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PYYNTÖ – VIHKIMINEN SUOMESSA
Avioliiton esteiden tutkinta 

PUOLISO A
Sukunimi Etunimet

Henkilötunnus tai syntymäaika Kansalaisuus ellei Suomen Asuinvaltio

Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Siviilisääty tällä hetkellä: 

Naimaton Eronnut Leski

Monesko avioliitto tämä on:

PUOLISO B
Sukunimi Etunimet

Henkilötunnus tai syntymäaika Kansalaisuus ellei Suomen Asuinvaltio

Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Siviilisääty tällä hetkellä: 

Naimaton Eronnut Leski

Monesko avioliitto tämä on:

Sukunimi tai sukunimiyhdistelmä avioliittoon vihkimisen jälkeen (tarvittaessa tarkista etu- ja sukunimilain mukaiset vaihtoehdot):

Puoliso A Puoliso B

Voitte säilyttää sukunimet ennallaan tai ottaa yhteisen sukunimen tai sukunimiyhdistelmän taikka voitte päättää että toinen teistä ottaa 
puolison sukunimen tai sukunimiyhdistelmän yhden sukunimen.

Vakuutamme, ettemme ole sukua toisillemme suoraan takenevassa tai etenevässä polvessa, sisaruksia tai puoli sisaruksia 
emmekä toistemme veljen tai sisaren jälkeläisiä. Vakuutamme lisäksi, ettemme ole keskenämme edellä mainituilla tavoin sukua 
adoption seurauksena. (Takenevaa polvea olevalla sukulaisuudella tarkoitetaan henkilön vanhempia, näiden vanhempia jne. ja etenevää 
polvea olevalla sukulaisuudella henkilön lapsia, lapsenlapsia jne.)

KIRKOLLISTA VIHKIMISTÄ VARTEN:
Pyydämme, että kirkolliseen vihkimiseen tarvittavat tiedot merkitään avioliiton esteiden tutkinnasta annettavalle todistukselle:

Puoliso A Puoliso B

Tieto uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyydestä tarkistetaan väestötietojärjestelmästä ja tieto Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
rippikoulun käymisestä tarkistetaan kirkon rekisteristä.

Julkistaminen (valitse vähintään yksi vaihtoehto)
Tiedot julkistetaan vain, jos molemmat puolisot pyytävät sitä. Tutkinnan eteneminen edellyttää, että pyynnöt ovat yhdenmukaiset.  
Kaikki seurakunnat eivät julkaise vihkitietoa lehdessä tai verkkosivuilla. Jos haluatte varmistua asiasta, ottakaa yhteyttä ko. seurakuntaan.

Pyydämme, että avioliittoaikomuksemme julkistetaan kotiseurakuntamme kirkossa

Pyydämme, että tieto avioliitostamme julkistetaan kotiseurakuntamme tavan mukaan lehdessä ja/tai verkkosivuilla

Emme halua, että tietoa avioliitostamme julkistetaan

Tähän voitte kirjoittaa toivomuksen kirkosta ja sunnuntaista, jolloin avioliittoaikomus luetaan (ennen vihkipäivää).

Vihkipaikka, jos tiedossa
Peruutamme aikaisemmin tekemämme, 
voimassaolevat tutkinnat

Todistuksen toimitus

Pyydämme lähettämään todistuksen turvasähköpostina osoitteeseen Pyydämme lähettämään todistuksen postitse osoitteeseen

Paikka ja aika Puoliso A allekirjoitus Puoliso B allekirjoitus



Informointi tietojen käsittelystä avioliiton esteiden tutkinnassa

Rekisterin nimi: Avioliiton esteiden tutkinta-asiakirjat

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot sekä tietosuojavastaava: Avioliiton esteet tutkiva seurakunta tai keskusrekisteri. 
Yhteystiedot löytyvät osoitteesta https://evl.fi/seurakunnat

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste: Avioliittoon vihkimisen edellytyksenä on avioliiton esteiden 
tutkinta. Esteiden tutkinnasta säädetään avioliittolaissa ja avioliittoasetuksessa. Kirkon jäsen voi pyytää avioliiton 
esteiden tutkintaa siltä seurakunnalta, jonka jäsen hän on. Kirkon jäsen voi laittaa vireille avioliiton esteiden tutkinnan 
kirkon asiointipalvelun kautta (esteidentutkinta.fi) tai toimittamalla täytetyn esteiden tutkintapyyntölomakkeen omaan 
seurakuntaansa. 

Tällä lomakkeella kysyttäviä henkilötietoja tarvitaan esteiden tutkinnassa. Kun avioliiton esteet on tutkittu, kihlakump-
paneille annetaan todistus toimitetusta avioliiton esteiden tutkinnasta, joka on voimassa neljä kuukautta sen antopäivästä.

Avioliiton esteiden tutkinnassa henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1.c 
artiklan mukainen rekisterinpitäjän lakisääteinen tehtävä, joka perustuu avioliittolain 3 luvun säännöksiin.

Tietolähteet: Kihlakumppanit antavat itse tällä lomakkeella esteiden tutkinnassa tarvittavia tietoja. Esteet tutkiva 
seurakunta tai keskusrekisteri käyttää tutkinnassa hyödyksi myös kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän jäsentä koskevia 
tietoja. Jos toinen kihlakumppani ei ole kirkon jäsen, esteiden tutkinnassa käytetään hyväksi väestötietojärjestelmän 
tietoja. Ulkomaan kansalaisesta tai ulkomailla asuvasta voidaan tarvita kihlakumppanin toimittamia ulkomaan 
viranomaisten antamia todistuksia esteiden tutkintaa varten. 

Tietojen luovuttaminen: Avioliiton esteiden tutkinta-asiakirjoista ja esteiden tutkinnasta annetusta todistuksesta ei 
luovuteta tietoja muille kuin kihlakumppaneille itselleen.

Henkilötietojen säilytysaika: Asiakirjojen säilytysajat on määritelty arkistonmuodostussuunnitelmassa. 
Avioliiton esteiden tutkinta-asiakirjoja säilytetään 10 vuotta. Todistus toimitetusta avioliiton esteiden tutkinnasta 
säilytetään pysyvästi.

Pääsy tietoihin: Sinulla on oikeus saada tietää, mitä sinua koskevia tietoja avioliiton esteiden tutkinta-asiakirjoihin on 
tallennettu. Voit tarkastaa tietosi asioimalla henkilökohtaisesti esteet tutkineessa seurakunnassasi/keskusrekisterissä tai 
pyytämällä tarkastuksen kirjallisesti kyseisestä seurakunnastasi/keskusrekisteristä. 

Tietojen oikaisu ja käsittelyn rajoittaminen: Sinulla on oikeus vaatia, että esteiden tutkinta-asiakirjoissa oleva 
virheellinen tietosi korjataan. Et voi vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista oikaisuvaatimuksen käsittelyn ajaksi.

Vastustamisoikeus: Sinulla ei ole oikeutta vastustaa tietojesi käsittelyä avioliiton esteiden tutkinnassa, koska tietojasi 
käsitellään lain nojalla. 

Oikeus siirtää tiedot toiseen järjestelmään: Koska esteiden tutkinnassa tietojen käsittely perustuu lakiin eikä suos-
tumukseesi, sinulla ei ole oikeutta saada esteiden tutkinnassa käsiteltäviä henkilötietojasi sähköisesti siirrettävässä 
muodossa toiseen järjestelmään.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen 
käsittelyyn liittyen. Valitus tehdään valvontaviranomaiselle: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, 
sähköposti: tietosuoja@om.fi. 
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