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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Kirkkolakia ehdotetaan kirkolliskokouksen eh
dotuksen mukaisesti muutettavaksi niin, että sen 
säännöksissä otettaisiin huomioon väestökirjahal
lintoon tehtävät lähinnä organisatoriset muutok
set. 

Ehdotettu laki on tarkoitus saattaa voimaan 1 
päivästä maaliskuuta 1984, jolloin laki väestökir
jahallinnosta ja siihen liittyvät lainmuutokset on 
ehdotettu tulemaan voimaan. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Evankelis-luterilaisen kirkon organisaatio on 
väestökirjanpitoa koskevissa asioissa kolmitasoi
nen: kirkkohallitus, tuomiokapituli ja väestöre
kisterin pitäjät. Väestörekisterin pitäjiä ovat seu
rakunnat, joissa väestörekisteritehtävät hoidetaan 
kirkkoherranvirastoissa. Seurakuntia oli vuoden 
1983 alussa 595. Eräissä seurakuntayhtymissä toi
mii kirkkoherranvirastojen lisäksi tai niiden sijas
ta seurakuntien keskusrekisteri. Mikkelissä sijait
seva lakkautettujen seurakuntien keskusarkisto 
on myös väestörekisterin pitäjä. Voimassa olevien 
säännösten nojalla väestörekisterikeskus on voi
nut antaa ohjeita ainoastaan valtion paikallisille 
väestörekisteriviranomaisille ja myöskin tarkastus
toiminta on voinut kohdistua vain niihin. Kirkon 
osalta nämä tehtävät ovat kuuluneet kirkollisille 
viranomaisille. 

Eduskunnalle annetussa hallituksen esityksessä 
väestökirjahallintoa koskevaksi lainsäädännöksi 
(hall. es. 93/83 vp.) on ehdotettu, että nykyisistä 
väestökirjaviranomaisista muodostettaisiin yhte
näinen väestökirjahallinto. Esityksen mukaan 
evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ja muut 
väestörekisterin pitäjät hoitaisivat, kuten nykyi
sinkin, väestörekisterin pitämiseen kuuluvat teh-
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tävät seurakuntien Jasenten osalta. Kirkolliset 
väestörekisterin pitäjät toimisivat kuitenkin väes
tökirjanpitoon kuuluvissa tehtävissään väestökir
jahallinnon keskusviranomaisen ja paikallisvira
nomaisten ohjauksessa ja valvonnassa. Ehdotuk
sen merkittävimpiä periaatteellisia muutoksia kir
kon kannalta on se, että kirkkohallitus ja tuomio
kapitulit eivät uudistuksen jälkeen enää antaisi 
kir~ollisille viranomaisille väestökirjanpitoa kos
kevla ohjeita. Tuomiokapitulit eivät myöskään 
enää toimisi valitusviranomaisina väestörekisteri
asioissa. Valvonnan järjestelyn ja muutoksenha
kumenettelyn osalta viitataan hallituksen esityk
seen väestökirjahallintoa koskevaksi lainsäädän
nöksi. Valtion väestökirjahallinnon viranomaisten 
seurakuntiin kohdistuvan ohjauksen ja valvonnan 
on kirkolliskokous edellyttänyt tapahtuvan kiin
teässä yhteistyössä kirkkohallituksen kanssa. 

Tämän esityksen tarkoituksena on saattaa kirk
kolain säännökset vastaamaan edellä mainitun 
väestökirjahallintoa koskevan lainsäädännön uu
sittavia säännöksiä. Tämä ehdotetaan toteutetta
vaksi siten, että kirkkolain 128 §:n 3 momentti 
kumotaan, .1.27 §:n 2 momentti, 129 §:n 1, 3 ja 
4 momenttl Ja 130 § muutetaan ja lakiin lisätään 
uusi 126 a §. 

Kirkkolain uudessa 126 a §:ssä säädettäisiin 
kirkon viranomaisten kuulumisesta uuteen väes-
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tökirjahallinnon organisaatioon. Pykälän 1 mo
mentissa määritellään kirkon väestörekisterivira
nomaiset ja näiden suhde valtion väestörekisteri
viranomaisiin. Seurakuntien kirkkoherranvirastot 
ja keskusrekisterit sekä lakkautettujen seurakun
tien keskusarkisto huolehtisivat väestökirjahallin
non ohjauksessa ja valvonnassa väestörekisterin 
pitoon liittyvistä tehtävistä seurakuntien jäsenten 
osalta. 

Pykälän 2 momentissa on säännös siitä, mille 
edellä mainituista kirkon viranomaisista päätök
senteko kuuluu, ja säännös kirkollisen rekisterin
pitäjän väestökirjanpitoa koskevan ratkaisun saat
tamisesta oikaisuvaatimuksella valtion väestökir
jahallinnon viranomaisen päätettäväksi. Säännös 
koskisi lähinnä väestörekisterin (kirkonkirjan) 
asiasisältöä ja tietojen luovuttamista koskevaa 
ratkaisua. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan säännöstä, 
jonka mukaan myös kirkollisen viranomaisen 
väestörekisterin pitoa koskevassa asiassa tapahtu
neen kirjoitus- ja asiavirheen korjaamisessa nou
datetaan hallintomenettelylakia (598/82). 

Kirkkolain 127 §:n 2 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että siinä määritellään yksi
tyiskohtaisesti kirkkohallituksen oikeus antaa tar
kempia määräyksiä kirkonkirjoista. Säännöksessä 
täsmennetään väestökirjahallinnon viranomaisten 
ja kirkkohallituksen ohjeidenautovallan raja. 
Kirkkohallituksen toimivaltaan kuuluvaksi jäisi 
edelleen oikeus määrätä siitä, mitä tietoja kirkon
kirjoihin tulisi merkitä niiden tietojen lisäksi, 
jotka väestökirjasäännösten perusteella sisältyvät 
viralliseen väestörekisteriin. Kirkon arkistoja kos
kevien ohjeiden antaminen jäisi niin ikään kir
kollisen viranomaisen toimivaltaan kuuluvaksi. 

Kirkkolain 128 §:n 3 momentti ehdotetaan 
tarpeettomana kumottavaksi. Säännöksen säilyt
täminen laissa merkitsisi yhden lisätason muo
dostumista väestökirjanpidon uuteen organisaati
oon. Vaikka kirkonkirjojen pitäminen tapahtuu 
vain seurakunnan kirkkoherranvirastossa tai kes
kusrekisterissä, olisi edelleenkin mahdollista jär
jestää myös muita palvelupisteitä, joiden välityk
sellä seurakuntalaiset voisivat asioida väestörekis
terinpitäjän kanssa. 

Kirkkolain 129 §:n 1 momentissa säädetään 
kirkonkirjoista tapahtuvasta tietojen luovutukses
ta. Momenttia ehdotetaan muutettavaksi niin, 
että kirkonkirjoissa olevien väestörekisteritietojen 
luovuttamisessa noudatettaisiin väestökirjalaissa 

(141169) annettuja säännöksiä. Kirkonkirjoihin 
merkittävien muiden tietojen julkisuus määräy
tyisi kirkkolain 542 a §:n mukaisesti. Kirkkohalli
tus voisi täsmennettävän kirkkolain 127 §:n 2 
momentin nojalla antaa tarkempia määräyksiä 
siitä, millä edellytyksillä voidaan luovuttaa niitä 
kirkonkirjoissa olevia tietoja, jotka eivät ole väes
törekisteritietoja. Puheena olevan 129 §:n 3 mo
mentti ehdotetaan muutettavaksi niin, että kirk
kohallitus voisi 127 §:n 2 momentin tarkoitta
missa tapauksissa määrätä myös niistä edellytyk
sistä, joilla tuomiokapituli voi antaa allekirjoitus
oikeuksia. Pykälän 4 momentti ehdotetaan sana
muodoltaan nykyaikaistettavaksi. 

Kirkkolain 130 § ehdotetaan muutettavaksi 
siten, ettå siitä poistetaan maininta paikallisen 
papin antamista todistuksista. Tämä johtuu 128 
§:n 3 momentin kumoamisesta. 

2. Ehdotuksen taloudelliset vaiku
tukset 

Uudistuksen toteuttamisella ei ole välittömiä 
vaikutuksia kirkon talouteen. Valtion väestökirja
hallinnon viranomaisten kirkollisiin väestörekiste
rin pitäjiin kohdistuvasta ohjauksesta ja valvon
nasta aiheutuvat kustannukset on otettu huo
mioon väestökirjahallintoa koskevan hallituksen 
esityksen yhteydessä. 

3. Riippuvuus muista esityksistä 

Tämä esitys liittyy hallituksen esitykseen väes
tökirjahallintoa koskevaksi lainsäädännöksi sekä 
ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain asi
anomaisten säännösten muuttamisesta erikseen 
annettavaan hallituksen esitykseen. 

4. Voimaan tulo 

Ehdotettu laki on tarkoitus saattaa voimaan 1 
päivästä maaliskuuta 1984, jolloin väestökirjahal
lintoa koskeva muu lainsäädäntö on ehdotettu 
tulemaan voimaan. 

Edellä olevan perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
kirkkolain muuttamisesta 

Kirkolliskokouksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 23 päivänä joulukuuta 1964 annetun kirkkolain (635 1 64) 128 §:n 3 momentti, sellaisena 

kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1969 annetussa laissa (900/69), 
muutetaan 127 §:n 2 momentti, 129 §:n 1, 3 ja 4 momentti ja 130 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 127 §:n 2 momentti sekä 129 §:n 1, 3 ja 4 momentti 25 päivänä heinäkuuta 

1975 annetussa laissa (632/75) ja 130 §mainitussa 30 päivänä joulukuuta 1969 annetussa laissa, sekä 
lisätään lakiin uusi 126 a § seuraavasti: 

126 a § 
Seurakuntien kirkkoherranvirastot ja keskusre

kisterit sekä lakkaotettujen seurakuntien keskus
arkisto huolehtivat väestökirjahallinnon ohjauk
sessa ja valvonnassa väestörekisterin pitoon liitty
vistä tehtävistä seurakuntien jäsenten osalta nou
dattaen, mitä väestörekisteristä on yleisessä laissa 
säädetty tai sen nojalla määrätty. 

Päätöksenteko väestörekisterin pitoa koskevissa 
asioissa kuuluu kirkkoherralle tai, jos seurakun
nilla on 128 §:ssä tarkoitettu yhteinen keskusre
kisteri, sen johtajalle ja lakkaotettujen seurakun
tien keskusarkiston osalta sen hoitajalle. Väestö
rekisterin pitämistä koskevan ratkaisun saattami
sesta väestökirjahallinnon viranomaisen päätettä
väksi on voimassa, mitä siitä on väestökirjalaissa 
säädetty. 

Väestörekisteriasiassa tapahtuneen asia- ja kir
joitusvirheen korjaamisesta on voimassa, mitä 
siitä hallintomenettelylaissa on säädetty. 

127 § 

Kirkkohallitus antaa tarkempia määräyksiä kir
konkirjojen sisällyksestä, pitämisestä ja järjestä
misestä sekä kirkonkirjoista annettavista tiedois
ta, jollei asia kuulu väestökirjahallinnon viran
omaiselle. 

129 § 
Mitä yleisessä laissa säädetään väestökirjojen 

julkisuudesta sekä niistä annettavista todistuksis-

Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 1983 

ta ja muista tiedoista, on voimassa kirkonkirjoista 
siltä osin kuin ne sisältävät väestörekisteriin mer
kittäviä tietoja. 

Tuomiokapituli voi kirkkohallituksen anta
mien ohjeiden mukaisesti määrätä muun väestö
rekisteritehtäviin perehtyneen henkilön kuin pa
pin antamaan ja omissa nimissään allekirjoitta
maan todistuksia kirkkoherran tai 128 §:ssä mai
nitun keskusrekisterin johtajan sijasta. 

Jos kirkkoherra on esteellinen antamaan todis
tuksen tai muun asiakirjan eikä toista pappia tai 
3 momentissa mainittua henkilöä ole saatavilla, 
on kirkkoherran allekirjoitettava tämä asiakirja, 
minkä jälkeen esteettämän henkilön on todistet
tava se yhtäpitäväksi sen aineiston kanssa, jonka 
perusteella asiakirja annetaan. 

130 § 
Edellä 128 §:ssä tarkoitetun keskusrekisterin 

johtajan antamista todistuksista on soveltuvin 
osin voimassa, mitä kirkkoherran kirkonkirjojen 
nojalla antamista todistuksista säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuu
ta 1984. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
ryä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Gustav Björkstrand 
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Lzite 

Laki 
kirkkolain muuttamisesta 

Kirkolliskokouksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 23 päivänä joulukuuta 1964 annetun kirkkolain (635/64) 128 §:n 3 momentti, sellaisena 

kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1969 annetussa laissa (900/69), 
muutetaan 127 §:n 2 momentti, 129 §:n 1, 3 ja 4 momentti ja 130 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 127 §:n 2 momentti sekä 129 §:n 1, 3 ja 4 momentti 25 päivänä heinäkuuta 

1975 annetussa laissa (632/75) ja 130 §mainitussa 30 päivänä joulukuuta 1969 annetussa laissa, sekä 
Iisätäiin lakiin uusi 126 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

126 a § 
Seurakuntien kirkkoherranvirastot ja keskusre

kisterit sekä lakkautettujen seurakuntien keskus
arkisto huolehtivat väestökirjahallinnon ohjauk
sessa ja valvonnassa väestörekisterin pitoon lzi"tty
vistä tehtävistä seurakuntien jäsenten osalta nou
dattaen, mitä väestörekisteristä on yleisessä laissa 
säädetty tai sen nojalla määrätty. 

Päätöksenteko väestörekisterin pitoa koskevissa 
asioissa kuuluu kirkkoherralle tai, jos seurakun
nilla on 128 §:ssä tarkoitettu yhteinen keskusre
kisteri, sen johtajalle ja lakkautettujen seurakun
tien keskusarkiston osalta sen hoitajalle. Väestö
rekisterin pitämistä koskevan ratkaisun saattami
sesta väestökirjahallinnon viranomaisen päätettä
väksi on voimassa, mitä szi"tä on väestökirjalaissa 
säädetty. 

Väestörekisteriasiassa tapahtuneen asia- ja kir
joitusvirheen korjaamisesta on voimassa, mitä 
siitä hallintomenettelylaissa on säädetty. 

127 § 

Kirkkohallitus antaa tarkempia määräyksiä kir
konkirjojen sisällyksestä sekä kaikesta muustakin, 
mikä koskee kirkonkirjojen pitämistä ja järjestä
mistä. 

Kirkkohallitus antaa tarkempia määräyksiä kir
konkirjojen sisällyksestä, pitämisestä ja järjestä
misestä sekä kirkonkirjoista annettavi.rta tiedois
ta, jollei asia kuulu väestökirjahallinnon viran
omaiselle. 

128 § 

Asutustaajamaan tai sellaiseen muuhun seura
kunnan osaan, jossa pysyvästi toimti. pappi, voi
daan järjestää kirkkoherran valvonnan alaisena 

(3 mom. kumotaan) 
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Voimassa oleva laki 

oma kirkonkirjojen pitäminen paikallisen papin 
vastuulla tai määrätä pappi muulla tavoin ole
maan apuna toimintapiirinsä alueella kirkonkir
jojen pitämistä koskevissa asioissa. Kirkkovaltuus
ton tehtyä asiasta aloitteen on tuomiokapitulin 
päätettävä, onko ja missä laajuudessa edellä" tar
koitettu kirkonkirjojen pitäminen toteutettava. 

129 § 
Jos joku pyytää todistusta siitä, mitä kirkonkir

joihin on merkitty hänestä tai toisesta henkilöstä, 
ja ilmoittaa hyväksyttävän tarkoituksen,tai jos 
viranomainen tarvitsee sellaisen todistuksen, an
nettakoon se, ellei laissa ole rajoitettu oikeutta 
saada todistusta toisesta henkilöstä. Tällöin ei 
kuitenkaan saa muille kuin asianomaisille virano
maisille antaa tietoja rikoksia koskevista merkin
nöistä. 

Tuomiokapituli voi määrätä muun väestörekis
teritehtäviin perehtyneen henkilön kuin papin 
antamaan ja omissa nimissään allekirjoittamaan 
todistuksia kirkkoherran tai 128 §:ssä mainitun 
keskusrekisterin johtajan sijasta. Kirkkohallitus 
antaa tarkempia määräyksiä näistä todistuksista 
sekä nti"den antamisesta. 

Jos kirkkoherra on esteellinen, antakoon todis
tuksen joku toinen pappi tai 3 momentissa 
mainittu henkilö. Jos ei sellaista ole saatavilla, 
kirjoittakoon kirkkoherra todistuksen ja sen alle 
nimensä, ja joku esteetön äänivaltainen seura
kunnan jäsen vahvistakoon todistuksen yhtäpitä
vyyden kirkonkirjojen kanssa. 

130 § 
Edellä 128 §:ssä tarkoitetun keskusrekisterin 

johtajan tai pazkallis en papin antamista todistuk
sista on soveltuvin osin voimassa, mitä kirkkoher
ran kirkonkirjojen nojalla antamista todistuksista 
säädetään. 

Ehdotus 

129 § 
Mitä yleisessä laissa säädetään väestökirjojen 

julkisuudesta sekä mistä annettavzsta todistukszs
ta ja muzsta tiedozsta, on voimassa kirkonkirjoista 
szltä osin kuin ne szsältävä"t väestörekzstenin mer
kittäviä tietoja. 

Tuomiokapituli voi kirkkohallituksen anta
mien ohjeiden mukazsesti määrätä muun väestö
rekisteritehtäviin perehtyneen henkilön kuin pa
pin antamaan ja omissa nimissään allekirjoitta
maan todistuksia kirkkoherran tai 128 §:ssä mai
nitun keskusrekisterin johtajan sijasta. 

Jos kirkkoherra on esteeilinen antamaan todzs
tuksen tai muun asiakirjan eikä tozsta pappia tai 
3 momentzssa mainittua henkilöä ole saatavzlla, 
on kirkkoherran allekirjoitettava tämä asiakirja, 
minkä jälkeen esteettämän henkzlön on todzstet
tava se yhtäpitävä"ksi sen ainezston kanssa, jonka 
perusteella asiakirja annetaan. 

130 § 
Edellä 12 8 §: ssä tarkoitetun keskusrekisterin 

johtajan antamista todistuksista on soveltuvin 
osin voimassa, mitä kirkkoherran kirkonkirjojen 
nojalla antamista todistuksista säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalzskuu
ta 1984. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteiszi"n. 




