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Hallituksen esitys EduskunnaUe rekisterihallintolaiksi 

ESITYKSEN P ÅÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi rekiste
rihallintolaki, joka korvaisi voimassa olevan 
väestökirjahallinnosta annetun lain. 

Nykyinen väestörekisterikeskus muuttuisi re
kisterihallintokeskukseksi. Nykyiset väestökir
jahallinnon paikallisviranomaisina toimivat re
kisteritoimistot muuttuisivat maistraateiksi, jot
ka kuuluisivat valtion paikallishallintoon kih
lakunnanvirastojen yksikköinä tai eräissä suu
rissa kaupungeissa erillisinä virastoina. 

33ll98B 

Rekisterihallinnon organisaatiota uudistetta
essa on otettu huomioon nykyisille rekisteritoi
mistoille siirtyneet ja lähivuosina siirtyvät uu
det tehtävät. 

Rekisterihallinnon palveluita olisi saatavilla 
rekisteriyksikköjen ohella myös palveluyksi
köistä, joten niitä saisi huomattavasti useam
masta paikasta kuin nykyisin. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan vuoden 1995 alusta. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila 

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Väestökirjanpidon organisaatiosta säädetään 
väestökirjahallinnosta annetussa laissa (76/84) 
ja asetuksessa (183/84). Väestökirjahallinnon 
tehtävänä on pitää väestötietojärjestelmää ja 
hoitaa siihen liittyvät tehtävät. Keskusviran
omaisena on sisäasiainministeriön alainen vä
estörekisterikeskus. Viraston henkilökunnan 
määrä oli vuoden 1993 alussa 114, mutta se 
vähenee jo tehtyjen päätösten mukaan 20 hen
kilötyövuodella vuosina 1993 ja 1994. 

Marraskuun 1 päivänä 1993 voimaan tulleen 
väestötietolain (507 /93) ja väestökirjahallinnos
ta annetun lain muuttamisesta annetun lain 
(508/93) mukaan väestörekisterikeskuksen teh
tävänä on kehittää ja ohjata väestökirjahallin
toa ja väestötietojärjestelmää. Virasto vastaa 
väestötietojärjestelmän yleisestä toimivuudesta 
ja rekisteritoimintojen yhtenäisyydestä. Sen 
tehtävänä on myös valtakunnallinen tietopal
velu. 

Uskonnollisten yhdyskuntien rekisterin yllä
pito on heinäkuun 1 päivästä 1993 siirtynyt 
opetusministeriöltä väestörekisterikeskukselle. 

Paikallisviranomaisina toimivat 59 rekisteri
toimistoa, joiden virka-alueina ovat vuoden 
1994 loppuun nykyiset kihlakunnat. Toimisto
jen henkilöstömäärä on noin 570. Työllisyys
varoin palkattuja on ollut vuosittain 70-90. 
Henkilöstömäärältään suurimmat toimistot 
ovat Helsingin kihlakunnan rekisteritoimisto 
(96), Turun kihlakunnan rekisteritoimisto (26), 
Tampereen kihlakunnan rekisteritoimisto (26) 
ja Espoon kihlakunnan rekisteritoimisto (21). 
Kuudessa henkilöstömäärältään pienimmässä 
toimistossa on jokaisessa kolme vakinaista 
virkamiestä. 

Väestökirjanpidon paikallisviranomaisina re
kisteritoimistot vastaavat virka-alueensa henki
lö-, kiinteistö- ja rakennustiedoista ja niiden 
ylläpidosta sekä alueellisesta tietopalvelusta. 
Rekisteritoimistot ohjaavat ja valvovat evanke
lis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkko
kunnan seurakuntia niiden kirkollisen väestö
rekisterin pitämiseen liittyvissä tehtävissä. Re
kisteritoimistoilta voidaan myös hakea oi
kaisua kirkollisen viranomaisen väestökirjanpi
toa koskevaan ratkaisuun. 

Rekisteritoimistot toimivat kaupparekisteri-

lain (129/79) mukaan kaupparekisterin paikal
lisviranomaisina. Paikallisviranomaisten tehtä
viin kuuluvat lähinnä ilmoitusten vastaanotto, 
asiakasneuvonta sekä otteiden ja jäljennösten 
antaminen kaupparekisteristä. Lisäksi rekisteri
toimistot päättävät asunto-osakeyhtiöiden pe
rus- ja muutosilmoituksen merkitsemisestä 
kaupparekisteriin eräitä poikkeuksia lukuun 
ottamatta. 

Rekisteritoimistot ovat yhdistyslain (503/89) 
mukaan yhdistysrekisterin paikallisviranomai
sia. Niillä ei toistaiseksi ole itsenäistä ratkaisu
valtaa, vaan niiden tehtävänä on lähinnä ilmoi
tusasiakirjojen vastaanotto, asiakasneuvonta 
sekä otteiden ja jäljennösten antaminen. Rekis
teritoimistojen päälliköt, henkikirjoittajat, toi
mivat viran puolesta julkisina notaareina, jul
kisina kaupanvahvistajina ja vihkimisviran
omaisina. 

Maistraatit on lakkautettu 1 päivänä joulu
kuuta 1993, jolloin niiden kaupparekisteri- ja 
yhdistysrekisteritehtävät sekä julkisen notaarin 
tehtävät ovat siirtyneet rekisteritoimistoille. Re
kisteritoimistot osallistuvat myös vaaliasiakir
jojen valmisteluun. 

Rekisteritoimistojen yleishallinnollinen oh
jaus kuuluu lääninhallituksille. Ne vastaavat 
tulossuunnitelmien ja talousarvioehdotusten 
valmistelusta sekä tulostavoitteiden asettami
sesta sisäasiainministeriön kanssa käymiensä 
tuloskeskustelujen pohjalta. Lääninhallitukset 
vastaavat henkilöstön kohdentamisesta ja mää
rärahojen jakamisesta läänin rekisteritoimisto
jen kesken. 

Lääninhallitukset huolehtivat rekisteritoimis
tojen virkaehto-ja työsopimusasioista, nimittä
vät henkikirjoittajat ja heidän sijaisensa sekä 
myöntävät heille virkavapautta, lomaa ja eron. 
Rekisteritoimistojen henkilöstön edustajat kuu
luvat lääninhallituksen virastodemokratiaorga
nisaatioon, virkamieslautakuntaan, tasa-arvo
asiain suunnittelu- ja seurantajärjestelmään se
kä työmarkkinakysymysten neuvottelu- ja so
pimusjärjestelmään. 

Lääninhallitukset huolehtivat myös rekisteri
toimistojen henkilöstöhallintojärjestelmästä ja 
tilivirastona palkanmaksusta, maksuliikentees
tä ja kirjanpidosta. Lisäksi lääninhallitukset 
huolehtivat eräistä tietohallintotehtävistä. 

Rekisterihallinnossa Sisäasiainministeriölie 
kuuluu lähinnä tulosohjaus toimintojen yleisiä 
suuntaviivoja ja yhteiskunnallisesti merkittäviä 
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hankkeita koskeviita osin. Ministeriö johtaa 
laaja-alaisia kehittämishankkeita sekä huolehtii 
säädösvalmistelusta samoin kuin muista edus
kunnan ja valtioneuvoston päätöksentekoon 
liittyvistä valmistelutehtävistä. 

Oikeusministeriö ja kauppa- ja teollisuusmi
nisteriö määrittelevät toiminnan yleiset suunta
viivat oman ministeriönsä hallinnonalaan kuu
luvien tehtävien osalta sekä huolehtivat säädös
valmistelusta samoin kuin muusta eduskunnan 
ja valtioneuvoston päätöksentekoon liittyvistä 
valmistelutehtävistä. 

Patentti- ja rekisterihallitus ohjaa rekisteri
toimistoja kaupparekisteriin liittyvissä asioissa. 

1.2. Nykytilan arviointi 

Hallinnon kehittämisen yleisten periaatteiden 
mukaisesti rekisterihallinnossa hajautetaan teh
täviä ja toimivaltaa paikallistasolle. Erityisesti 
väestökirjanpidossa pääosa väestötietojärjestel
män ylläpitoon ja tietopalveluun liittyvistä teh
tävistä on siirretty väestörekisterikeskuksesta 
rekisteritoimistoihin ja hajauttamista on tarkoi
tus jatkaa myös muissa rekisterinpitotehtävissä. 

Valtioneuvoston 17 päivänä kesäkuuta 1993 
tekemän keskushallinnon ja aluehallinnon uu
distamisen toimenpiteitä koskevan periaatepää
töksen mukaan yhdistysrekisteriä koskevat asi
at siirretään oikeusministeriöitä väestörekisteri
keskukselle ja rekisteritoiroistoille vuonna 1994. 
Patentti- ja rekisterihallituksen neuvonta- ja 
palvelutehtäviä sekä kaupparekisteritehtäviä 
hajautetaan vuosina 1993-95 rekisteritoirois
toille sekä muille paikallisille ja alueellisille 
toimintay ksiköille. 

Alioikeusuudistuksen yhteydessä rekisteritoi
roistoille on siirtynyt 1 päivänä joulukuuta 
1993 maistraateilta muun muassa kaupparekis
teri- ja yhdistysrekisteritehtäviä sekä julkisen 
notaarin tehtäviä. Evankelis-luterilaisen kirkon 
ja orto?oksisen kirkkokunnan väestökirjanpi
toon luttyvät tehtävät on tarkoitus siirtää 
valtion viranomaisten hoidettaviksi lähivuosi
na. 

Rekisteritoiroistoille siirtyvät uudet tehtävät 
tulee hoitaa ilman henkilöstölisäyksiä nykyisiä 
toimintoja järkeistämällä, tietojärjestelmiä ke
hittämällä ja organisaatiota uudistamalla. Ny
kyinen organisaatio, toimistojen henkilöstövoi
mavarojen jakautuminen ja virkarakenteet ei
vät ole tarkoituksenmukaisia pyrittäessä palve
lujen parantamiseen sekä mahdollisimman suu-

reen asiantuntemukseen, taloudellisuuteen ja 
tehokkuuteen. 

2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

Rekisterihallinnon kehittämisen tavoitteena 
on rekisteripalvelujen hajauttaminen ja kes
kushallinnon keventäminen. Paikallistaso hoi
taisi rekisterien ylläpidon ja pääosan tietopal
veluista. Keskusviranomaisten tehtävänä olisi 
lähinnä toiminnan yleinen ohjaus ja kehittämi
nen, tietojärjestelmien toimivuuden varmista
minen sekä valtakunnallinen tietopalvelu. 

Valtion paikallishallinnon toimintoja koo
taan yhteen valtion paikallishallinnon kehittä
misen perusteista annetun lain (126/92) mukai
sesti, jotta voidaan turvata valtionhallinnon 
paikallisten palvelujen laatu, riittävä ja tasa
puolinen saatavuus maan eri osissa sekä niiden 
taloudellinen tuottaminen. 

Valtion paikallishallinnon kehittämisen pe
rusteista annetun lain mukaan uudelleenorga
nisointi koskee aluksi poliisitointa, syyttäjän
tointa, ulosottotointa ja yleishallintotehtäviä. 
Rekisterihallinnon paikallisviranomaiset liitet
täisiin nyt ehdotettavalla rekisterihallintolailla 
u~distettuun paikallishallin tojärjestelmään, kun 
kihlakunnanvirastot aloittavat toimintansa. 
Rekisteriviranomaiset toimisivat kihlakunnan
virastojen yksikköinä tai eräissä suurissa kau
pungeissa erillisinä virastoina. Ne voisivat sisä
asiainministeriön päätöksellä hoitaa toimi
alaansa kuuluvia tehtäviä myös läänin toisessa 
kihlakunnassa. Tällä pyritään siihen, että kul
lakin paikallisviranomaisella olisi riittävä asi
antuntemus ja perehtyneisyys kaikkiin rekiste
rihallinnon tehtäviin. Tällöin toiminta voitai
siin järjestää mahdollisimman tehokkaasti ja 
taloudellisesti. Palvelujen saatavuus turvattai
siin riittävällä määrällä palvelupisteitä. 

Rekisterihallinnon keskusviranomaisena olisi 
sisäasiainministeriön alainen väestörekisterikes
kus, jonka nimi muutettaisiin paremmin tehtä
viä kuvaavaksi rekisterihallintokeskukseksi. Se 
vastaisi lähinnä väestötietojärjestelmän toimi
vuudesta, rekisterinpidon ohjauksesta ja ylei
sestä kehittämisestä sekä valtakunnallisista tie
topalvelutehtävistä. 

Paikallisviranomaiset vastaisivat, kuten ny
kyisinkin, paikallisesta väestökirjanpidosta se
kä toimisivat kaupparekisterin ja yhdistysrekis-
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terin paikallisviranomaisina. Niillä voisi olla 
lisäksi erilaisia palvelutehtäviä. 

Rekisterihallintolaissa säädettäisiin rekisteri
hallinnon keskeisistä tehtävistä ja viranomaisis
ta sekä paikallisviranomaisten kuulumisesta 
valtion paikallishallintoon. Maistraatti-nimen 
perinteiden ja kansainvälisen luonteen vuoksi 
rekisteritoimiston nimi ehdotetaan paikallishal
lintouudistuksen yhteydessä muutettavaksi 
maistraatiksi. 

Rekisterihallinnon tulosohjausjärjestelmää 
selkeytettäisiin ja tiedonkulkua sekä yhteistyötä 
viranomaisten kesken tehostettaisiin merkittä
västi. Sisäasiainministeriö määräisi muiden kes
kusviranomaisten kanssa käymiensä neuvotte
lujen perusteella rekisterihallinnon yleiset toi
mintalinjat ja keskeiset kehittämishankkeet se
kä vahvistaisi rekisterihallintokeskuksen tulos
tavoitteet. Lääninhallitus vahvistaisi puolestaan 
kihlakunnanvirastojen omien tulossuunnitelmi
en pohjalta ja paikallistasolla käytyjen neuvot
telujen perusteella kihlakunnanvirastojen rekis
terihallintoa koskevat tulostavoitteet. 

Rekisterihallinnon viranomaisista säädettäi
siin tarkemmin asetuksella. Yksityiskohtaisem
pia määräyksiä annettaisiin lisäksi työjärjestyk
sellä. 

3. Esityksen vaikutukset 

Rekisterihallinnon paikallisviranomaisen or
ganisaation uudistaminen ja sen yhdistäminen 
kihlakunnanvirastojärjestelmään mahdollistai
sivai osaltaan rekisterihallinnon paikallisviran
omaisille lähivuosina siirtyvien uusien tehtävien 
hoitamisen ilman henkilöstölisäyksiä. 

Rekisteriyksikön virka-alue muodostuisi yh
destä tai useammasta kihlakunnasta ylittämättä 
kuitenkaan lääninrajoja. Kihlakunnanvirasto
jen yhteydessä ja nykyistä suuremmissa yksi
köissä varsinkin tietotekniikan hyväksikäyttö 
ja erilaiset tukitoiminnot tulisivat edullisem
miksi. 

Palvelupisteinä toimisivat ne nykyiset rekis
teritoimistot, joista ei muodosteta kihlakun
nanvirastojen rekisteriyksikköjä. Lisäksi voitai
siin kaikissa kihlakunnanvirastojen toimipai
koissa sekä muissakin palveluyksiköissä suh
teellisen vähäisin kustannuksin antaa rekisteri
hallinnon palveluita, kuten erilaisia todistuksia. 

Rekisterihallinnon paikallisviranomaiset toi
misivat erillisinä virastoina, jos valtion paikal
lishallintoviranomaisten toiminta on muutoin-

kin näin järjestetty. Myös nämä yksiköt olisivat 
toiminnan taloudellisuutta ajatellen riittävän 
suuria. 

Yhdistettäessä rekisteritoimistot kihlakun
nanvirastoihin rekisteritoimistojen vakinainen 
henkilöstö siirrettäisiin vastaavantasoisiin teh
täviin uudessa organisaatiossa. Muutoksia ta
pahtuisi uudistuksen voimaantulovaiheessa lä
hinnä niiden henkikirjoittajien toimenkuvassa, 
joiden nykyisin johtamista rekisteritoimistoista 
ei muodostettaisi kihlakunnanviraston rekiste
riyksikköä. 

Toimitilajärjestelyistä, tiedottamisesta, kou
lutuksesta ja viranomaisten nimenmuutoksista 
aiheutuisi alkuvaiheessa vähäisiä kertaluontoi
sia lisämenoja, jotka voidaan kattaa jo samana 
vuonna voimavarojen uudelleenjärjestelyistä 
syntyvillä säästöillä. 

4. Asian valmistelu 

Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi 
v~ltion paikallishallinnon kehittämisen perus
teista (HE 154/1991 vp) todettiin, että seuraa
vassa vaiheessa saattaisi olla tarkoituksenmu
kaista kytkeä väestökirjahallinnolle kuuluvien 
tehtävien hoitaminen uudistettuun paikallishal
lintojärjestelmään. Eduskunnan hallintovalio
kunta katsoi esityksestä antamassaan lausun
nossa (HaVM 13/1991 vp), että mahdollisim
man pian lakiehdotuksen hyväksymisen jälkeen 
on ryhdyttävä, toisessa vaiheessa, samanaikai
sest~ kun ensimmäistä vaihetta toteutetaan, 
selvittämään nykyisten kihlakuntien rekisteri
toimistojen muidenkin kuin väestökirjatehtävi
en hoitamista tämän lain mukaisesti. Eduskun
nan vastauksessa hallituksen esitykseen laiksi 
valtion paikallishallinnon kehittämisen perus
teista edellytettiin, että hallitus selvittää mah
dollisimman pian mahdollisuudet kytkeä aina
kin nykyisten rekisteritoimistojen väestökirja
tehtävät kihlakunnanvirastojärjestelmään koko 
maassa. 

Hallinnon kehittämisen ministerivaliokunnan 
17 päivänä tammikuuta 1992 asettamassa re
kisterihallinnon hankkeessa selvitettiin valtion 
rekisterihallinnon palvelu- ja hallintotehtävien 
uudelleenjärjestelyn tarvetta. Tavoitteena oli 
rekisteripalvelujen hajauttaminen sekä kes
kushallinnon keventäminen. Selvityksen koh
teena olivat väestökirjanpidon rekisterit, kaup-
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parekisteri, yhdistysrekisteri, säätiörekisteri ja 
uskonnollisten yhdyskuntien rekisteri. Selvitys
ten perusteella hallinnon kehittämisen ministe
rivaliokunta päätti 14 päivänä elokuuta 1992 
valtion rekisterihallinnon kehittämisen periaat
teista. 

Ministerivaliokunnan kannanotot väestökir
janpidon, yhdistysrekisterin ja kaupparekisterin 
tehtävien hajauttamisesta ovat olleet rekisteri
hallintoa koskeviita osin lähtökohtana edellä 
alajaksossa 1.2. mainittua valtioneuvoston pe
riaatepäätöstä annettaessa. 

Sisäasiainministeriön asettaman paikallishal
lintohankkeen rekisterihallintotyöryhmä laati 
ehdotuksen rekisterihallinnon paikallisviran
omaisten tehtävien hoidosta kihlakunnanviras-

toissa, muodostettavien toimintayksiköiden tu
losohjauksesta ja virka-aluejaosta sekä yksiköi
den ja niiden palvelupisteiden määrästä sekä 
selvitti toimenpiteitä, joihin on ryhdyttävä yh
distettäessä rekisteritoimistot kihlakunnanvi
rastoihin (sisäasiainministeriön julkaisu 
29.1.1993, 111993). Ehdotuksesta on pyydetty 
oikeusministeriön, kauppa- ja teollisuusminis
teriön, patentti- ja rekisterihallituksen, väestö
rekisterikeskuksen, lääninhallitusten ja rekiste
ritoimistojen lausunnot. Hallituksen esitys pe
rustuu rekisterihallintotyöryhmän ehdotukseen 
ja siitä saatuihin lausuntoihin. 

Lausunnonantajien esittämät näkökohdat on 
mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon 
esitystä valmisteltaessa. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1 §. Lakiehdotuksen 1 §:ssä säädetään rekis
terihallinnon tehtävistä. Sille kuuluisi rekiste
rinpitotehtäviä ja palvelutehtäviä. 

Väestökirjanpidosta säädetään tarkemmin 
väestötietolaissa, kaupparekisterinpidosta 
kaupparekisterilaissa, yhdistysrekisterin pidosta 
yhdistyslaissa sekä uskonnollisten yhdyskunti
en rekisteristä uskonnonvapauslaissa (267/22) 
ja uskonnonvapauslain täytäntöönpanosta an
netussa asetuksessa (334/22). 

Rekisterihallinnolle kuuluvia palvelutehtäviä 
ovat lähinnä kaupanvahvistajan tehtävät, jois
ta säädetään kaupanvahvistaja-asetuksessa 
(1 080/79), julkisen notaarin tehtävät, joista 
säädetään julkisesta notaarista annetussa laissa 
(287 /60) ja siviilivihkiminen, josta säädetään 
avioliittolaissa (234/29). 

2 §. Väestökirjanpidon keskusviranomaisena 
toimisi nykyinen väestörekisterikeskus, jonka 
nimi muutettaisiin viraston tehtäviä ja toimin
taa paremmin k~avaksi rekisterihallintokes
kukseksi. 

Rekisterihallintokeskus vastaisi väestökirjan
pidon tietojärjestelmien toimivuudesta ja rekis
terinpidon yleisestä kehittämisestä, hoitaisi 
eräitä rekisteripalvelutehtäviä, kuten valtakun
nallista tietopalvelua, sekä ohjaisi paikallisvi
ranomaisia väestötietojärjestelmän ylläpito- ja 
palvelutehtävissä. Uskonnonvapauslain 16 §:n 

mukaan väestörekisterikeskus pitää lisäksi us
konnollisten yhdyskuntien rekisteriä. 

3 §. Valtion paikallishallinnon kehittämisen 
perusteista annettu laki koskee poliisitoimen, 
syyttäjäntoimen, ulosottotoimen ja yleishallin
totehtävien järjestämistä. Rekisterihallinnon 
paikallisviranomaisten kuulumisesta valtion 
paikallishallintoon säädettäisiin ehdotetussa 
laissa. 

Tarkoituksena on, että paikallisviranomaiset 
toimisivat kihlakunnanvirastojen yksikköinä 
taikka erillisinä virastoina silloin, kun valtion 
paikallishallintoviranomaiset muutoinkin toi
mivat erillisinä virastoina. Sisäasiainministeriön 
päätöksellä ne voisivat hoitaa yleisperusteluissa 
todetuin tavoin toimialaansa kuuluvia tehtäviä 
myös läänin toisessa kihlakunnassa. Nykyisiä 
virka-alueita on tarkoitus yhdistää suuremmik
si kokonaisuuksiksi. Virka-alueita määrättäessä 
tulee ottaa huomioon eri alueiden erityispiir
teet, kuten asukasmäärä, asukastiheys, laajuus, 
liikenneyhteydet ja kieliolot. Lääninhallitus 
määräisi, missä rekisterihallinnon erilliset pal
velupisteet sijaitsevat. 

Rekisterihallinnon paikallisviranomaisten ni
mi muutettaisiin maistraatiksi. Pääosa aiemmin 
toimineiden maistraattien tehtävistä on siirty
nyt rekisterihallinnon paikallisviranomaisille 1 
päivänä joulukuuta 1993. Maistraatti-nimen 
säilyttäminen paikallishallinnon viranomaisen 
nimenä on perusteltua sen pitkien perinteiden 
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ja kansainvälisen luonteen vuoksi. Euroopassa 
maistraatti tunnetaan yleisesti sellaisena paikal
lishallintoviranomaisena, joka suorittaa rekiste
röinti-, vihkimis- ja todistustehtäviä. Eduskun
ta on vastauksessaan hallituksen esitykseen 
maistraattien lakkauttamiseen liittyväksi lain
säädännöksi (HE 13111992 vp) edellyttänyt 
maistraatti-nimen käyttöön ottamista rekisteri
hallinnossa. 

Ahvenanmaan maakunnassa rekisterihallin
non paikallisviranomaisen tehtävät hoitaisi lää
ninhallitus. 

4 §. Asetuksella säädettäisiin muun muassa 
rekisterihallintokeskuksen ja maistraattien or
ganisaatiosta, rekisterihallinnon tulosohjauk
sesta, asioiden ratkaisemisesta, muutoksenha
usta, virkojen kelpoisuusehdoista ja virkojen 
täyttämisestä sekä työjärjestyksessä määrättä
vistä asioista. 

5 §. Laki tulisi voimaan, kun kihlakunnanvi
rastot aloittaisivat toimintansa, ja sillä kumot
taisiin väestökirjahallinnosta annettu laki. Eh
dotettu rekisterihallinnon paikallishallinnon or
ganisaation uudistaminen ja yhdistäminen val
tion paikallishallintoon edellyttävät, että eräi
siin toimintoja ja henkilöstöä koskeviin järjes
telyihin voidaan ryhtyä jo ennen lain 
voimaantuloa. 

6 §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi tarpeel
liset siirtymäsäännökset. Muussa laissa tai ase
tuksessa olevat viittaussäännökset väestökirja
hallinnosta annetun lain säännöksiin tarkoittai-

sivat ehdotetun rekisterihallintolain tai sen no
jalla annetun asetuksen vastaavia säännöksiä. 
Milloin muussa laissa tai asetuksessa mainitaan 
väestörekisterikeskus tai rekisteritoimisto, sillä 
on katsottava tarkoitettavan ehdotetussa rekis
terihallintolaissa mainittuja viranomaisia. 

Uudistuksen yhteydessä henkilöstö sijoitet
taisiin uudessa organisaatiossa vastaavantasoi
siin tehtäviin. Tarvittavissa siirroissa noudatet
taisiin niitä koskevia valtion virkamieslain 
(755/86) sekä yhteistoiminnasta valtion viras
toissa ja laitoksissa annetun lain (651/88) sään
nöksiä. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Rekisterihallintokeskuksesta ja sen tehtävistä 
samoin kuin maistraateista ja niiden tehtävien 
järjestämisestä valtion paikallishallinnossa an
nettaisiin tarkempia säännöksiä asetuksella. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan päivä
nä tammikuuta 1995. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Rekisterihallintolaki 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Rekisterihallinnolle kuuluu rekisterinpitoteh

täviä ja palvelutehtäviä siten kuin niistä erik
seen säädetään. 

2§ 
Väestökirjanpidon keskusviranomaisena on 

rekisterihallintokeskus. Muista virastolle kuu
luvista tehtävistä säädetään erikseen. 

3§ 
Väestökirjanpidon sekä muun rekisterihallin

non paikallisviranomaisina, sen mukaan kuin 
erikseen säädetään, ovat maistraatit, jotka toi
mivat kihlakunnanvirastoissa tai erillisinä vi
rastoina. Sisäasiainministeriön päätöksellä 
maistraatti voi hoitaa toimialaansa kuuluvia 
tehtäviä myös läänin toisessa kihlakunnassa. 

Ahvenanmaan maakunnassa tässä laissa tar
koitetun rekisterihallinnon paikallisviranomai
sen tehtäviä hoitaa lääninhallitus. 

4§ 
Tarkempia säännöksiä rekisterihallintokes

kuksen ja maistraatin tehtävistä sekä maistraa
tin tehtävien järjestämisestä valtion paikal
lishallinnossa annetaan asetuksella. 

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993 

5§ 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 199 . 
päivänä 

Tällä lailla kumotaan väestökirjahallinnosta 
20 päivänä tammikuuta 1984 annettu laki 
(76/84) siihen myöhemmin tehtyine muutoksi
neen. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

6§ 
Jos muussa laissa tai asetuksessa viitataan 

tällä lailla kumotun väestökirjahallinnosta an
netun lain säännöksiin, viittauksen on katsot
tava tarkoittavan tämän lain tai sen nojalla 
annetun asetuksen vastaavaa säännöstä. Mil
loin muussa laissa tai asetuksessa mainitaan 
väestörekisterikeskus tai rekisteritoimisto, sillä 
on katsottava tarkoitettavan tässä laissa mai
nittuja viranomaisia. 

Rekisterihallintotehtäviä tässä laissa tarkoi
tetulla tavalla järjestettäessä niitä hoitava va
kinainen henkilöstö siirretään vastaavantasoi
siin tehtäviin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sisäasiainministeri Mauri Pekkarinen 


