
20.12.2018

KUOPION HIIPPAKUNTA



Etu- ja sukunimilakikoulutus
Kuopion hiippakunta

2018

22.11. Kuopio: Mika Pulkkinen ja Riikka Ryökäs

26.11. Joensuu: Minna Paavola ja Riikka Ryökäs

27.11. Kajaani: Riitta Kaasinen ja Riikka Ryökäs
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Etu- ja sukunimilain voimaantulo

• 1.1.2019 alkaen voimaan etu- ja sukunimilaki.

• Valtioneuvoston asetus etu- ja sukunimestä (838/2018) 
voimaan 1.1.2019.

• Tavoitteena muun muassa: 
• Ajantasaistaa etu- ja sukunimeä koskeva lainsäädäntö vastaamaan 

yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia (väestön 
kansainvälistyminen, muutokset perhesuhteissa, yksilöllisyys)

• Turvata perinteisen kotimaisen nimikulttuurin säilyminen

• Vakiintuneen soveltamiskäytännön tuominen lain tasolle

• Mahdollistaa sähköinen käsittely
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Soveltaminen kirkossa

• Lapsen nimien rekisteröinti
• Uutta lakia sovelletaan 1.1.2019 alkaen kastettaviin lapsiin.

• Puolisoiden sukunimien rekisteröinti avioliiton solmimisen 
yhteydessä
• Esteiden tutkintaa pyydetty 1.1.2019 ja sen jälkeen
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ETUNIMI

Etu- ja sukunimilaki 

1 § Etunimivelvoite ja etunimen ehdottomat edellytykset

2 § Etunimen harkinnanvaraiset edellytykset

3 § Poikkeusperusteet

21 § Nimiviranomaiset

22 § Etunimen ilmoittaminen
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Etunimivelvoite, 1 §

• Jokaisella tulee olla etunimi.

• Etunimiä saa olla enintään neljä.

• Nimi tulee antaa kolmen kuukauden kuluessa. 

• Yhteen kirjoitettu (esimerkiksi Annamari) tai yhdysmerkillä 
yhdistetty kahdesta etunimestä muodostettu kaksoisnimi 
(esimerkiksi Anna-Mari) katsotaan yhdeksi nimeksi

• Etunimen sukupuolisidonnaisuus säilyy
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Etunimen ehdottomat edellytykset, 1 §

Etunimen ehdottomat edellytykset
• Etunimeksi voidaan hyväksyä vain nimi tai etunimistä muodostettu 

kokonaisuus, joka ei ole:

1) omiaan aiheuttamaan pahennusta;

• palvelee yleistä etua, objektiivinen arviointi, viranomainen arvioi

• esim: kirosana, merkityssisällöltään lietsoo vihaan tai viittaa sukupuoliseen 
kanssakäymiseen tai rikolliseen toimintaan, kyseenalaisiin henkilökohtaisiin 
ominaisuuksiin taikka uskonnolliseen tai elämänkatsomukselliseen 
vakaumukseen sen kielteisessä merkityksessä
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Etunimen ehdottomat edellytykset, 1 §

• Etunimeksi voidaan hyväksyä vain nimi tai etunimistä muodostettu 
kokonaisuus, joka ei ole:

2) omiaan aiheuttamaan haittaa;

• hakijan subjektiivinen näkökulma, nimestä aiheutuvan haitan 
arvioi lähtökohtaisesti hakija tai huoltaja

• haittakynnys tulee arvioida alaikäisen kohdalla matalammaksi 
kuin täysi-ikäisen kohdalla, lapsen etu

• Markku on etunimi, mutta Arkku ei ole hyväksytty etunimi.

20.12.2018



Etunimen ehdottomat edellytykset, 1 §

• Etunimeksi voidaan hyväksyä vain nimi tai etunimistä 
muodostettu kokonaisuus, joka ei ole:

3) etunimeksi ilmeisen soveltumaton.
• esim. numero, merkityksetön yksittäinen kirjain tai kirjainyhdistelmä, nimi 

joka viittaa arvonimeen, ammattiin, julkiseen instituutioon tai virastoon.

• 007 

• L, 3s, Mr, Ms 

• @, #, metoo

• Kuningas, Presidentti, Messias

• Kirkko, YK, Hallinto-oikeus, Valvira
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Etunimen ehdottomat edellytykset 

• Esimerkkejä nimilain aikana ehdottomilla esteillä hylätyistä 
etunimistä: Lucifer, Alcapone, Sweethoneybeebambi, 
Ammu, Tuoni, Haades, Moolok, Leeni (poikavauvalle)

• Etunimen muodostamaa, pahennusta aiheuttavaa nimikokonaisuutta
viranomainen voi arvioida 1 §:n perusteella

• Nimi tai yleisistä nimistä muodostettu kokonaisuus voidaan hylätä, 
jos se katsotaan esim. haittaa aiheuttavana lapsen edun vastaiseksi 

• Etu- ja sukunimen kokonaisuuteen ei kuitenkaan voida puuttua: 
esim. Anna Pusu tai Sini Tiainen.
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Etunimen kirjoitusasu

• Etunimi voi sisältää ison kirjaimen vain nimen alussa ja 
kaksoisnimessä yhdysmerkin jälkeen

• Nimessä on oltava vähintään kaksi kirjainta, joista vähintään 
toisen on oltava vokaali. 

• Etunimen on oltava nykyisten oikeinkirjoitussääntöjen mukainen 
ja äännerakenteeltaan lausuttavissa: esimerkiksi ei OlliPekka. 

• Ero etunimen 1 §:n perusteella arvioitavan 
soveltumattomuusedellytyksen ja 2 §:n perusteella arvioitavan 
kirjoitusasua koskevan edellytyksen välillä jää viime kädessä 
soveltamiskäytännössä arvioitavaksi.
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Etunimen harkinnanvaraiset edellytykset, 2 §

Etunimen harkinnanvaraiset edellytykset

• Etunimeksi voidaan hyväksyä vain nimi, joka:

1) muodoltaan, sisällöltään ja kirjoitusasultaan vastaa vakiintunutta 
etunimikäytäntöä;

• ei edellytetä kotimaista nimikäytäntöä, vertailukohtana muut vtj:ään merkityt 
nimet, etunimityyppisyys, oikeinkirjoitussäännöt

• merkityssisällöltään ei ole etunimityyppinen: 

• useat esineitä tarkoittavat sanat; pöytä, polkupyörä eivät ole etunimityyppisiä.

• ei vastaa kirjoitusasultaan vakiintunutta etunimikäytäntöä:

• nimi sisältää muita välimerkkejä kuin yhdysmerkin tai 

• siinä käytetään muita kuin latinalaisia kirjaimia ja niihin liitettäviä lisämerkkejä. 
Lisämerkkien käyttöä arvioidaan kielikohtaisesti.
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Etunimen harkinnanvaraiset edellytykset, 2 §

• Etunimeksi voidaan hyväksyä vain nimi, joka:

2) on vakiintunut samalle sukupuolelle;

• nimi voi olla vakiintunut naisen nimi, miehen nimi tai se voi olla 
vakiintunut sekä naisen että miehen nimenä eli sukupuolineutraali 

• arvioidaan vtj:stä ilmenevien tietojen perusteella. Osoituksena 
nimen vakiintuneisuudesta molemmille sukupuolille on se, että 
nimeä on annettu säännönmukaisesti molemmille sukupuolille.
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Etunimen harkinnanvaraiset edellytykset, 2 §

• Etunimeksi voidaan hyväksyä vain nimi, joka:

3) ei ole ilmeisen sukunimityyppinen.

• lievennys voimassa olevaan nimilakiin (nyt: etunimeksi ei voida 
hyväksyä sukunimeä)

• ilmeisen sukunimityyppisiä: Aaltonen, Pekkanen, Mattila, Karhula, 
Koivisto, Snellman (mm. -nen- ja -man-päätteiset, 
talonnimityyppiset)

• paikannimien mallin mukaan muodostetut yhdyssanat kuten 
Sinisalo, Korvenperä ja Joensuu ovat sukunimityyppisiä nimiä

• nimilain aikana hylättyjä: Huumo, Topelius, 
Älli, Tuhka, Hukka, Rontti, Haapa, Aikia, Kettu
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Ensimmäinen etunimi, 2 §

Alaikäisen lapsen ensimmäiseksi etunimeksi ei voida kuin erityisestä 
syystä hyväksyä nimeä, 

• joka on nimensaajan elossa olevalla sisaruksella tai 
puolisisaruksella ensimmäisenä nimenä, 

• eikä poika- tai tytär-loppuista tai vastaavalla tavalla muodostettua 
nimeä.
• Koskee myös tyttö-loppuista

• Oman äidinkielen mukainen tytär- ja poika-loppuinen nimi vastaavalla 
tavalla 

• Esim. Metsänpoika? Arviointia: aiheuttaako pahennusta, haittaa, 
soveltumaton, vakiintunut etunimi, sukupuoli, ei sukunimityyppinen 
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Poikkeusperusteet, 3 §

Etunimi, joka ei täytä harkinnanvaraisia edellytyksiä (2 §) voidaan 
hyväksyä:

1) jos nimi on väestötietojärjestelmän tietojen mukaan jo käytössä 
nimensaajan kanssa samaa sukupuolta olevalla viidellä 
elossa olevalla henkilöllä; 
• Yhdenvertaisuuden näkökulma. Jos alle 5, niin tapauskohtainen 

harkinta.

• Lapsen kohdalla poikkeusperuste! Lapsen etu huomioitava!
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Esimerkki 

Etunimien sukupuolisidonnaisuus ja alaikäinen lapsi

• Lapsen huoltajat ovat ilmoittaneet seurakunnalle vastasyntyneen 
tytön etunimeksi nimen Eemil.

• vtj:n mukaan Eemil on 21 728 pojan tai miehen nimenä. 

• Lisäksi se on viiden täysi-ikäisen elossa olevan naisen etunimenä.

=> Jos vanhemmat informoinnin jälkeen edelleen haluavat antaa 
tyttölapselleen nimen Eemil, asia siirretään maistraatille. 
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Poikkeusperusteet, 3 §

Etunimi, joka ei täytä harkinnanvaraisia edellytyksiä (2 §) voidaan hyväksyä:

2) jos henkilöllä kansalaisuutensa, perhesuhteidensa tai muun niihin rinnastettavan 
seikan perusteella on yhteys vieraaseen valtioon ja esitetty etunimi vastaa 
kyseisessä valtiossa vakiintunutta etunimikäytäntöä;

3) uskonnollisen tavan vuoksi;
• Nimi kuuluu nimensaajan tai hänen huoltajansa uskonnon tapoihin. 

Uskonnonvapauden edistäminen. 

4) jos siihen harkitaan olevan muu erityinen syy.

• Ilmaisu ”muu erityinen syy” lakitekstissä tarkoittaa, että päätökseen 
kirjoitetaan perusteluteksti, joka ilmaisee perustelun objektiivisesti 
arvioiden ymmärrettävällä tavalla. Sinänsä ratkaisun oikeellisuudesta 
toinen voi olla eri mieltä.  
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Ilmoitusvelvollisuus lapsen etunimestä, 22 §

• Huoltajan on ilmoitettava lapsen etunimi maistraatille 
kolmen kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. 

• Ilmoituksen voi tehdä myös sille evankelis-luterilaisen tai 
ortodoksisen kirkon seurakunnalle, jonka jäsen lapsi on.

• Ilmoituksen vastaanottajan on selvitettävä ilmoitetun 
etunimen lainmukaisuus. 
• Jos nimen lainmukaisuudesta ei ole epäilystä, seurakunnan tulee 

tallentaa ilmoitettu etunimi väestötietojärjestelmään nykyiseen 
tapaan.
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Etunimi – siirtäminen maistraattiin

Seurakunnan on viipymättä siirrettävä asia maistraatin 
ratkaistavaksi,

1. jos on syytä epäillä nimen lainmukaisuutta, 

2. nimi ei ole ennestään käytössä (uniikkinimi) tai 

3. nimeä ei voida hyväksyä. (22 §)

Siirtokynnys on matala!
• Seurakunta tai pappi ei ole nimiviranomainen, joka voi tehdä 

valituskelpoisen päätöksen nimiasiassa.

• Kun asia siirretään maistraatille, maistraatti hoitaa myös nimen 
tallentamisen vtj:ään!

20.12.2018



Asian siirtäminen maistraattiin

• Seurakunnalla on siirtovelvollisuus maistraatille, jos epäily nimen 
lainmukaisuudesta ja lapsen edusta.

• Maistraatin ei tarvitse pyytää ilmoitukseen perustuvassa asiassa 
lausuntoa, ellei se itse katso, että on kyseessä erityinen syy.

• Vaikka lain 3 §:n 1 kohdassa tarkoitettu 5 nimenkantajan sääntö 
täyttyisikin, ei nimeä voida hyväksyä, jos nimi katsotaan lapsen edun 
vastaiseksi, eli lapselle haittaa aiheuttavaksi. 

• Voiko olla käsillä erityinen syy? Voiko vastasyntyneellä olla ”sukupuoli-
identiteettiin liittyvä erityinen syy”? Esimerkiksi intersukupuolisuus, 
jossa sukupuoli merkitty tytölle, mutta halutaan antaa miehille 
vakiintunut nimi.

• Vastasyntyneellä ei vielä voi olla omaa mielipidettä asiasta.
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Siirtomenettely

Kirkkohallituksen ohje siirtomenettelystä on luettavissa kirkkoverkossa osoitteessa:
http://rovasti.evl.fi/kirkonintra.nsf/0/03115134E0149B2FC2257A7E00406D72/$FILE/J%E4s
enyys_ohje_012019.pdf
• Seurakunnan on siirrettävä nimiasia etu- ja sukunimilaissa tarkoitetuissa tapauksissa 

kokonaisuudessaan maistraatin ratkaistavaksi. 
• Ennen siirtomenettelyä seurakunnan tulee huolehtia, että lomake on asianmukaisesti 

täytetty. 
• Siirto tapahtuu turvasähköpostina, johon liitetään skannattu kopio Lapsen tietojen 

ilmoittaminen -lomakkeesta (L-lomake). 
• Seurakunta säilyttää kopion kastetietojen myöhempää arkistointia ja tallentamista varten. 
• Seurakunta lähettää alkuperäisen L-lomakkeen postissa maistraattiin, joka arkistoi asiakirjan. 
• Seurakunnan tulee ilmoittaa siirrosta huoltajille. 
• Asia käsitellään maistraatissa kiireellisenä, jonka jälkeen maistraatti ilmoittaa seurakunnalle ja 

huoltajille nimiasian ratkaisusta. 
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SUKUNIMI

• Jokaisella tulee olla sukunimi (4.1 §)

• Sukunimiyhdistelmät (5 §)

• Sukunimen määräytyminen syntymän perusteella (6 §) ja 
sukunimen ilmoittaminen  (23 §)

• Sukunimen ilmoittaminen vihittäessä (9-13 §) ja menettely (24 §)
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Sukunimi, 4 §

• Jokaisella tulee olla sukunimi (4.1 §)

• Henkilö, jolla ei ole sukunimeä, on velvollinen ottamaan 
sukunimen
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Sukunimiyhdistelmä, 5§

• Kahdesta eri sukunimestä, joiden käyttämiseen henkilöllä on 
tässä laissa säädetty oikeus, voidaan muodostaa 
sukunimiyhdistelmä. 

• Sukunimiä ei voi yhdistää kahta enempää. 
• Lisää henkilöiden valinnanvapautta omasta ja lapsensa 

sukunimestä sekä mahdollistaa nimiyhteyden muodostamisen 
kahden eri suvun tai sukuhaaran välillä.

• Kahta samaa sukunimeä ei voi yhdistää sukunimiyhdistelmäksi 
(lapselle ei Virtanen-Virtanen, vaikka hänen vanhempansa ovat 
nimiltään Virtanen ja Virtanen-Heikkinen). 
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Sukunimiyhdistelmä, 5 §

• Sukunimet yhdistetään yhdysmerkillä tai kirjoitetaan erilleen.

• Sukunimien järjestys ja yhdysmerkin käyttö on valittava 
yhdistelmää muodostettaessa.
• Kahta sukunimeä ei voi kirjoittaa yhteen yhdeksi merkkijonoksi 

ilman yhdysmerkkiä esimerkiksi muotoon Virtanenlindberg. 

• Yhtenä nimenä tarkasteltavat sukunimet kuten Ylä-Mattila tai Ala-
Heikkilä, on edelleen kirjoitettava yhdysmerkin kanssa. 
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Lapsen sukunimen määräytyminen, 6 §

• Lapsen sukunimen määräytymisen ajankohta muuttuu lapsen 
syntymähetkestä siihen hetkeen, kun vanhemmat ilmoittavat 
lapsensa sukunimen 

• →ratkaisevaa lapsen sukunimen määräytymisen kannalta on 
ilmoituksen tekohetki 
• Kirkkohallituksen ”Kirkon jäsenyys” -ohje: L-lomakkeella lapsen 

huoltajat ilmoittavat lapsen nimitiedot ja äidinkielitiedon. Huoltajat 
allekirjoittavat lomakkeen. Seurakunta, jonka jäseneksi lapsi kastetaan, 
rekisteröi tiedot Kirjuriin.

• Ilmoitus tehtävä 3 kuukauden kuluessa
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Lapsen sukunimen määräytyminen, 6 §

1. Jos vanhemmilla yhteinen sukunimi tai sukunimiyhdistelmä 
→ lapsi saa tämän sukunimen

2. Jos vanhemmilla ei yhteistä nimeä, mutta on täyssisarus (yhteishuoltajuus) 
→ lapsi saa saman nimen

3. Jos vain yksi vanhempi → lapsi saa tämän sukunimen tai sukunimiyhdistelmän

4. Jos kohdat 1-3 ei sovellu → voidaan valita 
• jommankumman vanhemman sukunimi, sukunimiyhdistelmän yksi nimi tai 

sukunimiyhdistelmä sellaisenaan tai vanhempien sukunimistä muodostettu 
sukunimiyhdistelmä (diassa 29 ja 30 tarkemmin)

5. Kv-liitännäiset tapaukset: voidaan valita lapselle vanhemman tai 
isovanhemman nimestä tai näistä muodostettu sukunimi
• Edellyttää lähtömaan tilanteen tuntemista, merkitys myös sillä katsotaanko nimi 

sukunimeksi vai sukunimiyhdistelmäksi
• Siirretään aina maistraatille
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Lapsen sukunimen määräytyminen, 6 §

• Jos lapsen toisen vanhemman vanhemmuutta ei vahvistettu 
vielä nimeä ilmoitettaessa, menetellään 3 kohdan mukaan
• Jos vain yksi vanhempi → lapsi saa tämän sukunimen tai 

sukunimiyhdistelmän

• Vanhemmuuden tultua vahvistetuksi, lapsen sukunimi 
voidaan hakemuksella muuttaa, maksuttomuus 28 §
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Vanhemman sukunimiyhdistelmän antaminen 
lapselle, 7 §

Jos vanhemmalla on sukunimiyhdistelmä, lapselle voidaan 6 §:n 4 
momentissa tarkoitetussa tilanteessa antaa:

1) vanhemman sukunimiyhdistelmä sellaisenaan;

2) vanhemman sukunimiyhdistelmän yksi sukunimi sellaisenaan 
taikka yhdistettynä toisen vanhemman sukunimeen tai toisen 
vanhemman sukunimiyhdistelmän yhteen sukunimeen.

• Säännöstä sovelletaan vain silloin, jos vanhemmilla ei ole 
yhteistä sukunimiyhdistelmää tai yhteisessä huollossa olevaa 
alaikäistä yhteistä lasta. 
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Lapsen sukunimi: esimerkki

Vanhemmat Järvinen ja Linden, ensimmäinen yhteinen lapsi

• Vanhemmilla ei ole yhteistä sukunimeä tai 
sukunimiyhdistelmää

20.12.2018

1. vanhempi 2. vanhempi Lapsi

Järvinen Linden 1. Järvinen

2. Linden

3. Järvinen-Linden

4. Linden-Järvinen

(5. Järvinen Linden) 

(6. Linden Järvinen)



Lapsen sukunimi: esimerkki

Tulkinnan muuttuminen:

• Lapsen vanhemmat Lahtinen ja Johansson-Lahtinen

• Eri sukunimet 

• Koska vanhemmilla ei olisi yhteistä sukunimeä tai 
sukunimiyhdistelmää, lapselle voitaisiin valita sukunimi 
Johansson, Lahtinen, Johansson-Lahtinen, Lahtinen-Johansson, 
Johansson Lahtinen tai Lahtinen Johansson
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Lapsen sukunimi: esimerkki

• Vanhemmat Järvinen-Salo ja Linden-Koivu, ensimmäinen yhteinen lapsi
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1. vanhempi 2. vanhempi Lapsi

Järvinen-Salo Linden-Koivu Järvinen-Salo

Linden-Koivu

Yksi nimi vanhempien

nimiyhdistelmistä

Järvinen

Linden

Salo

Koivu

Uusi nimiyhdistelmä 

vanhemman sukunimiyhdistelmän 

yhdestä sukunimestä yhdistettynä 

toisen vanhemman 

sukunimiyhdistelmän yhteen 

sukunimeen.

Järvinen-Linden tai Järvinen Linden

Järvinen-Koivu tai Järvinen Koivu

Salo-Linden tai Salo Linden

Salo-Koivu tai Salo Koivu

Linden-Järvinen tai Linden Järvinen

Linden-Salo tai Linden Salo

Koivu-Järvinen tai Koivu Järvinen

Koivu-Salo tai Koivu Salo



Lapsen sukunimen ilmoittaminen, 23 §

• Huoltajien ilmoitettava lapsen sukunimi kolmen kuukauden 
kuluessa syntymästä 

• Ilmoituksen voi tehdä myös evankelis-luterilaisen tai 
ortodoksisen kirkon seurakunnalle, 
• jonka on selvitettävä ilmoitetun sukunimen lainmukaisuus (23 §)

 Seurakunnan selvitettävä sukunimen 
lainmukaisuus.
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Lapsen sukunimen ilmoittaminen, 23 §

Siirtovelvollisuus viipymättä maistraatille,

• jos on epäilys ilmoitetun sukunimen tai sukunimiyhdistelmän  
lainmukaisuudesta. 

• jos ilmoitettua sukunimeä tai sukunimiyhdistelmää ei voi hyväksyä. 

• jos kyseessä 6 §:n 5 mom. tarkoittava kansainvälinen tilanne ja 
nimeä perustellaan toisella nimikulttuurilla. 
• Tilanteet, joissa lapselle on ilmoitettu vieraan nimikulttuurin mukaan 

määräytyvä sukunimi.

• Siirtämisessä matala kynnys. 
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Sukunimi vihkimisen yhteydessä (9 – 13 §)

Sukunimivaihtoehdot vihittäessä:

1. Pääsääntö: molemmat säilyttävät omat sukunimensä, ellei 
muuta sovita (9 §)

2. Yhteinen sukunimi tai sukunimiyhdistelmä (10 §)

3. Puolison sukunimen tai sukunimiyhdistelmän yhden 
sukunimen ottaminen (§ 11)
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Puolisot säilyttävät oman nimensä, 9 §

Pääsääntö: Kumpikin puoliso säilyttää vihittäessä oman 
sukunimensä tai sukunimiyhdistelmänsä, elleivät puolisot muuta 
sovi. 
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1. puoliso 2. Puoliso

Ennen avioitumista Lindgren Mattila

Avioitumisen jälkeen Lindgren Mattila



Yhteinen sukunimi tai sukunimiyhdistelmä, 10 §

• Sukunimi identtinen nimi molemmille. 
• Sukunimi, joka jommallakummalla heistä on pyydettäessä avioliiton esteiden 

tutkintaa tai viimeksi oli naimattomana ollessaan tai 

• Yksi sukunimi jommankumman puolison sukunimiyhdistelmästä 

• Sukunimiyhdistelmä nimistä, jotka puolisoilla on pyydettäessä avioliiton 
esteiden tutkintaa tai viimeksi oli naimattomana ollessaan tai toisen puolison 
sukunimiyhdistelmä sellaisenaan.

• Nimet samassa järjestyksessä ja yhdysmerkin käyttö yhteneväinen

• Rajoitteena se, että avioliitosta saatua sukunimeä ei voi siirtää (13 §)

• Sukunimiä ei voi yhdistää kahta enempää.

• Sukunimiyhdistelmät ovat periytyviä. 
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Yhteinen sukunimi tai sukunimiyhdistelmä

• Avioliittoon aikovat ilmoittavat avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä, että he aikovat 
ottaa avioituessaan yhteisen sukunimen tai yhteisen sukunimiyhdistelmän.
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Yhteinen sukunimi tai sukunimiyhdistelmä

• Yhteinen sukunimi tai sukunimiyhdistelmä, kun toisella on jo 
sukunimiyhdistelmä

20.12.2018

1. puoliso 2. puoliso

Sukunimi esteiden tutkintaa 

pyydettäessä

Koivu Salo-Mattila

Yhteinen sukunimi 

avioitumisen jälkeen

Koivu

Salo 

Mattila

Koivu

Salo

Mattila

Puolison sukunimiyhdistelmä Salo-Mattila Salo-Mattila

Uusi yhteinen 

sukunimiyhdistelmä

Koivu-Salo / Koivu Salo

Koivu-Mattila / Koivu Mattila

Salo-Koivu / Salo Koivu

Mattila-Koivu / Mattila Koivu

Koivu-Salo / Koivu Salo

Koivu-Mattila / Koivu Mattila

Salo-Koivu / Salo Koivu

Mattila-Koivu / Mattila Koivu



Vain hakemuksesta

Heikki Järvinen-Virtanen ja Maija Kota-Lampi ovat menossa 
naimisiin. 

• He haluaisivat vihkimisen yhteydessä lyhentää nimiään, mutta 
tilanne ei voi vihkimisen jälkeen olla se, että Heikki on Virtanen ja 
Maija Lampi 
 Edellyttää hakemusta. 

• Maijan nimi Kota-Lampi on sukunimi, ei sukunimiyhdistelmä.

• Pariskunta haluaisi yhteiseksi sukunimiyhdistelmäkseen Kota-
Virtanen. 
=> Tämä ei ole mahdollista, koska sukunimiyhdistelmää ei voi muodostaa 
sukunimen osasta.
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Puolison sukunimi tai –yhdistelmä, 11 §

Puolison sukunimen tai sukunimiyhdistelmän ottaminen (11 ja 12 §)

• Jos ei säilytä omaansa tai oteta yhteistä sukunimeä, voi 
• muodostaa sukunimiyhdistelmän 

• omasta sukunimestään tai oman sukunimiyhdistelmänsä yhdestä sukunimestä ja 
• puolisonsa sukunimestä tai puolison sukunimiyhdistelmän yhdestä sukunimestä. 

• ottaa sukunimekseen myös puolisonsa sukunimiyhdistelmän yhden sukunimen.

• Edellyttää puolison suostumusta.

• Oikeusministeriön tiedote ”Etu- ja sukunimeä koskeva sääntely uudistuu 
vuoden vaihteessa” (annettu 12.12.2018 11.56): 
• Puolisoiden yhtäläinen oikeus muodostaa sukunimiyhdistelmä toistensa 

sukunimistä kunnioittaa puolisoiden tahtoa muodostaa nimiyhteys toisiinsa ilman, 
että kumpikaan joutuu luopumaan omasta nimi-identiteetistään tai nimiyhteydestä 
mahdolliseen lapseen.
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Puolison sukunimi tai -yhdistelmä

• Puolison suostumus, jos sukunimi tai sukunimiyhdistelmä ei ole yhteinen

20.12.2018

1. puoliso 2. Puoliso

Ennen avioitumista Koivu Salo

Avioitumisen jälkeen, 

yhdysmerkillä

Koivu-Salo

Salo-Koivu

Salo

Salo

Avioitumisen jälkeen, 

ilman yhdysmerkkiä

Koivu Salo

Salo Koivu

Salo

Salo

Avioitumisen jälkeen, 

yhdysmerkillä

Koivu

Koivu

Koivu-Salo

Salo-Koivu

Avioitumisen jälkeen, 

ilman yhdysmerkkiä

Koivu

Koivu

Koivu Salo

Salo Koivu



Puolison sukunimi tai -yhdistelmä

• Kumpikin puolisoista voi ottaa sukunimiyhdistelmän ja laittaa sukunimet haluamaansa 
järjestykseen väliviivalla tai erikseen kirjoitettuna
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1. puoliso 2. Puoliso

Ennen avioitumista Koivu Salo

Avioitumisen jälkeen, 

yhdysmerkillä

Koivu-Salo

Salo-Koivu

Salo-Koivu

Koivu-Salo

Avioitumisen jälkeen, 

ilman yhdysmerkkiä

Koivu Salo

Salo Koivu

Salo Koivu

Koivu Salo

Avioitumisen jälkeen muita 

erilaisia mahdollisuuksia

Koivu-Salo

Salo-Koivu

Koivu Salo

Salo Koivu

Salo Koivu

Koivu Salo

Koivu-Salo

Salo-Koivu

Nimet samassa 

järjestyksessä, mutta 

eritavoin kirjoitettuna

Koivu-Salo

Salo-Koivu

Koivu Salo

Salo Koivu

Koivu Salo

Salo Koivu

Koivu-Salo

Salo-Koivu



Puolison sukunimi tai –yhdistelmä, 12 §

• Puolisolle siirtyvän sukunimen tulee säilyä toisella puolisolla 
avioliittoa solmittaessa tai hänen tulee ottaa kyseinen 
sukunimi käyttöönsä avioliittoa solmittaessa.

• Ei ole mahdollista ottaa avioitumisen yhteydessä käyttöön 
sukunimeä, joka henkilöllä on ollut naimattomana ollessaan, 
jollei tämä sukunimi siirry avioliittoa solmittaessa myös 
puolisolle.
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Ei mahdollista

Päivi Jalo ja Martti Suokas ovat menossa naimisiin. 

• Päivi haluaisi olla jatkossa Suokas ja Martti Jalo. 

• Tilanne ei voi kuitenkaan vihkimisen jälkeen olla tämä, koska 
säännökset edellyttävät, että puolison ottama sukunimi säilyy 
myös itsellä. 

• Tähän tilanteeseen ei lähtökohtaisesti päästä edes 
hakemuksella. 
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Esimerkkejä sukunimestä vihittäessä

• Jaana Mikkola ja Pertti Savola ovat menossa naimisiin. 

• Jaana Mikkola on ollut viimeksi naimattomana ollessaan 
Kujala. 

• Pariskunta voi ottaa Kujalan käyttöön vihkimisen yhteydessä, 
jos nimi Kujala on molemmilla vihkimisen jälkeen 
sukunimenä tai sukunimiyhdistelmän yhtenä nimenä 
 Jos Jaana haluaa olla jatkossa Jaana Kujala ja Pertti jatkaa Savolana, ei 

tämä muutos ole vihkimisen yhteydessä mahdollinen, vaan edellyttää 
hakemusta. 

 Pari ohjataan nimiasiassa maistraattiin.
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Aiemman puolison sukunimi, 13 §

• Aiemmalta puolisolta saatua sukunimeä ei voi siirtää uudelle 
puolisolle sukunimeksi tai sukunimiyhdistelmän yhdeksi 
sukunimeksi. 

• Myöskään aiemmalta puolisolta saatua sukunimiyhdistelmää ei voi 
siirtää uudelle puolisolle.

• Säännös ei estä sitä, että puoliso itse säilyttää sukunimiyhdistelmän 
yhtenä sukunimenä aiemman avioliiton kautta saamansa nimen. 

• Säännös ei myöskään estä edellisen avioliiton aikana puolisoiden yhdessä 
käyttöönottamansa uudissukunimen siirtämistä uudelle puolisolle.
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Aiemman puolison sukunimi

• Aiemmalta puolisolta olevaa nimeä ei voi ottaa parin yhteiseksi 
sukunimeksi tai siirtää puolisolle. 

• Koivu ja Salo-Saari avioituvat

• Saari sukunimi tulee entiseltä puolisolta.

• Yhteinen sukunimi voi olla Koivu tai Salo.

• Yhteinen sukunimiyhdistelmä muodostetaan nimistä Koivu 
ja Salo.
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Esteidentutkinta – sukunimi 

• Valitut sukunimet ilmoitetaan esteiden tutkintaa pyydettäessä.

• Esteiden tutkinnassa varmistetaan nimien lainmukaisuus. 

• Huom. Uudissukunimen ottaminen vihittäessä ei ole edelleenkään 
mahdollista ilmoitusmenettelynä. Asia vaatii hakemuksen.
• Tervanen ja Laaksonen => ei voi ottaa sukunimeä Tervalaakso

• Jos on syytä epäillä ilmoitetun nimen lainmukaisuutta tai 
ilmoitettua nimeä ei voi hyväksyä, asia on siirrettävä maistraatin 
ratkaistavaksi.

• Vielä vihkitilanteessa puolisot voivat ilmoittaa säilyttävänsä omat 
sukunimensä.
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Ohjeita muualla

• Valtioneuvoston asetus etu- ja sukunimestä (838/2018)

• Kirkkohallituksen yleiskirje nro 16/2018: Uusi etu- ja sukunimilaki voimaan 
1.1.2019:
• http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/EEE12A99B8AD61D6C225821D002BEE31/$FI

LE/2018-16%20Uusi%20etu-%20ja%20sukunimilaki%20voimaan%201.1.2019.pdf

• Kirkkohallituksen antama Virastonhoidon ohje: ”Kirkon jäsenyys” 
kirkkoverkossa:
• http://rovasti.evl.fi/kirkonintra.nsf/0/03115134E0149B2FC2257A7E00406D72/$F

ILE/J%E4senyys_ohje_012019.pdf

• Oikeusministeriö tiedote: Etu- ja sukunimeä koskeva sääntely uudistuu vuoden 
vaihteessa (annettu 12.12.2018 11.56)
• https://www.maistraatti.fi/fi/Ajankohtaista/Etu--ja-sukunimea-koskeva-saantely-

uudistuu-vuoden-vaihteessa/
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