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REGIONAL ORGANISERING AV KYRKOBOKFÖRINGEN
Kyrkostyrelsens plenum fastställde på sitt novembermöte att kyrkobokföringen i framtiden sköts i regionala
centralregister. Centralregistren kan bestå av de församlingar som tillhör en kyrklig samfällighet eller regionalt
till exempel av församlingar i ett större område än den kyrkliga samfälligheten eller på något annat sätt av
självständiga församlingar. Beslutet grundar sig på följande slutsatser som dragits utifrån nuläget:
1) På små pastorsexpeditioner orsakar knappa personalresurser och vikariatarrangemang problem vid
skötseln av kyrkobokföringen. Oväntade, ibland långa tjänstledigheter och arbetsledigheter är särskilt
problematiska. Arbetets sakinnehåll och det datasystem som används förutsätter alltid både sakkunskap
och skapandet av användarrättigheter.
2) Det är utmanande för datasystemets användare att behärska det nya verktyg som tas i bruk i och med
digitaliseringsprocessen. I en stor enhet är det lättare att utveckla yrkeskunskapen och förbättra
servicenivån.
3) Enligt beräkningarna är kostnaderna för organiseringen av kyrkobokföringen för tillfället lägre i större
enheter än i enskilda små eller medelstora församlingar.
4) Den uppgiftsskyddsförordning som Europaparlamentet behandlar som bäst bedöms öka det
administrativa arbetet i anslutning till personregister och å andra sidan förutsätta en allt bättre kännedom
om personuppgiftslagstiftningen.
5) Vi måste tillsammans försöka hitta enhetliga och effektiva processer för kyrkobokföringen. För tillfället
avviker såväl kostnader som praxis avsevärt från varandra mellan olika församlingar och centralregister.
Kyrkostyrelsens plenum bedömer att regionala centralregister är ett bättre alternativ än ett riksomfattande
centralregister. I kyrkobokföringen behövs fortsättningsvis lokal sakkunskap när det gäller läsningen av
kyrkböckerna, orternas särdrag och historiska uppgifter.
En systematisk omställning till mera omfattande regionala centralregister är inte möjlig förrän digitaliseringen
av gamla kyrkböcker och registreringen av uppgifter i systemet är helt genomförd och uppgifterna granskade.
Därför har projektets tidtabell fastställts så att de regionala centralregistren börjar bildas senast år 2017, när
digitaliseringen är genomförd.
Den regionala organiseringen planeras ske genom frivilliga avtal mellan församlingarna. Behovet uppskattas
vara cirka 2–4 centralregister per stift. Regionalt kan omorganiseringen av kyrkobokföringen med fördel inledas
på frivillig basis redan nu. I många fall innebär omorganiseringen av kyrkobokföringen också förändringar i
organiseringen av församlingens övriga kontorsarbete.
Stiftens domkapitel stöder församlingarna i förändringsprocessen.
Tilläggsuppgifter om projektet och de anvisningar som gjorts upp: registerdirektör Riikka Ryökäs, e-post
fornamn.efternamn@evl.fi.
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