
 

 

EDUSKUNTA ASIAKIRJAVIHKO 
f f  a m 3tm/uPD^^n 
VALIOKUNNAT M?\)U Ife/SCofct 



 

 

Valtiopäiväasia, HE 229/2005 Sivu 1/2 

 
 
 
 
 
" "PALuiT;   : "VlAKUKÄlkTsTA~      [ VE^URAAVAT"! 

Asian valiokuntakäsittely 
 
 
HE 229/2005 vp 
laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan 
määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta 

Saapums-
vaihe 

Asiantuntijavaih
e 
/Jaostokäsittely 
Keskusteluvaihe 

Ratkaistavana 
;'Maflyntt£i 

 
Täysistunto lähettänyt 07.02.2006 hallintovaliokuntaan mietintöä varten 
Täysistunto lähettänyt 07.02.2006 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten 
 

Hallintovaliokunta 
Saapunut 08.02.2006 
Käsittely päättynyt 29.09.2006 HaVM 16/2006 vp 
 

Käsittelyvaiheet 
 

Asian ilmoittaminen 
08.02.2006 Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten. 

Ennakkokäsittely 
05.05.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 

- lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen, sisäasiainministeriö (K) 
Käsittely 

10.05.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 
- ylitarkastaja Maaria Rubanin, oikeusministeriö (K) 
- neuvontalakimies Kaj Välimäki, Väestörekisterikeskus (K) 
- professori Olli Mäenpää, (K) 
- professori Kaarlo Tuori, (K) 

23.05.2006    Merkitty saapuneeksi 
- valtiovarainministeriön, Ahvenanmaan maakunnan hallituksen, 
Ahvenanmaan lääninhallituksen, Verohallituksen ja Suomen 
Kuntaliiton kirjalliset lausunnot. 

30.05.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 
- henkikirjoittaja Jari Taipale, Suomen Henkikirjoittajayhdistys ry. 
(K) 
- tarkastaja Pirjo Koponen, Valtion toimihenkilöliitto Valto ry (K) 

02.06.2Q06    Merkitty saapuneeksi 

 



 

 

- Julkisten ja hyvinvointialojen Uitto JHL ry:n kirjallinen lausunto. 
05.06.2006    Merkitty saapuneeksi 

- Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n kirjallinen lausunto. 
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08.09.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 
- lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen, sisäasiainrriinisteriö (K) 
Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. 

29.09.2006    Yleiskeskustelu 
Yksityiskohtainen käsittely 
Valmistunut: 
-HaVM 16/2006 vp 

 

Perustuslakivaliokunta 
Saapunut 08.02.2006 
Käsittely päättynyt 08.06.2006 PeVL 24/2006 vp 
 

Käsittelyvaiheet 
 
Asian ilmoittaminen 

09.02.2006 Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten. 
08.03.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 

- lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen, sisäasiainministeriö (K) 
- professori Mikael Hiden, (K) 
- professori Olli Mäenpää, (K) 
- professori Kaarlo Tuori, (K) 

Käsittely 
08.03.2006    Merkitty saapuneeksi 

- oikeusministeriön kirjallinen lausunto 
10.03.2006    Todettu asianmntijakuuleminen päättyneeksi. 
08.06.2006    Yleiskeskustelu 

- lausuntoluonnos 
Yksityiskohtainen käsittely 
Valmistunut: 
- PeVL 24/2006 vp 

 
 

Päivitetty 29.09.200614:01:04 
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SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden 
ja hallinnon kehittämisosasto 

 
 

MUISTI
O 
4.5.2006 

 
 
 

Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI REKISTERIHALLINTOLAIN JA 
ERÄIDEN MAISTRAATIN TOIMIVALLAN MÄÄRÄYTYMISTÄ KOSKEVIA SÄÄNNÖKSIÄ 
SISÄLTÄVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA (HE 229/2005 vp) 
 
Yleistä 

 
Hallituksen esitykseen sisältyvät rekisterihallintolakiin ehdotettavat muutokset ovat pääosin 
säädösteknisiä: eräät säännökset nostettaisiin asetuksesta lain tasolle ja lakiin sisältyvää ase-
tuksenantovaltuutta koskevaa säännöstä täsmennettäisiin. 
 
Eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muut-
tamisella tarkoitetaan tässä esityksessä nimilakiin, isyyslakiin, perintökaareen ja kotikunta-
lakiin ehdotettuja muutoksia. Näiden muutosehdotusten tarkoituksena on mahdollistaa 
maistraattien erikoistuminen ja työn tasaaminen maistraattien kesken sekä päällekkäisen työn 
poistaminen eräissä maistraateille kuuluvissa tehtävissä. Tavoitteena on tehostaa maist-
raattien toimintaa ja edistää tasapainoista alueellista kehitystä siirtämällä eräitä tehtäviä hoi-
dettavaksi pääkaupunkiseudun ruuhkautuneista maistraateista muualle Suomeen. 
 
Yleisemmällä tasolla esityksen tarkoituksena on omalta osaltaan toteuttaa hallituksen tavoit-
teita palvelujen saatavuuden ja laadun turvaamisessa, alueellistamisessa ja julkisen hallinnon 
tuottavuuden parantamisessa. 

 
Rekisterihallintolakiin ehdotetut muutokset 

 
Rekisterihallintolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että sääntely vastaisi uuden perustus-
lain vaatimuksia. Nykyisin rekisterihallintoasetukseen sisältyvät säännökset maistraatin 
toimialuetta, nimeä, maistraatin sijaintipaikkaa ja palveluyksiköitä koskevasta päätösvallasta 
sekä Väestörekisterikeskuksen ja maistraatin johtarnistoimivallasta ja asioiden ratkaisemi-
seen liittyvästä toimivallasta ehdotetaan nostettavaksi lain tasolle. Lakiin sisältyvää asetuk-
senantovaltuutta koskevaa säännöstä tarkennettaisiin. 
 
Sisällöllisenä muutoksena ehdotetaan, että maistraatin toimipaikoista päättäisi lääninhalli-
tuksen sijasta sisäasiainministeriö. 

 
Nimilakiin, isyyslakiin, perintökaareen ja kotikuntalakiin ehdotetut muutokset 

 
Rekisterihallintolaissa säädetään maistraattien pääasiallisesta tehtävästä, joka on toimiminen 
väestökirjanpidon sekä muun rekisterihallinnon paikallisviranomaisena. Muista maistraatin 
tehtävistä ja toimivallasta säädetään erikseen kutakin tehtävää koskevassa erityislaissa. Mo-
nissa tehtävissä maistraattien keskinäinen toimivalta on perinteisesti määräytynyt alueellisesti 
eli sillä perusteella, minkä maistraatin toimialueella esimerkiksi hakijan tai ilmoitus-
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velvollisen kotikunta tai väestökirjanpitokunta on. Eräissä maistraatin tehtävissä toimivaltaa 
ei ole rajoitettu alueellisesti, jolloin mikä tahansa maistraatti on toimivaltainen hoitamaan 
asian (esimerkiksi avioliiton esteiden tutkinta). 
Esityksen mukaan tehtäviä, joita olisi mahdollista siirtää maistraatista toiseen, olisivat ni-
menmuutoshakemusten käsittely, isyyden tunnustamisen vahvistaminen ja perukirjan osa-
kasluettelon vahvistaminen. Lisäksi muuttoilmoituksen johdosta tehtävän merkinnän väestö-
tietojärjestelmään saisi tehdä tietyissä tapauksissa muukin ilmoituksen vastaanottanut maist-
raatti kuin henkilön uuden kotikunnan maistraatti. Esitys perustuu sisä^iainmmisteriön 
asettaman, maistraattien erikoistumista ja työn tasaamista selvittäneen työryhmän ehdotuk-
seen ja siitä saatuihin lausuntoihin. Siirrettäväksi soveltuvia tehtäviä valittaessa on ollut kri-
teerinä esimerkiksi se, että asian hoitamisessa ei tarvita henkilökohtaista käyntiä maistraatissa 
tai että asia on luonteeltaan sellainen, että päätöksen saarninen esimerkiksi odottaessa ei 
yleensä ole mahdollista. Nimilakiin, isyyslakiin ja perintökaareen ehdotetut muutokset on 
valmisteltu yhteistyössä oikeusministeriön kanssa. 
 
Esityksen mukaan maistraattien keskinäisen toimivallan määräytymisen perusteista niissä 
tehtävissä, joita olisi mahdollista siirtää käsiteltäväksi toisessa maistraatissa, säädettäisiin 
erikseen kutakin tehtävää koskevassa erityislaissa. Lähtökohtaisesti toimivalta voisi olla 
kaikilla maistraateilla (nimenmuutoshakemukset, perukirjan osakasluettelon vahvistamiset ja 
muuttoilmoitusten rekisteröinti tietyissä tapauksissa) tai määräytyä edelleen alueellisesti 
(isyyden tunnustamisen vahvistamiset). Laeissa säädettäisiin lisäksi siitä, että tietyin laissa 
mainituin edellytyksin tehtävä voitaisiin siirtää toiseen maistraattiin, ja siitä, että tarkempia 
säännöksiä tehtävien siirrosta ja tehtäväsiirtoihin osallistuvista maistraateista voitaisiin antaa 
sisäasiainministeriön asetuksella. Hakemukset nimen muuttamiseksi ja perukirjan osakas-
luettelon vahvistamiseksi voitaisiin esityksen mukaan jättää mihin tahansa maistraattiin. 
Muuttoilmoitukset voi jo nykyisin voimassa olevan lain mukaan jättää mihin tahansa maist-
raattiin. 
 
Mahdollisuus tehtävien ja toimivallan siirtämiseen maistraatista toiseen koskisi vain tarkkaan 
rajattua osaa maistraattien laajasta tehtäväkokonaisuudesta. Esimerkiksi nimenmuutosasioissa 
tehtävien ja toimivallan siirtäminen olisi esityksen mukaan mahdollista vain hakemusasioissa, 
joita on vuosittain noin 3 000. Nimenmuutosilmoitukset, joita on vuosittain noin 14 500, 
käsittelisi edelleen alueellisin perustein määräytyvä maistraatti. 

 
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 2/2006 vp - VNS 2/2005 vp 

 
Hallintovaliokunta on 9.3.2006 antanut mietinnön (HaVM 2/2006 vp - VNS 2/2005 vp) 
valtioneuvoston selonteosta keskus-, alue- ja paikallishallinnon toimivuudesta ja kehittämis-
tarpeista (Parempaa palvelua, tehokkaampaa hallintoa). Eduskunta on 16.3.2006 hyväksynyt 
valiokunnan mietinnön mukaisen lausunnon selonteon johdosta. 
 
Mietinnössä on otettu kantaa nykyisen kihlakuntahallinnon poliittiseen ohjaukseen, ja muun 
muassa todettu, että riippumatta siitä, miten suhtaudutaan vastaisuudessa kihlakuntajärjes-
telmään, toimialueista päättäminen on siirrettävä valtioneuvoston yleisistunnolle, jotta ko-
konaisvaltainen arvio ja vastuuttaminen on mahdollista keskeisissä valtion paikallishallinnon 
tehtävissä. 
 
Nyt käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan rekisterihallintolakia muutet-
tavaksi siten, että nykyisin asetukseen sisältyvä säännös, jonka mukaan maistraattien toimi-
alueista päätetään ministeriössä, nostettaisiin lain tasolle. Edellä mainittuun mietintöön si-
sältyvän kannanoton perusteella tulisi ehdotettua rekisterihallintolain 3 §:n 1 momenttia 
muuttaa siten, että maistraattien toimialueista päättäisi sisäasiainministeriön sijasta valtio-
neuvosto. 



 

 

 
 

OIKEUSMINISTERIÖ Muistio 
Oikeushallinto-osasto 
Maaria Rubanin 10.5.2006 
 
 
 

Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 

HE 229/2005 vp laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan 
määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta 

 
 

Oikeusministeriö on maaliskuussa 2006 antanut perustuslakivaliokunnalle 
kirjallisen lausunnon kyseisestä hallituksen esityksestä. Lausunnossa on otettu 
kantaa perustuslain kannalta keskeisiin kysymyksiin. 
 
Muilta osin todetaan, että esitykseen sisältyy oikeusministeriön valmiste-
luvastuulla olevien nimilain, isyyslain ja perintökaaren muuttamista koskevat 
ehdotukset. Oikeusministeriö on perusvalmistelusta lähtien osallistunut 
hallituksen esityksen valmisteluun. Oikeusministeriö pitää hallituksen esitystä 
tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa sen hyväksymistä. 
 
Tässä vaiheessa on kuitenkin välttämätöntä kiinnittää vielä huomiota 
seuraavaan yksityiskohtaan. 
 
Rekisterihallintolain muuttamista koskevan lakiehdotuksen 3 a §:n 2 
momentista ilmenee, että maistraattia johtavan virkamiehen virkanimike olisi 
vastaisuudessa maistraatin päällikkö, kun vastaavan virkamiehen virkanimike 
nykyisin on henkikirjoittaja. Vkkanimikkeen muutos on ongelmallinen sikäli, 
että muualla lainsäädännössä erinäisten tehtävien ja toimivaltuuksien on 
osoitettu kuuluvan henMkirjoittajalle. Yhtenä esimerkkinä voi mainita sen, että 
avioliittolain 17 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan siviili vihkimisen on 
velvollinen toimittamaan henkikirjoittaja. Virkanimikkeen muutos näyttää 
johtavan siihen, että maistraatin päällikkö ei olisi enää rekisterihallintolain 
muutoksen voimaantulon jälkeen oikeutettu toimittamaan siviilivihkimisiä eikä 
häneen sovellettaisi muitakaan muualla lainsäädännössä olevia säännöksiä, 
jotka sanamuotonsa mukaan koskevat vain henkikirjoittajaa. Tällaista asiallista 
muutosta ei liene tavoiteltu eikä sitä ainakaan siviilivihkimisen toimittamisen 
osalta voitaisi pitää perusteltuna. 
 
Yksinkertaisin keino välttää virkanimikkeen muuttamisesta johtuvat ongelmat 
saattaisi olla se, että rekisterihallintolakiin lisättäisiin esimerkiksi 
seuraavanlainen säännös: 
 
Laissa tai asetuksessa olevaa säännöstä, joka koskee henkikirjoittajaa, 
sovelletaan myös maistraatin päällikköön, jollei toisin säädetä. 



 

 

neuvontalakimies Kaj Välimäki 

 
 
 

Eduskunnan hallintovaliokunta 
10.5.2006 

 
 
 

Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 
 
 

Hallituksen esitys 229/2005 vp laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin 
toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta 

 
 
Väestörekisterikeskus vastaa väestötietojärjestelmän yleisestä toimivuudesta ja sen 
ylläpitosovellusten kehittämisestä. Maistraatit tallentavat hyväksymänsä väestötietoja 
koskevat muutokset väestötietojärjestelmään. Esityksen tavoitteena on muun muassa 
muuttaa maistraattien toimivallan määräytymisen sääntelyä nykyistä joustavammaksi. 
Esitetyt toimivallan muutokset aiheuttavat tarpeen tarkistaa tietojen tallennukseen 
tarvittavien väestötietojärjestelmän ylläpitosovellusten toimivuuden muutosten 
toteuttamisen jälkeen. 
 
Esitettyjen muutosten toteuttaminen vaatii muutosten tekemistä väestötietojärjestelmän 
ylläpitosovelluksiin muuttoilmoituksen tietojen tallentamisen osalta. 
Väestörekisterikeskukselta on pyydetty asiasta lausunto valmistelun aikaisemmassa 
vaiheessa, joten se on voinut etukäteen varautua muutostarpeisiin resurssiensa 
puitteissa ja muutosten suunnittelu on käynnissä. Ylläpito*sovelluksiin tehtävät 
muutokset ja muutosten testaaminen on mahdollista saattaa loppuun hallituksen 
esityksessä mainitussa kolmen kuukauden ajassa lain hyväksymisestä sen 
voimaantuloon. 
 
Väestörekisterikeskuksella ei ole lausuntopyynnön johdosta muuta huomautettavaa. 

Olli Mäenpää 
10.5.2006 
 
 
Hallintovaliokunnalle 
 
 

Hallituksen esitys laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan määräy-
tymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta (HE 229/2005 vp) 

 
Esityksen keskeisenä hallinnollisena tavoitteena on tehostaa maistraattien voimavarojen 
käyttöä lisäämällä mahdollisuuksia keskinäiseen erikoistumiseen, päällekkäisen työn 
vähentämiseen ja työn tasaamiseen maistraattien kesken. Tavoitteita voidaan pitää 
aiheellisina. 
 
Uudistuksen toteuttamistapaa on paikallaan arvioida hallinnon tehostamisen ja taloudellisten 
säästöjen kannalta. Niiden lisäksi myös asiakkaan näkökulma on tärkeä. Erityisesti 
maistraattien tuottamien hallinnollisten palvelujen laatu ja saatavuus ovat keskeisiä mittareita 

Väestörekisterikeskus 
Befolkningsregistercentralen 



 

 

palvelujen käyttäjän kannalta. Lisäksi merkitystä on tehtävänsiirtojen oikeudellisella 
määrittelyllä. 
 
Hallinnolliset vaikutukset liittyvät lähinnä erikoistumisella ja työn tasaamisella aikaan-
saatavaan maistraattien toiminnan tehostamiseen. Esitys perustuu ensisijaisesti resurssien 
tehokkaampaan kohdentamiseen nykyisen maistraattiorganisaation puitteissa. Lisäksi 
erikoistuminen mahdollistaa myös tehtävien alueellistamisen toimivan maistraattirakenteen 
sisällä. Sen sijaan maistraattien toimialueita ei ole tarkoitus suurentaa eikä myöskään 
yhdistää maistraatteja toisiinsa. 
 
Organisatorisia ja toiminnallisia hallinnollisia vaikutuksia voidaan ainakin yleisellä tasolla 
pitää asianmukaisina. Erikoistumisen lisääminen edellyttää kuitenkin, että erikoistuvien 
maistraattien henkilöstön ammattitaitoon ja koulutukseen kiinnitetään erityistä huomiota. 
Nykyään kaikkien maistraattien tiedollisia ja taidollisia edellytyksiä käsitellä esityksen 
tarkoittamia asioita voitaneen pitää suurin piirtein samantasoisina, mutta erikoistuminen 
korostaa myös tiedollista eriytymistä maistraattien välillä. 
 
Taloudelliset vaikutukset liittyvät lähinnä erikoistumalla ja päällekkäistä työtä vähentämällä 
aikaan saataviin säästöihin, jotka perustuvat lähinnä vastaavan henkilötyömäärän 
vähentymiseen. Myös päällekkäisen työn väheneminen voi tuottaa kustannussäästöjä. 
Esityksen perusteluissa ei tosin esitetä täsmällisempiä arvioita siitä, kuinka suuria 
kustannussäästöjä ehdotuksen toteuttamisella on mahdollista saada aikaan. Esityksen 
taloudellisia vaikutuksia on näin ollen vaikea tarkasti arvioida. 
 
Palvelujen laadun kehittämisen ja asiakasnäkökulman merkitystä ei arvioida esityksen 
perusteluissa. Erikoistuminen ja päällekkäisen työn väheneminen voivat joka tapauksessa 
parhaimmillaan parantaa asiakaspalvelua, mutta ilman muuta näin ei tapahdu. Sikäli kuin 
asian siirtäminen maistraatilta toiselle yleistyy, voidaan pitää hyvän hallinnon edellyttämänä 
perusvaatimuksena, että hallinnon asiakas ei missään tapauksessa saa siirron vuoksi joutua 
oikeudenmenetyksen tai asian käsittelyn pitkittymisen kohteeksi. Hallinnon asiakkaan 
kannalta parhaana järjestelynä voidaan myös pitää sitä, jossa hänen ei tarvitse tuntea 
mahdollisia maistraattihallinnon sisäisiä siirtomenettelyjä ja -tilanteita. Tältä kannalta on 
selkein 3. lakiehdotuksen 15 §:n 1 momentin säännös, jonka mukaan hakemus sukunimen 
muuttamisesta voidaan tehdä, mille tahansa maistraatille. 

 
Hyvään palveluun kuuluu niin ikään, että asian siirrosta ilmoitetaan asiakkaalle, ellei se ole ilmeisen 
tarpeetonta. Asiakkaan kannalta on nimittäin tärkeä tietää, mihin maistraattiin hän voi tarvittaessa 
ottaa yhteyttä esimerkiksi esittäessään lisäselvitystä tai tiedustellessaan asian käsittelyvaihetta. 
Näistä ja vastaavista asian siirtoon liittyvistä yleisistä menettelyvaatimuksista olisi hyvän hallinnon 
takeiden turvaamiseksi paikallaan sisällyttää perussäännökset esimerkiksi 1. lakiehdotukseen. 
 
Esityksen perusteluista käy ilmi, että maistraateissa olisi tarkoituksena vähentää noin 100 
henkilötyövuotta vuoteen 2011 mennessä. Tämä arvio vaikuttaa sinänsä ylimitoitetulta, kun otetaan 
huomioon se, että maistraattien tehtävät ovat viime vuosien aikana merkittävästi lisääntyneet ja 
tämä on jo otettu huomioon henkilöstön määrää lisäämättä. Henkilöstön voimakas vähentäminen voi 
lisäksi aiheuttaa erityisiä ongelmia hyvän hallinnon kannalta, jos tarkoituksena on samalla ylläpitää 
palvelujen laatua ja saatavuutta. Onkin paikallaan seurata erityisesti, miten uudistus käytännössä 
vaikuttaa maistraattien tuottamien palvelujen laatuun ja saatavuuteen. 
 
Tehtävänsiirtojen oikeudellinen määrittely perustuu laintasoiseen toimivallan perusteiden 
määrittelyyn, jonka puitteissa tehtävien siirrosta päätetään sisäasiainministeriön asetuksella. 
Tällaista normisidonnaista määrittelyä voidaan pitää myös välttämättömänä hallinnon lainalaisuuden 
ja menettelyn avoimuuden vuoksi. Sen sijaan maistraattien välisiin sopimuksiin perustuvat 
tehtävänsiirrot olisivat tältä kannalta ongelmallisia. 



 

 

 
Maistraattien välistä toimivallan siirtotapaa on määritelty neljällä eri tavalla 2.-5. lakiehdotuksessa. 
Erilaiseen sääntelyyn ei näyttäisi olevan mitään tarvetta tai johdonmukaista perustetta. Koska 
toimivallan siirron yleiset perusteet ovat samat kaikissa tapauksissa, myös siirtomenettelyn 
yhdenmukainen määrittely olisi perusteltua. 



 

 

HE 229/2005 

vp Kaarlo Tuori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HALLINTOVALIOKUNNALLE 
 
 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laeiksi 

rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia 

säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta (HE 229/2005 vp). 
 

Hallitus ehdottaa eräiltä osin luovuttavaksi maistraattien välisestä alueellisesta 

toimivallanjaosta. Nykyisin esimerkiksi sukunimen muuttamista koskeva hakemus on 

tehtävä sille maistraatille, jonka toimialueella hakijalla on kotikunta tai 

väestökirjanpitokunta (NimiL 15.1 §), ja tätä säännöstä on tulkittu siten, että tämä 

maistraatti myös ratkaisee asian. Hallituksen ehdotuksen mukaan sukunimen 

muuttamista koskeva hakemus voitaisiin toimittaa mille maistraatille tahansa. 

Tarkoituksena on, että maistraatti, jolle hakemus on jätetty, myös ratkaisisi sen. 

Kuitenkin nimilain 14 §:n 1 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi seuraava säännös: 
 
 
"Jos maistraattien toiminnan tehostamiseksi tai tasapainoisen alueellisen 
kehityksen edistämiseksi on tarpeen keskittää sukunimen muuttamista koskevien 
asioiden käsitteleminen yhdelle tai useammalle maistraatille, sisäasiainministeriön 
asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset siitä, mitkä maistraatit ovat 
toimivaltaisia antamaan päätöksen sukunimen muuttamista koskevassa asiassa, 
sekä toimivallan jakautumisen perusteista niiden kesken." 

Vastaavia muutoksia ehdotetaan myös perintökaaren perukirjan osakasluettelon 

vahvistamista koskeviin säännöksiin.  Isyyslain mukaiset isyyden tunnustamisen 

hyväksymistä koskevat asiat ratkaisisi pääsäännön mukaan lastenvalvojan toimialueen 

maistraatti. Kuitenkin ehdotuksen mukaan "jos maistraattien toiminnan tehostamiseksi 

tai tasapainoisen alueellisen kehityksen edistämiseksi on tarpeen, sisäasiainministeriön 

asetuksella voidaan kuitenkin säätää, että maistraatin toimivalta ratkaista isyyden 

tunnustamisen hyväksymistä koskevat asiat siirtyy toiselle maistraatille". Lisäksi 
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kotikuntalakiin ehdotetun muutoksen mukaan muutto- ja maastamuuttoilmoituksen 

vastaanottanut maistraatti voisi tehdä ilmoituksen johdosta tarvittavat merkinnät 

väestötietojärjestelmään, jos merkintä voidaan tehdä ilman lisäselvityksiä 
 

Muutosehdotuksilla pyritään joustavoittamaan maistraattien välistä työnjakoa ja 

hyödyntämään tehokkaammin niiden voimavaroja. Tässä tarkoituksessa 

mahdollistettaisiin myös maistraattien erikoistuminen. Alueellista toimivaltaa koskevien 

säännösten joustavoittaminen ei kuitenkaan saa vaarantaa loinkin asiatyypin 

edellyttämää asiantuntemusta ja siten asianosaisten. Tällaisia seurausvaikutuksia 

ehdotuksilla ei arvioni mukaan olisi. Niinpä on huomattava, että ehdotukset eivät koske 

maistraateilla holhoustoimessa olevia tehtäviä, joissa alueellisesta toimivallasta kiinni 

pitäminen voi olla erityisen perusteltua. Toisaalta juuri holhoustoimessa resurssipula on 

varsinkin Helsingin maistraatin toimialueella aiheuttanut asioiden ruuhkautumista. On 

kyseenalaista, pystytäänkö tähän ongelmaan vaikuttamaan ehdotetuilla muutoksilla. 
 

Kun ehdotettu järjestely merkitsee osittaista luopumista maistraattien välisestä 

alueellisesta toimivallanjaosta, maistraatit muodostavat asianomaisilta osiltaan tavallaan 

yhden viranomaiskokonaisuuden. Tällaisen kokonaisuuden sisällä on nähdäkseni 

mahdollista perustuslain 119 §:n estämättä järjestellä toimivaltasuhteita asetuksella siten 

kuin hallituksen esityksessä on ehdotettu. Nimilakiin ehdotettua toimivaltasäännöstä 

tulisi  kuitenkin  täsmentää  siten,  että  siitä  kävisi  selvästi  ilmi,  että  pääsääntönä  on,  että  

asian käsittelee se maistraatti, joka on vastaanottanut sitä koskevan hakemuksen. 
 

Lisäksi asetuksentasoisia säännöksiä annettaessa tulisi varmistaa, että maistraattien 

erikoistuminen ei vaaranna kielellisten oikeuksien toteutumista. 

 

Rekisterihallintolakiin ehdotetaan säännöksiä, jotka vastaisivat perustuslain 119 §:n 

asettamia vaatimuksia valtion hallinto-organisaation säännöstämistasosta. Näihin 

säännöksiin minulla ei ole huomauttamista. 
 
 
Heimolassa 10.5.2006 

 

Kaarlo Tuori 

professori 
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Hallituksen esitys 
 
Lausunnon kohteena olevassa hallituksen esityksessä on ehdotettu muutok-
sia rekisterihallintolakiin, nimilakiin, isyyslakiin, perintökaareen ja kotikun-
talakiin. 
 
Rekisterihallintolakia ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan paremmin pe-
rustuslain vaatimuksia. 
 
Muutokset muihin lakeihin koskevat niissä olevia säännöksiä maistraatin 
toimivallan määräytymisestä. Muutoksilla on tarkoitus mahdollistaa maist-
raattien erikoistuminen ja tehtävän siirtäminen hoidettavaksi toisessa maist-
raatissa. Esityksen tavoitteena tältä osin on maistraattien voimavarojen käy-
tön tehostaminen paitsi lisäämällä mahdollisuuksia maistraattien keskinäi-
seen erikoistumiseen, myös työn tasaamiseen maistraattien kesken sekä 
päällekkäisen työn vähentämiseen. 
 
 

Valtiovarainministeriön henkilöstöosaston lausunto 
 
Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt hallituksen esityksestä lausuntoa 
valtiovarainministeriön henkilöstöosastolta. 
 
Valtiovarainministeriön henkilöstöosastolla ei ole lausuttavaa rekisterihal-
lintolain muutosehdotukseen. Muiden lakiehdotusten osalta lausutaan seu-
raavaa. 
 
Tuottavuusohjelma 
 
Valtiosektorin merldttävimmät käynnissä olevat hallinnon kehittämistoimet 
ovat valtionhallinnon tuottavuuden parantaminen ja toimintojen alueellis-
taminen. 
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Hallituksen esityksessä ehdotetut toimenpiteet ovat osa sisäasiairmiinisteri-ön 
hallinnonalan tuottavuusohjelman toteuttamista. Hallituksen kehyspää-
töksessä sisäasiainministeriön hallinnonalan henkilötyövuosien alentamis-
tavoite on vuoteen 2011 mennessä 960 htv, josta noin 100 htv on määrä 
alentua hallituksen esityksen mukaan maistraateissa. Ehdotetuilla lakimuu-
toksilla on todettu voitavan saada aikaan säästöjä tehtäviin käytettävän hen-
kilötyömäärän vähentymisen johdosta. Valtiovarainministeriön henkilöstö-
osasto toteaa, että arvio on hallituksen kehyspäätöksen linjan mukainen. 
 
Hallinnonalojen tuottavuusohjelmien yleisenä tavoitteena on valtionhallinnon 
tehtävien järjestäminen siten, että ne voidaan toteuttaa hyvin ja kustan-
nustehokkaasti vähenevän työvoiman oloissa. Tuottavuusohjelmien toteut-
tamisen on ennakoitu edellyttävän myös lainsäädäntömuutoksia. 
 
Valtiovarainministeriön henkilöstöosasto katsoo, että lausunnon kohteena 
olevassa hallituksen esityksessä ehdotetut lakimuutokset lisäävät maistraat-
tien mahdollisuuksia tieto-ja viestintätekniikan parempaan hyödyntämiseen ja 
erikoistumisen kautta toiminnan mittakaavan suurentamiseen. Näillä toi-
menpiteillä parannetaan myös mahdollisuuksia tuottavuuden lisäämiseen. 
Mahdollisuus siirtää tehtäviä maistraatista toiseen toiminnan tehostamiseksi 
tai tasapainoisen alueellisen kehityksen edistämiseksi lisää myös mahdolli-
suuksia resurssien tarkoituksenmukaisempaan hyödyntämiseen. 
 
Valtiovarainministeriön henkilöstöosasto tukee ehdotusta maistraattien toi-
mivaltamääräysten muuttamiseksi. 
 
Ehdotusten henkilöstövaikutukset 
 
Hallituksen esityksessä ei ole arvioitu muutosten tarkempia henkilöstövai-
kutuksia. Esityksen mukaan ennen säädösmuutosten tuottamien mahdolli-
suuksien täytäntöönpanoa on määrä tehdä vielä tarkemmat selvitykset ny-
kyisistä resursseista ja työtilanteesta sekä siirrettävien tehtävien määristä ja 
siirron vaikutuksista henkilöstöön. Esityksessä on myös todettu, että ennen 
tehtävien siirron toteuttamista on tehtävä mm. henkilöstösuunnitelmat. 
 
Valtiovarainministeriön henkilöstöosasto toteaa, että valtioneuvosto on alu-
eellistamisesta ja tuottavuushankkeista aiheutuviin henkilöstöhallinnon 
haasteisiin vastaamiseksi tehnyt 23.3.2006 periaatepäätöksen valtion henki-
löstön aseman järjestämisestä organisaation muutostilanteissa (VM 
9/01/2006). 
 
Periaatepäätöksessä on korostettu ministeriön vastuuta virastojen ohjauksesta 
siten, että toiminta ja ammatillinen osaaminen turvataan hyviä henki-
löstöperiaatteita noudattaen. Periaatepäätöksessä on muistutettu myös yh-
teistoimintamenettelystä henkilöstöä koskevien muutosten läpiviemisessä. 
 
Periaatepäätöksen toteuttamisessa on pidetty tärkeänä ministeriön ja hallin-
nonalan virastojen yhteistyötä henkilöstövoimavarojen suunnittelussa ja 
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kehittämisessä. Muutoksen toteuttamisessa tärkeä rooli on sekä koko hal-
linnonalan että ministeriön alaisen viraston toimintalähtöisellä henkilöstö-
strategialla ja sitä toteuttavalla monivuotisella henkilöstösuunnitelmalla. 
Valtiovarairiministeriön henkilöstöosasto katsoo, että toiminnan tehostamisen 
ja supistuvien henkilöstöresurssien tarkoituksenmukaisen hyödyntämisen 
kannalta on tärkeää, että maistraattien lakisääteiset toiminnot voidaan tuottaa 
mahdollisimman joustavasti. Samalla on kuitenkin tärkeää, että ennen 
ehdotettujen lakimuutosten toimeenpanoa selvitetään tehtävien uudelleen 
jakamisen vaikutukset toimintayksiköiden tarpeiden ohella myös hen-
kilöstöön ja että muutos toteutetaan hallitusti ja suunnitelmallisesti noudat-
taen edellä mainitun valtioneuvoston periaatepäätöksen linjauksia. 
 
 
 
 
 

Osastopäällikkö, 
valtion työmarkkinajohtaja 
 
 
 
 
 

Työmarkkinalakimies 
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Ahvenanmaan maakunnan hallitus, joka on tutustunut edellä otsikossa 
mainittuun hallituksen esitykseen, ilmoittaa eduskunnan halUntovaliokunnalle 
lausuntonaan seuraavaa. 
 
Hallituksen esityksessä esillä oleva oikeudenala tosin kuuluu Ahvenanmaan 
itsehallintolain mukaan valtakunnan toimivaltaan. Itsehallintolain 29 §:n 
mukaan väestökirjanpito voidaan yksipuolisesti Ahvenanmaan maakuntapäivien 
suostumuksella kokonaan tai osittain siirtää lailla maakunnalle. Edelleen 
henkilöstö, joka siihen suostuu, on lisäksi entisin eduin siirrettävä vastaavaan 
tehtävään maakunnan palveluksessa. Tämän vuoksi on todettava, että 
kesldttämispyrkimyksiä ja tehtävien siirtomahdollisuutta toiseen maistraattiin 
koskevat ehdotukset eivät ole sopusoinnussa itsehallintolain hengen ja 
tarkoituksen kanssa, eli sen kanssa, että ahvenanmaalaisia koskevat asiat 
voidaan parhaiten hoitaa paikallisesti Ahvenanmaalla. Toiminta, jota ehdotus 
koskee, lasketaan Ahvenanmaan osalta kuuluvan paikalliseen toimintaan, joka 
kohdistuu suoraan yhteiskunnan jäseniin. Tämän vuoksi myös kielellisten 
syiden ja maantieteellisten seikkojen vuoksi on perusteltua, että Ahvenanmaan 
maakuntaa ei sisällytetä ehdotuksen piiriin, johon hallintovaliokunta tulee 
ottamaan kantaa. Edelleen itsehallintolain hengen ja tarkoituksen vastaista olisi, 
että Ahvenanmaalla toimiva maistraatin yksikkö käsittelisi yksinkertaisempaan 
hallintoon kuuluvia asioita. Sen sijaan Ahvenanmaan maakunnan hallituksen 
mielestä on tärkeää, että Ahvenanmaalla toimivalle maistraatin yksikölle 
annetaan riittävät voimavarat, jotta se pystyisi täyttämään oikeusturvan ja 



 

 

tehokkuuden vaatimukset sekä ruotsinkieliset palvelut, joihin kansalaisilla on 
itsehallintolain mukaan oikeus. 
Perusteluna kannanotolleen Ahvenanmaan maakunnan hallitus erityisesti 
kiinnittää huomiota, että rekisterihallintolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että sääntely vastaisi uuden perustuslain vaatimuksia. Säännökset maistraatin 
toimialuetta, nimeä, maistraatin sijaintipaikkaa ja palveluyksiköitä koskevasta 
päätösvallasta sekä Väestörekisterikeskuksen ja maistraatin 
johtamistoimivallasta ja asioiden ratkaisemiseen liittyvästä toimivallasta näissä 
virastoissa ehdotetaan lisättäväksi lakiin. Nämä säännökset sisältyvät nykyisin 
rekisterihallintoasetukseen. Lakiin sisältyvää asetuksenantovaltuutta koskevaa 
säännöstä tarkennettaisiin. Lisäksi maistraatin toimipaikoista päättäminen 
ehdotetaan siirrettäväksi lääninhallituksilta sisäasiainministeriölle. Maistraatin 
toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä nimilaissa, isyyslaissa, 
perintökaaressa ja kotikuntalaissa ehdotetaan muutettaviksi siten, että 
maistraattien erikoistuminen ja tehtävän siirtäminen hoidettavaksi toisessa 
maistraatissa olisi eräissä maistraatin tehtävissä mahdollista. Maistraatin 
nykyisin alueellisesti määräytyvästä toimivallasta nimenmuutoshakemusten 
käsittelyssä ehdotetaan luovuttavaksi ja hakemusten käsittely ehdotetaan 
koottavaksi yhteen tai useampaan maistraattiin. 
 
Yhteenvetona Ahvenanmaan maakunnan hallituksen näkemys on, että 
käsiteltävänä oleva ehdotus ei ota huomioon Ahvenanmaan itsehallinnon 
perustana olevia Ahvenanmaan erityispiirteitä. Tämän mukaisesti 
viranomaisia, joita lakiehdotus Ahvenanmaalla koskee, ei tulisi sisällyttää 
ehdotuksen piiriin. 
 
 
 
 

M a a n e u v o s  Roger Nordlund 

Hallintopäällikkö Susanne Björkholm 
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Alands landskapsregering som tagil del av ovanrubricerade proposition fär 
härmed meddela Riksdagens förvaltningsutskott sitt yttrande som följer. 
 
Det rättsomräde som regeringspropositionen upptar är visserligen enligt 
självstyrelselagen för Aland en riksangelägenhet. Enligt 29 § kan 
folkbokföringen ensidigt med Alands lagtings samtycke helt eller tili vjssa 
deiar överföras pä iandskapet genom lag. Vidare skall personal som 
samtycker därtill med bibehällna förmäner överföras tili motsvarande 
uppgift i landskapets tjänst. Det bör därför framhällas att de förslag om 
centraliseringssträvanden och möjligheten att överföra uppgifter tili annan 
magistratsenhet inte överensstämmer med självstyrelselagens anda och 
mening om att de frägor som berör älänningarna bäst kan skötas lokalt pä 
Aland. Den verksamhet som förslaget berör hänför sig för Alands del tili 
lokal verksamhet som är direkt riktad tili samhällsmedborgama. Det är 
därför ocksä av spräkliga skäl och med hänsyn tili geografiska 
omständigheter motiverat att Iandskapet Aland undantas frän det forslag som 
Förvaltningsutskottet kommer att ta ställning tili. Vidare skulle det strida 
mot självstyrelselagens anda och mening att magistratsenheten pä Aland 
enbart skulle handha mindre komplicerad förvaltning. I stallet uppfattar 
Alands landskapsregering act det är viktigt att magistratsenheten p4 Aland 
tilldelas tillräckligt med resurser för att uppfylla de krav pä rättssäkerhet och 
effektivitet samt Service pä svenska spräket som medborgama har rätt tili 
enligt självstyrelselagen. 
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Till grund för sitt srällningsiagande har Alands landskapsregering särsküt 
noterat att det föresläs an lagen om registerförvaltningen ändras sä, att 
regieringen motsvarar kraven i den nya grundlagen. Dct föresläs att 
bestämmelserna beslutanderätten i fräga om magistratens 
verksamhetsomrade, namn, placeringsort och serviceenheter samt 
befolkningsregistercentralens och magistratens ledningsbefogenheter och 
behörighet att avgöra ärenden vid dessa ämbeLsverk tas in i lag. Dessa 
bestämmelser ingar för närvarande i förordningen av registerförvaltningen. 
Den fullmakt att utfärda förordning som ingär i lagen föresläs bli 
preciserad. Vidare föresläs att besluten om magistratens 
verksamhetsomräden överförs fran länsstyrelserna pä inrikesministeriet. 
Vidare föresläs att bestämmelserna i namnlagen, lagen om faderskap, 
ärvdabalken och lagen om hemkommun angäende magistratens behörighet 
ändras sä, att specialisering och överföring av uppgifter tili en annan 
magistrat skall vara möjlig i vissa av magistratens uppgifter. Det föresläs att 
man frängär förfarandet att bestämma magistratens behörighet regionalt vid 
bl.a. behandlingen av ansökningar om namnändring och att behandlingen 
av ansökningar sammanförs tili en eller flera magistrater. 
 
Sammanfattningsvis är det Alands landskapsregerings äsikt att det förslag 
som föreligger inte tillvaratar de äländska särförhällanden som är gründen 
tili den äländska sjalvstyrelsen. I konsekvens därmed bör de myndigheter pa 
Aland som berörs av lagförslaget undantas. 
 
 
 
 
 

L a n t r ä d Roger Nordlund 
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Asia: HE 229/2005 vp. 
 
 

Pyydettynä lausuntona hallituksen esityksestä laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan 
määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta (HE 229/2005 vp), joka on ollut 
käytettävissä ainoastaan suomenkielisenä, Ahvenanmaan lääninhallitus esittää seuraavaa: 
 
Ehdotuksen mukaan rekisterihallintolakia muutettaisiin siten, että sääntely vastaisi uuden perustuslain 
vaatimuksia. Maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä nimilaissa, isyyslaissa, perintö-
kaaressa ja kotikuntalaissa ehdotetaan muutettaviksi siten, että maistraattien eräiden tehtävien siirtäminen 
toiseen maistraattiin, eli eräiden asioiden keskittäminen yhteen tai useampaan maistraattiin, olisi mahdol-
lista. Nykyisten säännösten mukaan maistraattien toimivalta tehtävien käsittelyssä määräytyy alueellisten 
kriteerien kuten hakijan kotipaikan perusteella. Lisäksi ehdotetaan, että rekisterihallintolain Ahvenanmaan 
lääninhallitusta koskevaa säännöstä selkeytetään siten, että Ahvenanmaan lääninhallitus käsittelee kaikki 
maistraateille kuuluvat tehtävät, jollei toisin säädetä. 
 
Lääninhallitus katsoo, että nimiasiat, isyysasiat, kuolinpesän osakkaiden vahvistaminen ja muuttoilmoi-
tukset käsitellään edelleen Ahvenanmaan lääninhallituksessa. 
 
Perusteluina lääninhallitus esittää seuraavaa: 

- Ahvenanmaan maantieteellinen asema ja erityisasema tekevät perustelluksi sen, että 
Ahvenanmaata koskevat asiat käsitellään pääsääntöisesti Ahvenanmaalla. 

- Itsehallintolain 29 §:n 1 kohdan mukaan valtakunnalla on tosin väestökirjanpitoa koske-
vissa asioissa lainsäädäntövalta, mutta toimivalta voidaan siirtää maakunnalle tavallisella 
lailla. 

- Osa kyseisistä asioista sivuaa maakunnan toimivaltaan kuuluvia alueita, minkä vuoksi 
läheinen yhteistyö maakunnan viranomaisten kanssa on perusteltua, mikä tapahtuu par-
haiten Ahvenanmaalla. 

- Asiantuntemus asioissa, joissa siirtoa ehdotetaan mahdollistettavaksi, on maakunnan 
osalta Ahvenanmaalla. 

- Kansalaisten ja viranomaisten välinen läheisyys on tärkeä asia maakunnassa. Asiakkaat 
ovat usein suorassa yhteydessä lääninhallitukseen. 

- Koska Ahvenanmaan maakunta on yksinomaan ruotsinkielinen, tulee kaiken yhteyden-
pidon ahvenanmaalaisia koskevissa asioissa tapahtua ruotsin kielellä. 
Ahvenanmaan maakunnassa ei ole erillistä maistraattia, vaan lääninhallitus käsittelee 
maistraateille kuuluvat asiat Ahvenanmaalla. Tämän vuoksi Ahvenanmaan osalta ei ole 
suurempaa tarvetta voimavarojen tasaamiseen. 

 
-   Ahvenanmaalla ei ole erillistä maistraattia vaan maistraatin tehtävät hoitaa lääninhallitus. 

Tämä johtuu siitä, että maistraatin (rekisteritoimiston) liittämisellä lääninhallitukseen 
pyrittiin siihen, että lääninhallitus saisi riittävän määrän asioita pystyäkseen toimimaan 
itsenäisenä lääninhallituksena. Tämän johdosta mahdollinen maistraatin tehtävien siirto 
Ahvenanmaalta valtakuntaan vaarantaa koko lääninhallituksen olemassaolon. 

 
Edellä esitettyyn viitaten lääninhallitus katsoo, että lainsäädännön ei tule mahdollistaa Ahvenanmaan 
osalta nyt lääninhallituksen maistraattiosastolla käsiteltävien asioiden siirtoa johonkin maistraattiin valta-



 

 

kunnassa. Jos tämä tulee mahdolliseksi muualla maassa, tulee kyseisissä laeissa vastaavalla tavalla kuin 
lääninhallituslain (rekisterihallintolain, suom. huom.) 3 § 3 momentissa todeta, että tämä ei koske Ahve-
nanmaan maakuntaa. 
 
 
Muutoin lääninhallituksella ei ole mitään esitettävää ehdotusta vastaan. 
 
 
 
 

M a a h e r r a  Peter Lindbäck 
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Riksdagens förvaltningsutskott 
 
 
 
 

Ärende: RP 229/2005 rd. 
 
 
 

Säsom inbegärt utlätande över regeringens proposition om ändring av vissa lagar gällande 
registerförvaltningen (RP 229/2005 rd), som endast finns tillgänglig pä finska, fär länsstyrelsen pä 
Aland anföra följande: 
 
Enligt förslaget skulle registerförvaltningslagen ändras sä att regieringen uppfyller de krav den 
nya grundlagen ställer. De bestämmelser i namnlagen, faderskapslagen, ärvdabalken och lagen 
om hemkommun som reglerar magistratemas behörighet föresläs ändrade sä att det skulle vara 
möjligt att överföra handläggningen av vissa av magistratemas uppgifter tili en annan magistrat, 
d.v.s. att handläggningen av vissa ärenden skulle koncentreras tili en eller flera magistrater. Enligt 
gällande bestämmelser bestäms magistratemas behörighet att behandla uppgifterna enligt 
regionala kriterier säsom sökandenas hemort. Dessutom föresläs att bestämmelsen i register-
förvaltningslagen om länsstyrelsen pä Aland förtydligas sä att det anges att länsstyrelsen pä 
Aland handlägger samtliga pä magistratema ankommande uppgifter om annat inte stadgas. 

Länsstyrelsen anser att namnärenden, faderskapsärenden, fastställande av dödsbodelägare och 
flyttningsanmälningar fortsättningsvis skall handläggas vid länsstyrelsen pä Aland, 
 
Som motivering anför länsstyrelsen föijande: 

- Alands geografiska läge och särställning motiverar att ärenden som berör Aland i regel 
även handläggs pä Aland, 



 

 

- enligt 29 § 1 punkten i självstyrelselagen har riket visserligen lagstiftnings-behörighet i 
ärenden gällande folkbokföring, men behörigheten kan överföras pä landskapet genom 
vanlig lag, 

- en del av de aktuella ärendena tangerar omräden som hör tili landskapets behörighet, 
varför ett nära samarbete med landskapets myndigheter är motiverat, vilket bäst sker pä 
Aland. 

 
 

Postadress Besöksadress        Telefon Telefax e-post 
PB 58 Torggatan 16 växel 
22101MARIEHAMN   22100 MARIEHAMN   +358-18-635 270   +358-18-635 268   aland.lansstyrelsen@aland.internrin.fi sakkunskapen 
om de ärenden i vilka en överföring föresläs bli möjlig finns för landskapets del pa Aland, 

 
närheten mellan medborgarna och myndigheterna är viktig i landskapet, kunderna har ofta direkt 
kontakt med länsstyrelsen, 
 
eftersom landskapet Aland är enspräkigt svenskt bör alla kontakter i ärenden som berör 
älänningarna ske pä svenska, 
 
I landskapet Aland finns ingen separat magistrat, utan de ärenden som ankommer pà 
magistraterna handläggs pä Aland av länsstyrelsen. Detta gör att det inte finns ett större behov av 
utjämning av resursema för Alands del. 
 
Orsaken tili att det inte finns en separat magistrat pä Aland, utan att magis-tratsuppgifterna 
ombesörjs av länsstyrelsen, är att man genom införlivandet av magistraten (registerbyran) med 
länsstyrelsen eftersträvade att länsstyrelsen skulle erhàlla en tillräcklig volym för att kunna verka 
som en självständig länsstyrelse. Med anledning härav äventyrar en eventuell överföring av 
magis-tratsuppgifter frän Aland till riket hela länsstyrelsens existens. 

 
 
 

Med hänvisning tili ovanstäende anser länsstyrelsen att lagstiftningen inte bör göra det möjligt för Alands 
del att kunna överföra ärenden som nu handläggs vid länsstyrelsens magistratsavdelning tili nägon 
magistrat i riket. Itali det blir möjligt för det övriga landets del bör det i de aktuella lagarna, pä 
motsvarande sätt som i läns-styrelselagens 3 § 3 mom., anges att det inte gäller landskapet Aland. 
 
 
 
 
 

I övrigt har länsstyrelsen inget att anfora gentemot förslaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L a n d s h ö v d i n g  Peter Lindbäck 
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Verohallitus esittää lausuntonaan kunnioittavasti seuraavaa: 
 
Lakiesitys on verohallinnon toiminnan kannalta hyvä ja kannatettava eikä Verohalli-
tuksella ole siihen huomautettavaa. Lakiesityksen sisältämät maistraatin toimivalta-
säännöksiä koskevat muutokset ovat omiaan joustavoittamaan hallintotoimintaa ja 
helpottavat yhteistyötä maistraattien ja verohallinnon välillä. 
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Asia: HE 229/2005 vp laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä 
koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta. 
 
 

Esityksen tarkoituksena on vähentää maistraattien toiminnan aluesidonnaisuutta niin, että useassa 
tapauksessa asian vireillepano voidaan tehdä missä tahansa maistraatissa ja että maistraattien 
työkuormaa voidaan tasata siirtämällä tehtäviä maistraattien välillä. Kuntaliiton käsityksen mukaan 
nämä muutokset ovat erittäin kannatettavia, koska ne edistävät tehtävien siirtoja työpaikkojen siirron 
sijasta ja turvaavat siten osaltaan maan tasapainoista kehittämistä. Myönteistä on myös asioinnin 
joustavoituminen, kun asioiden vireille pano ei ole enää sidottu tiettyyn maistraattiin. 
 
Lainmuutoksilla tavoitellaan tilannetta, jossa asiantuntijatyö tehdään asiointipaikasta 
riippumattomissa taustavirastossa ja asiointi paikallisissa asiointipisteissä. Suunta on oikea, mutta 
jako tausta-ja edustaorganisaatioihin on jäänyt puolitiehen. Erityisesti on jäänyt selvittämättä 
asiointipisteverkoston säilyttäminen ja mahdollinen laajentaminen. Asiointi ei vastaisuudessakaan 
tapahdu yksinomaan sähköisesti tai postitse, vaan myös fyysisiä asiointipisteitä tarvitaan. Ainakin 
linjaukset yhteispalvelupisteiden käytöstä maistraattien asiointipisteinä olisi tullut sisällyttää 
ehdotukseen. Mahdollisesti myös maistraattien keskinäistä työnjakoa olisi voitu väljentää vielä 
ehdotettua enemmänkin. 
 
Hallituksen esityksellä annetaan Sisäasiaimninisteriölle valtuudet määrätä maistraattien toimialueista, 
sijaintipaikasta ja maistraatin yksiköistä. Lain perusteluissa viitataan tarpeeseen yhdistää 
maistraatteja hallinnonalan tuottavuuden parantamiseksi. Palvelujen alueellisen kattavuuden kannalta 
esitys on tältä osin huolestuttava. 
 
Kuntaliitto pitää tärkeänä, että ennen palveluverkon supistamista koskevia päätöksiä arvioidaan sen 
vaikutuksia myös alueen julkisten palvelujen saatavuuden sekä kuullaan alueen kuntia ja käydään 
kuntien edustajien kanssa aidot neuvottelut. Kuntaliitto esittää, että valiokunta harkitsisi arviointia ja 
kuntien kuulemista koskevan erityissäännöksen lisäämistä käsiteltävään lakiin tai vaihtoehtoisesti 
lausumaa tästä. 
 
 

22.5.2006 Suomen 

Kuntaliitto 

Heikki Lunnas 
tietoyhteiskunta-asiain päällikkö 

Pekka Kopra 
erityisasiantuntij 
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Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 
 

Viite: Eduskunnan hallintovaliokunnan Suomen Henkikirjoittajayhdistys ryille osoittama kuulemispyyntö 
koskien hallituksen esitystä (HE 229/2005 vp) rekisterihallintolain ja eräiden maistraattien toimivallan 
määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamiseksi 

 
 
 
 

Rekisterihallintolain ja eräiden maistraattien toimivallan määräytymistä koskevia 
säännöksiä sisältävien lakien muuttamisehdotuksessa on kyse muun muassa 
maistraattien erikoistumisesta joissakin tehtävissä (nimenmuutosasiat), maistraattien 
välisestä työntasaamisesta (isyyden tunnustamisen vahvistamisasiat, perukirjojen 
osakasluetteloiden vahvistamisasiat) sekä hallinnollisen ohjaustoimivallan 
muuttamisesta. Lisäksi esityksen tarkoituksena on muuttaa kotikuntalain (201/1994) 
säännöksiä eräiden mainitussa laissa tarkoitettujen merkintöjen tekemisestä. 
 
Nimilain (694/1985), isyyslain (700/1975) ja perintökaaren (40/1965) muuttamiseksi 
tehdyssä hallituksen esityksessä todetaan, että jos maistraattien toiminnan 
tehostamiseksi tai tasapainoisen alueellisen kehityksen edistämiseksi on tarpeen 
keskittää edellä mainittuja asioita yhdelle tai useammalle maistraatille, sisäministeriön 
asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset siitä, mitkä maistraatit ovat 
toimivaltaisia antamaan päätöksen näissä asioissa sekä toimivallan jakautumisen 
perusteista maistraattien kesken. 
 
Suomen Henkikirjoittajayhdistys ry toteaa ehdotuksen tarkoittavan maistraattien 
tulosohjausjärjestelmän muuttamista siten, että sisäasiainministeriö ottaa välillisesti 
vastatakseen päätöksenteon osasta maistraattien tehtäviin kuuluvasta operatiivisesta 
toiminnasta tekemällä edellä mainittuja asiaryhmiä koskevan päätöksen toimivaltaisesta 
maistraatista. 
 
Tältä osin on huomio kiinnitettävä eräisiin seikkoihin: kunkin maistraatin päälliköllä on 
vastuu maistraattinsa johtamisesta ja siis myös viimekätinen tulosvastuu. Tehdyn 
ehdotuksen mukaan sisäasiainministeriö voi asetuksella tehdä päätöksen 
toimivaltaisesta tai toimivaltaisista maistraateista edellä mainituin tavoin. Suomen 
Henkikirjoittajayhdistys ry toteaa, että järjestely mahdollistaa periaatteessa esimerkiksi 
vuosittaisen näitä tehtäviä koskevan kilpailutuksen, jolloin maistraattien johdonmukainen 
kehittäminen sekä yleisesti että tulostavoitteiden kannalta samoin kuin asiakaspalvelun 



 

 

jatkuvuus saattavat vaarantua. Tästä syystä toimivaltasäännöksiä muutettaessa tulisikin 
tavoitella sellaista ratkaisua, joka takaa maistraateille pitkäjänteisemmän 
mahdollisuuden toimintansa kehittämiseen. Parhaiten tämä olisi toteutettavissa 
säätämällä eri maistraattien välisen toimivallan jakautumisesta lain tasolla. 
 
Toimivaltasäännösten muuttamiseen liittyy edelleen kysymys tarvittavista ja riittävistä 
resursseista. Suomen Henkikirjoittajayhdistys ry toteaa, että edellä mainittuihin 
yleishallintotehtäviin liittyy toisaalta huomattava määrä oikeusturvan toteutumiseen 
kuuluvia kysymyksiä, toisaalta asiakkaiden tarve saada asiansa riittävän nopeasti 
ratkaistua. Asioita kokoamalla lienee mahdollista saada jonkin verran keskittämisen 
mukanaan tuomaa tehostumista, mutta käytännössä tämän merkitys on vähäinen. 
Siirrettäviksi ehdotetuissa tehtävissä jokaiseen yksittäiseen asiaan tulee ratkaisijan 
perehtyä yhtä huolellisesti ja tehtävistä ei ole löydettävissä esimerkiksi sellaisia 
yhteisiä työvaiheita, jotka merkitsisivät asioiden niputtamisesta saatavia 
tehokkuushyötyjä sen enempää kuin niitä tällä hetkellä hoitavissa maistraateissa on 
saatavissa. Tämän vuoksi siirrettäviksi ehdotettavien asioiden osalta on 
suhtauduttava varauksellisesti hallituksen esityksen tavoitteita ja keskeisiä ehdotuksia 
koskevassa luvussa (luku 2) mainittuun tavoitteeseen saavuttaa erikoistumisen ja 
suurempien kokonaisuuksien tuomaa mittakaavaetua (samoin kohdassa 3.1, 
Taloudelliset vaikutukset). Tämä etu jää puheena olevissa asioissa hyvin vähäiseksi. 
 
Suomen Henkikirjoittajayhdistys ry painottaa, että mahdollisten tehtävien siirtojen 
yhteydessä tulee vastaanottavien maistraattien resurssit turvata samantasoisena kuin 
ne ovat tehtäviä tällä hetkellä hoitavissa maistraateissa. Kuten edellä todettiin, kyse 
on asiakkaiden oikeusturvasta ja päätöksenteon nopeudesta. Hallintoselonteon 
linjausten mukaan lähtökohtana on julkisen sektorin vastuulla olevien palveluiden 
saatavuuden ja laadun turvaaminen myös tulevaisuudessa. 
 
Esityksen kohdassa 3.3 todetaan, että kaikki maistraatit antaisivat edelleen 
hakemusten vireillepanoon ja asian käsittelyyn liittyvää neuvontaa. Tässä kohdin 
Suomen Henkikirjoittajayhdistys ry toteaa, että erityisesti asian käsittelyyn liittyvän 
neuvonnan antaminen on ongelmallista, koska ratkaiseva maistraatti saattaa tulkita 
käsittelyyn vaikuttavia säädöksiä ja mm. tarvittavia liitteitä eri tavalla kuin neuvontaa 
antanut. Tyhjentävän asiakirjaluettelon esittäminen asiakkaalle esimerkiksi perukirjan 
osakasluetteloiden vahvistamisasioissa on tästä syystä hankalaa. 
Neuvontavelvollisen maistraatin ei voida myöskään olettaa perehtyvän yksittäiseen 
asiaan, jonka ratkaisija tämä ei kuitenkaan ole. Tilanne johtaisi asiakkaiden ja asiat 
ratkaisevan maistraatin kannalta hankalaan tilanteeseen tapauksissa, joissa 
näkemykset asiakirjan sisällöstä liitteineen olisivat eronneet toisistaan. On myös 
huomattava, että siirrettäviin tehtäviin annettavien päätösten antamisen siirryttyä 
toiselle maistraatille neuvontaa antavan maistraatin tietämys eri asioihin annettavasta 
ratkaisukäytännöstä ei välttämättä ole ajan tasalla. Näistä syistä esityksessä oleva 
neuvontavelvoite tulisi poistaa ja edellyttää ns. lähettäviltä maistraateilta ainoastaan 
yleisten hallintoperiaatteiden mukaista asiakirjan siirtämisvelvoitetta toiselle 
maistraatille. 
Kokkolassa 29.5.2006 
 
 
 
 
 
 
 
Kunnioittavasti Suomen Henkikirjoittajayhdistys ry 
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ASIA        EHDOTUS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI 

REKISTERIHALLINTO-LAIN JA ERÄIDEN MAISTRAATIN 
TOIMIVALLAN MÄÄRÄYTYMISTÄ KOSKEVIA SÄÄNNÖKSIÄ 
SISÄLTÄVIEN LAKIEN MUUTTAMISEKSI 
 
 

Valtion toimihenkilöliitto VALTO ry esittää lausuntonaan lakiehdotusten 
perusteluista ja niiden sisällöstä seuraavaa: 
 
1. Esityksen tavoitteet ja vaikutukset 

Lakiehdotusten taustalla ovat hallinnon kehittämisen yleiset tavoitteet: 
valtion toimintojen alueellistamisen jatkaminen, tuottavuuden 
parantaminen ja uuden viestintä- ja tietotekniikan tehokas 
hyödyntäminen palvelutuotannossa. 
 
Esityksen perusteluista on kuitenkin luettavissa, että maistraattien 
yhdistäminen, erikoistuminen ja työn tasaaminen nähdään ennen muuta 
keinoina hal-lintoselonteon linjausten ja tuottavuusohjelman tavoitteiden 
toteuttamisessa. 
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Viranomaistoiminnan jatkuva tarkastelu toimintaympäristön ja tehtävien 
muuttuessa on välttämätöntä. Lakiehdotusten perusteluihin ei 
kuitenkaan ole tarpeellista kirjata yksityiskohtaisia tuottavuustavoitteita, 
jotka elävät oman aikansa ja joita on voitava tarkistaa tilanteiden 
muuttuessa. Hyväksyttävät ja toiminnallisesti sekä taloudellisesti 
kestävät perustelut esityksille tuleekin löytää maistraattien toimintakyvyn 
varmistamisesta, voimavarojen järkevästä käytöstä sekä ennen kaikkea 
maistraattien palvelujen laadun ja saatavuuden turvaamisesta. 
 
Maistraattien keskinäisen toimivallan määräytymistä koskevien 
säännösten muuttaminen ja toimialueiden yhdistäminen eivät saa olla 
menetelmiä, joilla ensisijaisesti tavoitellaan nykyisen 
toimipaikkaverkoston supistamista. 
 
Lakiehdotuksilla on toteutuessaan henkilöstövaikutuksia sekä tehtäviä 
luovuttavissa että niitä vastaanottavissa maistraateissa. Erikoistumisen 
ja työn tasaamisen lopputuloksena ei saa olla henkilöstön työn sisällön 
köyhtyminen, työssä kehittymisen mahdollisuuksien heikkeneminen tai 
ura- ja palkkakehityksen pysähtyminen. Palkkausjärjestelmää koskevan 
virkaehtosopimuksen 
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mukaisesti työnantajan on työtä uudelleen organisoidessaan turvattava yksittäisen 
virkamiehen tehtävien vaativuustason säilyminen vähintään ennallaan. 
 
Lakiehdotusten taloudellisissa perusteluissa tarkastellaan yksinomaan henki-
lötyömäärän vähentymisestä mahdollisesti saatavia säästöjä ja joitakin kertaluonteisia 
kulueriä. 
 
Yhteiskunnallisia vaikutuksia arvioidaan pelkästään yksittäisen asiakkaan nä-
kökulmasta., Tosiasiassa nyt ehdotetut lakimuutokset tasoittavat tietä paljon 
suuremmille, valmisteilla oleville muutoksille. Vireillä oleva yhteispalveluhan-ke 
tarkoittaa käytännössä valtion nykyisen paikallishallinnon korvaamista yh-
teispalvelupisteillä, joissa valtion palvelut ovat vain pieni osa yhteispalvelun koko 
palveluvalikoimasta. Kihlakuntajärjestelmä on poliisin, ulosoton ja syyttäjälaitoksin 
omin toimenpitein pian tyhjennetty sisällöstä ja eduskunnan päätettäväksi tulee 
vuonna 2008 vain toiminnoista tyhjennetyn rakenteen lopettaminen. 
 
Valtion palveluverkoston purkaminen ei saa tapahtua vaivihkaa erilaisten hankkeiden 
ja eri hallinnonalojen omien, toisistaan piittaamattomien ratkaisujen kautta. 
Valtionhallinnon merkitystä ei voida arvioida pelkästään sen palvelujen saatavuudella; 
kunnallinen itsehallinto on kansanvaltaisen järjestel mämme eräs tukipilari mutta 
valtionhallinto on se valtakunnallinen selkänoja, johon maakunta- ja kuntahallintokin 
viime kädessä tukeutuvat. Jokainen valtion paikallishallinnon toimipiste, tai sen 
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puuttuminen, on sitä paitsi samalla valtion kannanotto seutukunnan elinvoimaan ja 
työllisyyteen. 
 
2. Lakiehdotusten yksityiskohtaiset perustelut 
 
Vaition toimihenkiiöiiitto VALTO ry ei kannata maistraattien toimialueita ja si» 
jaintipaikkoja koskevan päätöstoimivallan siirtämistä lääninhallituksilta sisä-
asiainministeriölle. 
 
Rekisterihallintolain muutosesityksessä ei ole kyetty esittämään perusteluja, jotka 
puoltaisivat toimivallan siirtoa. Paikallishallinnon toimintayksiköiden toimialueista ja 
sijaintipaikoista päättäminen on jyrkässä ristiriidassa aiemmin kunniassa pidetyn 
läheisyysperiaatteen kanssa. Samalla tavoin ristiriitainen on myös 
sisäasiainministeriön tavoite, että yksittäisen yhteispalvelupisteen perustamisesta 
päätettäisiin valtioneuvoston päätöksellä. 
 
Lääninhallitukset ovat hoitaneet maistraattien ohjaustehtävänsä hyvin, emmekä näe 
mitään syytä muuttaa nykyistä toimivaltakäytäntöä, joka on turvannut alueellisten ja 
paikallisten erityispiirteiden huomioon ottamisen maistraattien toiminnassa. Ministeriön 
tulisi keskittyä hallinnonalansa strategiseen ohjaukseen ja jättää yksittäistapaukset 
aluehallinnon ratkaistaviksi. 
 
Perustelujen hataruus herätti jo lakiesityksen tullessa lausuntokierrokselle epäilyn 
ehdotuksen todellisista tarkoitusperistä. Operatiivisen päätöksenteon nostaminen 
mahdollisimman korkealle kertoo sisäasiainministeriön paikal- 
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lishallintoa koskevista suunnitelmista, joiden valmistelussa oli edetty pitkälle jo ennen 
hallintoselonteon eduskuntakäsittelyä. Sisäasiainministeriön johdolla syksyllä 2004 
valmistuneessa maistraattityöryhmän loppuraportissa esitettiin maistraattien 
yhdistämistä mutta nähtiin samalla tarpeelliseksi säilyttää nykyinen toimipisteverkko. 
Tänä vuonna käynnistyneen yhteispalveluhahkkeen yhteydessä ollaan maistraattien 
toimipaikkaverkostoa jo supistamassa yhdeksällä yksiköllä. Jos ja kun 
rekisterihallintolain muuttamisen perimmäinen tavoite on saada käyttöön riittävän 
tehokas työkalu toimipaikkaverkoston karsimiseen, olisi tämä voitu avoimesti 
perusteluissa todeta. 
 
3. Jatkovalmistelu 
 
Valtion toimihenkilöliitto VALTO ry korostaa, että kaikki uudelleenjärjestelyt 
maistraateissa on toteutettava yhteistyössä henkilöstön ja henkilöstöä edustavien 
järjestöjen kanssa. Jatkovalmistelussa on tinkimättä noudatettava Valtioneuvoston 
23.3.2006 vahvistamaa periaatepäätöstä henkilöstön aseman järjestämisestä 
organisaation muutostilanteissa. 
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Rekisterihallinnossa ollaan toteuttamassa samanaikaisesti monia suuria muutoksia. 
Tämä on johtanut siihen, että asianosaisilla ei kaikissa tilanteissa ole riittävää tietoa 
muutossuunnitelmista ja niiden toteuttamisaikatauluista. Lakiesitysten sisältämien 
uudistusten toteuttaminen asettaa jo nyt erilaisten muutoshankkeiden ja 
tuottavuusohjelmien ristipaineessa työskentelevän maistraattien henkilöstön todella 
kovalle koetukselle. 
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LAUSUNTO HALLITUKSEN LAKIESITYKSEEN 229/2005 

 
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n lausunto hallituksen esitykseen 
229/2005 laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan 
määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta 
 
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry näkee, että hallituksen esitys pitää sisällään 
merkittäviä muutoksia maistraattien osalta. Maistraattien sijaintiin ja tehtäviin liittyvät 
keskeiset päätökset siirtyvät esityksen mukaan sisäasiainministeriön toteutettavaksi. 
 
Mikäli hallituksen esityksen mukaisesti vastuu maistraattien vien 
järjestelyjen osalta siirtyy sisäasiainministeriöön, on mi ratkaisut 
toteutettava yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa asema 
virkasuhteen pysyvyyden sekä palvelussuhteen ehtc pitää 
muutostilanteissa turvata. Ne periaatteet, jotka on sovi 
markkinajärjestöjen kesken valtion henkilöstön asemasta or tostilanteissa, tulee 
huomioida kaikilta osin. Maistraattien he kannustaa hakeutumaan vaativimpiin 
tehtäviin, mikäli maisti minen tuottaa edelleen vaativampia 
tehtäväkokonaisuuksia, vaativampiin tehtäviin siirtymiseen pitäisi turvata myös 
mais 
 
Maistraattien toimintoihin liittyy julkisen vallan käyttö, joten niiden toiminta tulee 
edelleenkin toteuttaa julkisen organisaation toimesta. Maistraattien tehtävärakennetta 
ei tule muuttaa ilman perusteltua syytä. Palveluiden saatavuus ja kuntalaisten 
alueellinen tasa-arvo tulee ottaa huomioon palveluita järjestettäessä. Vaikka osa 
maistraateista erikoistuu, pitää huolehtia siitä, ettei myöskään köyhdytetä 
monipuolisesti tällä hetkellä toimivien maistraattien tehtäviä. Maistraateissa on 
ammattitaitoista, oman alueen erityispiirteet tuntevaa henkilöstöä, jonka 
asiantuntemusta ei saa jättää käyttämättä. Henkilöstöä tulee kohdella tasapuolisesti ja 
taata heille jatkossa samantasoisia tehtäviä kuin tähänkin asti. 
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LAUSUNTO HALLITUKSEN LAKIESITYKSEEN 229/2005 

 
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n lausunto hallituksen esitykseen 
229/2005 laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan 
määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta 
 
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry näkee, että hallituksen esitys pitää sisällään 
merkittäviä muutoksia maistraattien osalta. Maistraattien sijaintiin ja tehtäviin liittyvät 
keskeiset päätökset siirtyvät esityksen mukaan sisäasiainministeriön toteutettavaksi. 
 
Mikäli hallituksen esityksen mukaisesti vastuu maistraattien sijainnin ja tehtävien 
järjestelyjen osalta siirtyy sisäasiainministeriöön, on muutoksiin liittyvät ratkaisut 
toteutettava yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Henkilöstön asema virkasuhteen 
pysyvyyden sekä palvelussuhteen ehtojen tason osalta pitää muutostilanteissa 
turvata. Ne periaatteet, jotka on sovittu yhteisesti työmarkkinajärjestöjen kesken 
valtion henkilöstön asemasta organisaation muutostilanteissa, tulee huomioida kaikilta 
osin. Maistraattien henkilöstöä tulee kannustaa hakeutumaan vaativimpiin tehtäviin, 
mikäli maistraattien erikoistuminen tuottaa edelleen vaativampia 
tehtäväkokonaisuuksia. Mahdollisuus vaativampiin tehtäviin siirtymiseen pitäisi turvata 
myös maistraattien välillä. 
 
Maistraattien toimintoihin liittyy julkisen vallan käyttö, joten niiden toiminta tulee 
edelleenkin toteuttaa julkisen organisaation toimesta. Maistraattien tehtävärakennetta 
ei tule muuttaa ilman perusteltua syytä. Palveluiden saatavuus ja kuntalaisten 
alueellinen tasa-arvo tuloe ottaa huomioon palveluita järjestettäessä. Vaikka osa 
maistraateista erikoistuu, pitää huolehtia siitä, ettei myöskään köyhdytetä 
monipuolisesti tällä hetkellä toimivien maistraattien tehtäviä. Maistraateissa on 
ammattitaitoista, oman alueen erityispiirteet tuntevaa henkilöstöä, jonka 
asiantuntemusta ei saa jättää käyttämättä. Henkilöstöä tulee kohdella tasapuolisesti ja 
taata heille jatkossa samantasoisia tehtäviä kuin tähänkin asti. 
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Henkilöstöjärjestöjä tulee kuulla siinä vaiheessa, kun tehtävien siirtoa koskevat asetukset 
valmistellaan. Jos sisäasiainministeriön päätösvaltaa maistraattien osalta lisätään, 
edellytämme sisäasiainministeriöltä vastuullista, henkilöstöä huomioivaa muutoksen 
toteuttamista. 
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Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 

REKISTERIHALLINTOLAIN JA ERÄIDEN MAISTRAATIN TOIMIVALLAN MÄÄRÄYTY-
MISTÄ KOSKEVIA SÄÄNNÖKSIÄ SISÄLTÄVIEN LAKIEN MUUTTAMISTA KOSKEVASTA 
HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ (HE 229/2005 vp) HALLINTOVALIOKUNNALLE ANNETUT 
LAUSUNNOT 
 
 

Perustuslakivaliokunnan lausunto Pe VL 24/2006 vp 
 
Perustuslakivaliokunnan lausunnossa on esitetty, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain 
säätämisjärjestyksessä. Lausunnossa on kuitenkin ehdotettu joitakin täsmennyksiä eräisiin säännösehdo-
tuksiin. 
 
Perustuslakivaliokunta pitää aiheellisena, että 2.-5. lakiehdotusten ao. pykäliin liitetään maininta, että kun 
asian käsittely siirretään hakemuksen vastaanottavasta maistraatista toiseen, tulee siirrosta ilmoittaa 
hakijalle. 

 
Ehdotettuihin nimilain ja perintökaaren säännöksiin (3. ja 5. lakiehdotus) on aiheellista lisätä 
perustuslakivaliokunnan ehdottamalla tavalla säännökset siitä, että asian siirrosta toiseen 
maistraattiin on ilmoitettava hakijalle. Selkeyden vuoksi asianomaisiin säännöksiin ehdote-
taan lisättäväksi myös maininta velvollisuudesta siirtää hakemus toimivaltaiselle maistraatil-
le, jos hakemus on otettu vastaan muussa kuin toimivaltaisessa maistraatissa. Säännökset 
ehdotetaan tältä osin muutettaviksi seuraavasti: 

 
Nimila
ki 15 § 
Hakemus sukunimen muuttamisesta 
 
Sukunimen muuttamista koskeva hakemus voidaan toimittaa mille tahansa 
maistraatille. Jos hakemus on otettu vastaan muussa kuin 14 §:n 1 momentin 
mukaan toimivaltaisessa maistraatissa, hakemus on siirrettävä viipymättä 
toimivaltaiselle maistraatille. Siirrosta on ilmoitettava hakijalle. 

Perintökaari 
20 luku. 
Perunkirjoituksesta 
9 a §  
 
Vahvistusta voi hakea miltä tahansa maistraatilta. Jos maistraattien toiminnan 
tehostamiseksi tai tasapainoisen alueellisen kehityksen edistämiseksi on 
kuitenkin tarpeen siirtää vahvistuksen antamista koskevien asioiden 
käsitteleminen toiselle maistraatille, sisäasiainministeriön asetuksella voidaan 
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antaa tarkemmat säännökset maistraateista, joilta toimivalta siirtyy ja joille se 
siirtyy sekä toimivallan jakautumisen perusteista tehtävät vastaanottavien 
maistraattien kesken. Jos hakemus on otettu vastaan muussa kuin 
toimivaltaisessa maistraatissa, hakemus on siirrettävä viipymättä toimi-
valtaiselle maistraatille. Siirrosta on ilmoitettava hakijalle. 

Kotikuntalakiin (2. lakiehdotus) vastaavaa säännöstä ei kuitenkaan ole aiheellista lisätä, 
koska ehdotetussa uudessa 9 §:n 4 momentissa on kysymys siitä, että ilmoituksen vastaanot-
tanut maistraatti voisi tietyissä tapauksissa tehdä merkinnän väestötietojärjestelmään alueel-
lisesti toimivaltaisen maistraatin puolesta. Ilmoitusta ei siten siirretä käsiteltäväksi henkilön 
kotikunnan maistraattiin, joten asiassa ei ole tällöin kyse perustuslakivaliokunnan lausun-
nossa tarkoitetusta tilanteesta. Niissä tapauksissa, joissa ilmoituksen vastaanottanut maist-
raatti siirtää ilmoituksen edelleen alueellisesti toimivaltaiselle maistraatille, ei siirrosta il-
moittaminen ole myöskään tarpeen, koska kotikuntalain 9 §:n 1 momentin mukaan maist-
raatin on tehtävä merkintä tai pyydettävä tarvittavat lisäselvitykset kolmen arkipäivän kulu-
essa ilmoituksen saapumisesta. Mahdollisten lisäselvitysten pyytämisen yhteydessä muut-
toilmoituksen tekijä saa tiedon siitä, mikä maistraatti hänen asiaansa käsittelee. Lisäksi tieto 
merkinnän tehneestä maistraatista talletetaan väestötietojärjestelmään, josta tieto on tarvitta-
essa helposti saatavilla. 
 
Isyyslakiin (4. lakiehdotus) vastaavaa säännöstä ei ole myöskään aiheellista lisätä, koska 
lastenvalvojan on lähetettävä asiakirjat suoraan sille maistraatille, joka on toimivaltainen 
ratkaisemaan asian. Jos toimivalta on siirretty lastenvalvojan toimialueen maistraatilta jolle-
kin toiselle maistraatille, lastenvalvojan tulee lähettää asiakirjat suoraan sille maistraatille, 
jolle toimivalta on siirtynyt. Näissä tapauksissa sille maistraatille, jolta toimivalta on siirty-
nyt, ei siis enää tule asiakirjoja, jotka sen tulisi siirtää toiselle maistraatille. 

 
Perustuslakivaliokunnan lausunnossa todetaan, että 2. lakiehdotuksen 9 §:n 4 momentin nojalla maist-
raateille on annettu tietty harkintavalta siirron suhteen. Vaikka tarkoituksena näyttää olevan, että hake-
muksen vastaanottava maistraatti voi itsekin ratkaista asian, pitää perustuslakivaliokunta perustuslain 80 
§:n 1 momentin mukaisen yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteiden lakisidonnaisuuden ja perus-
tuslain 2 §:n 3 momentin mukaisen hallinnon lainalaisuuden kannalta asianmukaisena täsmentää ehdote-
tun kotikuntalain 9 §:n 4 momentin säännöstä. Se voitaisiin toteuttaa esimerkiksi 3. lakiehdotuksen 14 §:n 
1 momentin mallin mukaisesti, jota on epäilemättä pidettävä ehdotuksista selkeimpänä ja yksiselitteisim-
pänä. 

 
Kotikuntalain muutoksen tavoitteena on päällekkäisen työn vähentäminen maistraateissa. 
Ilmoituksen vastaanottanut maistraatti saisi tehdä tietyissä selvissä tapauksissa merkinnän 
väestötietojärjestelmään siirtämättä ilmoitusta edelleen alueellisesti toimivaltaiselle maist-
raatille. Oikeus merkinnän tekemiseen rajattaisiin niihin tapauksiin, joissa merkintä voidaan 
tehdä ilman lisäselvityksiä. Tapaukset, joissa merkinnän tekeminen ei vaadi lisäselvityksiä, 
määriteltäisiin tarkemmin sisäasiainministeriön asetuksella. Lisäselvityksiä edellyttävät ta-
paukset tulisi siirtää käsiteltäväksi edelleen alueellisesti toimivaltaiselle maistraatille. 
 
Asetuksella annettujen tarkempien kriteerien avulla ilmoituksen vastaanottaneen maistraatin 
olisi helppo ratkaista, onko ilmoitus sellainen, että se voidaan merkitä suoraan väestötieto-
järjestelmään, vai onko se siirrettävä edelleen henkilön kotikunnan maistraatille. Näiden 
tarkempien kriteerien määrittely on parhaillaan vireillä maistraattien, Väestörekisterikes-
kuksen ja sisäasiainministeriön edustajista koostuvassa työryhmäsi. Selvänä tapauksena, 
jossa siis ilmoituksen vastaanottanut maistraatti saisi tehdä merkinnän suoraan väestötieto-
järjestelmään, pidettäisiin ainakin sellaista muuttoilmoitusta, jonka on tehnyt täysi henkilö 
itsestään tai mukana muuttavista perheenjäsenistään, perhe muuttaa yhdessä samasta 
osoitteesta uuteen yhteiseen osoitteeseen ja uusi asuinpaikka pystytään yksilöimään il-



 

 

moituksella annettujen tietojen perusteella. Jos ilmoitus ei täytä näitä edellytyksiä, se olisi 
siirrettävä edelleen käsiteltäväksi alueellisesti toimivaltaiselle maistraatille. 
 
Ehdotettu uusi kotikuntalain 9 §:n 4 momentin säännös on rakenteeltaan samanlainen kuin 
voimassa olevan väestötietolain (507/1993) 2 §:n 4 momentti, jonka mukaan maistraatin 
alueellisesti määräytyvästä toimivallasta väestötietojärjestelmään tehtävien merkintöjen 
osalta voidaan tietyissä tapauksissa poiketa, ja jonka mukaan tarkempia säännöksiä annetaan 
sisäasiainministeriön asetuksella. Säännös on lisätty väestötietolakiin lailla 299/2003, jota 
koskeva hallituksen esitys (HE 236/2002 vp) on aikanaan käsitelty perustuslakivaliokunnas-
sa (PeVL 72/2002 vp). Kotikuntalain uudessa 9 §:n 4 momentissa määriteltäisiin vastaavasti, 
minkälaisissa tapauksissa olisi mahdollista poiketa maistraatin alueellisesti määräytyvästä 
toimivallasta tehtäessä kotikuntamerkintöjä väestötietojärjestelmään, ja pykälä sisältäisi vas-
taavasti valtuutuksen tarkempien säännösten antamiseen sisäasiainministeriön asetuksella. 

 
Kotikuntalain 9 §:n 4 momentin muuttamista rakenteeltaan samanlaiseksi kuin ehdotettu 
nimilain 14 §:n 1 momentti on, ei voida edellä mainituista syistä pitää perusteltuna. Sään-
nöstä ehdotetaan kuitenkin täsmennettäväksi seuraavasti: 

 
9 §  

Kotikuntaa ja väestökirjanpitokuntaa koskeva merkintä 
 
 
Edellä 1 momentista poiketen myös muu ilmoituksen vastaanottanut maistraatti 
voi tehdä ilmoituksen johdosta tarvittavat merkinnät väestötietojärjestelmään, 
jos merkintä voidaan tehdä ilman lisäselvityksiä. Tarkemmat säännökset edellä 
tarkoitetuista ilmoituksista, joita koskevat merkinnät maistraatti voi tehdä, ja 
maistraateista, jotka voivat tehdä merkinnät, annetaan sisäasiainministeriön 
asetuksella. Merkinnän tehnyt maistraatti vastaa tekemästään merkinnästä. 

 
Peruslakivaliokunnan mielestä olisi ylipäänsä perusteltua käyttää tehtävien siirron osalta kaikissa 2.- 5. 
lakiehdotuksissa yhdenmukaista sääntelyä. 

 
Kaikki 2. - 5. lakiehdotuksiin sisältyvät muutosehdotukset koskevat maistraattien keskinäisen 
toimivallan järjestelyä tietyissä maistraateille kuuluvissa tehtävissä. Kussakin tehtävässä on 
kuitenkin omat toiminnalliset erityispiirteensä ja eri tehtäviä koskevissa toimivallan jär-
jestelyjen keskeisissä tavoitteissa on eroavaisuuksia, jonka vuoksi ehdotettujen säännösten 
sanamuodot poikkeavat hieman toisistaan. Kotikuntalain muutoksessa on tavoitteena pääl-
lekkäisen työn vähentäminen maistraateissa antamalla oikeus merkinnän tekemiseen myös 
muuttoilmoituksen vastaanottaneelle maistraatille. Nimilain muutoksessa tavoitteena on 
mahdollistaa maistraattien erikoistuminen keskittämällä nimenmuutoshakemusten käsittely 
muutamaan maistraattiin. Isyyslain ja perintökaaren muutoksissa on kummassakin tavoit-
teena mahdollistaa työn tasaaminen maistraattien kesken mahdollistamalla tehtävien siirto 
maistraatista toiseen. 
 
Edellä mainitun johdosta perustuslakivaliokunnan lausunnossa tarkoitettua yhdenmukaista 
sääntelyä ei ehdoteta toteutettavaksi kaikissa 2. - 5. lakiehdotuksissa. Isyyslain ja perintö-
kaaren asianomaisia säännöksiä ehdotetaan kuitenkin yhdenmukaistettavaksi seuraavasti: 

 
Isyyslaki 

20 § 
Tunnustamisen voimaansaattaminen 
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Tunnustamisen hyväksymistä koskevan asian ratkaisee lastenvalvojan 
toimialueen maistraatti. Jos maistraattien toiminnan tehostamiseksi tai 
tasapainoisen alueellisen kehityksen edistämiseksi on kuitenkin tarpeen siirtää 
isyyden tunnustamisen hyväksymistä koskevien asioiden käsitteleminen 
toiselle maistraatille, sisäasiainministeriön asetuksella voidaan antaa 
tarkemmat säännökset maistraateista, joilta toimivalta siirtyy ja joille se siirtyy, 
sekä toimivallan jakautumisen perusteista tehtävät vastaanottavien 
maistraattien kesken. 
 
Perintökaari 

20 luku. 

Perunkirjoitukses

ta 9 a §  

Vahvistusta voi hakea miltä tahansa maistraatilta. Jos maistraattien toiminnan 
tehostamiseksi tai tasapainoisen alueellisen kehityksen edistämiseksi on 
kuitenkin tarpeen siirtää vahvistuksen antamista koskevien asioiden 
käsitteleminen toiselle maistraatille, sisäasiainministeriön asetuksella voidaan 
antaa tarkemmat säännökset maistraateista, joilta toimivalta siirtyy ja joille se 
siirtyy, sekä toimivallan jakautumisen perusteista tehtävät vastaanottavien 
maistraattien kesken. Jos hakemus on otettu vastaan muussa kuin 
toimivaltaisessa maistraatissa, hakemus on siirrettävä viipymättä toimi-
valtaiselle maistraatille. Siirrosta on ilmoitettava hakijalle. 

 
 
Valiokunta tähdentää myös, että sääntelyssä tulee varmistaa ruotsinkielisten hakemusten ohjautuminen 
maistraatteihin, joissa asian ruotsinkielinen käsittely voidaan turvata. 

 
Ehdotettujen nimilain, isyyslain ja perintökaaren säännösten mukaan sisäasiainministeriön 
asetuksella annettaisiin tarkemmat säännökset myös toimivallan jakautumisen perusteista 
tehtävät vastaanottavien maistraattien kesken. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että toimi-
valta voitaisiin jakaa kielellisin perustein. Tehtävien siirtäminen maistraatista toiseen tullaan 
toteuttamaan siten, että ruotsinkieliset hakemukset siirretään vain sellaisiin maistraatteihin, 
joissa asian ruotsinkielinen käsittely voidaan turvata. Ruotsinkieliset nimenmuutoshake-
mukset, isyyden tunnustamisen hyväksymistä koskevat asiat ja peruskirjan osakasluettelon 
vahvistamista koskevat asiat on suunniteltu siirrettäväksi pääkaupunkiseudun maistraateista 
käsiteltäväksi Raaseporin ja Turunmaan maistraatteihin. 

 
Oikeusministeriön lausunto 
 
Oikeusministeriön lausunnossa on todettu, että maistraatin päällikkönä toimivan henkikirjoittajan vir-
kanimikkeen muutos on ongelmallinen sikäli, että muualla lainsäädännössä erinäisten tehtävien ja toimi-
valtuuksien on osoitettu kuuluvan henkikirjoittajalle, ja ehdotettu, että yksinkertaisin keino välttää vir-
kanimikkeen muuttamisesta johtuvat ongelmat saattaisi olla asiaa koskevan säännöksen lisääminen rekis-
terihallintolakiin. 

 
Rekisterihallintolakiin on ehdotettu lisättäväksi nykyisin rekisterihallintoasetukseen sisälty-
vät säännökset johtamistoimivallasta ja asioiden ratkaisemiseen liittyvästä toimivallasta Vä-
estörekisterikeskuksessa ja maistraatissa. Uusissa säännöksissä (3 a ja 3 b §) on otettu huo-
mioon maistraattien virkanimikkeiden uudistamista selvittäneen työryhmän lokakuussa 2005 
valmistunut ehdotus, jonka mukaan maistraatin päällikkönä toimivan henkikirjoittajan 
virkanimikkeenä olisi vastaisuudessa maistraatin päällikkö. Työryhmä ehdotti, että virkani-



 

 

men käyttöönoton johdosta olisi tehtävä tarvittavat muutokset avioliittolakiin, kaupanvah-
vistaja-asetukseen ja rekisterihallintoasetukseen. 
 
Oikeusministeriön ehdotus asiaa koskevan säännöksen lisäämisestä rekisterihallintolakiin on 
perusteltu. Oikeusministeriön lausunnossa mainittu säännös ehdotetaan lisättäväksi siirty-
mäsäännöksenä lain voimaantulosäännöksen yhteyteen. 

Ahvenanmaan maakuntahallituksen ja lääninhallituksen lausunnot 
 
Ahvenanmaan maakuntahallituksen ja lääninhallituksen lausunnoissa esitetään, että lainsäädännön ei 
tulisi mahdollistaa Ahvenanmaan osalta nyt lääninhallituksen maistraattiosastolla käsiteltävien asioiden 
siirtoa johonkin maistraattiin valtakunnassa. Lääninhallituksen lausunnossa todetaan lisäksi, että jos tämä 
tulee mahdolliseksi muualla maassa, tulee kyseisissä laeissa vastaavalla tavalla kuin lääninhallituslain 3 
§:n 3 momentissa todeta, että tämä ei koske Ahvenanmaan maakuntaa. 

 
Ehdotettujen tehtäväsiirtojen tavoitteena on muun muassa työmäärän tasaaminen maistraat-
tien kesken ja tehtävien siirtäminen pääkaupunkiseudun ruuhkautuneista maistraateista 
muualla toimiviin maistraatteihin maistraattien toimintakyvyn varmistamiseksi ja palvelujen 
saatavuuden turvaamiseksi. Lakiehdotuksiin sisältyvien valtuutussäännösten mukaan tehtä-
väsiirtojen edellytyksenä on, että siirto on tarpeen maistraattien toiminnan tehostamiseksi tai 
tasapainoisen alueellisen kehityksen edistämiseksi. Tehtävien siirtämistä Ahvenanmaan lää-
ninhallituksen maistraattiosastolta muihin maistraatteihin ei olisi siten mahdollista toteuttaa, 
jos se heikentäisi Ahvenanmaan lääninhallituksen maistraattiosaston toimintakykyä tai pal-
velujen saatavuutta Ahvenanmaalla taikka vaarantaisi Ahvenanmaan lääninhallituksen toi-
minnan itsenäisenä lääninhallituksena. 
 
Edellä mainituista syistä asiaa koskevan erityisen säännöksen lisääminen lakeihin ei ole tar-
peen. 

 
Suomen Kuntaliiton lausunto 
 
Lausunnossa viitataan esityksen perusteluissa mainittuun tarpeeseen yhdistää maistraatteja hallinnonalan 
tuottavuuden parantamiseksi ja pidetään tältä osin esitystä palvelujen alueellisen kattavuuden kannalta 
huolestuttavana. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että ennen palveluverkon supistamista koskevia päätöksiä 
arvioidaan sen vaikutuksia myös alueen julkisten palvelujen saatavuuteen sekä kuullaan alueen kuntia ja 
käydään kuntien edustajien kanssa aidot neuvottelut. Kuntaliitto esittää, että valiokunta harkitsisi 
arviointia ja kuntien kuulemista koskevan erityissäännöksen lisäämistä käsiteltävään lakiin tai vaih-
toehtoisesti lausumaa tästä. 

 
Hallintovaliokunta on 9.3.2006 antanut mietinnön (HaVM 2/2006 vp - VNS 2/2005 vp) 
valtioneuvoston selonteosta keskus-, alue-ja paikallishallinnon toimivuudesta ja kehittämis-
tarpeista (ns. hallintoselonteko). Eduskunta on 16.3.2006 hyväksynyt valiokunnan mietinnön 
mukaisen lausunnon selonteon johdosta. Mietinnössä on pidetty maistraattien toimialueiden 
laajentamista perusteltuna. Maistraattien toimialueiden laajentamista on toteutettu yh-
distämällä kahden tai useamman maistraatin toimialueet yhdeksi maistraatiksi. Yhdistämiset 
on toteutettu niin, että maistraattien nykyiset yksiköt jatkavat toimintaansa. 
 
Vuoden 2003 alusta voimaan tulleen alueiden kehittämisestä annetun lain (602/2002) 37 §:n 
3 momentissa säädetään, että ennen kuin valtion viranomainen tekee sellaisen valtion pai-
kallis- tai aluehallinnon toimielimiä, niiden toimialueita tai toimipaikkoja taikka kustakin 
toimipaikasta saatavia palveluja koskevan päätöksen, joka saattaa heikentää asiakaspalvelu-
jen saatavuutta, taikka tekee valtioneuvostolle aloitteen tällaisen päätöksen tekemiseksi, sen 
on pyydettävä lausunto kunnalta, jota asia koskee. Jos asia koskee kahta tai useampaa kun-
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taa, lausunto on pyydettävä myös maakunnan liitolta. Jos valtion viranomainen aikoo poiketa 
lausunnosta, sen on neuvoteltava asianomaisen kunnan ja maakunnan liiton kanssa. 

 

Maistraattien toimialueita, sijaintipaikkaa ja maistraattien yksiköitä koskevia päätöksiä teh-
täessä on noudatettu ja tullaan myös jatkossa noudattamaan edellä mainittua säännöstä, jonka 
vuoksi asiaa koskevan erityissäännöksen lisääminen rekisterihallintolakiin ei ole tarpeen. 

 
Valtion toimihenkilöliitto VALTO ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n lausunnot 
 
Lausunnoissa korostetaan, että kaikki maistraattien henkilöstön asemaan vaikuttavat uudelleenjärjestelyt 
on toteutettava yhteistyössä henkilöstön ja henkilöstöä edustavien järjestöjen kanssa ja noudatettava val-
tioneuvoston 23.3.2006 tekemää periaatepäätöstä valtion henkilöstön aseman järjestämisestä organisaa-
tion muutostilanteissa. 

 
Maistraattien erikoistumiseen ja työn tasaamiseen, maistraattien yhdistämiseen sekä uudis-
tusten toimeenpanoon liittyvässä valmistelutyössä on ollut mukana laaja edustus maistraa-
teista (edustaen eri ammattiryhmiä) ja myös henkilöstöjärjestöjen edustajia on osallistunut 
valmistelutyön eri. vaiheisiin. Uudistusten suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan edellä 
mainittua valtioneuvoston periaatepäätöstä. 

 
Suomen Henkikirjoittajayhdistys ry:n lausunto 
 
Lausunnossa viitataan esityksen perustelujen kohtaan 3.3, jonka mukaan kaikki maistraatit antaisivat 
edelleen hakemusten vireillepanoon ja asian käsittelyyn liittyvää neuvontaa, ja todetaan, että erityisesti 
asian käsittelyyn liittyvän neuvonnan antaminen on ongelmallista, koska ratkaiseva maistraatti saattaa 
tulkita käsittelyyn vaikuttavia säädöksiä ja mm. tarvittavia liitteitä eri tavalla kuin neuvontaa antanut. 
Lausunnon mukaan esityksessä oleva neuvontavelvoite tulisi poistaa ja edellyttää ns. lähettäviltä maist-
raateilta ainoastaan yleisten hallintoperiaatteiden mukaista asiakirjan siirtämisvelvoitetta toiselle maist-
raatille. 

Esityksen perusteluissa mainitulla asian käsittelyyn liittyvällä neuvonnalla ei tarkoiteta, että 
maistraatin, joka ei ratkaise asiaa, tulisi antaa yksityiskohtaista neuvontaa johonkin yksittäi-
seen asiaan liittyen. Tarvittaessa asiakas tulee ohjata kääntymään ratkaisun tekevän maist-
raatin puoleen. Hakemusten vireillepanoon ja asian käsittelyyn liittyvällä neuvonnalla tar-
koitetaan sellaisia yleisluontoisia ohjeita, joita nykyisinkin annetaan esimerkiksi maistraatti-
en kotisivuilla maistraattien eri tehtäviin liittyen (esimerkiksi milloin perukirjan osakasluet-
telon vahvistaminen on tarpeen, milloin nimenmuutokseen tarvitaan hakemus, mitä liitteitä 
hakemuksessa tulee olla, mitä päätöksen saaminen maksaa jne.). 

 
Muut muutosehdotukset 
 
Hallintovaliokunnan antamassa mietinnössä ns. hallintoselonteon johdosta (HaVM 2/2006 vp - VNS 
2/2005 vp) on otettu kantaa nykyisen kihlakuntahallinnon poliittiseen ohjaukseen, ja muun muassa todettu, 
että riippumatta siitä, miten suhtaudutaan vastaisuudessa kihlakuntajärjestelmään, toimialueista päät-
täminen on siirrettävä valtioneuvoston yleisistunnolle, jotta kokonaisvaltainen arvio ja vastuuttaminen on 
mahdollista keskeisissä valtion paikallishallinnon tehtävissä. 

 
Nyt käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan rekisterihallintolakia muutet-
tavaksi siten, että nykyisin asetukseen sisältyvä säännös, jonka mukaan maistraattien toimi-
alueista päätetään ministeriössä, nostettaisiin lain tasolle. Edellä mainittuun mietintöön si-
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sältyvän kannanoton perusteella tulisi ehdotettua rekisterihallintolain 3 §:n 1 momenttia 
muuttaa seuraavasti: 

Väestökirjanpidon sekä muun rekisterihallinnon paikallisviranomaisina, sen 
mukaan kuin erikseen säädetään, ovat maistraatit, jotka toimivat 
kihlakunnanvirastoissa tai erillisinä virastoina. Muista maistraatin tehtävistä 
säädetään erikseen. Maistraatti voi hoitaa toimialaansa kuuluvia tehtäviä myös 
läänin toisessa kihlakunnassa. Valtioneuvoston asetuksella annetaan 
tarkemmat säännökset maistraattien toimialueista. Sisäasiainministeriön 
asetuksella annetaan tarkemmat säännökset maistraattien sijaintipaikasta ja 
maistraatin yksiköistä. Lääninhallitus päättää maistraatin nimen. 
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HALLINTOVALIOKUNNAN 
MIETINTÖ /2006 vp 
 
Hallituksen esitys laeiksi rekisterihallintolain ja 
eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä 
koskevia säännöksiä sisältävien lakien muutta-
misesta 

 
 
 

JOHDANTO 
 
 
Vireilletulo 

Eduskunta on 7 päivänä helmikuuta 2006 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti 

käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin 

toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta (HE 

229/2005 vp). 
 

Lausunto 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 

24/2006 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi. 
 

Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen, sisäasiainministeriö 

- ylitarkastaja Maaria Rubanin, oikeusministeriö 

- neuvontalakimies Kaj Välimäki, Väestörekisterikeskus 

- henkikirjoittaja Jari Taipale, Suomen Henkikirjoittajayhdistys ry. 

- tarkastaja Pirjo Koponen, Valtion toimihenkilöliitto Valto ry 

- professori Olli Mäenpää 
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HE 229/2005 vp Veisio 0.1 

— professori Kaarlo Tuori. 

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet 

— valtiovarainministeriö 

— Verohallitus 

— Ahvenanmaan lääninhallitus 

— Ahvenanmaan maakunnan hallitus 

— Suomen Kuntaliitto 

— Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. 
 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rekisterihallintolakia, nimilakia, isyyslakia, pe-

rintökaarta ja kotikuntalakia. 

Rekisterihallintolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että sääntely vastaisi uuden 

perustuslain vaatimuksia. Nykyisin rekisterihallintoasetukseen sisältyvät säännökset 

maistraatin toimialuetta, nimeä, maistraatin sijaintipaikkaa ja palveluyksiköitä koskevasta 

päätösvallasta sekä Väestörekisterikeskuksen ja maistraatin johtamistoimivallasta ja asioiden 

ratkaisemiseen liittyvästä toimivallasta näissä virastoissa ehdotetaan lisättäviksi lakiin. Lakiin 

sisältyvää asetuksenantovaltuutta koskevaa säännöstä tarkennettaisiin. Lisäksi maistraatin 

toimipaikoista päättäminen ehdotetaan siirrettäväksi lääninhallituksilta sisäasiainministeriölle. 

Maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä nimilaissa, isyyslaissa, 

perintökaaressa ja kotikuntalaissa ehdotetaan muutettaviksi siten, että maistraattien 

erikoistuminen ja tehtävän siirtäminen hoidettavaksi toisessa maistraatissa olisi eräissä 

maistraatin tehtävissä mahdollista. Erikoistumisen ja tehtävien siirtämisen yleisistä perusteista 

säädettäisiin erikseen kussakin edellä mainitussa laissa. Tarkemmat säännökset tehtävien 

siirtämisestä sekä tehtäviä siirtävistä ja vastaanottavista maistraateista annettaisiin 

sisäasiainministeriön asetuksella. 



 

 

Maistraatin nykyisin alueellisesti määräytyvästä toimivallasta nimenmuutoshake-

musten käsittelyssä ehdotetaan luovuttavaksi ja hakemusten käsittely ehdotetaan koottavaksi 

yhteen tai useampaan maistraattiin. Nimenmuutoshakemukset voitaisiin toimittaa mihin 

tahansa maistraattiin. 

Isyyden tunnustamisen hyväksymisessä maistraatin toimivalta määräytyisi lähtö-

kohtaisesti lastenvalvojan toimialueen mukaan kuten nykyisinkin. Tehtävä voitaisiin 

kuitenkin siirtää hoidettavaksi toisessa maistraatissa. 

Maistraatin nykyisin alueellisesti määräytyvästä toimivallasta perukirjan osakasluettelon 

vahvistamisessa ehdotetaan luovuttavaksi siten, että lähtökohtaisesti mikä tahansa maistraatti 

olisi toimivaltainen antamaan vahvistuksen. Tehtävä voitaisiin kuitenkin siirtää hoidettavaksi 

toisessa maistraatissa. Hakemukset perukirjan osakasluettelon vahvistamisesta voitaisiin 

toimittaa mihin tahansa maistraattiin. 

Muutto- ja maastamuuttoilmoitusten johdosta aiheutuvat merkinnät väestötieto-

järjestelmään voisi ehdotuksen mukaan tehdä alueellisesti määräytyvän maistraatin puolesta 

myös muu ilmoituksen vastaanottanut maistraatti niissä tapauksissa, joissa merkintä voitaisiin 

tehdä ilman lisäselvityksiä. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan noin kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun ne on 

hyväksyttyjä vahvistettu. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Yleisperustelut 

Hallituksen esityksen tarkoituksena on lisätä mahdollisuuksia maistraattien keskinäiseen 

erikoistumiseen, työn tasaamiseen maistraattien kesken sekä päällekkäisen työn 

vähentämiseen. Tavoitteena on tehostaa maistraattien toimintaa ja edistää tasapainoista 

alueellista kehitystä siirtämällä eräitä tehtäviä hoidettavaksi pääkaupunkiseudun ruuh-

kautuneista maistraateista muualle Suomeen. Esityksen tarkoituksena on om^taosal-taan 

toteuttaa hallituksen tavoitteita palveluiden saatavuuden ja laadun turvaamisessa, 

alueellistamisessa ja julkisen hallinnon tuottavuuden parantamisessa. Lisäksi rekisteri-

hallintolakia koskevan esityksen tarkoituksena on saattaa sääntely vastaamaan nykyistä 
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paremmin perustuslain vaatimuksia. Hallintovaliokunta katsoo, että esityksen tavoitteet ovat 

aiheellisia ja ehdotetut muutokset tavoitteita toteuttavia. Valiokunta pitää selvänä, että 

ehdotetuilla muutoksilla ei ole tarkoitettu heikentää Ahvenanmaan lääninhallituksen 

maistraattiosaston toimintakykyä tai vaarantaa palveluiden saatavuutta Ahvenanmaalla. 

Hallintovaliokunta on hallintoselonteon johdosta antamassaan mietinnössä (HaVM 

2/2006 vp — VNS 2/2005 vp) pitänyt maistraattien toimialueiden laajentamista perusteltuna. 

Valiokunta on samalla korostanut palveluiden laadun ja saatavuuden merkitystä ja pitänyt 

tärkeänä, että riittävän toimipaikkaverkon säilyminen varmistetaan. Jollei yksittäistä 

palvelupistettä voida erillisenä pitää yllä, sen tarjoamat palvelut on kuitenkin turvattava 

yhteispalvelun avulla. Tärkeää myös on, että uudistuksen toteutuksessa turvataan palvelujen 

tarjonta molemmilla kotimaisilla kielillä. Lisäksi hallintovaliokunta korostaa alueiden 

kehittämislain (602/2002) 37 §:n 3 momentin mukaisen lausunto-ja neuvottelumenettelyn 

noudattamista maistraattien toimialueita, sijaintipaikkaa ja maistraattien yksiköitä koskevia 

päätöksiä tehtäessä. 

Maistraattien tehtävärakennetta koskevilla ehdotuksilla voidaan arvioida olevan 

toteutuessaan henkilöstövaikutuksia sekä tehtäviä luovuttavissa että niitä vastaanottavissa 

maistraateissa. Hallintovaliokunta pitää tärkeänä, että riittävät voimavarat ja osaaminen 

turvataan ja maistraattien henkilöstön asemaan vaikuttavat uudelleenjärjestelyt toteutetaan 

yhteistoiminnassa henkilöstön ja henkilöstöjärjestöjen kanssa ja valtioneuvoston 23.3.2006 

tekemää periaatepäätöstä noudattaen. 

Hallituksen esityksessä on arvioitu mahdollisuuksien mukaan esityksen taloudellisia, 

viranomaistoimintaan kohdistuvia sekä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Paikoin käytännön 

vaikutusten arviointi on jäänyt verrattain yleiselle tasolle. Uudistuksen toteutuksen yhteydessä 

on valiokunnan mielestä paikallaan tarkoin seurata, muiden seikkojen ohella, miten uudistus 

käytännössä vaikuttaa maistraattien tuottamien palveluiden laatuun ja saatavuuteen sekä 

maistraattien henkilöstöön. 



 

 

Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella hal-

lintovaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa 

lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin. 
 

Yksityiskohtaiset perustelut 
 
 

Laki rekisterihallintolain muuttamisesta (1. lakiehdotus) 

Hallituksen esitykseen sisältyvässä 1. lakiehdotuksessa ehdotetaan rekisterihallintola-kia 

muutettavaksi siten, että nykyisin rekisterihallintoasetukseen (248/1996) sisältyvä säännös, 

jonka mukaan maistraattien toimialueista päätetään ministeriössä, nostettaisiin lain tasolle. 

Lisäksi maistraattien toimintayksiköistä päättäminen ehdotetaan siirrettäväksi 

hallintoselonteon linjausten mukaisesti poliittisen päätöksenteon tasolle eli lääninhallituksilta 

sisäasiainministeriön tehtäväksi. Lääninhallitus päättäisi maistraatin nimen kuten nykyisinkin. 

Hallintoselonteon johdosta antamassaan mietinnössä hallintovaliokunta on ottanut 

kantaa nykyisen kihlakuntahallinnon poliittiseen ohjaukseen, ja muun muassa todennut, että 

riippumatta siitä, miten suhtaudutaan vastaisuudessa kihlakuntajärjestelmään, toimialueista 

päättäminen on siirrettävä valtioneuvoston yleisistunnolle, jotta kokonaisvaltainen arvio ja 

vastuuttaminen on mahdollista keskeisissä valtion paikallishallinnon tehtävissä. 

Edellä olevaan viitaten hallintovaliokunta pitää perusteltuna, että maistraattien 

toimialueista säädetään sisäasiainministeriön asetuksen sijaan valtioneuvoston asetuksella, ja 

valiokunta ehdottaa 1. lakiehdotuksen 3 §:n 1 momenttiin tehtäväksi tätä koskevan 

muutoksen. Sisäasiainministeriön asetuksella annettaisiin näin ollen tarkemmat säännökset 

maistraattien sijaintipaikasta ja maistraatin yksiköistä. 

Lakiehdotuksen 3 a § :n 2 momentista ilmenee, että maistraattia johtavan virkamiehen 

virkanimike olisi vastaisuudessa maistraatin päällikkö, kun vastaavan virkamiehen nimike 

nykyisin on henkikirjoittaja. Selvityksen mukaan säännöksessä on pyritty ottamaan huomioon 

vireillä oleva virkanimikkeiden uudistamista koskeva työ. Ehdotettu säännös on kuitenkin 

ongelmallinen sikäli, että muualla lainsäädännössä erinäisten tehtävien ja toimivaltuuksien on 

osoitettu kuuluvan henkikirjoittajalle. Koska ehdotuksella ei ole tarkoitettu tehtävän 

toimivaltuuksiin asiallista muutosta, hallintovaliokunta ehdottaa lisättäväksi 
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siirtymäsäännöksenä lain voimaantulosäännöksen yhteyteen säännöksen, jonka mukaan laissa 

tai asetuksessa olevaa säännöstä, joka koskee henkikirjoittajaa, sovelletaan myös maistraatin 

päällikköön, jollei toisin säädetä. 
 

Lait eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien 

lakien muuttamisesta (2.—5. lakiehdotus) 
 

Asian siirrosta ilmoittaminen 

Arvioidessaan maistraattien tehtävien siirtämiseen liittyviä kysymyksiä perustuslakivaliokunta 

on todennut, että maistraattia, jolle asia on siirretty, on pidettävä perustuslain 21 §:n 1 

momentin perusteella lain mukaan toimivaltaisena viranomaisena, joka myös asianmukaisesti 

voi käsitellä sille siirretyn asian. Perustuslain 21 §:n 2 momentin mukaisten hyvän hallinnon 

vaatimusten kannalta on asianmukaista, että maistraatin asiakkaalle annetaan kuitenkin tieto 

siitä, mikä maistraatti hänen asiansa käsittelee. Tämän voidaan katsoa olevan perustuslain 

esitöiden mukaan osa hallinnon palveluperiaatetta ja sisältyvän hyvän hallinnon takeisiin (HE 

309/1993 vp, s. 74/1). Sen vuoksi perustuslakivaliokunta on pitänyt aiheellisena, että 2.—5. 

lakiehdotusten asianomaisiin pykäliin liitetään maininta, että kun asian käsittely siirretään 

hakemuksen vastaanottavasta maistraatista toiseen, tulee siirrosta ilmoittaa hakijalle. 

Hallintovaliokunta katsoo perustuslakivaliokunnan tavoin, että nimilain muuttamista 

koskevan 3. lakiehdotuksen 15 §: ään ja perintökaaren muuttamista koskevan 5. la-

kiehdotuksen 20 luvun 9 a §:ään on aiheellista lisätä säännökset siitä, että asian siirrosta 

toiseen maistraattiin on ilmoitettava hakijalle. Selkeyden vuoksi hallintovaliokunta ehdottaa 

lisättäväksi kyseisiin säännöksiin myös maininnan velvollisuudesta siirtää hakemus 

toimivaltaiselle maistraatille, jos hakemus on otettu vastaan muussa kuin toimivaltaisessa 

maistraatissa. 

Hallintovaliokunta ei kuitenkaan pidä aiheellisena lisätä kotikuntalakiin (2. lakiehdotus) 

vastaavaa säännöstä, koska 2. lakiehdotuksen 9 §:n 4 momentissa on kysymys siitä, että 

ilmoituksen vastaanottanut maistraatti voisi tietyissä tapauksissa tehdä merkinnän 

väestötietojärjestelmään alueellisesti toimivaltaisen maistraatin puolesta. Ilmoitusta ei siis 



 

 

tällöin siirrettäisi käsiteltäväksi henkilön kotikunnan maistraattiin. Niissä tapauksissa, joissa 

ilmoituksen vastaanottanut maistraatti siirtää ilmoituksen edelleen alueellisesti 

toimivaltaiselle maistraatille, ei siirrosta ilmoittaminen ole hallintovaliokunnan käsityksen 

mukaan myöskään tarpeen, koska voimassa olevan kotikuntalain 9 §:n 1 momentin mukaan 

maistraatin on tehtävä merkintä tai pyydettävä tarvittavat lisäselvitykset kolmen arkipäivän 

kuluessa ilmoituksen saapumisesta. Mahdollisten lisäselvitysten pyytämisen yhteydessä 

muuttoilmoituksen tekijä saa tiedon siitä, mikä maistraatti hänen asiaansa käsittelee. Lisäksi 

tieto merkinnän tehneestä maistraatista talletetaan väestötietojärjestelmään, josta tieto on 

tarvittaessa helposti saatavilla. 

Myöskään isyyslakiin (4. lakiehdotus) ei hallintovaliokunnan näkemyksen mukaan ole 

aiheellista lisätä velvoitetta ilmoittaa asian siirrosta, koska 4. lakiehdotuksen 20 §:n 1 

momentin mukaan lastenvalvojan on lähetettävä asiakirjat suoraan sille maistraatille, joka on 

toimivaltainen ratkaisemaan asian. Jos toimivalta on siirretty lastenvalvojan toimialueen 

maistraatilta jollekin toiselle maistraatille, lastenvalvojan tulee lähettää asiakirjat suoraan sille 

maistraatille, jolle toimivalta on siirtynyt. 

Tässä yhteydessä hallintovaliokunta toteaa vielä yleisesti, että hallintoasioita kä-

siteltäessä tulevat sovellettaviksi yleiset hallinto-oikeudelliset säännökset. Esimerkiksi 

sellaiseen tilanteeseen, jossa viranomaiselle on erehdykses^toimitettu asialdrj^sovel-lettaisiin 

yleissäännöksenä hallintolain 21 §:ää.   ^"^^ y^y    ~ \ftL$J&~gt .̂ 

Maistraatin tehtävien siirtäminen M^€)n J^J^^^^^tc^^--^ 

Asetuksenantovaltuuksien osalta perustuslakivaliokunta on todennut, että toiselle maistraatille 

siirrettävistä tehtävistä on säädetty lakiehdotuksissa riittävän täsmällisesti eikä kysymys ole 

rajoittamattomasta tehtävien siirtämisestä toiselle viranomaiselle ja että sääntely tältä osin 

täyttää asetuksenantovallan edellytykset. Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan 2. 

lakiehdotuksen 9 §:n 4 momentin nojalla maistraateille on annettu kuitenkin tietty 

harkintavalta siirron suhteen. Vaikka tarkoituksena näyttää olevan, että hakemuksen 

vastaanottava maistraatti voi itsekin ratkaista asian, on perustuslakivaliokunta pitänyt 

perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaisen yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteiden 

lakisidonnaisuuden ja perustuslain 2 §:n 3 momentin mukaisen hallinnon lainalaisuuden 
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kannalta asianmukaisena täsmentää sääntelyä. Perustuslakivaliokunnan mukaan se voitaisiin 

toteuttaa esimerkiksi 3. lakiehdotuksen 14 §:n 1 momentin mallin mukaisesti, jota valiokunta 

on pitänyt ehdotuksista selkeimpänä ja yksiselit-teisimpänä. Ylipäänsä 

perustuslakivaliokunnan mielestä olisi perusteltua käyttää tehtävien siirron osalta kaikissa 

2.—5. lakiehdotuksissa yhdenmukaista sääntelyä. 
 

' S  

Hallintovaliokunta toteaa, että 2. lakiehdotuksen 9 §:n 4 momentin perusteella il-

moituksen vastaanottanut maistraatti saa tehdä tietyissä selvissä tapauksissa merkinnän 

väestötietojärjestelmään siirtämättä ilmoitusta edelleen alueellisesti toimivaltaiselle 

maistraatille. Oikeus merkinnän tekemiseen esitetään laissa rajattavaksi niihin tapauksiin, 

joissa merkintä voidaan tehdä ilman lisäselvityksiä. Tarkemmat säännökset ilmoituksista, 

jotka maistraatti voi tehdä, ja maistraateista, jotka voivat tehdä merkinnät, annetaan 

sisäasiainministeriön asetuksella. Lisäselvityksiä edellyttävät tapaukset tulee siirtää 

käsiteltäväksi edelleen alueellisesti toimivaltaiselle maistraatille kotikuntalain 9 §:n 1 

momentissa säädetyssä kolmen arkipäivän määräajassa. 

Hallintovaliokunta  toteaa,  että  2.  lakiehdotuksen  9  §:n  4  momentin  säännös  on  ra-

kenteeltaan vastaavanlainen kuin voimassa olevan väestötietolain (507/1993) 2 §:n 4 

momentti, jonka perusteella maistraatin alueellisesti määräytyvästä toimivallasta väes-

tötietojärjestelmään tehtävien merkintöjen osalta voidaan tietyissä tapauksissa poiketa. 

Väestötietolain säännöksen mukaan maistraateista, jotka voivat rekisteröidä kyseessä olevia 

ilmoituksia, ja ilmoituksista, joita maistraatti voi rekisteröidä, säädetään tarkemmin 

sisäasiainministeriön asetuksella. Säännös on lisätty väestötietolakiin lailla 299/2003 (HaVM 

25/2002 vp, PeVL 72/2002 vp — HE 236/2002 vp). 

Hallintovaliokunta pitää asioiden luonne huomioon ottaen tarkoituksenmukaisena, että 

kotikuntalain ja väestötietolain mainitut säännökset ovat rakenteeltaan vastaavat, eikä 

kotikuntalain muuttamista samanlaiseksi kuin ehdotettu nimilain 14 §:n 1 momentti ole edellä 

mainituista syistä pidettävä perusteltuna. Hallintovaliokunta ehdottaa kuitenkin mainittua 2. 

lakiehdotuksen 9 §:n 4 momenttia täsmennettäväksi johdonmukaisesti voimassa olevan 



 

 

väestötietolain 2 §:n 4 momentin kanssa siten, että asetukse-nantovaltuussäännöksessä 

ilmoituksilla viitataan nimenomaan momentin ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettuihin 

tapauksiin, joissa muu kuin alueellisesti toimivaltainen maistraatti ottaa ilmoituksen vastaan. 

Hallintovaliokunta toteaa, että 2.—5. lakiehdotuksissa esitetyt säännökset koskevat 

maistraattien keskinäisen toimivallan järjestelyä tietyissä maistraateille kuuluvissa tehtävissä. 

Kussakin tehtävässä on omat toiminnalliset erityispiirteensä ja säännösehdotuksissa on 

tarpeen ottaa huomioon myös asianomainen sääntelykokonaisuus. Lisäksi eri tehtäviä 

koskevissa toimivallan järjestelyjen keskeisissä tavoitteissa on eroavaisuuksia. Tämän vuoksi 

hallintovaliokunta ei pidä perusteltuna, että sääntely on yhdenmukainen kaikkien 2.—5. 

lakiehdotusten osalta. Hallintovaliokunnan mielestä on kuitenkin asianmukaista, että isyyslain 

(4. lakiehdotus) 20 § :n 2 momentin ja perintökaaren 9 a §:n 

2 momentin (5. lakiehdotus) sanamuotoja tarkistetaan vastaamaan 3. lakiehdotuksen 14 §:n 1 

momentin rakennetta. 

Lisäksi hallintovaliokunta ehdottaa teknistä korjausta 2. lakiehdotuksen johtolauseeseen. 
 

Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, 

 

i    c   i.i_'.LJ.i... z. ___________________xi_______<ju' j; „ ______________ 

anu l—J . iuK.icriuuiuä nyvuiu>yiuun rnuuLniiui- 

na (Valiokunnan muutosehdotukset). 

Valiokunnan muutosehdotukset 1. 

Laki 
rekisterihallintolain muuttamisesta 

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti: 

muutetaan 15 päivänä maaliskuuta 1996 annetun rekisterihallintolain (166/1996) 

3 ja 4 §, sellaisena kuin niistä on 3 § osaksi laissa 616/1998, sekä 
lisätään lakiin uusi 3 a ja 3 b § seuraavasti: 

 

3 §  
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Väestökirjanpidon sekä muun rekisterihallinnon paikallisviranomaisina, sen mukaan 

kuin erikseen säädetään, ovat maistraatit, jotka toimivat kihlakunnanvirastoissa tai erillisinä 

virastoina. Muista maistraatin tehtävistä säädetään erikseen. Maistraatti voi hoitaa 

toimialaansa kuuluvia tehtäviä myös läänin toisessa kihlakunnassa. Valtioneuvoston 

asetuksella annetaan tarkemmat säännökset maistraattien toimialueista. Sisäasiainministeriön 

asetuksella annetaan tarkemmat säännökset maistraattien sijaintipaikasta ja maistraatin 

yksiköistä. Lääninhallitus päättää maistraatin nimen. 

(2 ja 3 mom. kuten HE) 
 

3 a, 3 b ja 4 § 

(Kuten HE) 
 

Voimaantulosäännös 

(1 ja 2 mom. kuten HE) 

Laissa tai asetuksessa olevaa säännöstä, joka koskee henkikirjoittajaa, sovelletaan myös 

maistraatin päällikköön, jollei toisin säädetä. (Uusi 3 mom.) 
 
 
 
 

2. 
Laki 

kotikuntalain 7 e ja 9 §:n muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan 11 päivänä maaliskuuta 1994 annetun kotikuntalain (201/1994) 7 e §:n 1 

momentti, sellaisena kuin se on laissa 624/2004, sekä 

lisätään 9 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1650/1995 ja mainitussa laissa 624/2004, 

uusi 4 momentti seuraavasti: 

7 e § (Kuten 

HE) 
 

9 §  



 

 

 

Kotikuntaa ja väestökirjanpitokuntaa koskeva merkintä 
 
 

Edellä 1 momentista poiketen myös muu ilmoituksen vastaanottanut maistraatti voi 

tehdä ilmoituksen johdosta tarvittavat merkinnät väestötietojärjestelmään, jos merkintä 

voidaan tehdä ilman lisäselvityksiä. Tarkemmat säännökset edellä tarkoitetuista ilmoituksista, 

joita koskevat merkinnät maistraatti voi tehdä, ja maistraateista, jotka voivat tehdä merkinnät, 

annetaan sisäasiainministeriön asetuksella. Merkinnän tehnyt maistraatti vastaa tekemästään 

merkinnästä. 
 
 
\l r\ i m dc mt i i lnc ään n Äc T 
v/imuuuiuxuouuiiuv/kJ 

 
(Kuten HE) 

 
 
 
 

3. 
Laki 

nimilain muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan 9 päivänä elokuuta 1985 annetun nimilain (694/1985) 14 §:n 1 momentti, 15 

§:n 1 momentti ja 27 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 69/1999, seuraavasti: 

14 § 

(Kuten HE) 
 

15 § 
 

Hakemus sukunimen muuttamisesta 

Sukunimen muuttamista koskeva hakemus voidaan toimittaa mille tahansa maistraatille. 

Jos hakemus on otettu vastaan muussa kuin 14 §:n 1 momentin mukaan toimivaltaisessa 

maistraatissa, hakemus on siirrettävä viipymättä toimivaltaiselle maitraatil-le. Siirrosta on 

ilmoitettava hakijalle. 
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27 § (Kuten 

HE) 
 

Voimaantulosäännös 

(Kuten HE) 
 
 
 
 

4. 
Laki 

isyyslain 20 ja 22 §:n muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan 5 päivänä syyskuuta 1975 annetun isyyslain (700/1975) 20 ja 22 §, sellaisina 

kuin ne ovat laissa 927/2002, seuraavasti: 
Tunnustamisen voimaansaattaminen 

(1 mom. kuten HE) 

Tunnustamisen hyväksymistä koskevan asian ratkaisee lastenvalvojan toimialueen 

maistraatti. Jos maistraattien toiminnan tehostamiseksi tai tasapainoisen alueellisen 

kehityksen edistämiseksi on kuitenkin tarpeen siirtää isyyden tunnustamisen hyväksymistä 

koskevien asioiden käsitteleminen toiselle maistraatille, sisäasiainministeriön asetuksella 

voidaan antaa tarkemmat säännökset maistraateista, joilta toimivalta siirtyy ja joille se siirtyy, 

sekä toimivallan jakautumisen perusteista tehtävät vastaanottavien maistraattien kesken. 

(3 ja 4 mom. kuten HE) 
 

22 § (Kuten HE) 
 
 

T/„ ;™ -----------------!„„;;;; ___________ x„ 

v uiiuaamuiusaamiuö 

(Kuten HE) 
 
 
 
 



 

 

5. 
Laki 

perintökaaren muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti: 

muutetaan 5 päivänä helmikuuta 1965 annetun perintökaaren (40/1965) 20 luvun 9 a, 9 

b ja 9 c §, sellaisina kuin ne ovat laissa 733/1994, seuraavasti: 

20 luku. 

Perunkirjoituksesta 

9 a §  

(1 mom. kuten HE) 

Vahvistusta voi hakea miltä tahansa maistraatilta. Jos maistraattien toiminnan te-

hostamiseksi tai tasapainoisen alueellisen kehityksen edistämiseksi on kuitenkin tarpeen 

siirtää vahvistuksen antamista koskevien asioiden käsitteleminen toiselle maistraatille, 

sisäasiainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset maistraateista, joilta 

toimivalta siirtyy ja joille se siirtyy, sekä toimivallan jakautumisen perusteista tehtävät 

vastaanottavien maistraattien kesken. Jos hakemus on otettu vastaan muussa kuin 

toimivaltaisessa maistraatissa, hakemus on siirrettävä viipymättä toimivaltaiselle 

maistraatille. Siirrosta on ilmoitettava hakijalle. 

(3 ja 4 mom. kuten HE) 
 

9 b ja c § (Kuten 

HE) 
 

Voimaantulosäännös 

(Kuten HE) 


