Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi
Tässä esitteessä kerrotaan, millä tavalla sukunimi voi muuttua avioliiton solmimisen
yhteydessä. Esitteessä kerrotaan myös lapsen sukunimestä ja sen muuttamisesta.
Ohjeistus on tarkoitettu sekä avioliittoon aikoville, kun he pyytävät avioliiton esteiden
tutkintaa, että lapsen vanhemmille.
Esitettä jakavat maistraatit sekä evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen
kirkkokunnan seurakunnat. Esite on julkaistu myös maistraattien verkkosivulla
osoitteessa https://www.maistraatti.fi. Tarkempia tietoja nimenmuutoksista
perittävistä maksuista saa maistraateista. Sukunimestä säädetään etu- ja sukunimilaissa
(946/2017), johon voi tutustua osoitteessa https://www.finlex.fi
Puolisoiden sukunimi avioliittoa solmittaessa
Milloin puolisoiden on ilmoitettava sukunimivalinnastaan?
Avioliittoon aikovien on ilmoitettava sukunimivalinnastaan avioliiton esteiden tutkijalle samalla,
kun he pyytävät tutkintaa. Avioliiton esteiden tutkintaa pyydetään sitä varten laaditulla
lomakkeella, jossa on myös kohta sukunimivalintaa varten. Lomake löytyy maistraattien
verkkosivuilta osoitteesta maistraatti.fi. Kumpikin puoliso säilyttää oman sukunimensä
avioliittoon vihkimisen yhteydessä, jos avioliittoon aikovat eivät ilmoita sukunimivalinnastaan
avioliiton esteiden tutkijalle.
Huomattava on, että puolisot eivät voi muuttaa sukunimivalintaansa avioliiton esteiden
tutkinnan jälkeen. Jos puolisot tutkinnan jälkeen alkavat katua sukunimivalintaansa, he voivat
ilmoittaa siitä vihkijälle. Tällöin he kuitenkin kumpikin säilyttävät omat sukunimensä avioliittoon
vihkimisen yhteydessä.
Aiemmalta puolisolta saatua sukunimeä ei voi siirtää uudelle puolisolle
Aiemmalta puolisolta saatua sukunimeä ei voi siirtää uudelle puolisolle sukunimeksi tai
sukunimiyhdistelmän yhdeksi sukunimeksi. Myöskään aiemmalta puolisolta saatua
sukunimiyhdistelmää ei voi siirtää uudelle puolisolle
Lain sallimat vaihtoehdot
Puolisoilla on avioliittoon mennessään valittavana neljä vaihtoehtoa:
1.
2.

3.

4.

Kumpikin puoliso säilyttää sen sukunimen, joka hänellä on avioliittoon mennessään.
Puolisot voivat sopia, että he ottavat yhteisen sukunimen tai yhteisen sukunimiyhdistelmän.
Jotta sukunimiyhdistelmä voidaan katsoa yhteiseksi, sukunimien on oltava samassa
järjestyksessä molemmilla puolisoilla ja yhdysmerkin käytön on oltava yhteneväinen. Ks.
myös jäljempänä kohta ”Yhteisen sukunimen tai sukunimiyhdistelmän vaikutus lapsen
sukunimeen”.
Puolisot voivat sopia, että toinen heistä muodostaa sukunimiyhdistelmän, joka ei ole
yhteinen, omasta sukunimestään tai oman sukunimiyhdistelmän yhdestä sukunimestä ja
puolisonsa sukunimestä tai puolison sukunimiyhdistelmän yhdestä sukunimestä. Kummallakin
puolisolla on itsenäinen oikeus muodostaa sukunimiyhdistelmä. Se ei ole sidoksissa siihen,
muodostavatko molemmat puolisot sukunimiyhdistelmän tai missä järjestyksessä puolison
sukunimiyhdistelmän nimet esiintyvät. Toiselle puolisolle siirrettävän sukunimen tulee
kuitenkin säilyä myös sillä puolisolla, jolta nimi siirtyy. Yhdysmerkin käyttö on
henkilökohtainen valinta.
Puolisot voivat sopia, että toinen heistä ottaa sukunimekseen puolisonsa
sukunimiyhdistelmän yhden sukunimen.

Mikä on sukunimiyhdistelmä?
Kahdesta eri sukunimestä, joiden käyttämiseen henkilöllä on oikeus, voidaan muodostaa
sukunimiyhdistelmä. Sukunimiä ei voi yhdistää kahta enempää. Sukunimet yhdistetään
yhdysmerkillä tai kirjoitetaan erilleen. Sukunimien järjestys ja yhdysmerkin käyttö on valittava
yhdistelmää muodostettaessa

Mikä nimi voidaan valita yhteiseksi sukunimeksi tai osaksi yhteistä sukunimiyhdistelmää?
Yhteiseksi sukunimeksi tai osaksi yhteistä sukunimiyhdistelmää voidaan ottaa sukunimi, joka on
toisella puolisolla pyydettäessä avioliiton esteiden tutkintaa tai joka jommallakummalla heistä
on viimeksi ollut naimattomana ollessaan. Sen sijaan yhteiseksi sukunimeksi tai osaksi yhteistä
sukunimiyhdistelmää ei voi ottaa sukunimeä, jonka puoliso on saanut aikaisemman avioliiton
perusteella.
Sukunimiyhdistelmässä voi olla enintään kaksi sukunimeä.
Yhteisen sukunimen tai yhteisen sukunimiyhdistelmän vaikutus lapsen sukunimeen
Jos puolisot ovat ottaneet yhteisen sukunimen tai yhteisen sukunimiyhdistelmän, heille syntyvät
lapset saavat aina saman sukunimen tai sukunimiyhdistelmän kuin vanhemmilla on.
Jos avioliittoon aikovat eivät ota yhteistä sukunimeä tai yhteistä sukunimiyhdistelmää
Jos avioliittoon aikovat eivät ota yhteistä sukunimeä tai sukunimiyhdistelmää, avioliitoon aikova
voi puolisonsa suostumuksella muodostaa sukunimiyhdistelmän omasta sukunimestään tai oman
sukunimiyhdistelmänsä yhdestä sukunimestä ja puolisonsa sukunimestä tai puolison
sukunimiyhdistelmän yhdestä sukunimestä. Avioliittoon aikova voi puolisonsa suostumuksella
ottaa sukunimekseen myös puolisonsa sukunimiyhdistelmän yhden sukunimen.
- Oikeus muodostaa sukunimiyhdistelmä on korostetun henkilökohtainen eikä ole sidoksissa
siihen, muodostavatko molemmat puolisot sukunimiyhdistelmän tai missä järjestyksessä
puolison sukunimiyhdistelmän nimet esiintyvät. Toiselle puolisolle siirrettävän nimen tulee
säilyä myös sillä puolisolla, jolta nimi siirtyy.

Esimerkkejä

Esimerkki 1
Puolisot Lindgren ja Mattila ilmoittavat avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä, että he aikovat
ottaa avioituessaan yhteisen sukunimen tai yhteisen sukunimiyhdistelmän. Jotta
sukunimiyhdistelmä katsottaisiin yhteiseksi, sukunimien on oltava samassa järjestyksessä
kummallakin puolisolla ja yhdysmerkin käytön tulee olla yhteneväinen.
Vaihtoehdot ovat seuraavat:
•
•
•
•
•
•

Lindgren
Mattila
Lindgren-Mattila
Lindgren Mattila
Mattila-Lindgren
Mattila Lindgren

Esimerkki 2
Maija Kangas ja Jussi Järvi Luoto pyytävät avioliiton esteiden tutkintaa. Molemmilla on
alkuperäinen sukunimensä. Yhdessä he ovat sopineet, että Maija ottaa sukunimiyhdistelmän,
joka muodostuu hänen omasta sukunimestään ja Jyrkin sukunimiyhdistelmän yhdestä
sukunimestä.
Sukunimiyhdistelmä voi olla
•
•
•
•

Kangas Järvi tai Kangas-Järvi
Järvi Kangas tai Järvi-Kangas
Kangas Luoto tai Kangas-Luoto
Luoto Kangas tai Luoto-Kangas

Esimerkki 3
Maija Kangas Luoto ja Jyrki Järvi pyytävät avioliiton esteiden tutkintaa. Molemmilla on
alkuperäinen sukunimensä. Yhdessä he ovat sopineet, että Maija ottaa avioliiton solmimisen
yhteydessä sukunimiyhdistelmän, joka muodostuu hänen sukunimiyhdistelmänsä yhdestä
sukunimestä ja Jyrkin sukunimestä.
Sukunimiyhdistelmä voi olla
•
•
•
•

Kangas Järvi tai Kangas-Järvi
Järvi Kangas tai Järvi-Kangas
Luoto Järvi tai Luoto-Järvi
Järvi Luoto tai Järvi-Luoto.

Esimerkki 4
Maija Mäki Kangas ja Jyrki Järvi Luoto pyytävät avioliiton esteiden tutkintaa. Maijan
sukunimiyhdistelmässä sukunimi Kangas on saatu hänen aiemmalta aviopuolisoltaan. Yhdessä
Maija ja Jyrki ovat sopineet, että Jyrki ottaa avioliiton solmimisen yhteydessä
sukunimiyhdistelmän, joka muodostuu hänen sukunimiyhdistelmänsä yhdestä sukunimestä ja
Maijan sukunimiyhdistelmän yhdestä sukunimestä.
Sukunimiyhdistelmä voi olla
•
•
•
•

Järvi Mäki tai Järvi-Mäki
Mäki Järvi tai Mäki-Järvi
Luoto Mäki tai Luoto-Mäki
Mäki Luoto tai Mäki-Luoto.

Sukunimi Kangas ei voi siirtyä Jyrkille, koska se on saatu Maijan aiemmalta aviopuolisolta.
Esimerkki 5
Maija Mäki Kangas ja Jyrki Järvi Luoto pyytävät avioliiton esteiden tutkintaa. Molemmilla on
alkuperäinen sukunimiyhdistelmänsä. Yhdessä Maija ja Jyrki ovat sopineet, että Jyrki ottaa
avioliiton solmimisen yhteydessä sukunimiyhdistelmän, joka muodostuu hänen
sukunimiyhdistelmänsä yhdestä sukunimestä ja Maijan sukunimiyhdistelmän yhdestä
sukunimestä.
Sukunimiyhdistelmä voi olla
•
•
•
•
•
•
•
•

Järvi Mäki tai Järvi-Mäki
Mäki Järvi tai Mäki-Järvi
Luoto Mäki tai Luoto-Mäki
Mäki Luoto tai Mäki-Luoto
Järvi Kangas tai Järvi-Kangas
Kangas Järvi tai Kangas-Järvi
Luoto Kangas tai Luoto-Kangas
Kangas Luoto tai Kangas-Luoto.

Myös Maijalla on rajoitettu mahdollisuus muodostaa oma, erilainen sukunimiyhdistelmä Jyrkin
suostumuksella Jyrkin yhdestä sukunimestä ja yhdestä omasta sukunimestään siten, että
puolisolta siirtyvä nimi kuitenkin säilyy tälläkin puolisolla (ts. samat sukunimet, mutta eri
järjestyksessä). Jos Jyrki valitsee nimen Järvi Mäki ja Maija haluaa eri sukunimiyhdistelmän,
Maija voi olla Mäki Kangas, Mäki Järvi tai Mäki-Järvi.
Miten nimi muutetaan?

Muita nimenmuutoksia kuin sukunimen muuttamista avioliiton solmimisen yhteydessä haetaan
maistraatille tehtävällä hakemuksella. Hakemuslomake sekä tietoja hakemuksista perittävistä
maksuista löytyy maistraattien verkkosivulta osoitteesta https://www.maistraatti.fi

Lapsen sukunimi
Lapsen sukunimi, kun vanhemmilla on yhteinen sukunimi tai sukunimiyhdistelmä

Jos lapsen nimeä ilmoitettaessa vanhemmilla on yhteinen sukunimi tai sukunimiyhdistelmä, lapsi
saa aina vanhempiensa yhteisen sukunimen tai sukunimiyhdistelmän.
Jotta vanhempien sukunimiyhdistelmä katsottaisiin yhteiseksi, sukunimien on oltava samassa
järjestyksessä kummallakin puolisolla ja yhdysmerkin käytön tulee olla yhteneväinen.
Lapsen sukunimen valinta, kun vanhemmilla on eri sukunimi

Jos keskenään avioliitossa olevilla vanhemmilla lapsen nimeä ilmoitettaessa ei ole yhteistä
sukunimeä, vanhemmilla on oikeus valita, kumman vanhemman sukunimen lapsi saa. Lapselle
voidaan valita myös vanhempiensa sukunimistä koostuva sukunimiyhdistelmä.
Jos lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella ja isyys on vahvistettu, lapsen vanhemmat voivat valita
kumman vanhemman sukunimen lapsi saa (ks. jäljempänä: "Lapsi saa hänet synnyttäneen
vanhemman sukunimen" ja "Lapsen sukunimen muuttaminen toisen vanhemman sukunimeksi").
Lapselle voidaan valita myös vanhempiensa sukunimistä koostuva sukunimiyhdistelmä.
Lapsen sukunimeksi tai osaksi lapsen sukunimiyhdistelmää voidaan valita sukunimi, joka
vanhemmalla on sillä hetkellä, kun lapsen nimet ilmoitetaan väestötietojärjestelmään.
Valintaoikeuden rajoitus, kun vanhemmilla on eri sukunimi

Vanhemmat eivät kuitenkaan voi valita lapsen sukunimeä silloin, kun vanhemmilla on yhteisessä
huollossa yhteinen alaikäinen lapsi, vaan myöhemmin syntynyt lapsi saa saman sukunimen tai
sukunimiyhdistelmän kuin hänen sisaruksellaan.
Lapsen sukunimi, kun lapsella on vain yksi vanhempi

Jos lapsella on hänen nimeään ilmoitettaessa yksi vanhempi, lapsi saa tämän sukunimen tai
sukunimiyhdistelmän.
Muut tilanteet

Muissa kuin yllä sanotuissa tilanteissa lapsen sukunimeksi voidaan valita jommankumman
vanhemman sukunimi tai vanhempien sukunimistä muodostettu sukunimiyhdistelmä. Jos
vanhemmalla on sukunimiyhdistelmä, lapselle voidaan näissä tapauksissa antaa:
1) vanhemman sukunimiyhdistelmä sellaisenaan
2) vanhemman sukunimiyhdistelmän yksi sukunimi sellaisenaan taikka yhdistettynä toisen
vanhemman sukunimeen tai toisen vanhemman sukunimiyhdistelmän yhteen sukunimeen.
Lapsen sukunimi, kun vanhemmilla on kansainvälinen liittymä

Etu- ja sukunimilain 6 §:n 5 momentin mukaan lapselle voidaan valita vanhemman tai
isovanhemman nimestä tai näiden molempien nimistä muodostettu sukunimi tai
sukunimiyhdistelmä, jos vanhemmalla on kansalaisuutensa, avioliittonsa tai muun niihin
rinnastettavan seikan perusteella yhteys vieraaseen valtioon ja vanhempien ilmoittama sukunimi
vastaa tässä valtiossa noudatettua nimikäytäntöä.
Milloin ja miten valinta on tehtävä?

Lapsen sukunimi on ilmoitettava kolmen kuukauden kuluessa lapsen syntymästä maistraatille tai
sille evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnalle, jonka jäseneksi
lapsi liitetään.
Lapsen sukunimi silloin, kun vanhemmat eivät tee ilmoitusta

Jos vanhemmat eivät tee ilmoitusta lapsen sukunimestä määräaikaan mennessä, maistraatti
lähettää huoltajalle kehotuksen ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi. Jos ilmoitusvelvollisuutta
ei ole täytetty kohtuullisessa ajassa kehotuksesta, lapsi saa hänet synnyttäneen vanhemman
sukunimen.
Lapsi saa hänet synnyttäneen vanhemman sukunimen

Lapsi saa hänet synnyttäneen vanhemman sukunimen, jos vanhemmuutta ei ole vahvistettu sillä
hetkellä, kun lapsen etunimet ja sukunimi ilmoitetaan väestötietojärjestelmään. Lapsen
sukunimi voidaan vanhemmuuden vahvistamisen jälkeen muuttaa vanhemman sukunimeksi
hakemuksella maksutta.

Kuka päättää lapsen sukunimestä?

Lapsen sukunimestä päättää lapsen huoltaja. Kun vanhemmat ovat yhdessä lapsensa huoltajia,
he päättävät yhdessä lapsen sukunimestä. Jos vanhemmat eivät ole yhdessä lapsen huoltajia, on
lapsen huoltajalla tai huoltajilla oikeus päättää kumman vanhemman sukunimen lapsi saa.
Esimerkkejä

Esimerkki 1
Maija Mäki ja Jussi Mäki, jotka ovat avioliitossa keskenään, saavat lapsen. Lapsen sukunimi on
Mäki.
Esimerkki 2
Virtanen ja Linden saavat ensimmäisen yhteisen lapsen. Heillä ei ole yhteistä sukunimeä tai
sukunimiyhdistelmää, joten he voivat valita lapselle sukunimen tai sukunimiyhdistelmän.
Lapselle voidaan valita sukunimeksi tai sukunimiyhdistelmäksi

•
•
•
•
•
•

Virtanen
Linden
Virtanen-Linden
Linden-Virtanen
(Virtanen Linden)
(Linden Virtanen)

Esimerkki 3
Liisa Laakso ja Niilo Niemi, jotka ovat keskenään avioliitossa, saavat toisen yhteisen lapsen.
Lapsen sukunimi on Niemi, koska vanhempien ensimmäisen yhteisen lapsen sukunimi on Niemi ja
lapsi on heidän yhteisessä huollossaan.
Esimerkki 4
Leena Ranta ja Mikko Lehti elävät avoliitossa ja saavat yhteisen lapsen. Mikko tunnustaa
isyytensä ja maistraatti vahvistaa Mikon isyyden. Lapsi voi saada äidin sukunimen Ranta tai isän
sukunimen Lehti. Tässä tapauksessa lapsi voi saada myös sukunimiyhdistelmän muodossa Ranta
Lehti tai Ranta-Lehti taikka Lehti Ranta tai Lehti-Ranta.
Esimerkki 5
Leena Ranta Lahti ja Mikko Lehti Kangas ovat keskenään avioliitossa ja saavat yhteisen lapsen,
joka on molempien ensimmäinen. Vaihtoehdot lapsen sukunimeksi tai sukunimiyhdistelmäksi
ovat seuraavat:
Ranta Lahti tai Lehti Kangas taikka Ranta, Lahti, Lehti tai Kangas taikka Ranta Lehti tai RantaLehti taikka Ranta Kangas tai Ranta-Kangas taikka Lahti Lehti tai Lahti-Lehti taikka Lahti Kangas
tai Lahti-Kangas taikka Lehti Ranta tai Lehti-Ranta taikka Lehti Lahti tai Lehti-Lahti taikka
Kangas Ranta tai Kangas-Ranta taikka Kangas Lahti tai Kangas-Lahti
Esimerkki 6
Somalialaissyntyisen perheen lapsen sukunimi muodostuu isännimestä Abdullahi ja isoisän
nimestä Yussuf. Vanhemmat voivat toki halutessaan valita myös suomalaisen nimijärjestelmän
mukaisen sukunimen.
Isän sukunimi: Yussuf Isse, etunimi: Abdullahi
Lapsi: Abdullahi Yussuf
Esimerkki 7
Islannissa henkilön sukua osoittavana nimenä toimii vanhemman ensimmäisestä etunimestä
muodostettu poikaa osoittava son-loppuinen tai tytärtä osoittava dóttir-loppuinen nimi. Jos

islantilaisella tai puoliksi islantilaisella perheellä on asuinpaikka Suomessa, lapsen vanhemmat
voivat itse päättää, käyttävätkö he suomalaista periytyvää sukunimijärjestelmää vai islantilaista
vanhemman etunimeen perustuvaa jälkinimijärjestelmää. Jos he haluavat käyttää suomalaista
sukunimijärjestelmää, silloin islantilaisen isän ja äidin nimet, esim. Sveinsson ja Magnúsdóttir,
tulkitaan sellaisinaan sukupolvelta toiselle periytyviksi nimiksi. Vanhemmat voivat valita,
kumman nimen tai kumpaa näistä muodostettua yhdistelmää haluavat käyttää, jos valitsevat
suomalaisen järjestelmän vai antavatko lapsille nimet isän ja äidin etunimien perusteella
islantilaisen järjestelmän mukaan.
Isä: Anton Sveinsson
Äiti: Lára Magnúsdóttir
Poika: 1. Antonsson 2. Láruson
Tytär: 1. Antonsdóttir 2. Lárudóttir
Lapsen sukunimen muuttaminen toisen vanhemman sukunimeksi

Jos lapsi on saanut hänet synnyttäneen vanhemman sukunimen, kun vanhemmilla ei ole ollut
yhteistä sukunimeä lapsen syntyessä eikä vanhemmuutta ollut vahvistettu eikä merkitty
väestötietojärjestelmään, lapsen sukunimi voidaan vanhemmuuden vahvistamisen jälkeen
muuttaa toisen vanhemman sukunimeksi.
Kuka päättää lapsen sukunimen muuttamisesta?

Kun vanhemmat ovat yhdessä lapsensa huoltajia, he päättävät yhdessä lapsen sukunimen
muuttamisesta lapsen vanhemman sukunimeksi. Jos vanhemmat eivät ole yhdessä lapsen
huoltajia, on lapsen huoltajalla tai huoltajilla oikeus päättää lapsen sukunimen muuttamisesta.
Lapsen oma suostumus

Kun lapsi on täyttänyt 12 vuotta, hänen sukunimensä muuttamiseen tarvitaan hänen
suostumuksensa.
Alaikäisen etu- tai sukunimeä ei myöskään voida muuttaa vastoin 12 vuotta nuoremman lapsen
tahtoa, jos hän on niin kehittynyt, että hänen tahtoonsa voidaan kiinnittää huomiota. Tästä
syystä myös 10 vuotta täyttäneen lapsen suostumus edellytetään, ellei lapsen mielipiteen
selvityksestä poikkeamiseen ole erityistä syytä.
Esimerkki
Tarja Vuori saa lapsen ja Kari Koski tunnustaa isyytensä. Kun lapsen nimet ilmoitetaan
väestötietojärjestelmään, maistraatti ei vielä ole hyväksynyt isyyden tunnustamista. Näin ollen
lapsi saa äitinsä sukunimen Vuori. Kun maistraatti on hyväksynyt isyyden tunnustamisen ja isyys
on siten vahvistettu, lapsen sukunimeksi voidaan hakemuksella muuttaa isän sukunimi Koski.
Lapsen sukunimi on tässä tapauksessa mahdollista muuttaa myös sukunimiyhdistelmäksi joko
Vuori Koski tai Vuori-Koski taikka Koski Vuori tai Koski-Vuori.
Lapsen sukunimen muuttaminen vanhempien yhteiseksi sukunimeksi tai sukunimiyhdistelmäksi
Alaikäisen lapsen sukunimi voidaan muuttaa hänen vanhempiensa yhteiseksi sukunimeksi tai
sukunimiyhdistelmäksi.
Kun lapsi on täyttänyt 12 vuotta, hänen sukunimensä muuttamiseen tarvitaan hänen
suostumuksensa.
Alaikäisen etu- tai sukunimeä ei myöskään voida muuttaa vastoin 12 vuotta nuoremman lapsen
tahtoa, jos hän on niin kehittynyt, että hänen tahtoonsa voidaan kiinnittää huomiota. Tästä
syystä myös 10 vuotta täyttäneen lapsen suostumus edellytetään, ellei lapsen mielipiteen
selvityksestä poikkeamiseen ole erityistä syytä.
Lapsen sukunimen muuttaminen hänen vanhempansa ja tämän puolison yhteiseksi sukunimeksi
tai sukunimiyhdistelmäksi

Jos alaikäisen lapsen vanhempi on solminut avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen ja puolisot
ovat ottaneet yhteisen sukunimen tai sukunimiyhdistelmän, puolisot voivat sopia, että lapsi saa
heidän yhteisen sukunimensä tai sukunimiyhdistelmänsä.
Kun lapsi on täyttänyt 12 vuotta, hänen sukunimensä muuttamiseen tarvitaan hänen
suostumuksensa.
Alaikäisen etu- tai sukunimeä ei myöskään voida muuttaa vastoin 12 vuotta nuoremman lapsen
tahtoa, jos hän on niin kehittynyt, että hänen tahtoonsa voidaan kiinnittää huomiota. Tästä
syystä myös 10 vuotta täyttäneen lapsen suostumus edellytetään, ellei lapsen mielipiteen
selvityksestä poikkeamiseen ole erityistä syytä.
Jos lapsella on myös toinen huoltaja, tämän tulee lisäksi antaa suostumus lapsen sukunimen
muuttamiseen.
Miten lapsen sukunimi muutetaan?

Lapsen sukunimi muutetaan tekemällä siitä hakemus maistraatille. Lapsen sukunimen
muuttaminen on yllä sanotuissa tapauksissa maksutonta. Hakemuslomake löytyy maistraattien
verkkosivulta osoitteesta https://www.maistraatti.fi.
Alaikäisen nimen muuttamista koskevat rajoitukset

Alaikäisen nimen muuttamista ei ilman erityistä syytä voida hyväksyä, jos lapsen etu- tai
sukunimeä on muutettu kolme kertaa ennen kuin hän täyttää 12 vuotta.
Lapsen sukunimeä koskevaa muutosta ei ilman erityistä syytä voida hyväksyä, jos muutos johtaisi
siihen, että lapsen nimiyhteys kumpaankin vanhempaan katkeaisi tai siihen että perheen
alaikäisillä täyssisaruksilla olisi eri sukunimet.
Lapsen sukunimi voidaan muuttaa vanhemman sukunimeksi lapsen kuoleman jälkeen vain, jos
vanhemmuus on tunnustamisen perusteella vahvistettu vasta sen jälkeen, kun lapsi on kuollut.

