NIMENMUUTOSHAKEMUS
Etunimen muuttaminen

Hakemuksen laatimista
koskevat ohjeet ovat sivulla 4
Jos sinulla on väestötietojärjestelmässä kutsumanimi, joka ei nimenmuutoksen jälkeen ole mikään etunimistäsi, kutsumanimi poistetaan nimenmuutoksen yhteydessä. Nimenmuutoksen jälkeen voit halutessasi itse ilmoittaa uuden kutsumanimesi Suomi.fi:n Henkilötiedot-osiossa: https://
www.suomi.fi/omat-tiedot/henkilotiedot.

Sukunimen muuttaminen
Etu- ja sukunimen muuttaminen

HENKILÖ, JONKA NIMEN MUUTTAMISTA HAETAAN (HAKIJA) JA HAETTAVA UUSI NIMI
1 Henkilötunnus
Nykyiset etunimet
Kaikki etunimet hakijan esittämässä muodossa (täytetään vain, jos haetaan etunimen muuttamista)
Nykyinen sukunimi
Hakijan esittämä uusi sukunimi tai sukunimiyhdistelmä
2 Henkilötunnus
Nykyiset etunimet
Kaikki etunimet hakijan esittämässä muodossa (täytetään vain, jos haetaan etunimen muuttamista)
Nykyinen sukunimi
Hakijan esittämä uusi sukunimi tai sukunimiyhdistelmä
3 Henkilötunnus
Nykyiset etunimet
Kaikki etunimet hakijan esittämässä muodossa (täytetään vain, jos haetaan etunimen muuttamista)
Nykyinen sukunimi
Hakijan esittämä uusi sukunimi tai sukunimiyhdistelmä
4 Henkilötunnus
Nykyiset etunimet
Kaikki etunimet hakijan esittämässä muodossa (täytetään vain, jos haetaan etunimen muuttamista)
Nykyinen sukunimi
Hakijan esittämä uusi sukunimi tai sukunimiyhdistelmä
5 Henkilötunnus
Nykyiset etunimet
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Kaikki etunimet hakijan esittämässä muodossa (täytetään vain, jos haetaan etunimen muuttamista)
Nykyinen sukunimi
Hakijan esittämä uusi sukunimi tai sukunimiyhdistelmä
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DIGI- JA VÄESTÖTIETOVIRASTO

PERUSTEET HAETULLE ETU- JA/TAI SUKUNIMELLE
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Millä perusteella nimeksi halutaan juuri esitetty nimi?

Jos sinulla on väestötietojärjestelmässä kutsumanimi, joka ei nimenmuutoksen jälkeen ole mikään etunimistäsi, kutsumanimi
poistetaan nimenmuutoksen yhteydessä. Nimenmuutoksen jälkeen voit halutessasi itse ilmoittaa uuden kutsumanimesi Suomi.fi:n
Henkilötiedot-osiossa: https://www.suomi.fi/omat-tiedot/henkilotiedot.
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ALLEKIRJOITUKSET
1 Paikka ja päiväys

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Yhteystiedot (osoite, sähköposti ja puhelinnumero)

2 Paikka ja päiväys

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Yhteystiedot (osoite, sähköposti ja puhelinnumero)

3 Paikka ja päiväys

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Yhteystiedot (osoite, sähköposti ja puhelinnumero)

4 Paikka ja päiväys

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Yhteystiedot (osoite, sähköposti ja puhelinnumero)

5 Paikka ja päiväys

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Yhteystiedot (osoite, sähköposti ja puhelinnumero)

Suostun siihen, että asiaa koskevat yhteydenotot ja päätös voidaan toimittaa sähköpostitse.
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SUOSTUMUKSET
Kymmenen vuotta täyttäneen alaikäisen / avio- tai avopuolison / huoltajien suostumukset
1 Paikka ja päiväys
Allekirjoitus ja nimenselvennys

2 Paikka ja päiväys

Allekirjoitus ja nimenselvennys

3 Paikka ja päiväys

Allekirjoitus ja nimenselvennys

4 Paikka ja päiväys

Allekirjoitus ja nimenselvennys

5 Paikka ja päiväys

Allekirjoitus ja nimenselvennys
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Ohjeita
Kuka voi toimia hakijana:
Hakijana on se henkilö, jonka nimi halutaan muuttaa.
Täysivaltainen henkilö tekee hakemuksensa itse.
Alaikäisistä 15–17 -vuotiailla on oikeus itse tehdä hakemus.
Alle 15-vuotiaan nimen muuttamista koskevan hakemuksen tekee hänen huoltajansa/huoltajat yhdessä taikka hänen muu
laillinen edustajansa.
Yhteisellä hakemuksella voidaan hakea samaa sukunimeä tai sukunimiyhdistelmää, jos hakijoina ovat aviopuolisot tai
avopuolisot, jotka ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään 5 vuotta tai avopuolisoilla on tai on ollut yhteisessä huollossa
oleva lapsi ja jos avopuoliso antaa suostumuksensa nimen ottamiselle.
Yhteisen hakemuksen voi huoltajien suostumuksella tehdä alaikäisen lapsensa kanssa samassa taloudessa asuva
vanhempi, joka ei ole lapsensa huoltaja.
Kuuleminen tai suostumus hakemuksen johdosta:
Alaikäisen huoltajille varataan tilaisuus tulla kuulluksi alaikäisen tekemän hakemuksen johdosta.
Jos alaikäinen on täyttänyt 10 vuotta, hänen sukunimeään ei voida muuttaa ilman hänen kirjallista suostumustaan.
Mikäli sukunimeksi tai sukunimiyhdistelmän yhdeksi sukunimeksi haetaan puolison nykyistä
sukunimeä, tarvitaan tähän puolison suostumus. Sellaista sukunimeä, jonka puoliso on saanut
avioliiton perusteella, ei voi saada sukunimeksi tai osaksi sukunimiyhdistelmää.
Allekirjoitukset, nimien määrä sekä lisätiedot sukunimistä ja asuinpaikasta:
Jokaisen hakijan tai hänen edustajansa (esimerkiksi alaikäisen lapsen huoltajan) on allekirjoitettava hakemus. Kenenkään
perheenjäsenen sukunimi ei muutu automaattisesti sen seurauksena, että toisen perheenjäsenen nimi muutetaan.
Samalla hakemuksella voi ehdottaa enintään kaksi (2) erilaista uudissukunimeä. Voit esittää myös toissijaisen nimivaihtoehdon.
Esitä toinen nimivaihtoehto hakemuksen perusteluissa.
Etunimiä voi olla enintään neljä (4).
Sukunimistä ja sukunimiyhdistelmistä saat tarvittaessa lisätietoja internetistä osoitteesta www.dvv.fi.
Jos hakijalla on asuinpaikka 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 asuinpaikka.
Liitteet:
Hakemukseen on liitettävä tarpeellinen selvitys. Väestötietojärjestelmässä olevista tiedoista ei kuitenkaan tarvitse toimittaa
selvitystä, vaan ne tarkistetaan viran puolesta. Esimerkiksi haettaessa esivanhemman sukunimeä uudeksi sukunimeksi,
hakemukseen tulee liittää selvitys, joka osoittaa esitetyn nimen kuuluneen vakiintuneesti hakijan esivanhemmille.
Maksu: Hakemusmaksu suoritetaan joko hakemusta jätettäessä tai laskulla.
Hinnasto:
www.dvv.fi.
Myös kielteinen päätös on maksullinen.
Nimenmuutoshakemuksen palautus:
Nimenmuutoshakemuksen voi toimittaa Digi- ja väestötietovirastoon tai Ahvenanmaan valtionvirastoon.
Säädökset:
Etu- ja sukunimilaki (946/2017)
Valtioneuvoston asetus etu- ja sukunimistä (838/2019).
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Palautus:
Palauta lomake osoitteeseen: Digi- ja väestötietovirasto, PL 1003, 02151 Espoo. Ahvenanmaalla lomake
palautetaan Ahvenanmaan valtionvirastoon.
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Tietosuojailmoitus
Väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjiä ovat Digi- ja väestötietovirasto ja Ahvenanmaan valtionvirasto. Digi- ja
väestötietoviraston vaihteen puhelinnumero on 0295 536 000. Kirjaamon sähköpostiosoite on kirjaamo@dvv.fi. Tarkemmat
yhteystiedot löydät kotisivuiltamme osoitteesta www.dvv.fi/yhteystiedot. Ahvenanmaan valtionviraston yhteystiedot löydät
osoitteesta www.ambetsverket.ax.
Miksi henkilötietojani kerätään?
Lomakkeella ilmoittamasi tiedot merkitään väestötietojärjestelmään. Väestötietojärjestelmää pidetään yhteiskunnan toimintojen
ja tietohuollon sekä sen jäsenille kuuluvien oikeuksien ja velvollisuuksien mahdollistamiseksi, toteuttamiseksi ja turvaamiseksi.
Väestötietojärjestelmän ylläpito on Digi- ja väestötietoviraston lakisääteinen tehtävä. Voit lukea lisää väestötietojärjestelmään
liittyvästä henkilötietojen käsittelystä osoitteessa www.dvv.fi/vtj-tietosuoja.
Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?
Väestötietojärjestelmään merkityt henkilötiedot säilytetään pääosin pysyvästi.
Luovutetaanko henkilötietojani muille?
Väestötietojärjestelmän tietojen luovuttamisesta säädetään lailla. Henkilötietoja luovutetaan valtion ja kuntien viranomaisille niille
kuuluvien tehtävien toteuttamista varten. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös henkilöille ja yhteisöille, jos ne tarvitsevat tietoja
oikeuksiensa tai velvollisuuksien toteuttamiseksi, sekä suoramarkkinointia, mielipide- ja markkinatutkimusta, osoitepalvelua,
asiakasrekisterin päivittämistä, historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka muuta vastaavaa tarkoitusta varten.
Mitä oikeuksia minulla on?
Sinulla on oikeus tarkastaa itsestäsi väestötietojärjestelmään tallennetut tiedot ja oikaista ne maksutta. Voit tarkastaa tietosi
osoitteessa www.dvv.fi/omien-tietojen-tarkastus-palvelu, asioimalla henkilökohtaisesti palvelupaikassamme tai pyytämällä
tarkastusta kirjaamon kautta. Jos havaitset tiedoissasi puutteita, voit itse oikaista ne omien tietojen tarkastuspalvelun kautta,
asioimalla palvelupaikassamme tai ottamalla yhteyttä numeroon 0295 536 220. Lisäksi voit kieltää henkilötietojesi luovuttamisen
suoramarkkinointia, mielipide- ja markkinatutkimusta, henkilömatrikkelia tai sukututkimusta varten. Tietojen luovuttamisen voi
kieltää omien tietojen tarkastuspalvelussa tai ilmoittamalla asiasta Digi- ja väestötietovirastoon. Lisätietoja tietojen luovuttamisen
kieltämisestä saat osoitteesta www.dvv.fi/tietojen-luovuttamisen-kieltaminen.
Jos haluat kysyä henkilötietojesi käsittelystä, tavoitat Digi- ja väestötietoviraston tietosuojavastaavan sähköpostitse osoitteesta
tietosuoja@dvv.fi.
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Jos henkilötietoja on mielestäsi käsitelty lainvastaisesti, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistolle.
Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot löydät tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta www.tietosuoja.fi.
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