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KYRKOBOKFÖRINGEN CENTRALISERAS TILL REGIONALA CENTRALREGISTER
Kyrkostyrelsen plenum fastställde på sitt möte i december 2018 att kyrkobokföringen och de funktioner
som gäller folkbokföringen från och med ingången av 2022 ska skötas centralt av de regionala centralregistren. Församlingarna ska alltså fatta beslut om att ansluta sig till ett centralregister eller bilda ett
sådant.
Centraliseringen innebär att de enskilda församlingarna efter år 2021 inte längre sköter myndighetsuppgifter i anslutning till de lagstadgade kyrkliga förrättningarna och folkbokföringen, utan dessa uppgifter
handhas av de regionala centralregister som församlingarna bildar. Vid centraliseringen gäller det att
beakta servicen för församlingsmedlemmar och verksamheten på både finska och svenska. Centraliseringen gör det möjligt för församlingarna att koncentrera sig på kyrkans grundläggande uppgift.
Tidtabellen för åtgärderna
Åtgärderna för centraliseringen av kyrkobokföringen vidtas enligt plenums riktlinjer på följande sätt:
1. Från oktober 2018 till december 2019 pilottestas Kirjuri KirDi som ett samarbete mellan Kyrkostyrelsens församlingsregisterenhet och olika kyrkliga samfälligheter, centralregister och regionala centralregister. Utöver pilottestningen planerar och bereder Kyrkostyrelsens församlingsregisterenhet ibruktagandet av KirDi samt utbildningarna kring KirDi och släktutredningarna.
Med KirDi avses en teknisk och funktionell helhet i det gemensamma medlemsregistret för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, med vilken man överför uppgifter från Kirjuri Digi (digitaliserade kyrkböcker och familjeakter) till Kirjuri Data (medlemsuppgifter i realtid). Tack vare Kirjuris pilotprojekt KirDi har det sedan den 1 oktober 2018 varit möjligt att göra släktutredningar
på en och samma plats oavsett en persons flytthistorik.
Från oktober 2018 till december 2019 ger domkapitlen anvisningar och i olika organ (församlingarnas kyrkofullmäktige osv.) fattas beslut om att inrätta eller ansluta sig till ett regionalt
centralregister. De församlingar som för närvarande inte hör till ett centralregister bör inleda
förhandlingar om att ansluta sig till ett sådant eller inrätta ett nytt regionalt centralregister.
Vid ingången av 2020 tas KirDi stegvis i bruk i hela landet under ledning av Kyrkostyrelsens
församlingsregisterenhet. Då ordnas också nödvändiga utbildningar. Åren 2020–2021 utgör en
övergångstid för ibruktagandet av KirDi på riksnivå och inrättandet av regionala centralregister.

2. KirDi ska tas i bruk under 2020–2021 och därefter utnyttjas som huvudsakligt verktyg för att ta
fram släktutredningar. Efter att KirDi tagits i bruk på riksnivå får inga manuella släktutredningar
längre göras förutom i undantagsfall. Från och med ingången av 2022 överförs släktutredningarna och andra lagstadgade kyrkliga myndighetsuppgifter samt folkbokföringsuppgifter i sin helhet till att skötas av de regionala centralregistren.
3. En anställd måste påvisa sitt kunnande för att beviljas de användarrättigheter till KirDi som krävs
för att ta fram släktutredningar. Förutom de anställda ska också kompetensen hos alla som ansvarar för kyrkbokföringen säkerställas. Det förutsätts därför att också kyrkoherdarna och direktörerna för centralregistren deltar i utbildningarna.
Grunderna för riktlinjerna
Kyrkostyrelsens plenum fastställde på sitt möte i november 2015 att kyrkobokföringen i framtiden ska
skötas i regionala centralregister. Plenums riktlinjer baserade sig på de slutsatser som hade gjorts om
kyrkobokföringen. Tidtabellen för projektet fastställdes så att man senast år 2017 skulle börja bilda regionala centralregister (cirkulär nr 27/2015). Inrättandet av regionala centralregister har emellertid inte
framskridit enligt den tidtabell som plenum fastställde 2015.
Till grund för de nya riktlinjer som Kyrkostyrelsens plenum beslutat ligger förutom den långsamma
organiseringen och de nämnda slutsatserna även den utredning som kyrkomötet låtit göra samt ekonomiutskottets betänkande.
Utredningen om organisationen, projekten och kostnaderna för kyrkans dataadministration blev klar i
november 2018. I den konstateras att de mål som ställts upp för Kirjuri inte kan nås utan att kyrkobokföringen har centraliserats till regionala centralregister. Enligt rapporten måste digitaliseringen av kyrkböckerna slutföras med det snaraste och medlemsregistertjänsterna övergå till centralregistermodellen
för att den planerade ekonomiska nyttan med Kirjuri ska uppnås.
Förutom i ICT-utredningen konstateras även i kyrkomötets ekonomiutskotts betänkande 4/2018 att den
ekonomiska nytta som ställts upp som mål för Kirjuri förutsätter att digitaliseringen slutförs och att man
övergår till centralregistermodellen i kyrkobokföringen.
Närmare information ger registerdirektör Sanna Heickell, e-post sanna.heickell@evl.fi.
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