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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ortodoksisesta kirkkokun
nasta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN P ÄÄASIALUNEN SISÄLTÖ 

Lakiesitys liittyy väestökirjahallinnosta annetta· 
vaan lainsäädäntöön ja väestökirjahallintoa kos
kevaan kirkkolain muutokseen ja sen tarkoitukse
na on saattaa ortodoksisen kirkkokunnan väestö
rekisteriviranomaiset yhtenäisen väestökirjahallin
non piiriin. 

Ehdotettu laki on tarkoitus saattaa voimaan 1 
päivästä maaliskuuta 1984 samanaikaisesti väestö
kirjahallintoa koskevan lainsäädännön ja väestö
kirjahallintoa koskevan kirkkolain muutoksen 
kanssa. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetu t 
muutokset 

Ortodoksisen kirkkokunnan hallinto on väestö
kirjanpitoa koskevissa asioissa kaksitasoinen. Kir
kollishallituksen alaisia väestörekisterin pitäjiä 
ovat seurakuntien kirkkoherranvirastot. Ortodok
sisia seurakuntia oli maassamme vuoden 1983 
alussa 25. Valamon ja Lintulan luostarit ovat 
myös seurakuntia ja siten väestörekisterin pitäjiä. 
Kirkkokunnalla on lisäksi keskusarkisto, josta 
säädetään Suomen kreikkalaiskatolisen kirkko
kunnan seurakunnallisesta jaoituksesta annetun 
asetuksen (748/49) 8-10 §:ssä. Keskusarkistoa 
ylläpitää kirkollishallitus ja siihen on siirretty 
lakkautettujen seurakuntien jäseniä, joilla ei ole 
kotipaikkaa Suomessa. 

Eduskunnalle annetussa hallituksen esityksessä 
väestökirjahallintoa koskevaksi lainsäädännöksi 
(hall.es. 93/83 vp.) on ehdotettu, että nykyisistä 
väestökirjaviranomaisista muodostettaisiin yhte
näinen väestökirjahallinto. Esityksen mukaan 
sekä ortodoksisen kirkkokunnan että evankelis
luterilaisen kirkon seurakunnat ja muut väestöre
kisterin pitäjät hoitaisivat, kuten nykyisinkin, 
väestörekisterin pitämiseen kuuluvat tehtävät 
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seurakuntien jäsenten osalta. Kirkolliset väestöre
kisterin pitäjät toimisivat kuitenkin väestökirjan
pitoon kuuluvissa tehtävissään väestökirjahallin
non keskusviranomaisen ja paikallisviranomaisen 
ohjauksessa ja valvonnassa. Ortodoksisen kirkko
kunnan osalta kirkollishallitus ja evankelis-luteri
laisen kirkon osalta kirkkohallitus ja tuomiokapi
tulit eivät uudistuksen toteutumisen jälkeen enää 
antaisi kirkollisille viranomaisille väestökirjanpi
toa koskevia ohjeita, vaan tämä kuuluisi valtion 
väestökirjahallinnon viranomaisille. Valtion ja 
kirkon viranomaiset olisivat väestökirjanpidon 
as1o1ssa kuitenkin käytännössä läheisessä yhteis
työssä. Yhdenmukaisen muutoksenhakumenette
lyn aikaansaamiseksi myös kirkollisten väestöre
kisterin pitäjien ratkaisut tulisi saattaa rekisteri
toimiston tai väestökirjayksikön päätettäviksi, joi
den päätöksestä valitettaisiin edelleen lääninoi
keuteen. Eduskunnalle on 4.11.1983 annettu 
hallituksen esitys (hall.es. 186/83 vp.) edellä 
selostettujen muutosten huomioon ottamiseksi 
kirkko laissa. 

Tämän esityksen tarkoituksena on saattaa orto
doksisesta kirkkokunnasta annetun lain säännök
set vastaamaan edellä mainittuja väestökirjahal
lintoa koskevan lainsäädännön ja kirkkolain uu-
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sittavia säännöksiä. Tämä ehdotetaan toteutetta
vaksi siten, että ortodoksisesta kirkkokunnasta 
annettuun lakiin lisätään uusi 12 a ja 12 b §. 

Ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 
uudessa 12 a §:ssä ehdotetaan määriteltäväksi 
kirkkokunnan väestörekisterin pitäjät ja niiden 
asema suhteessa väestökirjahallintoon. Väestöre
kisterin pitäjiä ovat säännösehdotuksen mukaan 
seurakunnat ja kirkollishallitus lakkautettujen 
seurakuntien keskusarkiston ylläpitäjänä sekä 
seurakuntina myös luostarit. Lisäksi ehdotetaan 
säädettäväksi siitä kenelle päätöksenteko väestö
rekisterin pitämistä koskevissa asioissa kuuluu. 
Yhtenäisen muutoksenhakumenettelyn aikaan
saamiseksi ehdotetaan väestörekisterin pitoa kos
kevan ratkaisun saattamista väestökirjahallinnon 
viranomaisen päätettäväksi väestökirjalaissa sää
dettyä menettelyä noudattaen. Väestökirjoissa 
olevien virheiden korjaamisessa ehdotetaan nou
datettavaksi hallintomenettelylakia. 

Uudessa 12 b §:ssä ehdotetaan säädettäväksi 
väestökirjojen julkisuudesta ja niistä annettavista 
todistuksista ja muista tiedoista. Voimassa olevas
sa lainsäädännössä on näistä kysymyksistä säädet
ty ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuk
sen (179/79) 32 §:n 1 momentissa. Yhdenmu
kaisuuden saavuttamiseksi ehdotetaan, että orto
doksisesta kirkkokunnasta annetussa laissa säädet
täisiin väestökirjalain (141169) väestökirjojen jul
kisuutta, niistä annettavia todistuksia ja muita 
tietoja koskevien säännösten ulottamisesta koske
maan ortodoksisen kirkkokunnan kirkonkirjoja 
niiden sisältämien väestörekisteritietojen osalta. 

2. Ehdotuksen taloudelliset vaiku
tukset 

Rekisteritoimistojen ja kirkollisten väestörekis
terin pitäjien välisen yhteydenpidon lisääntymi
sestä on arvioitu aiheutuvan vuosittain yhteensä 
noin 200 000 markan lisäkustannukset, mitkä on 
otettu huomioon väestökirjahallintoa koskevan 
lainsäädännön uudistamisen yhteydessä. Orto
doksisen kirkkokunnan osuus näistä kustannuk
sista on vähäinen. 

3. Riippuvuus muista esityksistä 

Tämä esitys liittyy hallituksen esitykseen edus
kunnalle väestökirjahallintoa koskevaksi lainsää
dännöksi (hall.es. 93/83 vp.) ja hallituksen esi
tykseen eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttami
sesta (hall.es. 186/83 vp. ). 

4. Voimaan tulo 

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

Edellä olevan perusteella annetaan Eduskun
nalle hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään ortodoksisesta kirkkokunnasta 8 päivänä elokuuta 1969 
annettuun lakiin (521/69) uusi 12 a ja 12 b § seuraavasti: 

12 a § 
Seurakunnat ja kirkollishallitus huolehtivat 

väestökirjahallinnon ohjauksessa ja valvonnassa 
väestörekisterin pitoon liittyvistä tehtävistä seura
kuntien jäsenten osalta noudattaen, mitä väestö
rekisteristä on yleisessä laissa säädetty tai sen 
nojalla määrätty. 

Päätöksenteko väestörekisterin pitoa koskevissa 
asioissa kuuluu kirkkoherralle, luostariseurakun-

nan johtajalle tai kirkollishallituksessa pidettävän 
keskusarkiston vastuunalaiselle hoitajalle. 

Väestörekisterin pitoa koskevan ratkaisun saat
tamisesta väestökirjahallinnon viranomaisen pää
tettäväksi on voimassa, mitä siitä on väestökirja
laissa säädetty. 

Väestörekisterin pitoa koskevan asian kirjoitus
tai laskuvirheen korjaamisessa on noudatettava, 
mitä hallintomenettelylaissa on säädetty. 
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12 b § 
Mitä yleisessä laissa säädetään väestökirjojen 

julkisuudesta sekä niistä annettavista todistuksis
ta ja muista tiedoista, on voimassa kirkonkirjoista 
siltä osin kuin ne sisältävät väestörekisteriin mer
kittäviä tietoja. 

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1983 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuu
ta 1984. 

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

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Gustav Björkstrand 
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Lzite 

Laki 
ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään ortodoksisesta kirkkokunnasta 8 päivänä elokuuta 1969 
annettuun lakiin (521 1 69) uusi 12 a ja 12 b § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

12 a § 
Seurakunnat ja kirkollishallitus huolehtivat 

väestökirjahallinnon ohjauksessa ja valvonnassa 
väestörekisterin pitoon liittyvistä tehtävistä seura
kuntien jiisenten osalta noudattaen, mitä väestö
rekisteristä on yleisessä laissa säädetty tai sen 
nojalla määrätty. 

Päätöksenteko väestörekisterin pitoa koskevissa 
asioissa kuuluu kirkkoherralle, luostariseurakun
nan johtajalle tai kirkollishallituksessa pidettävän 
keskusarkiston vastuunalaiselle hoitaJalle. 

Väestörekisten·n pitoa koskevan ratkaisun saat
tamzsesta väestökiTJahallinnon viranomatsen pää
tettäväksi on voimassa, mitä szitä on väestökirja
laissa säädetty. 

Väestörekisten'n pitoa koskevan asian kirjoitus
tai laskuvirheen korjaamisessa on noudatettava, 
mitä hallintomenettelylaissa on säädetty. 

12 b § 
Mitä yleisessä laissa säädetään väestökirjojen 

julkisuudesta sekä niistä annettavista todistuksis
ta ja muista tiedoista, on voimassa kirkonkirjoista 
siltä osin kuin ne sisältävät Väestörekistenin mer
kittäviä tietoja. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuu
ta 1984. 

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


