
 
RANSKAN SUOMEN- 

SUURLÄHETYSTÖ 

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus 

1. Ranskalainen puoliso: 

□ todiste Ranskan kansalaisuudesta  

 kopio voimassaolevasta ranskalaisesta henkilökortista  

TAI 

 kopio voimassaolevasta Ranskan passista 

□ jos olette syntynyt Ranskassa: alle 3 kuukautta vanha ranskalainen syntymätodistus (postitse 

syntymäpaikan Mairiestä tai internetistä) 

□ jos olette syntynyt muualla kuin Ranskassa: alle 6 kuukautta vanha ranskalainen syntymätodistus (postitse 

osoitteesta Service Central d’Etat Civil, 11 rue de la Maison Blanche 44941 NANTES CEDEX 9, tai 

internetistä) 

□ jos olette leski, oikeaksi todistettu kopio puolison kuolintodistuksesta 

□ esteiden tutkinnan lomake molempien puolisoiden täyttämänä ja allekirjoittamana (ks. Sivu 3) 

□ todiste asuinpaikasta: 

 jos asutte Suomessa: Maistraatista saatava ote väestötietojärjestelmästä (virkatodistus) ranskaksi tai 

englanniksi.  

TAI 

 jos asutte muualla kuin Suomessa: todiste voimassaolevasta osoitteesta Suomen ulkopuolella. 

□ jos aiotte tehdä avioehtosopimuksen: Ranskassa sopimuksen tehneen notaarin todistus tai oikeaksi 

todistettu kopio suomalaisen tuomioistuimen kirjaamasta sopimuksesta Apostille-todistuksella varustettuna 

(asiakirjasta tulee ilmetä kirjaamisnumero ja -päivä). Sopimus tulee tehdä ennen vihkimispäivää 

□ jos teillä on lapsia: heidän ranskalaiset syntymätodistuksensa (copie intégrale d’acte de naissance) 

□ C5-kokoinen kirjekuori omalla osoitteella ja 50 g kirjatun kirjeen postimerkeillä varustettuna, jos haluatte 

sen postitettuna kotiin. Todistuksen voi myös noutaa konsulaatista. 

 

 

 

 

https://mdel.mon.service-public.fr/acte-etat-civil.html
https://mdel.mon.service-public.fr/acte-etat-civil.html
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/index2.html


2. Puoliso, jolla ei ole Ranskan kansalaisuutta: 

□ jos teillä on Suomen kansalaisuus tai olette syntynyt Suomessa: Maistraatista saatava, ranskan- tai 

englanninkielinen, Apostille-todistuksella varustettu ote väestötietojärjestelmästä (virkatodistus), josta 

ilmenee:  

- postiosoitteenne 

- vanhempienne nimet (myös entiset nimet) ja syntymätiedot 

- mahdolliset nimenmuutokset päivämäärineen 

□ jos ette ole syntynyt Suomessa ettekä Ranskassa: alle 6 kuukautta vanha syntymätodistus laillistettuna 

tai Apostille-todistuksella, sekä virallisen kääntäjän tekemä ranskan- tai englanninkielinen käännös 

□ valokopio passista, josta ilmenee kansallisuus 

□ jos olette eronnut/leski, pyytäkää väestörekisteriotteeseen maininta entisen/edesmenneen puolisonne 

nimestä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sktl.fi/hakupalvelu/laaja-haku/


Section consulaire de l’AMBASSADE DE FRANCE EN FINLANDE  

Itäinen Puistotie 13 00140 HELSINKI  
Bureaux ouverts de 9h à 12h15 (sauf jours fériés) et sur rendez-vous Internet : wwww.ambafrance-fi.org  

Tél. (358) –(0)9-618 78 339 Fax. (358) –(0)9-618 78 359 e-mail: consulat.helsinki-amba@diplomatie.gouv.fr  

 

MARIAGE EN FINLANDE - FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 

RENSEIGNEMENTS COMMUNS : 
Date (prévisionnelle) du mariage : ___/___ /______ Lieu (VILLE) de célébration : ______________ 

 

Les futurs époux ont-ils un lien de parenté ou d’alliance entre eux ?   □ OUI   □ NON  

Si OUI, lequel : ______________________________________________________________ 

 

Régime matrimonial :  

Un contrat de mariage est-il prévu ?       □ OUI   □ NON 

Un écrit désignant la loi applicable à votre régime matrimonial est-il prévu ?  □ OUI   □ NON 

 

Enfants préalables au mariage nés des futurs époux : (NOM et prénom, date et lieu de naissance de chaque enfant)  

1er enfant : __________________________________________________________________________ 

2e enfant :  __________________________________________________________________________ 

3e enfant :  __________________________________________________________________________ 

 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A CHACUN DES FUTURS EPOUX : 

Civilité Monsieur Mademoiselle 

Nationalité   

NOM   

Prénom   

Situation (Célibataire / 

Veuf(ve) / Divorcé(e)*) 

  

Profession   

Date de naissance /  / /  / 

Lieu de naissance 

(Ville et pays) 

  

Domicile 

 

 

  

Téléphone domicile   

Téléphone mobile   

Email   
* si veuf(ve) ou divorcé(e) : 

NOM et prénom du précédent 

conjoint, date et lieu du 

mariage, date du veuvage ou de 

la décision de divorce. 

  

Date et signature, valant 

Attestation sur l’honneur 

de l’exactitude des 

renseignements portés ici. 

  

 


