
 HE 90/2004 vp  
  
 

241179 

 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi väestötietolain 
muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väes-
tötietolain muuttamisesta annetun lain voi-
maantulosäännöstä siten, että mahdollisuutta 
tallettaa kirkollisia toimituksia koskevia tie-
toja väestötietojärjestelmään voitaisiin jatkaa 
vuoden 2005 kesäkuun loppuun. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen kun se on hy-
väksytty ja vahvistettu, kuitenkin viimeistään 
1 päivänä lokakuuta 2004. 

 

————— 
 
 

PERUSTELUT 

1.  Nykyt i la  ja  ehdotetut  muutok-
set  

Väestökirjanpidon organisointia uudistet-
tiin lokakuun 1 päivänä 1999 voimaan tulleil-
la lainsäädännön muutoksilla, joilla vastuu 
väestökirjanpitotehtävistä siirrettiin kirkon 
viranomaisilta valtion viranomaisille. Maist-
raatti vastaa nykyisin rekisterinpitäjänä toi-
mialueensa rekisteritiedoista ja niiden ylläpi-
dosta. Väestörekisterikeskus vastaa väestötie-
tojärjestelmän yleisestä toimivuudesta, rekis-
teritoimintojen yhtenäisyydestä ja valtakun-
nallisesta tietopalvelusta. Evankelis-luterilai-
sen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seu-
rakunnat eivät enää toimi ajantasaisessa vä-
estökirjanpidossa maistraattien rinnalla erilli-
sinä rekisterinpitäjinä. Seurakunnat voivat 
käyttää väestötietojärjestelmää hyväksi hoi-
taessaan omaa toimintaansa ja hallintoaan 
sekä seurakunnille erikseen säädettyjä viran-
omaistehtäviä. Seurakunnat saavat omien jä-
senrekisteriensä ylläpitoa varten tarvitsemi-
aan tietoja väestötietojärjestelmästä. 

Väestötietojärjestelmään on ennen edellä 
mainittua väestökirjanpidon uudistusta talle-
tettu tiedot kirkollisista toimituksista eli tieto 
ortodoksisen kirkkokunnan jäsenen kasteesta 
ja evankelis-luterilaisen kirkon jäsenen kas-
teesta, rippikoulunkäynnistä ja konfirmaa-
tiosta. Väestötietolain muuttamisesta 21 päi-
vänä elokuuta 1998 annetun lain (615/1998) 

voimaantulosäännöksen 3 momentin mukaan 
kirkollisia toimituksia koskevien tietojen tal-
lettamista väestötietojärjestelmään voidaan 
asianomaisen ministeriön päätöksellä jatkaa 
enintään viisi vuotta lain voimaantulosta, jos 
siten merkittävästi yksinkertaistetaan kirkol-
lisen vihkimisen edellytysten selvittämistä tai 
uskontokunnan rekisterin ylläpitoa. Voi-
maantulosäännöksen mukaan tiedot saadaan 
luovuttaa vain asianomaiselle uskontokun-
nalle. Ne voidaan kuitenkin merkitä myös 
avioliiton esteiden tutkinnasta annettavaan 
todistukseen. Sisäasiainministeriö antoi voi-
maantulosäännöksessä tarkoitetun päätöksen 
21 päivänä syyskuuta 1999 (935/1999). Pää-
tös tuli voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999 ja 
se on voimassa 30 päivään syyskuuta 2004. 

Edellä mainitun uudistuksen tultua voi-
maan ryhdyttiin selvittämään, miten seura-
kuntien toiminnassa ja hallinnossa välttämät-
tömien, kirkollisia toimituksia koskevien tie-
tojen tallentaminen, siirto seurakunnasta toi-
seen ja niiden käyttöön saaminen järjestettäi-
siin. Näitä tietoja tarvitaan esimerkiksi kir-
kollisen vaalikelpoisuuden selvittämisessä ja 
kirkollisen avioliittoon vihkimisen perusteita 
arvioitaessa. Tietoja tarvitaan myös henkilön 
liittyessä uskonnolliseen yhdyskuntaan. Li-
säksi evankelis-luterilaisessa kirkossa ja or-
todoksisessa kirkkokunnassa tietoja tarvitaan 
kastettavan lapsen kummin kelpoisuuden to-
teamiseksi. 
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Selvityksen yhteydessä laadittiin useitakin 
vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Kaikki eri 
vaihtoehtojen mukaiset järjestelmät tarvitsi-
sivat toimiakseen valtakunnallisen tiedoston, 
jossa olisi vähintään kaikkien kirkon jäsenten 
nimet, henkilötunnukset ja tieto siitä, mihin 
seurakuntaan kukin henkilö kuuluu. Järjes-
telmään olisi lisäksi rakennettava ominai-
suus, joka tekisi mahdolliseksi tarvittavien 
tietojen siirtämisen muuttojen yhteydessä 
seurakunnasta toiseen. Kaikissa vaihtoeh-
doissa järjestelmän rakentamiskustannusten 
arvioitiin nousevan huomattavan korkeiksi. 

Vaihtoehtoja tarkasteltiin myös siitä näkö-
kulmasta, että valtionhallinnossa on asetettu 
tavoitteeksi vähentää erillisten tietovarasto-
jen määrää ja lisätä perusrekisterien käyttöä. 
Kirkon jäsenten tiedot sisältävän erillisrekis-
terin rakentaminen nähtiin täysin yhteiskun-
nan rekisteritoimintoja koskevien päälinjaus-
ten vastaisena. Kirkkojen tietotarve on mah-
dollista hoitaa väestötietojärjestelmän yhtey-
dessä toimivan järjestelmän avulla. Uuden, 
kustannuksiltaan kalliin erillisen tietojärjes-
telmän rakentamista ei pidetty järkevänä. 

Asiaa käsiteltiin myös Väestörekisterikes-
kuksen asettamassa Kirkonkirjojenpidon 
neuvottelukunnassa, jossa on Väestörekiste-
rikeskuksen lisäksi edustus evankelis-luteri-
laisesta kirkosta, ortodoksisesta kirkkokun-
nasta ja maistraateista. Neuvottelukunnan 
näkemysten mukaisesti Väestörekisterikes-
kus, evankelis-luterilainen kirkkohallitus ja 
ortodoksinen kirkollishallitus päättivät esittää 
sisäasiainministeriölle ja opetusministeriölle 
sen selvittämistä, että kirkollisten tietojen re-
kisteröinti, tallettaminen ja käyttöön tarjoa-
minen järjestettäisiin väestötietojärjestelmään 
tukeutumalla. Kaikki asianomaiset tahot ovat 
pitäneet tämän vaihtoehdon mukaista ratkai-
sua perusteltuna. Kirkonkirjojenpidon neu-
vottelukunta nimesi erillisen työryhmän val-
mistelemaan tarpeellisista lainsäädäntömuu-
toksista raportin hallituksen esityksen muo-
toon. 

Työryhmä ehdotti väestötietolakiin lisättä-
väksi säännökset, joiden perusteella väestö-
tietohallinto voisi tarjota tietojenkäsittelypal-
veluja muun muassa uskonnollisille yhdys-
kunnille. Ehdotus mahdollistaisi sen, että  
uskonnolliset yhdyskunnat voisivat halutes-
saan jatkaa nykyistä kirkollisiin toimitustie-

toihin liittyvää menettelyä ostopalveluna vä-
estötietohallinnolta. Mahdollisuus koskisi 
kaikkia uskonnollisia yhdyskuntia ja lisäksi 
se mahdollistaisi muihinkin kuin kaste-, rip-
pikoulu- ja konfirmaatiotietoihin liittyvän tie-
tojenkäsittelypalvelun tarjoamisen. Työryh-
män ehdotuksen mukaan tietojenkäsittely-
palveluja voitaisiin tarjota valtion viranomai-
selle, kunnan viranomaiselle tai muulle jul-
kisoikeudelliselle yhteisölle taikka lakiin pe-
rustuvaa tehtävää hoitavalle yhteisölle. Väes-
törekisterikeskus voisi palveluntarjoajana tar-
jota tietojen käsittelypalvelua niiden tietojen 
osalta, joista tällaisen tahon on lain nojalla 
pidettävä rekisteriä. Edellytyksenä olisi, että 
tieto liittyisi väestötietojärjestelmään merkit-
tyyn henkilöön.  

Työryhmän ehdotuksen valmistumisen jäl-
keen Väestörekisterikeskus teki sisäasiain-
ministeriölle lainsäädäntötoimenpiteisiin ryh-
tymistä koskevan aloitteen, jossa Väestöre-
kisterikeskus esitti valmistelun lähtökohdan 
laajentamista siten,  että tietojenkäsittelypal-
veluja voitaisiin tarjota myös muihinkin tie-
toihin kuin väestötietojärjestelmään merkit-
tyihin henkilöihin liittyen. Esimerkiksi ra-
kennuksiin liittyvien tietojen osalta voitaisiin 
tarjota tietojenkäsittelypalveluja kunnille, 
joilla on tarve ja velvollisuus ylläpitää omis-
sa rekistereissään muitakin rakennustietoja 
kuin pelkästään niitä, joita väestötietojärjes-
telmässä pidetään nykyisin yllä. 

Rekisterihallintolain (166/1996) mukaan 
väestökirjanpidon keskusviranomaisena toi-
mii Väestörekisterikeskus. Väestökirjanpidon 
sekä muun rekisterihallinnon paikallisviran-
omaisina toimivat maistraatit. Rekisterihal-
lintolain mukaan Väestörekisterikeskuksella 
ja maistraateilla on mahdollisuus hoitaa re-
kisterinpitotehtäviä ja palvelutehtäviä siten 
kuin niistä erikseen säädetään. Voimassa 
olevassa lainsäädännössä ei kuitenkaan ole 
säädetty mahdollisuutta siihen, että väestötie-
tohallinto voisi tarjota tietojenkäsittelypalve-
luja asiakkaille erikseen sovittavalla tavalla 
asiakkaan omien tietojen osalta. Tietojenkä-
sittelypalvelujen tarjoaminen edellyttää, että 
väestötietolakiin tulisi lisätä tätä koskevat 
säännökset. 

Riittävän ajan varaamiseksi työryhmän eh-
dotukseen sekä Väestörekisterikeskuksen 
aloitteeseen sisältyneiden väestötietolain 
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muuttamista koskevien ehdotusten jatkoval-
mistelua varten esityksessä ehdotetaan, että  
1 päivänä lokakuuta 1999 voimaan tulleen 
väestötietolain muuttamisesta annetun lain 
voimaantulosäännöksen 3 momenttia muutet-
taisiin siten, että kirkollisia toimituksia kos-
kevien tietojen tallettamista väestötietojärjes-
telmässä voitaisiin jatkaa vielä vuoden 2005 
kesäkuun loppuun saakka.  

Esityksen tarkoituksena on turvata nykyi-
sen käytännön jatkuminen siihen saakka, 
kunnes tarvittavat tietojenkäsittelypalvelui-
den antamisen mahdollistavat väestötietolain 
muutokset tulevat voimaan. Säädösmuutok-
set pyritään valmistelemaan siten, että ne 
voitaisiin saada voimaan viimeistään kevääl-
lä 2005. Voimaantulosäännöksen 3 momentti 
on tarkoitus kumota edellä mainittujen väes-
tötietolain muutosten voimaantulon yhtey-
dessä siinä tapauksessa, että nämä muutokset 
saataisiin voimaan ennen vuoden 2005 kesä-
kuun loppua. 
 
2.  Esityksen vaikutukset  

Tietojen tallettamisen jatkaminen väestötie-
tojärjestelmässä siihen saakka, kunnes tarvit-
tavat väestötietolain muutokset tulevat voi-
maan, mahdollistaa ilman katkoja esimerkik-

si kirkollisen vihkimisen edellytysten selvit-
tämisen hyvin yksinkertaisella tavalla, kun 
tarvittavat tiedot ovat käytettävissä väestötie-
tojärjestelmän avulla eikä niitä tarvitse hank-
kia erikseen seurakunnasta. 

Esitys ei aiheuta muutoksia nykyiseen me-
nettelyyn, minkä vuoksi sillä ei ole  merkit-
täviä taloudellisia eikä toiminnallisia vaiku-
tuksia. 
 
3.  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä sisäasi-
ainministeriössä. Valmistelun yhteydessä on 
kuultu opetusministeriötä, evankelis-
luterilaista kirkkoa, ortodoksista kirkkokun-
taa ja Väestörekisterikeskusta. 
 
4.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen kun se on hy-
väksytty ja vahvistettu, kuitenkin viimeistään 
1 päivänä lokakuuta 2004.  

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 



 HE 90/2004 vp  
  
    

 

4

Lakiehdotus 
 
 

Laki 

väestötietolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan väestötietolain muuttamisesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (615/1998) 
voimaantulosäännöksen 3 momentti seuraavasti: 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Sen estämättä, mitä 4 §:ssä säädetään,  
väestötietojärjestelmässä säilytetään ennen 
lain voimaantuloa talletetut kirkollisia toimi-
tuksia koskevat tiedot. Lisäksi näiden tietojen 
tallettamista väestötietojärjestelmään jatke-
taan vuoden 2005 kesäkuun loppuun. Tiedot 
saadaan luovuttaa vain asianomaiselle us-

konnolliselle yhdyskunnalle. Ne voidaan kui-
tenkin merkitä myös avioliiton esteiden tut-
kinnasta annettavaan todistukseen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä      kuuta 

20  . 
 

————— 

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

Laki 

väestötietolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan väestötietolain muuttamisesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (615/1998) 
voimaantulosäännöksen 3 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
— — — — — — — — — — — — — —  

Sen estämättä, mitä 4 §:ssä säädetään,  
väestötietojärjestelmässä säilytetään ennen 
lain voimaantuloa talletetut kirkollisia toi-
mituksia koskevat tiedot. Lisäksi näiden tie-
tojen tallettamista väestötietojärjestelmään 
voidaan asianomaisen ministeriön päätök-
sellä jatkaa enintään viisi vuotta lain voi-
maantulosta, jos siten merkittävästi yksin-
kertaistetaan kirkollisen vihkimisen edelly-
tysten selvittämistä tai uskontokunnan re-
kisterin ylläpitoa. Tiedot saadaan luovuttaa 
vain asianomaiselle uskontokunnalle. Ne 
voidaan kuitenkin merkitä myös avioliiton 
esteiden tutkinnasta annettavaan todistuk-
seen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ehdotus 
— — — — — — — — — — — — — —  

Sen estämättä, mitä 4 §:ssä säädetään,  
väestötietojärjestelmässä säilytetään ennen 
lain voimaantuloa talletetut kirkollisia toi-
mituksia koskevat tiedot. Lisäksi näiden tie-
tojen tallettamista väestötietojärjestelmään 
jatketaan vuoden 2005 kesäkuun loppuun. 
Tiedot saadaan luovuttaa vain asianomaisel-
le uskonnolliselle yhdyskunnalle. Ne voi-
daan kuitenkin merkitä myös avioliiton es-
teiden tutkinnasta annettavaan todistukseen. 

 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
20  . 

——— 
 

 


