-vuotiaan 
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lapsen tahtoa kunnioitetaan, jos hän on niin kehittynyt, että hänen tahtoonsa voidaan kiinnittää 
huomiota. 

6 luku. Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Lausuntonne 6 luvusta:

Kirkkohallitus pitää tärkeänä, että kokonaisuudistuksen täytäntöönpanovaiheessa järjestetään 
riittävästi tiedotusta ja koulutusta maistraattien tai väestörekisterikeskuksen toimesta. Kirkkohallitus 
sitoutuu yhteistyöhön koulutuksen järjestämisessä seurakunnille ja keskusrekistereille. 

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:

Kirkkohallituksella ei ole muuta huomautettavaa nimilainsäädännön uudistamista koskevasta 
mietinnöstä. 

Pihlaja Pirjo
Kirkkohallitus


