
Kansainvälisten avioliittojen esteiden tutkinta 3.6.2003
Helsingin tuomiokirkkoseurakunta

SUOMEN KANSALAISEN JA ULKOMAAN KANSALAISEN AVIOLIITON ESTEIDEN
TUTKINTA SILLOIN, KUN VIHKIMINEN TAPAHTUU SUOMESSA

Suomalaiselta tarvitaan seuraavat paperit:

1. Pyyntö avioliiton esteiden tutkintaa varten -lomakkeen täyttäminen ja
allekirjoittaminen.

Ulkomaalaiselta tarvitaan seuraavat paperit:

1. Pyyntö avioliiton esteiden tutkintaa varten -lomakkeen täyttäminen ja
allekirjoittaminen.

Lisäksi ulkomaalaiselta henkilöltä tarvitaan kirkonkirjajärjestelmään
merkitsemistä varten tieto syntymäpaikasta, kansalaisuudesta,
äidinkielestä ja nykyisestä asuinpaikasta. Nämä tiedot voi ilmoittaa
vapaamuotoisesti tai käyttämällä lomaketta Ulkomaalaisen tietojen
ilmoittaminen.

2. Todistus siitä, että henkilö on yli 18-vuotias (esim. kopio passista).

3. Kotimaansa viranomaisen antaman todistuksen siviilisäädystä, jonka
Suomen lainsäädännön mukaan tulee olla avioliiton solmimista varten
naimaton, eronnut tai leski.

4. Edellä mainittu todistus siviilisäädystä tulee vahvistaa kansainvälisen
vuonna 1961 solmitun Haagin sopimuksen mukaisella Apostille-leimalla.
Apostillen saa maasta hiukan riippuen julkiselta notaarilta tai häntä
vastaavalta viranomaiselta. Apostille-sopimukseen kuuluvat maat näkyvät
Haagin konferenssin kotisivuilta
http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41

TAI

Mikäli ulkomaalaisen henkilön kotimaa ei kuulu Apostille-sopimuksen
piiriin, tulee hänen hankkia vahvistus kohdassa 2 mainitulle todistukselle
oman maansa julkiselta notaarilta tai häntä vastaavalta viranomaiselta.
Tämän jälkeen julkisen notaarin allekirjoitus on laillistettava kyseisen maan
ulkoministeriössä. Ko. maan ulkoministeriön laillistama julkisen notaarin

https://webmail.ya.elisa.fi/OWA/redir.aspx?C=ae3630e366074f42a4f876cbf1bf7ec5&URL=http%3a%2f%2fhcch.e-vision.nl%2findex_en.php%3fact%3dconventions.authorities%26cid%3d41


allekirjoitus tulee vielä vahvistaa kyseisessä maassa toimivassa Suomen
edustustossa.

5. Mikäli kyseessä on kirkollinen vihkiminen, tarvitaan todistus ulkomaalaisen
henkilön kuulumisesta kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan. Tämän
todistuksen antaa esimerkiksi kyseessä oleva seurakunta. Pelkkä
kastetodistus ei riitä todistamaan henkilön kuulumista kristilliseen kirkkoon.

Mikäli ulkomaalaisella henkilöllä on vain kastetodistus eikä hän pysty
hankkimaan todistusta kristilliseen kirkkoon kuulumisesta tulee hänen
toimittaa erillinen vakuutus siitä, että hän on edelleen kyseisen kristillisen
kirkon jäsen. Lomake vakuutuksen antamista varten on liitteenä (ks.
Vakuutus ja todistus kristilliseen kirkkokuntaan kuulumisesta).

Mikäli ulkomaan kansalainen asuu pysyvästi Suomessa ja avioliiton esteiden tutkinnassa
tarvittavat tiedot hänestä (siviilisääty) on merkitty Suomen väestötietojärjestelmään ei
kotimaan viranomaisen antamia todistuksia tarvita. Tällöin avioliiton esteet tutkitaan
väestötietojärjestelmän tietojen perusteella. Kirkollista vihkimistä varten tarvitaan joka
tapauksessa kohdan viisi mukainen todistus mikäli väestötietojärjestelmään ei ole merkitty
näkyviin henkilön uskontokuntaa.

Tarvittavat dokumentit toimitetaan oman kotiseurakunnan kirkkoherranvirastoon.

Nämä ohjeet on koottu kirkkohallituksen 4.4.2000 hyväksymästä Kirkkoherranviraston
ohjeet –kansiosta sekä 1.3.2002 voimaan tulleista avioliittolain muutoksista.


