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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om 
ändring av religionsfrihetslagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propos1t10nen föreslås att religionsfrihets
lagen ändras så att skötseln av registret över 
religionssamfund överförs från undervisnings
ministeriet till befolkningsregistercentralen. Re
formen anknyter till den pågående utvecklingen 
av registerförvaltningen inom statsförvaltning
en som gäller befolkningsregistret, handelsre
gistret, föreningsregistret, stiftelseregistret och 

registret över religionssamfund. Anteckningen 
om att ett religiöst samfund har godkänts i 
registret faller fortfarande under undervisnings
ministeriets befogenheter som en uppgift enligt 
lagen om ministeriernas antal och allmänna 
förvaltningsområde. 

Lagen avses träda i kraft den l juli 1993. 

MOTIVERING 

l. Nuläge och föreslagna ändringar 

Enligt 12 § förordningen angående verkstäl
lighet av religionsfrihetslagen (334/22) förs re
gister över trossamfund vid undervisningsmi
nisteriet med iakttagande av vad i lagen om 
föreningar är stadgat angående inregistrering. 
Enligt stadgandena i 2 kap. religionsfrihetsla
gen (267 /22) skall, om minst 20 i Finland 
bosatta personer vill bilda religionssamfund, 
därom anmälas hos statsrådet. Anmälan skall 
åtföljas av en redogörelse för samfundets tros
bekännelse och formen för dess offentliga 
religionsövning samt för den antagna sam
fundsordningen enligt 14 § religionsfrihetslagen. 
Om samfundsordningen har upprättats enligt 
vad som stadgas i religionsfrihetslagen och om 
trosbekännelsen och formen för religionsöv
ningen inte strider mot lag och god sed och om 
samfundet och den därtill hörande församling
ens styrelse fyller villkoren i religionsfrihetsla
gen, låter statsrådet samfundet jämte uppgivna 
församling inskrivas i registret över religions
samfund. Enligt 12 och 13 §§ reglementet för 
statsrådet behandlas och avgörs nämnda till 

330374F 

statrådet hörande angelägenheter av undervis
ningsministeriet 

Vid ingången av 1993 finns 30 religionssam
fund registrerade i undervisningsministeriets 
register över religionssamfund. Under de tre 
första månaderna 1993 har 48 registerutdrag 
givits ur registret över religionssamfund. 

I det utvecklingsprojekt för registerförvalt
ningen som den 17 januari 1992 inleddes av 
ministerutskottet för utveckling av förvaltning
en har man utrett behovet av att omorganisera 
den statliga registerförvaltningens service och 
administration. På basis av denna utredning, 
som gällde befolkningsregistret, handelsregist
ret, föreningsregistret, stiftelseregistret och re
gistret över religionssamfund fattade minister
utskottet för utveckling av förvaltningen den 
14 augusti 1992 beslut om de principer enligt 
vilka statens registerförvaltning skall utvecklas. 
Ministerutskottet föreslog att registret över 
religionssamfund överflyttas från undervis
ningsministeriet till befolkningsregistercentra
len den l juli 1993. 

Det bör anses ändamålsenligt att uppgifter 
som gäller förande av register och har nära 
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anknytning till befolkningsdatasystemet kon
centreras till samma förvaltningsområde. I en
lighet med detta och då ministeriet inte bör 
utföra enskilda uppgifter som gäller skötseln av 
register, är det motiverat att registret över 
religionssamfund och den kundtjänst som hör 
samman med den överförs från undervisnings
minsteriet till befolkninsregistercentralen. 

I propositionen föreslås de ändringar i 2 kap. 
religionsfrihetslagen som är nödvändiga för att 
registret över religionssamfund skall kunna 
flyttas till befolkningsregistercentralen. När ett 
samfund inrättas skall enligt propositionen 
befolkningsregistercentralen sköta om registre
ringen av uppgifterna om samfundet sedan 
undervisningsministeriet enligt 16 § l mom. i 
den föreslagna religionsfrihetslagen har god
känt samfundet att bli antecknat i registret. 
Anmälningar om inrättande av en ny försam
ling och om nya styrelsemedlemmar i ett 
samfund som redan antecknats i registret görs 
enligt propositionen direkt till befolkningsregis
tercentralen. Om detta föreslås bli stadgat i 16 § 
l mom., 19 §och 20 § l mom. 

Dessutom bör 12 § förordningen angående 
verkställighet av religionsfrihetslagen ändras så 
att befolkningsregistercentralen är registermyn
dighet i stället för undervisningsministeriet. 

Paragrafen föreslås innefatta de ändringar som 
de nya arrangemangen föranleder. 

För att förtydliga stadgandena i 2 kap. 
religionsfrihetslagen föreslås 13 § l mom., 15 § 
2 mom., 17 §, 18 §l mom. och 21 §bli ändrade 
så att befogenheterna när det gäller frågor om 
att registrera religionssamfund hör till under
visningsministeriet, inte till statsrådets allmän
na sammanträde. 

2. Propositionens ekonomiska verk
ningar 

Överföringen av registret över religionssam
fund till befolkningsregistercentralen föranleder 
inga extra kostnader för staten. Åtgärden gör 
inte heller någon överflyttning av personal 
nödvändig. 

3. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den l juli 1993. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 

Lag 
om ändring av religionsfrihetslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i religionsfrihetslagen av den lO november 1922 (267/22) 13 § l mom., 15 § 2 mom., 16 § 

l mom., 17 §, 18 § l mom., 19 §, 20 § l mom. och 21 § som följer: 

13 § 
Om i Finland bosatta personer önskar bilda 

ett religionssamfund, skall de upprätta en 
sådan samfundsordning som avses i 14 § och 
hos undervisningsministeriet göra en skriftlig 
anmälan om att samfundet har bildats. 

15 § 

Flertalet av styrelsemedlemmarna skall vara 
finska medborgare. Undervisningsministeriet 
kan dock även godkänna en annorlunda sam
mansättning för styrelsen, om flertalet av sam-

fundets medlemmar består av andra än finska 
medborgare. 

16 § 
Om ett anmält religionssamfunds samfunds

ordning är utarbetad enligt stadgandena i 
denna lag, om samfundets trosbekännelse och 
formen för dess religionsövning inte strider mot 
lag och god sed och om samfundet och den 
därtill hörande församlingens styrelse fyller 
villkoren enligt 15 § i denna lag, låter under
visningsministeriet anteckna samfundet och 
dess anmälda församlingar i registret över 
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religionssamfund som förs vid befolkningsre
gistercentralen. 

17 § 
Undervisningsministeriet har rätt att, när 

ministeriet anser det behövligt, låta inspektera 
religionssamfund genom en därtill utsedd per
son. 

18 § 
Om ett religionssamfund gör sådana änd

ringar i sin trosbekännelse eller i formen för sin 
religionsövning att de därefter inte motsvarar 
den redogörelse som har inlämnats till under
visningsministeriet, skall samfundets styrelse 
anmäla ändringen till undervisningsministeriet. 

Helsingfors den 30 april 1993 

19 § 
När ett medlemskap i en samfundsstyrelse 

blir ledigt, skall en ny medlem utses inom två 
månader och den nya styrelsemedlemmen an
mälas hos befolkningsregistercentralen. 

20 § 
Ett samfunds styrelse skall anmäla när en ny 

församling har inrättats och anmäla dess namn, 
hemort och styrelsemedlemmar till befolknings
registercentralen för anteckning i registret. 

21 § 
Religionssamfunds för inregistrering god

kända anmälningar skall offentliggöras på det 
sätt som undervisningsministeriet bestämmer. 

Denna lag träder i kraft den 
19 . 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Minister Tytti Jsohookana-Asunmaa 
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Bilaga 

Lag 
om ändring av religionsfrihetslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i religionsfrihetslagen av den lO november 1922 (267/22) 13 § l mom., 15 § 2 mom., 16 § 

l mom., 17 §, 18 § l mom., 19 §, 20 § l mom. och 21 § som följer: 

Gällande lydelse 

13 § 
Vilja i Finland bosatta personer bilda reli

gionssamfund, upprätte de sådan samfundsord
ning, som i 14 § säges, samt anmäle skriftligen 
hos statsrådet om samfundets bildande. 

15 § 

Flertalet styrelsemedlemmar skall vara finska 
medborgare; likväl kan statsrådet godkänna 
även annorlunda sammansatt styrelse, om sam
fundets flertal består av personer, som icke äro 
finska medborgare. 

16 § 
Är anmält religionssamfunds samfundsord

ning utarbetad enligt bestämmelserna i denna 
lag och äro samfundets trosbekännelse och 
formen för dess religionsövning icke stridande 
emot lag eller god sed och fyller samfundets 
samt därtill hörande församlings styrelse de i 
denna lags 15 § föreskrivna villkor, låter stats
rådet inskriva samfundet jämte dess anmälda 
församlingar i ett register över religionssamfun
den, och meddelas häröver bevis. 

17 § 
statsrådet vare berättigat att, då sådant 

anses nödigt, genom av detsamma därtill ut
sedd person låta verkställa inspektion av reli
gionssamfund. 

Föreslagen lydelse 

13§ 
Om i Finland bosatta personer önskar bilda 

ett religionssamfund, skall de upprätta en så
dan samfundsordning som avses i 14 § och hos 
undervisningsministeriet göra en skriftlig anmä
lan om att samfundet har bildats. 

15 § 

Flertalet av styrelsemedlemmarna skall vara 
finska medborgare. Undervisningsministeriet 
kan dock även godkänna en annorlunda sam
mansättning för styrelsen, om flertalet av sam
fundets medlemmar består av andra än finska 
medborgare. 

16 § 
Om ett anmält religionssamfunds samfunds

ordning är utarbetad enligt stadgandena i 
denna lag, om samfundets trosbekännelse och 
formen för dess religionsövning inte strider mot 
lag och god sed och om samfundet och den 
därtill hörande församlingens styrelse fyller 
villkoren enligt 15 § i denna lag, låter undervis
ningsministeriet anteckna samfundet och dess 
anmälda församlingar i registret över religions
samfund som förs vid befolkningsregistercentra
len. 

17 § 
Undervisningsministeriet har rätt att, när mi

nisteriet anser det behövligt, låta inspektera 
religionssamfund genom en därtill utsedd per
son. 
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Gällande lydelse 

18 § 
Vidtager religionssamfund sådan ändring i 

sin trosbekännelse eller formen för sin religi
onsövning, att dessa därefter icke motsvara den 
redogörelse, som till statsrådet inlämnats, skall 
ändringen hos statsrådet anmälas av samfun
dets styrelse. 

19 § 
Då medlemskap i samfundsstyrelse blir le

digt, skall ny medlem inom två månader utses, 
och härom hos statsrådet anmälas. 

20 § 
Då ny församling bildas, skall samfundets 

styrelse anmäla den till inregistrering med 
angivande av dess namn, hemort och styrelse. 

21 § 
Religionssamfunds till inregistrering godkän

da anmälningar skola offentliggöras på sätt av 
statsrådet bestämmes. 

Föreslagen lydelse 

18 § 
Om ett religionssamfund gör sådana änd

ringar i sin trosbekännelse eller i formen för sin 
religionsövning att de därefter inte motsvarar 
den redogörelse som har inlämnats till under
visningsministeriet, skall samfundets styrelse an
mäla ändringen till undervisningsministeriet. 

19 § 
När ett medlemskap i en samfundsstyrelse 

blir ledigt, skall en ny medlem utses inom två 
månader och den nya styrelsemedlemmen anmä
las hos befolkningsregistercentralen. 

20 § 
Ett samfunds styrelse skall anmäla när en ny 

församling har inrättats och anmäla dess namn, 
hemort och styrelsemedlemmar till befolknings
registercentralen för anteckning i registret. 

21 § 
Religionssamfunds för inregistrering godkän

da anmälningar skall offentliggöras på det sätt 
som undervisningsministeriet bestämmer. 

Denna lag träder i kraft den 
19 . 




