Tiedote lapsen vanhemmille

HYVÄT VANHEMMAT
Lapsenne syntymätiedot on ilmoitettu synnytyssairaalasta väestötietojärjestelmään. Näiden tietojen perusteella lapselle on annettu henkilötunnus
ja esitäytetty oheinen Lapsen tietojen ilmoittaminen
- lomake.
Lomakkeelle valmiiksi merkityt tiedot
Lomakkeelle merkityt tiedot perustuvat väestötietojärjestelmässä lapsen syntymän rekisteröintihetkellä
olleisiin tietoihin. Jos vanhemmat olivat tällöin avioliitossa keskenään, on lomakkeelle merkitty tiedot
kummastakin vanhemmasta. Muussa tapauksessa
lomakkeelle on merkitty vain äidin tiedot. Isän tiedot
rekisteröidään väestötietojärjestelmään myöhemmin sen jälkeen, kun isyys on vahvistettu.
Jos lapsi ei ole Suomen kansalainen, lapsen vanhempien tulee tarvittaessa toimittaa paikalliselle
maistraatille kirjallinen selvitys lapsen kansalaisuudesta. Samoin on toimittava, jos lapselle, joka on
Suomen kansalainen, halutaan väestötietojärjestelmään merkittäväksi myös mahdollinen muu kansalaisuus.
Lapselle on syntymäkotikunnaksi merkitty se kunta,
jossa äidillä lapsen syntymän hetkellä on kotikunta
lain mukainen kotikunta. Syntymävaltio ja -paikkakunta on merkitty vain, jos lapsi on syntynyt ulkomailla. Jos äidillä ei ole kotikuntaa Suomessa lapsen
syntyessä, lapselle on merkitty syntymäkotikunnaksi
tällöin ulkomaat. Syntymäkotikunnan lisäksi on merkitty myös syntymävaltio ja -paikkakunta.
Lapsen tietojen ilmoittaminen
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Lapsen nimet ja äidinkieli on ilmoitettava kahden
kuukauden kuluessa syntymästä oheisella Lapsen
tietojen ilmoittaminen -lomakkeella.
Jos lapsi otetaan evankelis-luterilaisen kirkon tai
ortodoksisen kirkkokunnan jäseneksi, lomake toimitetaan seurakunnalle. Muussa tapauksessa lomake
toimitetaan maistraatille.

Tarkistakaa lomakkeessa olevat esitäytetyt tiedot ja ilmoittakaa mahdollisista virheistä maistraatille. Täyttäkää lomakkeesta ainoastaan kohta
Tiedot lapsen nimistä ja äidinkielestä. Päivätkää
ja allekirjoittakaa lomake (molempien allekirjoitukset). Jos vanhemmat eivät ole yhdessä lapsen
huoltajia, ilmoituksen allekirjoittaa huoltaja.
Lapsen uskonnollinen asema

• Lapsen huoltajat päättävät yhdessä lapsen
uskonnollisesta asemasta.

• Jos huoltajat eivät yhdessä sovi lapsen uskon-

nollisesta asemasta, voi lapsen huoltajana
toimiva äiti yksin päättää lapsen liittymisestä
uskonnolliseen yhdyskuntaan vuoden kuluessa
lapsen syntymästä.

• HUOM! Jos tuomioistuin on päättänyt huol-

tajien tehtävistä toisin, noudatetaan ko. päätöstä.

Lapsen ottaminen seurakunnan jäseneksi
Seurakunnan jäseneksi ottaminen edellyttää lapsen
kastamista. Kun lapsi kastetaan evankelisluterilaisen kirkon jäseneksi, on hänellä kirkkojärjestyksen
mukaan oltava ainakin kaksi kummia, jotka ovat
konfirmoituja ja evankelis-luterilaista uskoa tunnustavan kirkon jäseniä. Näiden lisäksi voi kummina olla
myös muuhun evankelisluterilaisen kirkon toimittaman kasteen hyväksyvään kristilliseen kirkkoon tai
uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluva henkilö.
Lasta kastettaessa ortodoksisen kirkkokunnan jäseneksi hänellä on oltava vähintään yksi kummi, joka
kuuluu ortodoksiseen kirkkokuntaan. Lisäksi kummina voi olla myös muuhun kirkkokunnan toimittaman kasteen hyväksyvään kristilliseen kirkkoon tai
uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluva henkilö.
Lasta ei voi kastaa evankelis-luterilaisen tai ortodoksisen seurakunnan jäseneksi, ellei ainakin
toinen vanhemmista ole sen jäsen.

Jos lapsi on tarkoitus ottaa muun uskonnollisen
yhdyskunnan kuin evankelis-luterilaisen tai ortodoksisen seurakunnan jäseneksi, on vanhempien
toimitettava lomake Lapsen tietojen ilmoittaminen
asianomaisen rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan edustajalle. Tämän on täytettävä ja allekirjoitettava yhdyskunnan jäseneksi ottamista koskeva
kohta lomakkeesta ennen lomakkeen toimittamista
maistraattiin.
Sukunimi

Lapsen sukunimen määräytymisestä ja sukunimen muuttamisesta on olemassa oikeusministeriön tekemä esite Puolison sukunimi ja lapsen
sukunimi, joka löytyy oikeusministeriön internetsivuilla osoitteessa www.om.fi/esitteet/. Nimenmuutoksiin liittyvissä asioissa ensimmäisen
asteen nimiviranomaisina toimivat maistraatit,
joiden yhteystiedot löytyvät internet-sivuilla osoitteessa www.maistraatti.fi

Etunimi
Nimilain mukaan lapselle on syntymän jälkeen
annettava etunimi. Etunimiä saa antaa enintään
kolme. Evankelis-luterilaiseen tai ortodoksiseen
seurakuntaan kuuluvat vanhemmat sopivat lapselle
annettavista etunimistä yleensä ennen kastetilaisuutta kasteen toimittavan papin kanssa. Etunimet
hyväksyy lapsen paikallinen rekisteriviranomainen.
Etunimeksi ei hyväksytä nimeä, joka on sopimaton
tai jonka käyttö voi aiheuttaa ilmeistä haittaa.
Etunimeksi ei yleensä hyväksytä

• nimeä, joka muodoltaan tai kirjoitustavaltaan
on kotimaisen nimikäytännön vastainen

• pojalle naisennimeä eikä tytölle miehennimeä
• sukunimeä, ellei kysymyksessä ole isän tai

•

• Jos vanhemmilla on yhteinen sukunimi lapsen
syntyessä, saa lapsi vanhempiensa yhteisen
sukunimen.

• HUOM! Jos vanhemmat solmivat avioliiton ja

ottavat yhteisen sukunimen vasta lapsen
syntymän jälkeen, ei yhteisen sukunimen antaminen lapselle vielä tarkoita isyyden vahvistamista, vaan isyys on erikseen vahvistettava.

• Jos vanhemmilla on eri sukunimet ja he olivat

avioliitossa lapsen syntyessä tai jos isyys on
erillisellä päätöksellä vahvistettu, voivat vanhemmat yhdessä ilmoittaa lapsen sukunimeksi
jommankumman vanhemman sukunimen.
Kuitenkin jos vanhemmilla on jo yhteisessä
huollossa alaikäinen lapsi, saa myöhemmin
syntynyt lapsi saman sukunimen kuin hänen
sisaruksellaan on.

äidin etunimestä muodostettu poika- tai tytärloppuinen nimi, jota käytetään muun etunimen
jäljessä;
nimeä, joka ennestään on sisaruksella tai
puolisisaruksella, muutoin kuin toisen etunimen ohella.

Etunimi, joka ei vastaa edellä mainittuja vaatimuksia, voidaan kuitenkin hyväksyä

• uskonnollisen tavan vuoksi
• jos henkilöllä kansalaisuutensa, perhesuh-

•

teidensa tai muun erityisen seikan perusteella
on yhteys vieraaseen valtioon ja esitetty etunimi vastaa sanotussa valtiossa noudatettua
nimikäytäntöä;
jos nimenantoon voidaan esittää muu pätevä
syy.

Jos olette epävarmoja onko lapselle suunnittelemanne nimi hyväksyttävä, ottakaa yhteys
maistraattiin.
Apunanne lapsen rekisteröintiin liittyvissä kysymyksissä ovat maistraatit ja seurakunnat.

HUOM! Jos vanhemmat eivät ole yhdessä
lapsen huoltajia, on lapsen huoltajilla tai
huoltajalla oikeus päättää lapsen sukunimestä.

Maistraattien yhteystiedot löytyvät internetistä www.maistraatti.fi

