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Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maistraattien eräistä henkilörekistereistä sekä laeiksi 
avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain, lahjanlupauslain ja holhoustoimesta annetun 
lain 64 §:n muuttamisesta. HE 123/2003 vp. 
 
 

Esitykseen on koottu kolme eri asiakokonaisuutta: 1) laki maistraattien eräistä henkilörekistereistä, joka 
sisältää säännökset avioehtoasioiden ja lainoitusasioiden rekistereistä, 2) siviilivihkiminen ja parisuhteen 
rekisteröinti virka-ajan ja -paikan ulkopuolella sekä 3) holhoustoimilain 64 §:n muutos koskien 
holhousasioiden rekisteritietojen luovutusta teknisen käyttöyhteyden avulla. 
 

Esitys perustuu oikeusministeriön asettaman työryhmän ehdotukseen ja siitä saatuun lausuntopalaut-teeseen 
(Maistraattien eräät henkilörekisterit ja siviilivihkimispalvelujen kehittäminen. Työryhmämietintö 2003:10, 
Tiivistelmä lausunnoista. Lausuntoja ja selvityksiä 2004:8). 
 

1. Laki maistraattien eräistä henkilörekistereistä 
 

Avioehtoasioiden ja lainoitusasioiden rekisteriä koskevan ehdotuksen taustalla on muutos, joka toteutettiin 1. 
maaliskuuta 2003 lukien. Tällöin avioehtoasioiden ja lahjoitusasioiden rekisteröinti, joka oli ollut 
käräjäoikeuksien tehtävänä, siirrettiin maistraattien tehtäväksi. 
 

Uudistuksen yhteydessä ei muutettu rekisterinpitoa koskevia säännöksiä. Tietojen tallettaminen tapahtuu 
nykyisin siten, että maistraatti toimittaa rekisteriin merkittävät tiedot Oikeusrekisterikeskukselle, joka vastaa 
rekisterien yleisestä toimivuudesta ja rekisteritietojen yhtenäisyydestä. 
 
Nykyiset säännökset eivät kaikilta osin vastaa nykyisen perustuslain ja henkilötietolain vaatimuksia. 
Esimerkiksi on tulkinnanvaraista, miten rekisterinpitäjää koskeva vastuu jakautuu maistraattien ja Oi-
keusrekisterikeskuksen kesken. Lisäksi osa rekistereihin merkittävistä tiedoista on säännelty asetuksessa, 
vaikka niistä tulisi säätää lain tasolla. Toisaalta rekisteröintimenettelyä koskevat säännökset sijaitsevat nykyään 
hajallaan avioliittolaissa ja lahjanlupauslaissa sekä niiden perusteella annetuissa asetuksissa. 
 

Näistä syistä on päädytty ehdottamaan kokonaan uutta lakia maistraattien eräistä henkilörekistereistä. Siihen 
koottaisiin menettelyä koskevat säännökset siten, että ne vastaisivat nykyisiä henkilörekistereille asetettuja 
vaatimuksia. Rekisteröinnin perusteista ja oikeusvaikutuksista säädettäisiin sen sijaan jatkossakin 
substanssilaeissa. Rekisterinpitäjinä toimisivat Oikeusrekisterikeskuksen sijasta maistraatit yhdessä. 
Rekisterien teknisestä toimivuudesta vastaavasta viranomaisesta määrättäisiin valtioneuvoston asetuksella. 
Rekisteröintiin liittyvät tehtävät siirtyisivät siten kokonaan sisäasiainministeriön hallinnonalalle 
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2. Siviilivihkiminen ja parisuhteen rekisteröinti virka-ajan ja -paikan ulkopuolella 
 
Siviilivihkimisiä ja parisuhteen rekisteröintejä halutaan toimitettavaksi yhä enemmän viikonloppuisin ja 
virkapaikan ulkopuolella. Kysyntä on näiltä osin suurempaa kuin mihin maistraatit ja käräjäoikeudet ovat 
pystyneet vastaamaan. Esteenä on ollut muun muassa se5 että vihkijälle tai parisuhteen rekis-teröijälle ei ole 
voitu korvata menetettyä vapaa-aikaa. Hänellä ei ole myöskään ollut mahdollisuutta saada palkkiota 
tekemästään viikonlopputyöstä. 
 
Tällä ehdotuksella pyritään luomaan lainsäädännölliset mahdollisuudet joustavampaan palveluun. Esityksen 
mukaan siviilivihkimisestä ja parisuhteen rekisteröimisestä voitaisiin jatkossa periä asiakkailta maksu ja 
kulukorvaus valtiolle silloin, kun toimitus tapahtuu virka-ajan tai virkapaikan ulkopuolella. Tämä edellyttää 
avioliittolain ja rekisteröidystä parisuhteesta annetun fain muuttamista siten, että niissä säädettäisiin maksun 
perusteet. Perittävän maksun euromäärä säädettäisiin asetuksella. Toimituksen suorittajalle maksettaisiin 
valtion varoista palkkio, jonka määrääminen tapahtuisi ministeriöiden hallinnollisilla päätöksillä. 
 
Siviilivihkiminen ja parisuhteen rekisteröiminen olisi edelleen maksutonta virka-aikana ja virkapaikalla. Virka-
ajan ja -paikan ulkopuolella tapahtuvat toimitukset olisivat vihkijälle ja parisuhteen rekisteröijälle 
vapaaehtoisia 
 
 

Holhoustoimitain 64 §:n muutos 
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Holhousasioiden rekisteri on valtakunnallinen rekisteri, joka sisältää tietoja edunvalvonnoista. Sitä pitävät 
holhoustoimilain mukaan maistraatit ja väestörekisterikeskus. Jokaisella on oikeus saada rekisteristä tietoja 
siitä, onko tietylle henkilölle määrätty edunvalvoja, kuka edunvalvoja on, mikä on edunvalvojan tehtävä sekä 
onko henkilön toimintakelpoisuutta rajoitettuja millä tavoin Tietojen luovuttamisesta rekisteristä päättää 
holhoustoimilain mukaan maistraatti (holhousviranomainen). Väestörekisterikeskus vastaa rekisterin yleisestä 
toimivuudesta ja rekisteritoimintojen yhtenäisyydestä. 
 
Useat organisaatiot saavat tällä hetkellä väestötietojärjestelmästä edunvalvontatietoja teknisen käyttöyhteyden 
välityksellä. Nämä tiedot ovat kuitenkin suppeita eikä niistä käy ilmi esimerkiksi edunvalvojan tehtävän 
sisältö. Esimerkiksi Kansaneläkelaitos tarvitsee näitä edunvalvontatietoja selvittäessään etuuksien 
vastaanottamiseen toimivaltaista henkilöä. Samoin pankit ja vakuutuslaitokset tarvitsevat tietoja asiakkaidensa 
laskujen ja vakuutuskorvausten hoitamiseksi. Nykyisin holhousasioiden rekisterin tietopalvelusta vastaavat 
maistraatit luovuttamalla paperiotteita rekisteristä. 
 
Tietopalvelun parantamiseksi ehdotetaan, että holhoustoimilakiin otettaisiin säännös, jonka mukaan sellainen 
viranomainen, yhteisö tai elinkeinonharjoittaja, joka tarvitsee rekisterissä olevia tietoja jatkuvasti 
toiminnassaan hyväksyttävää käyttötarkoitusta varten, voisi saada nämä tiedot teknisen käyttöyhteyden avulla. 
Teknisen käyttöyhteyden saaminen olisi luvanvaraista ja sen myöntäisi väestörekisterikeskus. 
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Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI MAISTRAATTIEN ERÄISTÄ HENKILÖREKISTEREISTÄ SEKÄ 
LAEIKSI AVIOLIITTOLAIN, REKISTERÖIDYSTÄ PARISUHTEESTA ANNETUN LAIN, 
LAHJANLUPAUSLAIN JA HOLHOUSTOIMESTA ANNETUN LAIN 64 §:N MUUTTAMISESTA (HE 
123/2004 vp) 

 
 
 

Sisäasiainministeriö puoltaa esityksen hyväksymistä. Sisäasiainministeriön edustaja on ollut 
jäsenenä oikeusministeriön asettamassa työryhmässä, jonka ehdotukseen nyt käsiteltävänä oleva 
hallituksen esitys pohjautuu. Ministeriön työryhmän esityksestä antamassa lausunnossa esitetyt 
näkökohdat on otettu huomioon tässä hallituksen esityksessä. 
 
Sisäasiainministeriö pitää tärkeänä, että siviilivihkimispalvelujen laajentaminen ehdotetulla 
tavalla perustuu vihkijöiden vapaaehtoisuuteen ja että virka-ajan ulkopuolella tapahtuvat 
vihkimiset voitaisiin hoitaa yhteistyössä maistraattien ja käräjäoikeuksien kanssa niin, että 
vihkimiset jakaantuisivat palvelun tuottamiseen osallistuvien vihkijöiden kesken mahdollisimman 
tasaisesti. 
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HE 123/2004 vp Eduskunnalle laiksi maistraattien eräistä henkilörekistereistä sekä laeiksi 
avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain, lahjanlupauslain ja holhoustoimesta 
annetun lain 64 §:n muuttamisesta 

 

Väestörekisterikesk
us 



 

Väestörekisterikeskus puoltaa hallituksen esitystä holhoustoimesta annetun lain 64 §:n 
muuttamiseksi. Muiltakaan osin Väestörekisterikeskuksella ei ole huomautettavaa hal-
lituksen esitykseen. 
 

Kuten hallituksen esityksessä on todettu, taustana nyt esitetylle holhoustoimesta annetun 
iain muutokselle on se, että vain maistraatilla on ollut mahdollista antaa yksittäisiä otteita 
holhousasioiden rekisteristä. Rekisteristä ei ole voitu antaa tietopalvelua teknisen 
käyttöyhteyden välityksellä. Esimerkiksi Kansaneläkelaitos, pankki- ja vakuutusyhtiöt, 
perintätoimi sekä oikeushallinto ovat käyttäneet väestötietojärjestelmässä olevia 
edunvalvontaa koskevia tietoja, mutta tarvetta olisi ollut myös holhousasioiden rekisterissä 
oleviin laajempiin edunvalvontaa koskeviin tietoihin. 
 

Hallituksen esityksen mukaan Väestörekisterikeskus antaa luvan saada tietoja hol-
housasioiden rekisteristä teknisen käyttöyhteyden välityksellä sellaiselle valtion tai kunnan 
viranomaiselle, yhteisölle tai elinkeinonharjoittajalle, joka toiminnassaan jatkuvasti 
tarvitsee rekisterin tietoja hyväksyttävää tarkoitusta varten. Tekninen käyttöyhteys voisi 
olla suorakäyttöyhteys tai esimerkiksi massamuotoinen päivitys luovutuksen saajan 
rekisteriin. Väestörekisterikeskus kannalta on tarkoituksenmukaista, että tietojen luovutus 
teknisen käyttöyhteyden välityksellä on rajoitettu hyväksyttävissä oleviin 
käyttötarkoituksiin. Lisäksi tietoturvan ja tietosuojan riittävän tason ylläpitämiseksi on 
oleellista, että tietojen pyytäjän on esitettävä selvitys tietojen asianmukaisesta suojauksesta. 
 

Väestörekisterikeskus haluaa vielä tuoda esiin, että Väestörekisterikeskuksessa on ryhdytty 
suunnittelemaan holhousasiain rekisterin teknistä uudistusta, jotta esitetyn lainsäädännön 
mahdollistamia tietopalveluita teknisen käyttöyhteyden välityksellä voidaan antaa 
kattavasti, monipuolisesti ja luovutuksen saajien käyttötarpeita vastaavalla tavalla. 
 

Lakiesitykseen sisältyvien rekisterien ylläpitovastuu oli asian valmistelun alkuvaiheissa 
ajateltu olevan Väestörekisterikeskuksella. Asiaa valmistellut työryhmä esitti kuitenkin, 
että vastuu rekisterien ylläpidosta on maistraateilla ja teknisestä toimivuudesta vastaa Itä-
Suomen lääninhallitus. Väestörekisterikeskuksella ei ole tähän huomautettavaa. 
Väestörekisterikeskus haluaa lisäksi tuoda esiin valmiutensa tukea väestötietojärjestelmän 
tietopalveluiden avulla sekä teknisellä asiantuntemuksellaan maistraatteja ja Itä-Suomen 
lääninhallitusta rekisterien ylläpidossa. 



 

Suomen Henkikirjoittajayhdistys 
ry puheenjohtaja Jorma Viljanen 

13.10.200
4 

 
 
 

Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 

HE 123/2004 vp laiksi maistraattien eräistä henkilörekistereistä sekä laeiksi 
avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain, lahjanlupauslain ja 
holhoustoimesta annetun lain 64 §:n muuttamisesta 

 
 
 
 
 
Laki maistraattien eräistä henkilörekistereistä ym. 
 
 

Suomen Henkikirjoittajayhdistys kannattaa ehdotusta lain säätämiseksi 
eräistä maistraattien henkilörekistereistä. Näin rekisterien ylläpitoa, 
rekisterinpitäjää ja muita rekisteröintiin liittyviä säännöksiä on helpompi 
hallita ja soveltaa yhdenmukaisin perustein. Yhdistys pitää rekisterien ja 
niihin liittyvien asiakirjojen julkisuutta koskevia säännöksiä tarpeellisina ja 
käytäntöä selkiinnyttävinä. 
 

Esityksessä ehdotetaan, että vastuu rekisterien pidosta ja teknisestä toimi-
vuudesta siirtyisi oikeusrekisterikeskukselta sisäasiainministeriön hallin-
nonalalle. Ehdotus on luonteva. Nykyinen rekisteri on teknisesti 
vanhentunut ja vaatii uudistamista. Tämä tulee esille myös vuoden 2005 
talousarvion rekisterihallinnon momentin perusteluissa. Rekisterin 
uudistamiseen tulisikin saada erillismääräraha vastuun siirtyessä 
hallinnonalalta toiselle. 
 
 

Laki holhoustoimesta annetun lain 64 §:n muuttamisesta 
 

Suomen Henkikirjoittajayhdistys pitää erittäin tarpeellisena ja 
kannatettavana holhousrekisterin tietopalvelun laajentamista niin, että 
tietoja voidaan antaa teknisen käyttöyhteyden välityksellä lakiesityksen 
perusteluissa esitetyllä tavalla. Lainmuutos on perusteltu. 
 
 

Siviilivihkimispalvelujen kehittäminen 
 

Siviilivihkimisiin viikonloppuina ja muualla kuin vihkijän virkatiloissa on 
esiintynyt merkittävästi kysyntää eikä siihen ole pystytty nykyisellään 
vastaamaan. Kysyntä tulee todennäköisesti kasvamaan tulevaisuudessa. 
Nyt esitettyä lainmuutosta on pidettävä lähtökohtaisesti myönteisenä ja 
asiakaspalvelua parantavana. 



 

Suomen Henkikirjoittajayhdistys korostaa, että siviilivihkimisen tulee plia vihkijän 
velvollisuutena vain virka-aikana/virkapaikalla kuten nykyisinkin. Vihkimisen 
virka-ajan ja virkapaikan ulkopuolella tulee perustua vihkijän vapaaehtoisuuteen. 
Yksittäistä virkamiestä ei tule velvoittaa osallistumaan palvelujen tuottamiseen 
eikä asiaa tule esim. asettamalla maistraattiköhtaisia tulostavoitteita viedä 
käytännössä tilanteeseen, jossa toiminta ei olisi enää vapaaehtoista. 
 

Ydinkysymys ja samalla palvelujen tuottamisen onnistumisen edellytys on, että 
kysynnän ja tarjonnan välille saadaan luotua hyvä tasapaino. Asiakaspalvelun 
kannalta on tärkeää myös se, että palvelua on saatavissa tasaisesti vuodesta 
toiseen. Vihkijälle maksettavan palkkion tuleekin olla riittävä, jotta se kannustaisi 
vihkimisiin vapaa-aikana 
 

Palvelujen tasainen ja varma tuottaminen edellyttää hyvää yhteistyötä maist-
raattien ja käräjäoikeuksien vihkijöiden kesken. Palvelujen tuottamiseen tulee 
löytyä valmiutta paitsi maistraattien henkikirjoittajien piiristä myös käräjäoike-
uksien tuomarien taholta. Palvelujen tuottaminen ei saa jäädä vain tiettyjen 
virkamiesten vastuulle. Myös sairastapausten varalta on oltava olemassa va-
ramiesjärjestelmä. Pelkästään maistraattien resurssit eivät ainakaan joka 
puolella maata riitä vastaamaan odotettavissa olevaan kysyntään. Järjestelyissä 
tulee ottaa myös huomioon, että vihkijälle taataan kaikissa tapauksissa riittävä 
viikkolepo. 
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Hallituksen esitys laiksi maistraattien eräistä 
henkilörekistereistä sekä laeiksi avioliittolain, 
rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain, lah-
janlupauslain ja holhoustoimesta annetun lain 64 
§:n muuttamisesta 

 

Hallintovaliokunnalle 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 21 päivänä kesäkuuta 2004 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi 

maistraattien eräistä henkilörekistereistä sekä laeiksi avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta 

annetun lain, lahjanlupauslain ja holhoustoimesta annetun lain 64 §:n muuttamisesta (HE 

123/2004 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi hallintovaliokuntaan samalla määrännyt, että 

lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto hallintovaliokunnalle. 
 
 

Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- ylitarkastaja Maaria Leskelä, oikeusministeriö 

- lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen, sisäasiainministeriö 

- palvelupäällikkö Sami Kivivasara, Väestörekisterikeskus 

- puheenjohtaja Jorma Viljanen, Suomen Henkikirjoittajayhdistys ry. 

HE 123/2004 vp Versio 
0.1 

HALLITUKSEN ESITYS 



LaVL 19/2004 vp — HE 123/2004 vp 

 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki maistraattien eräistä henkilörekistereistä. Lakiin 

sisältyisivät säännökset avioehtoasioiden ja lahjoitnsasioiden rekistereistä. Vastuu rekisterien 

pidosta ja teknisestä toimivuudesta siirrettäisiin oikeusministeriön hallinnonalalta 

sisäasiainministeriön hallinnonalalle. Rekisterinpitäjinä toimisivat maistraatit. 

Rekistereitä ja rekisteröintimenettelyä koskevat säännökset koottaisiin avioliitto-laistaja 

lahjanlupauslaista ehdotettuun uuteen lakiin. Rekisteröinnin perusteista ja oikeusvaikutuksista 

säädettäisiin jatkossakin avioliittolaissa, lahjanlupauslaissa, takaisinsaannista konkurssipesään 

annetussa laissa sekä ulosottolaissa. 

Avioliittolakia ja rekisteröidystä parisuhteesta annettua lakia ehdotetaan muutettaviksi 

siten, että ne mahdollistaisivat siviilivihkimisen ja parisuhteen rekisteröinnin toimittamisen virka-

ajan tai virkapaikan ulkopuolella maksullisena palveluna. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan noin kolmen kuukauden kuluttua niiden 

hyväksymisestä ja vahvistamisesta. 
 
 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 
 
 

Perustetut 
 
 

Yleistä 

Vuoden 2003 maaliskuun alusta lukien käräjäoikeuksilta siirrettiin maistraattien hoidettaviksi 

muun muassa avioehtosopimusten, avio-oikeuden poistamisilmoitusten, läheisten välillä tehtyjä 

lahjoituksia koskevien ilmoitusten, osituskirjojen ja aviovarallisuussuhteeseen sovellettavasta 

laista tehtyjen sopimusten rekisteröinnit. Uudistuksella pyrittiin saamaan aikaan aiempaa 

tarkoituksenmukaisempi työnjako käräjäoikeuksien ja maistraattien välillä. 

Nyt maistraattien eräistä henkilörekistereistä säädettäväksi ehdotetulla lailla maistraateille 

siirretään vastuu myös asianomaisten rekisterien pidosta ja teknisestä toimivuudesta. 

Lakivaliokunta pitää ehdotettua ratkaisua tarkoituksenmukaisena ja puoltaa oman toimialansa 

osalta tätä tarkoittavien lakiehdotusten hyväksymistä. 
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/ . Laki maistraattien eräistä henkilörekistereistä 

Valiokunta on kiinnittänyt huomiota ensimmäisen lakiehdotuksen 11 §:ään, jossa muu-

toksenhakumenettelyn osalta viitataan hallintolainkäyttölakiin (586/1996). Kuten esityksen 

perusteluissa (s. 20/1) mainitaan, kyseisessä laissa tarkoitettujen rekisterien sisältämät tiedot ovat 

henkilötietoja. Tällöin niiden korjaamiseen sovelletaan henkilötietolain (523/1999) 29 §:ää, ja 

vastaavasti myös oikeusturvamenetteiy määräytyy henkilötietolain säännösten mukaan. Lain 

havainnollisuuden parantamiseksi lakivaliokunta esittää, että 

lain 11 §:ään lisätään nimenomainen viittaus 

henkilötietolain mukaiseen, henkilötietojen kor-

jaamisessa noudatettavaan menettelyyn. 

2. Laki avioliittolain muuttamisesta 

3. Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain muuttamisesta 

Lakiehdotusten mukaan siviilivihkimisestä ja parisuhteen rekisteröinnistä valtion virastoissa 

noudatettavan työajan ulkopuolella tai muualla kuin toimituksen suorittajan virkapaikalla 

voitaisiin periä maksu. Sen sijaan avioliittoon vihkiminen ja parisuhteen rekisteröinti normaalina 

virka-aikana ja virkapaikalla toimitettuina säilyvät edelleen maksuttomina. Lakivaliokunta pitää 

perusteltuna, että tällaisia viranomaisten palveluja pyritään tarjoamaan niihin kohdistuvan 

kysynnän mukaisesti, ja puoltaa tämän vuoksi toisen ja kolmannen lakiehdotuksen hyväksymistä. 

Lakiehdotuksissa tarkoitetuista toimituksista vastaavien henkilöiden kannalta on tärkeää, että 

virka-ajan tai virkapaikan ulkopuolella tapahtuva vihkiminen tai parisuhteen rekisteröinti ei 

kuulu virkavelvollisuuksiin vaan perustuu virkamiehen vapaaehtoisuuteen. Palvelujen riittävän 

saatavuuden turvaamiseksi on tämän vuoksi huolehdittava siitä, että näistä toimituksista virka-

miehelle suoritettava palkkio on suuruudeltaan sellainen, että se kannustaa tällaisten palvelujen 

tarjoamiseen. 

Lakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota toisen lakiehdotuksen 16 a §:n ja kolmannen 

lakiehdotuksen 5 a §:n sanamuotoihin. Niiden mukaan siviilivihkimisen toimittamisesta tai 

parisuhteen rekisteröinnistä voitaisiin periä maksu sekä silloin, kun se tapahtuu virka-ajan 
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ulkopuolella, että niissä tapauksissa, kun toimitus on sovittu pidettäväksi asianomaisen 

viranomaisen toimitilojen ulkopuolella. Saadun selvityksen mukaan tarkoituksena kuitenkin on, 

että erillinen maksu perittäisiin vain, kun toimitus tapahtuu virka-ajan ulkopuolella. Virka-aikana 

viranomaisen toimitilojen ulkopuolella tapahtuvasta toimituksesta ei perittäisi maksua vaan 

ainoastaan matkakustannusten korvaus. Jos toimitus suoritetaan virka-ajan ulkopuolella mutta 

virkapaikalla, valtiolle voitaisiin periä vihkijälle tai parisuhteen rekisteröinnin suorittavalle 

virkamiehelle toimitukseen saapumisesta mahdollisesti aiheutuvat ylimääräiset 

matkakustannukset. Säännöksen tarkoituksen toteuttamiseksi lakivaliokunta esittää, että 

avioliittolain 16 a § muutetaan kuulumaan seuraavasti: 

"Valtion viranomaisen toimittamasta avioliiton 

esteiden tutkinnasta ja vihkimisestä sekä niihin 

liittyvistä todistuksista ei peritä maksua. Siviili-

vihkimisen toimittamisesta voidaan kuitenkin periä 

maksu ja matkakustannusten korvaus, jos vihkijäja 

kihlakumppani ovat sopineet, että vihkiminen 

toimitetaan muulloin kuin valtion virastojen 

aukiolosta annetun asetuksen (332/1994) 1 §:ssä 

tarkoitettuna aukioloaikana. Matkakustannuksista 

voidaan periä korvaus myös, jos siviilivihkimi-nen 

toimitetaan muualla kuin vihkijän toimitiloissa. 

Maksun ja korvauksen suuruudesta säädetään 

valtioneuvoston asetuksella valtion maksu-

perustelaissa (150/1992) säädettyjen perusteiden 

mukaan." 

Edellä esitetyin perustein lakivaliokunta esittää myös, että rekisteröidystä parisuhteesta annetun 

lain 5 a § muutetaan kuulumaan seuraavasti: 

"Parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkinnasta ja 

parisuhteen rekisteröinnistä sekä niihin liittyvistä 
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todistuksista ei peritä maksua. Parisuhteen 

rekisteröinnistä voidaan kuitenkin periä maksu ja 

matkakustannusten korvaus, jos parisuhteen osa-

puolet ja rekisteriviranomainen ovat sopineet, että 5 

§:ssä tarkoitettu rekisteröinti toimitetaan muulloin 

kuin valtion virastojen aukiolosta annetun asetuksen 

(332/1994) 1 §:ssä tarkoitettuna aukioloaikana. 

Matkakustannuksista voidaan periä korvaus myös, jos 

parisuhteen rekisteröinti toimitetaan muualla kuin 

rekisteriviranomaisen toimitiloissa. Maksun ja 

korvauksen suuruudesta säädetään valtioneuvoston 

asetuksella valtion 
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maksuperustelaissa (150/1992) säädettyjen pe-

rusteiden mukaan." 
 
 

Lausunto 
 

Lausuntonaan lakivaliokunta esittää hallintovaliokunnalle, 
 

että hallintovaliokunta ottaa huomioon, mitä edellä 

on esitetty. 
 
 
 

Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 2004 
 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Tuija Brax /vihr 
vpj.  Susanna Rahkonen/sd   f^J/Pi J 
jäs.   Esko Ahonen /kesk 

Lasse Hautala /kesk 
|^e4jo Kall*e-/st| 
Tatja Karvonen /kesk 
Petri Neittaanmäki /kesk 
Heli Paasio /sd 
Lyly Rajala /kok 
ftikka RooffT^ 
Tero Rönni /sd 
Petri Salo /kok 
Pertti Salovaara /kesk 
Minna Simo /vas 
Timo Soini /ps 
Marja Tiura /kok 
Jan Vapaavuori /kok. 

 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Risto Eerola. 



 

ERIAVA MIELIPIDE 
 
 
 
 
 

Perustelut 
 

Hallituksen esitykseen laiksi maistraattien eräistä henkilörekistereistä sekä laiksi avioliittolain, re-

kisteröidystä parisuhteesta annetun lain, lahjanlupauslain ja holhoustoimesta annetun lain muutta-

misesta sisältyvässä kolmannessa lakiehdotuksessa laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 

muuttamisesta ehdotetaan, että muulloin kuin valtion virastojen aukiolosta annetun asetuksen ( 

333/1994 ) 1 §:ssä tarkoitettuna aukioloaikana tai muualla kuin rekisteriviranomaisen toimitiloissa 

tapahtuvasta parisuhteen rekisteröinnistä voidaan periä maksu tai korvaus, jos parisuhteen osapuolet 

ja rekisteriviranomainen ovat kyseisestä menettelystä sopineet. Kyseinen toimenpide olisi kuitenkin 

virkamiehelle vapaaehtoista. 

Valiokunta on lausunnossaan kyseisestä lakiehdotuksesta päätynyt puoltamaan sen hyväksy-

mistä. En voi yhtyä valiokunnan enemmistön kantaan asiassa. Mielestäni yhteiskunnan ei tule antaa 

nyt esitetyn kaltaista kannustavaa signaalia rekisteröidyn parisuhteen osalta myöskään rekisteröinnin 

suorittavan virkamieskunnan osalta. Mikäli joku virkamies on valmis suorittamaan laissa tarkoitetun 

toimenpiteen, tulee se tapahtua täydelliseen vapaaehtoisuuteen ja talkoohenkeen perustuen. Näin 

ollen minkään maksun perimistä ei mielestäni ole syytä mahdollistaa. Se ei ole käytäntö myöskään 

kirkollista vihkimistä suorittavan papiston kohdalla. Esitetty menettely avaisi myös tarpeettoman 

mahdollisuuden nk. bisneksen tekoon jollekin virkamiehelle rekisteröidyn parisuhteen toimitusten 

suorittamisella. 
 
Mielipide 

Edellä olevan perusteella katson 
 

että valiokunnan olisi tullut esittää hallintovaliokunnalle hallituksen esitykseen sisältyvän 

kolmannen lakiehdotuksen hylkäämistä 
 
 
 
 

igjss^2J^^^iä lokakuuta 2004 

Tinfö Soini /ps 


