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HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ
5/1998 vp

Hallituksen esitys laiksi ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo
Eduskunta on 18 päivänä maaliskuuta 1998 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti
käsiteltäväksi hallituksen esityksen 16/1998 vp
laiksi ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun
lain muuttamisesta.
Asiantuntijat
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina
ylitarkastaja Tuula Lybeck, opetusministeriö
- hallitusneuvos Päivi Pekkarinen, sisäasiainministeriö
hallitusneuvos Raija Isotalo ja tietohallintojohtaja Olavi Köngäs, valtiovarainministeriö
tarkastaja Erkki Huhta, Kirkkohallitus
lainoppinut asessori Timo Parrukoski, Suomen ortodoksinen kirkollishallitus
johtaja Hannu Luntiala, Väestörekisterikeskus
- henkikirjoittaja Leea Väre, Jyväskylän maistraatti
- lakimies Outi Raitoaho, Suomen Kuntaliitto

- kirkkoherra Seppo Haavisto, Halikon seurakunta
- kirkkoherra Rauno Pietarinen, Ilomantsin ortodoksinen seurakunta, edustaen myös Ortodoksisten Pappien Liitto OPL ry:tä
- kirkkokunnan johtaja Jorma Kuusinen, Suomen Vapaakirkko
- puheenjohtaja Roy Veistämö, Suomen Henkikirjoittajayhdistys ry
- apulaistoiminnanjohtaja Jukka Huttunen,
Suomen kirkon pappisliitto ry
- toimistosihteeri Tarja Saarinen, Lääninhallinnon ja väestökirjanpidon henkilökuntaliitto
LVLry
- lakimies Anna-Maria Numminen, Seurakuntien Viran- ja Toimenhaltijain Liitto SVTL ry
- pääsihteeri Väinö Hyvönen, Suomen vapaan
kristillisyyden neuvosto SVKN ry.
Oikeusministeriö, tietosuoja valtuutettu, Kansallisarkisto, Valtion ammattiliitto VAL ry ja Vapaa-ajattelijain liitto ry ovat antaneet asiasta kirjalliset lausunnot.

HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräitä ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain säännöksiä valtion ja kirkon väestökirjanpidon järjestelyjen toteuttamiseksi. Esitys liittyy hallitukHE 16/1998 vp

sen esitykseen väestökirjanpidon uudistamista
koskevaksi lainsäädännöksi.
Ajantasainen väestökirjanpito perustuisi valtion väestötietojärjestelmään, jota myös evanke280338
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lis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkkokunta ylläpitäisivät ja käyttäisivät hoitaessaan
omaa toimintaansa ja hallintoaan sekä niille erikseen säädettyjä viranomaistehtäviä, kuten tietopalvelutehtäviä ja avioliiton esteiden tutkintaa.
Näistä tehtävistä säädettäisiin väestötietolaissa,
avioliittolaissa ja nimilaissa.
Seurakunnat pitäisivät jäsenistään erillisessä
hallituksen esityksessä väestökirjanpidon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi ehdotetussa
uskontokuntien jäsenrekistereitä koskevassa
laissa tarkoitettua jäsenrekisteriä, joka olisi osa
seurakunnan kirkonkirjoja. Ortodoksisesta kirkkokunnasta annetussa laissa määriteltäisiin seu-

rakuntien kirkonkirjat sekä säädettäisiin eräistä
kirkonkirjojen pitämiseen ja seurakunnan arkistoon liittyvistä asioista.
Seurakuntien asiakirjoista annettavista otteista perittävän maksun suuruuden määräisi kirkollishallitus.
Lakiin otettaisiin lisäksi säännökset siitä,
kuinka ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluvan
henkilön seurakunta määräytyy.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti muiden väestökirjanpidon uudistamista koskevien lakien kanssa noin vuoden kuluttua
siitä, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Lakiehdotus liittyy väestökirjanpidon uudistamiseen, mihin kokonaisuuteen sisältyvät käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen lisäksi myös
hallituksen esitykset 14 ja 17/1998 vp. Mainittujen esitysten ohella valiokunta viittaa niihin liittyviin hallintovaliokunnan mietintöihin (Ha VM
4/1998 vp ja HaVM 6/1998 vp).
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisenaja tarkoituk-

senmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen
esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.
Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta
kunnioittavasti ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1998
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.
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Matti Väistö /kesk
Kaarina Dromberg /kok
Ulla Juurola /sd
Timo Järvilahti /kesk
Reijo Kallio /sd
Toimi Kankaanniemi /skl
Juha Karpio /kok
Osmo Kurola /kok

Pehr Löv /r
Hannes Manninen /kesk
Jukka Mikkola /sd
Tuija Pohjola /sd
Iivo Polvi /vas
Veijo Puhjo /va-r
Erkki Pulliainen /vihr
Aulis Ranta-Muotio /kesk.

