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Nimilain uudistamistyöryhmän mietintö
Yleisiä huomioita
Lausuntonne:
Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön mielestä ehdotuksessa on otettu huomioon maistraattien
esittämät muutostarpeet ja selkeytetty työnjakoa eri viranomaisten välillä. Sekä kotimaiset että
kansainvälistymisen myötä lisääntyneet uudet nimenmuutostarpeet on otettu ehdotuksessa hyvin
huomioon.

Pykäläkohtaisia kommentteja maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksiköllä ei ole. Niiltä osin viitataan
maistraattien esittämiin kommentteihin.
Mahdolliset kommenttinne:
Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön tekemät arviot keväällä 2017 on toimitettu jo
valmisteluvaiheessa ja ne sisältyvät ehdotukseen. Kustannusten mahdollisia muutoksia on myös
tarkasteltu ehdotuksen julkaisemisen jälkeen ja kommentit on toimitettu Valtiovarainministeriölle.
Vaikuttavuusarviot eivät ole muuttuneet siitä, miten ne on ehdotuksessa kuvattu. Tietojärjestelmien
kehittäminen ja digitalisaation lisääminen ja tehostaminen on koko ajan mukana toiminnan
kehittämisessä. Niiden kautta voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä lain tuomien tehtävien
sujuvaan hoitamiseen.

1 luku. Etunimi
Etunimien enimmäismäärää ehdotetaan nostettavaksi kolmesta neljään.
Mahdolliset lisäkommenttinne:
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Etunimien sukupuolisidonnaisuus ehdotetaan säilytettäväksi. Sukupuolisidonnaisuus olisi jatkossakin
harkinnanvarainen edellytys, josta voidaan poiketa erityisestä syystä.
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.
Mahdolliset lisäkommenttinne:
Käytössä olevien sukunimien suoja ehdotetaan säilytettäväksi entisellään
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:
-

5 luku. Erinäiset säännökset
Lausuntonne 5 luvusta:
-
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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:
-

Yksityiskohtaisia huomioita
Pykäläkohtaiset tekniset huomiot:
-
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