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Saapunut
Diaarinumero

NIMENMUUTOSHAKEMUS
sukunimen muuttamista

HAKEMUS
KOSKEE

etunimen muuttamista
sukunimen ja etunimen muuttamista

HENKILÖ,
JONKA
NIMEN
MUUTTAMISTA
HAETAAN
(hakija)
JA
HAETTAVA
UUSI
NIMI

1

nykyinen sukunimi

hakijan esittämä uusi sukunimi

nykyiset etunimet

kaikki etunimet hakijan esittämässä muodossa *)

henkilötunnus

2

nykyinen sukunimi

hakijan esittämä uusi sukunimi

nykyiset etunimet

kaikki etunimet hakijan esittämässä muodossa *)

henkilötunnus

3

nykyinen sukunimi

hakijan esittämä uusi sukunimi

nykyiset etunimet

kaikki etunimet hakijan esittämässä muodossa *)

henkilötunnus

4

nykyinen sukunimi

hakijan esittämä uusi sukunimi

nykyiset etunimet

kaikki etunimet hakijan esittämässä muodossa *)

henkilötunnus

5

nykyinen sukunimi

hakijan esittämä uusi sukunimi

nykyiset etunimet

kaikki etunimet hakijan esittämässä muodossa *)

henkilötunnus
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*) täytetään vain, jos haetaan etunimen muuttamista

PERUSTELUT
(tai liite)

(Selvitys, minkä vuoksi nykyinen nimi halutaan muuttaa ja minkä vuoksi uudeksi nimeksi halutaan juuri esitetty nimi.)

(Lisätietoja, esimerkiksi, jos perheenjäsenillä on sama sukunimi ja nimen muuttamista haetaan vain osalle heistä,
selvitettävä, miksi muut perheenjäsenet jäävät nykyisen nimisiksi.)

3(4)
paikka ja aika

ALLEKIRJOITUKSET
(ks. ohje 1)

allekirjoitus

1
nimen selvennys
osoite

2

paikka ja aika

puhelin

allekirjoitus
nimen selvennys
puhelin

osoite

3

paikka ja aika

allekirjoitus
nimen selvennys
puhelin

osoite

4

paikka ja aika

allekirjoitus
nimen selvennys

osoite

5

paikka ja aika

puhelin

allekirjoitus
nimen selvennys

osoite

SUOSTUMUKSET
(ks. ohje 2)

puhelin

Kaksitoista vuotta täyttäneen alaikäisen hakijan / aviopuolison / huoltajien suostumukset

1

paikka ja aika
allekirjoitus
nimen selvennys

2

paikka ja aika
allekirjoitus
nimen selvennys

3

paikka ja aika
allekirjoitus
nimen selvennys

4

paikka ja aika
allekirjoitus
nimen selvennys

OHJEITA
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1. Nimeä muutettaessa hakijana on se henkilö, jonka nimi halutaan muuttaa. Jokaisen
hakijan (tai hänen lakimääräisen tai valtuutetun edustajansa, esimerkiksi alaikäisen
lapsen huoltaja) on allekirjoitettava hakemus. Kenenkään perheenjäsenen sukunimi
ei muutu automaattisesti sen seurauksena, että toisen perheenjäsenen nimi
muutetaan.
Täysivaltainen henkilö tekee hakemuksensa itse. Alaikäisistä 15-17 vuotiailla on
oikeus itse tehdä hakemus. Heidän huoltajiaan kuullaan hakemuksen johdosta. Myös
huoltajalla on oikeus tehdä hakemus alaikäisen puolesta. Alle 15-vuotiaan nimen
muuttamista koskevan hakemuksen/suostumuksen tekee hänen huoltajansa, tai, jos
huoltajia on kaksi tai useampia, huoltajat yhdessä, taikka hänen muu laillinen
edustajansa.

2. Jos alaikäinen on täyttänyt 12 vuotta, hänen sukunimeään ei voida muuttaa ilman
hänen kirjallista suostumustaan.
Huoltajien suostumus voidaan antaa myös tässä kohden, mikäli hakijana on vain
yksi alaikäisen huoltaja.
Mikäli hakemukseen saadaan aviopuolisolta suostumus hakijan nimen
muuttamiseksi hänen aviopuolisonsa sukunimeksi, ei hakemukseen tarvitse pyytää
nimilautakunnan lausuntoa, eikä kuuluttaa Virallisessa lehdessä.
3. Jos hakijalla on kotipaikka Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa, Suomen
viranomainen ei ole toimivaltainen käsittelemään sukunimen muuttamista koskevaa
hakemusta. Sukunimen muuttamista on haettava siinä edellä mainitussa maassa,
jossa hakijalla on kotipaikka.
LIITTEET

Hakemukseen on liitettävä tarpeellinen selvitys. Väestötietojärjestelmässä olevia
tietoja ei tarvitse erikseen todistaa, vaan maistraatti tarkistaa ne viran puolesta.
Esimerkiksi haettaessa esivanhemman sukunimeä uudeksi sukunimeksi,
hakemukseen tulee tarvittaessa liittää virallinen sukuselvitys, joka osoittaa esitetyn
nimen kuuluneen vakiintuneesti hakijan esivanhemmille, ellei tieto ilmene
väestötietojärjestelmästä.

MAKSU

Maksu suoritetaan joko maistraatin lähettämällä laskulla, tai hakemusta jätettäessä
maistraatin kassaan. HUOM! Hakemusta jätettäessä maksua ei voi suorittaa
pääkaupunkiseudun maistraatteihin johtuen hakemuksen siirtymisestä käsiteltäväksi
muuhun maistraattiin (ks. alla oleva kohta Toimivaltainen maistraatti).
Päätös sukunimen tai etunimen muuttamisesta on 101 €.
Mikäli hakemuksesta on nimilain 18 §:n mukaan tiedotettava Virallisessa lehdessä, on
päätöksen hinta 179 €.
Jos samalla kertaa haetaan sekä etunimen muuttamista että sukunimen muuttamista,
peritään etunimen muuttamisen maksuista puolet ja sukunimen muuttamisen maksu
täysimääräisenä.
Maksu on sama myös kielteisestä päätöksestä.

TOIMIVALTAINEN
MAISTRAATTI

Nimenmuutoshakemuksen voi toimittaa mihin tahansa maistraattiin, mutta
hakemuksia ei käsitellä kaikissa maistraateissa.
Uudenmaan maistraatin suomenkieliset suomenkieliset nimenmuutoshakemukset
käsitellään Pohjois-Suomen maistraatin Kajaanin yksikössä.
Uudenmaan maistraatin ruotsinkieliset hakemukset käsitellään Lounais-Suomen
maistraatin Paraisten yksikössä.

KÄSITTELYAIKA

Hakemuksen käsittelyaika on 2-4 viikkoa. Mikäli hakemukseen on pyydettävä
nimilautakunnan lausunto, on käsittelyaika 3-9 kuukautta, jolloin tähän aikaan sisältyy
myös kuuluttaminen Virallisessa lehdessä.

SÄÄDÖKSET

Suku- ja etunimiä koskevat säännökset ovat nimilaissa (694/85) ja nimiasetuksessa
(254/91).

