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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttami
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräi
tä kirkkolain säännöksiä valtion ja kirkon 
väestökirjanpidon järjestelyjen toteuttamisek
si. Esitys liittyy hallituksen esitykseen väes
tökirjanpidon uudistamista koskevaksi lain
säädännöksi. 

Ajantasainen väestökirjanpito perustuisi 
valtiOn väestötietojärjestelmään, jota myös 
evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen 
kirkkokunta ylläpitäisivät ja käyttäisivät hoi
taessaan omaa toimintaansa ja hallintoaan 
sekä niille erikseen säädettyjä viranomaisteh
täviä, kuten tietopalvelutehtäviä ja avioliiton 
esteiden tutkintaa. Näistä tehtävistä säädet
täisiin väestötietolaissa, avioliittolaissa ja 
nimilaissa. 

Seurakunnat pitäisivät jäsenistään erillises
sä hallituksen esityksessä väestökirjanpidon 
uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi eh
dotetussa uskontokuntien jäsenrekistereitä 

380060Q 

koskevassa laissa tarkoitettua jäsenrekisteriä, 
joka olisi osa seurakunnan kirkonkirjoja. 
Kirkkolaissa määriteltäisiin seurakuntien kir
konkirjat sekä säädettäisiin eräistä kirkonkir
jojen pitämiseen ja seurakunnan arkistoon 
liittyvistä asioista. 

Seurakuntien asiakirjoista annettavista ot
teista perittävän maksun suuruuden määräisi 
kirkkohallitus. 

Seurakuntien välisen tiedonkulun turvaa
miseksi kirkkolaissa ehdotetaan lisäksi sää
dettäväksi ilmoitusvelvollisuus papille, joka 
kastaa tai siunaa hautaan muuhun kuin hä
nen seurakuntaansa kuuluvan henkilön. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan sa
manaikaisesti muiden väestökirjanpidon uu
distamista koskevien lakien kanssa noin vuo
den kuluttua siitä, kun se on hyväksytty ja 
vahvistettu. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila 

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Vuoden 1971 alusta voimaan tulleen väes
tökirjalain ( 14111969) mukaan väestörekis
terin pitäjiä olivat evankelis-luterilaisen kir
kon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakun
nat jäsentensä osalta. Muiden henkilöiden 
osalta väestörekisterin pitäjiä olivat kihla
kuntien rekisteritoimistot Väestökirjalaki 
kumottiin 1 päivänä marraskuuta 1993 voi
maan tulleella väestötietolailla (507/1993). 
Väestötietolailla ei muutettu kirkollisten 
väestörekisterin pitäjien asemaa eikä tehtä
viä. 

Uskonnonvapauslain (267/1922) 23 §:n 
mukaan uskonnollisen yhdyskunnan hallituk
sen tulee pitää luetteloa yhdyskunnan jä
senistä. Evankelis-luterilaisen kirkon seura
kuntien pitämät kirkonkirjat muodostavat 
sekä väestötietolaissa tarkoitetun kirkollisen 
väestörekisterin että uskonnonvapauslaissa 
tarkoitetun jäsenluettelon. Tästä säädetään 
kirkkolain (1054/1993) 16 luvussa. Kirkolli
sen väestörekisterin pitämistä koskevia sään
nöksiä sisältyy siten väestötietolakiin, kirk
kolakiin ja kirkkojärjestykseen (1055/1993). 

Kirkkolain 16 luvun 1 §:n mukaan seura
kuntien kirkkoherranvirastot ja keskusrekis
terit pitävät kirkonkirjoja sekä huolehtivat 
väestörekisterin pitämiseen liittyvistä tehtä
vistä jäsentensä osalta. Seurakunnat ovat 
väestörekisterin pitämistä koskevissa asioissa 
väestökirjahallinnon ohjauksessa ja valvon
nassa. Päätöksenteko väestörekisterin pitä
mistä koskevissa asioissa kuuluu kirkkoher
ralle tai keskusrekisterin johtajalle. Kirkolli
sen väestörekisterin pitäjän väestörekisteriä 
koskeva ratkaisu voidaan saattaa maistraatin 
päätettäväksi siten kuin väestötietolaissa sää
detään. 

Kirkkolain 16 luvun 2 § koskee kirkonkir
joja. Pykälän mukaan kirkonkirjoja ovat 
luettelot seurakunnan jäsenistä sekä luettelot 
syntyneistä ja kastetuista, rippikoulun käy
neistä ja konfirmoiduista sekä henkilöistä, 
joiden avioliiton esteistä on toimitettu tut
kinta, avioliittoon vihityistä, kuolleista ja 
haudatuista, muuttaneista sekä kirkosta eron
neista ja kirkkoon liittyneistä. Pykälän mu
kaan kirkkohallituksella on oikeus antaa tar
kempia määräyksiä kirkonkirjojen sisällyk-

sestä ja pitämisestä sekä kirkonkirjoista an
nettavista tiedoista, jollei asia kuulu väestö
kirjahallinnon viranomaiselle. Opetusminis
tenö määrää kirkonkirjoista annettavista to
distuksista ja otteista perittävät maksut. 

Näiden säännösten lisäksi kirkollisen väes
törekisterin pitämistä koskevia menette
lysäännöksiä on kirkkojärjestyksen 16 lu
vussa. 

1.2. Nykytilan arviointi 

Kirkkolaki ja kirkkojärjestys tulivat voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1994. Tässä 
esityksessä kirkkolain väestörekisterin pitä
mistä koskeviin säännöksiin ehdotetaan teh
täviksi lähinnä ne välttämättömät muutokset, 
jotka johtuvat väestökirjanpidon uudistami
sesta jäljempänä kuvatulla tavalla. 

2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

2.1. Väestökirjanpitoa koskevat säännökset 

Väestökirjanpidon järjestelyt valtion ja 
kirkon välillä edellyttävät kirkkolain eräiden 
säännösten muuttamista. 

Väestökirjanpidon uudistamisen tavoitteena 
on, että ajantasainen väestökirjanpito perus
tuisi valtion väestötietojärjestelmään, jota 
myös evankelis-luterilainen kirkko ja orto
doksinen kirkkokunta käyttäisivät hyväksi 
hoitaessaan omaa toimintaansa ja hallinto
aan. Seurakunnat eivät toimisi ajantasaisessa 
väestökirjanpidossa maistraattien rinnalla 
erillisinä väestörekisterin J?itäjinä. Sen sijaan 
seurakunnat hoitaisivat nitlle erikseen määri
teltyjä väestökirjanpitoon liittyviä viran
omaistehtäviä, joiden hoitamiseen niillä olisi 
oikeus saada tietoja väestötietojärjestelmästä. 

Seurakunnat voisivat ottaa vastaan lapsen 
tietojen rekisteröintiä koskevan ilmoituksen 
kasteen yhteydessä. Ilmoitus sisältäisi tiedot 
lapsen mmestä, äidinkielestä ja uskontokun
nasta. Seurakunnat voisivat myös ottaa vas
taan ja ilmoittaa väestötietojärjestelmään 
kirkollista vihkimistä koskevan tiedon ja 
siihen liittyvän tiedon mahdollisesta sukuni
men muutoksesta. Seurakunta selvittäisi ni
mien lainmukaisuuden lapsen rekisteröinnin 
yhteydessä ja avioliittoon vihkimisen yh-
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teydessä. Seurakunnat ilmoittaisivat väestö
tietojärjestelmään myös kirkkoon liittymises
tä ja kirkosta eroamisesta samoin kuin seu
rakuntien tarpeita varten ja kirkollisen vihki
misen edellytysten toteamiseksi tarvittavat 
rippikoulu- ja konfirmaatiotiedot. 

Seurakunnilla olisi myös väestökirjanpidon 
tietopalveluun liittyviä tehtäviä. Tällaisia 
olisivat tietojen luovuttaminen vanhoista kir
konkirjoista sekä selvitysten antaminen siitä, 
mitä niiden jäsenistä on merkitty ajantasai
seen väestötietojärjestelmään. Tälle olisi 
edellytyksenä, että seurakunnalla on suora 
käyttöyhteys väestötietojärjestelmään tai että 
jäsenrekisterin tiedot päivitetään säännölli
sesti väestötietojärjestelmän tiedoilla. 

Seurakunnat pitäisivät jäsenistään eril
lisessä hallituksen esityksessä ehdotetussa 
uskontokuntien jäsenrek1stereitä koskevassa -
laissa tarkoitettua jäsenrekisteriä. Jäsenrekis
terit kuuluisivat seurakunnan kirkonkirjoihin. 
Kirkonkirjoista säädettäisiin kirkkolaissa. Jä
senrekisterin lisäksi kirkonkirjoja olisivat 
niin sanotut vanhat kirkonkirjat ja niihin 
kuuluvat luettelot. Seurakunnat vastaisivat 
kirkonkirjojen ylläpidosta ja niihin merki
tyistä tiedoista. Seurakunta voisi luovuttaa 
jäsenrekisteristään väestötietoja vain, jos 
jäsenrekisterin tiedot olisivat yhdenmukaiset 
väestötietojärjestelmän tietojen kanssa. 

Ehdotettu laki sisältäisi kirkonkirjojen pitä
misen osalta myös seurakunnan sisäistä vas
tuunjakoa koskevat yksityiskohtaiset sään
nökset. Lisäksi laissa olisi säännökset siitä, 
kuinka kirkonkirjojen pitämistä ja niistä ta
pahtuvaa tietojen luovuttamista koskeva oh
jaustoimivalta ja muutoksenhaku on järjes
tetty. Kirkonkirjoista luovutetuista tiedoista 
penttävien maksujen määrääminen ehdote
taan siirrettäväksi opetusministeriöltä kirkko
hallitukselle. 

Muilta osin kirkkolakiin ehdotetaan tehtä
viksi lähinnä vain vähäisiä teknisiä muutok
sia. 

Kirkkolaissa olevat salassapitoa ja julki
suutta koskevat säännökset valmistellaan 
erikseen. 

3. Esityksen vaikutukset 

Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi lähinnä 
ne välttämättömät muutokset, jotka johtuvat 
valtion ja kirkon välisten väestökirjanpidon 
järjestelyjen toteuttamisesta. Väestökirjanpi
don uudistamisesta aiheutuvat taloudelliset 
sekä organisaatio- ja henkilöstövaikutukset 
on esitetty hallituksen esityksessä väestökir
janpidon uudistamista koskevaksi lainsää
dännöksi. 

4. Asian valmistelu 

Väestökirjanpidon järjestelyjä valtion ja 
kirkon välillä on valmisteltu sisäasiainminis
teriön yhteydessä toimineessa väestökirja
asiain neuvottelukunnassa vuodesta 1991. 
Neuvottelukunnassa on ollut edustettuina 
väestökirjanpidon yhteistyö- ja sidosryhmä
tahoja, muun muassa evankelis-luterilainen 
kirkko ja ortodoksinen kirkkokunta. Toimi
kaudeksi 1995-1997 asetettu neuvottelu
kunta on valmistellut uudistuksen edellyttä
miä säädösmuutoksia ottaen huomioon evan
kelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirk
kokunnan kirkolliskokousten vuonna 1994 
esittämät kannanotot, joiden mukaan väestö
kirjanpitoa kehitetään yhteistyössä valtion ja 
kirkkokuntien välillä. 

Asian valmistelun yhteydessä on kuultu 
tietosuojavaltuutettua. 

5. Riippuvuus muista esityksistä 

Väestökirjanpidon järjestelyt edellyttävät 
usean lain muuttamista. Hallituksen esityk
sessä väestökirjanpidon uudistamista koske
vaksi lainsäädännöksi ehdotetaan väestötieto
lain, rekisterihallintolain (166/1996), avioliit
tolain (234/1929) ja nimilain (694/1985) 
muuttamista sekä uskontokuntien jäsenrekis
tereitä koskevan lain säätämistä. Uudistus 
edellyttää lisäksi ortodoksista kirkkokuntaa 
koskevan lainsäädännön muuttamista. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

3 luku. Kirkon hallinnollinen ja kielellinen 
jako 

2 §. Seurakunta ja sen jäsenet. Pykälässä 
viitataan kotipaikan määräytymisen perustee
na väestökirjalakiin, joka on nyttemmin ku
mottu. Nykyisin kotikunta määräytyy koti
kuntalain (20111994) nojalla. Pykälän 2 mo
mentissa oleva vanhentunut säädösviittaus 
ehdotetaan muutettavaksi. 

16 luku. Kirkonkirjat ja seurakunnan arldsto 

Kirkkolain 16 luvun otsikko "Kirkonkirjat 
väestörekisterinä ja seurakunnan arkisto" 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että siinä ei 
mainittaisi käsitettä "väestörekisteri". Uudek
si otsikoksi ehdotetaan ''Kirkonkirjat ja seu
rakunnan arkisto". 

1 §. K irkonkirjat. Kirkonkirjoihin kuuluisi 
pykälän mukaan kolmentyyppisiä asiakirjoja. 

Kirkonkirjoihin kuuluisi ensinnäkin eril
lisessä hallituksen esityksessä ehdotetun us
kontokuntien jäsenrekistereitä koskevan lain 
mukainen jäsenrekisteri. Kaikkien uskonto
kuntien jäsenrekisterissä tulee olla ainakin 
jäsentä koskevat tunnistetiedot, osoitetiedot 
sekä uskontokuntaan liittymistä tai siitä ero
amista koskevat tiedot. Rekisteriin voitaisiin 
tallettaa eräitä muitakin tietoja, jos ne ovat 
uskontokunnan toiminnan ja hallinnon kan
nalta tarpeellisia. Tietosisältö määriteltäisiin 
uskontokuntien jäsenrekistereitä koskevassa 
laissa. Koska uskontokuntien jä
senrekistereitä koskevan lain nimike saattaa 
vielä eduskuntakäsittelyssä muuttua, kirkol
liskokous on antanut suostumuksensa siihen, 
että lain nimike voidaan kirkolliskokousta 
enempää kuulematta muuttaa lain lopullisek
si nimikkeeksi. 

Kirkonkirjoja olisivat myös eräät jäsenten 
tietoja sisältävät luettelot, niin sanotut histo
riakirjat, joita seurakunnissa on pidetty ~
rinteisesti 1600-luvulta lähtien. Niiden pitä
minen on alkujaan perustunut seurakunnan 
toiminnan tarpeisiin, joita niillä on edelleen. 
Lisäksi ne ovat olleet välttämättömiä manu
aalisesti pidettyjen kirkonkirjojen apuluette
loina, joiden avulla on voitu katsauksellisesti 
seurata esimerkiksi muuttoliikettä seurakun-

taan ja seurakunnasta, kasteita, vihkimisiä ja 
hautaamisia. Myös tapahtumien tilastointi on 
suoritettu näiden luetteloiden perusteella. 

Erilliset historiakirjat eivät ole tarpeen au
tomaattisen tietojenkäsittelyn avulla pidetty
jen jäsenluettelo ]en yhteydessä. On kuitenkm 
otettava huomioon, että J?ienet seurakunnat 
tulevat hoitamaan kirkonkirjojensa pitämisen 
ilman automaattista tietojenkäsittelyä vielä 
useiden vuosien ajan. Luettelot sisältäisivät 
samoja tietoja kmn jäsenrekisteriin merki
tään. 

Kirkonkirjoja olisivat myös niin sanotut 
vanhat kirkonkirjat eli tässä esityksessä tar
koitetun lain vOimaantuloon saakka pidetyt 
kirkolliset väestörekisterit ja niihin kuuluvat 
asiakirjat. Kirkollisten väestörekisterien tie
tosisältö on aikanaan määritelty kirkkolaissa, 
vuodesta 1970 väestökirjalaissa ja 1 päivästä 
marraskuuta 1993 väestötietolaissa. Kir
kolliset väestörekisterit muuttuvat väestökir
janpidon historia-asiakirjoiksi. Kirkollisten 
väestörekisterien tietoihin ei tehdä muutoksia 
väestökirjanpidon uudistuksen tultua voi
maan. Tästä syystä ei niiden tietosisällöstä 
ole tarpeen säätää erikseen tässä yhteydessä. 

2 §. Kirkonkirjojen pitäminen. Pykälä si
sältäisi säännökset kirkonkirjojen pitämisestä 
sekä siihen liittyvästä vastuunjaosta kirkon 
organisaation sisällä. 

Pykälän 1 momentin mukaan seurakuntien 
kirkkoherranvirastot ja keskusrekisterit pi
täisivät seurakunnan jäsenistä kirkonkirjoja 
sekä vastaisivat niistä tiedoista, joita kirkon
kirjoihin merkitään .. Säännöksen tarkoitukse
na on, että jäsenrekisterin pitämiselle uskon
tokuntien jäsenrekistereitä koskevassa laissa 
asetetut perusedellytykset täyttyisivät. Kysei
sen lain 2 §:n mukaan uskontokunta voi jär
jestää jäsenrekisterin pitämisen seurakunnit
tain. Tällöin vastuunalaisesta rekisterinpitä
jästä tulee olla säännökset laissa tai asetuk
sessa taikka määräykset uskontokunnan yh
dyskuntajärjestyksessä.Evankelis-luterilaisen 
kirkon organisaatiossa kirkkoherranvirasto 
tai keskusrekisteri olisi siis kirkonkirjojen ja 
niihin kuuluvan jäsenrekisterin pitämisestä 
vastuussa oleva perusyksikkö. 

Pykälän 2 momentti sisältäisi säännökset 
seurakunnan sisäisestä vastuunjaosta kirkon
kirjojen pitämisessä. Sen mukaisesti päätök
senteko kirkonkirjojen pitämistä koskevissa 
asioissa kuuluisi kirkkoherralle tai, jos seu-
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rakunnilla on yhteinen keskusrekisteri, sen 
johtajalle. 

Ehdotukset vastaavat asialliselta sisällöl
tään hyvin pitkälle voimassa olevan kirkko
lain säännöksiä. Ne muutokset, jotka kirkko
lain säännöksiin on tässä ehdotettu tehtävik
si, johtuvat pelkästään väestökirjanpidon 
organisaation Ja menetelmien yhtenäistämi
sestä ja selkeyttämisestä. 

Pykälän 3 momentissa viitattaisiin lainsää
däntöön, jossa säädetään kirkonkirjoihin si
sältyvien tietojen luovuttamisesta ja mahdol
listen virheiden korjaamisesta. Oikai
sumenettelystä olisi maininta kirkkolain 
24 lukuun lisättäväksi ehdotetun 5 b §:n 
1 ja 2 momentissa. Sen vuoksi ehdotetussa 
momentissa olisi viittaus myös kirkkolain 
24 luvun 5 b §:ään. Tietojen luovuttamisesta 
vanhoista kirkollisista väestökirjoista sekä 
seurakuntien osallistumisesta väestötietojär
jestelmän tietopalveluun säädettäisiin väestö
tietolain 38 ja 39 §:ssä. Muilta osin tietojen 
luovuttamisesta olisi voimassa, mitä kirkko
lain 25 luvun 8 §:ssä ja henkilötietojen 
suojaa koskevassa lainsäädännössä 
säädetään. 

Väestötietolain voimaantulosäännöksessä 
säädettäisiin muutoksenhausta sellaisiin van
hoihin väestökirjoihin tehtyihin merkintöi
hin, joita ei ole otettu väestötietojärjestelmä
än. 

Väestötietolain 38 §:n 4 momentissa sää
dettäisiin jäsenrekisterin väestötietojen kor
jaamisesta, kun jäsenrekisteriä käytetään 
väestötietojärjestelmän tietopalveluun. Tie
don rekisteröinnistä väestötietojärjestelmään 
päättää rekisterinpitäjänä toimiva maistraatti, 
Joka korjaa myös mahdolliset virheet. Seura
kuntien tietopalvelun edellytyksenä on, että 
tiedot annetaan teknisen käyttöyhteyden 
avulla suoraan väestötietojärjestelmästä tai 
jäsenrekisteristä, jos sen tiedot ovat yhtäpitä
viä väestötietojärjestelmän tietojen kanssa. 
Muutoin tietoa ei saa luovuttaa virallisena 
väestötietona. 

Seurakunnan jäsenrekisterin muiden kuin 
väestötietojen korjaamisesta on voimassa, 
mitä henkilötietojen suojaa koskevassa lain
säädännössä säädetään virheen korjaamises
ta. 

Muusta kirkonkirjojen pitämisen yhteydes
sä esille tulevien oikaisuvaatimusten käsitte
lystä säädetään kirkkolain 24 luvussa. 

2 a §.Kirkkohallituksen toimivalta. Lakiin 
lisättäväksi ehdotetussa pykälässä säädettäi
siin kirkonkirjojen pitämistä koskevasta oh-

jaustoimivallasta sekä toimivallasta määrätä 
kirkonkirjoista luovutettavista tiedoista perit
tävät maksut. 

Kirkkohallitus antaisi tarkempia määräyk
siä kirkonkirjojen pitämisestä. Kirkkohalli
tuksen toimivalta rajoittuu määräysten anta
miseen niistä seikoista, joista ei ole laissa tai 
asetuksessa yksityiskohtaisesti säädetty. Näin 
ollen esimerkiksi jäsenrekisterin tietosisältöä 
ei olisi mahdollista laajentaa siitä, mitä sii
hen on uskontokuntien jäsenrekistereitä kos
kevan lain mukaan talletettava. 

Kirkkohallitus määräisi seurakuntien kir
konkirjoista luovutetuista tiedoista seurakun
nalle tulevan maksun. Tällä hetkellä voimas
sa olevien säännösten mukaan maksut mää
rää opetusministeriö kirkkohallituksen esi
tyksestä. 

2 b §.Ilmoitusvelvollisuus. Lakiin ehdote
taan lisättäväksi uusi 2 b §, jossa säädettäi
siin evankelis-luterilaisen kirkon papin vel
vollisuudesta ilmoittaa toimittamastaan kas
teesta tai hautaan siunaamisesta asianomai
sen henkilön seurakunnalle tai uskontokun
nalle. 

Jos pappi kastaa tai siunaa hautaan henki
lön, joka ei kuulu hänen seurakuntaansa, 
hänen olisi välittömästi toimituksen suo
ritettuaan ilmoitettava siitä sille seura
kunnalle tai uskontokunnalle, jonka jäsenek
si kyseinen henkilö tulee tai jonka jäsen hän 
oli. Ilmoituksen tulisi sisältää ainakin nimi 
ja henkilötunnus tai syntymäaika sekä tieto 
toimituksesta ja sen ajankohdasta. Kastetuo 
alaikäisen lapsen osalta tulisi ilmoittaa myös 
tieto huoltajtsta. 

Säännöksen tarkoituksena on turvata kir
kon organisaation sisäinen sekä uskontokun
tien välinen tiedonkulku. Vastaava säännös 
sisältyy ortodoksisesta kirkkokunnasta anne
tun asetuksen (179/1970) 31 §:ään. 

24 luku. Alistaminen ja muutoksenhaku 

5 b §. Kirkonkirjojen tietoja koskeva oi
kaisu ja muutoksenhaku. Kirkonkirjoihin 
sisältyy kolmenlaisia tietoja, joita koskevat 
eri normit. Ensinnäkin kirkonkirjoihin sisäl
tyy väestötietolain mukaisia väestötietoja, 
tOiseksi uskonnollisen yhdyskunnan jäsenre
kisteritietoja ja kolmanneksi muita kuin 
edellä mainittuja tietoja. Näihin tietoihin 
saattaa sisältyä virheitä, joita koskevien kor
jauspyyntöjen käsittelystä ja annettujen pää
tösten oikatsusta ja muutoksenhausta ehdote-
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taan kirkkolain 24 lukuun lisättäväksi uusi 
5 b §. 

Pykälän 1 momentissa väestötietolakiin 
ehdotetun viittauksen nojalla kirkonkirjoihin 
sisältyvän väestötiedon oikaisusta päättäisi 
maistraatti, jonka päätöksestä valitetaan lää
ninoikeuteen. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan selvyy
den vuoksi otettavaksi viittaussäännös, jonka 
mukaan seurakunnan jäsenrekisterin muiden 
kuin väestötietojen muutoksenhaun osalta on 
voimassa, mitä henkilötietojen suojaa koske
vassa lainsäädännössä säädetään. Ilmaisulla 
tarkoitetaan nykyisin voimassa olevaa henki
lötietojen yleislakia, henkilörekisterilakia ja 
myöhemmin sen tilalle mahdollisesti tulevaa 
vastaavaa lakia. Ehdotettu kirjoitustapa tur
vaa sen, että säännös on toimiva myös uu
den henkilörekisterilainsäädännön aikana. 

Seurakunnan jäsenrekisteri on uskonto
kuntien jäsenrekistereitä koskevassa laissa 
tarkoitettu rekisteri. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan selvyy
den vuoksi säädettäväksi kirkonkirjojen 
muista kuin edellä mainituista tiedoista teh
tävien valitusten käsittelystä. Tällaiset vali
tukset käsitellään normaalien muutoksenha
kusäännösten nojalla. 

2. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan sa
manaikaisesti muiden väestökirjanpidon uu
distamista koskevien lakien kanssa noin vuo
den kuluttua siitä, kun se on hyväksytty ja 
vahvistettu. 

3. Säätämisjärjestys 

Kirkkolain muuttaminen edellyttää erityi
sen säätämisjärjestyksen noudattamista. 
Kirkkolain 2 luvun 2 §:n 1 momentin mu
kaan kirkolla on yksinoikeus ehdottaa kirk
kolakia kaikesta, mikä koskee ainoastaan 
kirkon omia asioita, sekä kirkkolain muutta
mista ja kumoamista. Kirkon ehdotuksen 
tekee kirkolliskokous, jonka ehdotuksen tut
kiminen Ja vahvistaminen on tasavallan pre
sidentin Ja eduskunnan tehtävä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 
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Laki 

kirkkolain muuttamisesta 

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 26 päivänä marraskuuta 1993 annetun kirkkolain (1054/1993) 3 luvun 2 §:n 

2 momentti sekä 16 luvun otsikko, 1 ja 2 § sekä 
lisätään 16 lukuun uusi 2 a ja 2 b § sekä 24 lukuun uusi 5 b § seuraavasti: 

3 luku 

Kirkon hallinnollinen ja kielellinen jako 

2 § 

Kirkon jäsen on sen seurakunnan jäsen, 
jonka alueella hänellä on kotikuntalaissa 
(20111994) tarkoitettu kotikunta ja siellä ole
va asuinpaikka. Kirkkohallitus voi kuitenkin 
antaa määräyksiä siitä, milloin henkilö voi 
olla kotikuntansa alueella olevan muun seu
rakunnan jäsen. 

16 luku 

Kirkonkirjat ja seurakunnan arkisto 

1 § 

Kirkonkirjat 

Kirkonkirjoja ovat 
1) uskontokuntien jäsenrekistereistä anne

tussa laissa ( . ./ .. ) tarkoitettu jäsenrekisteri; 
2) luettelot kastetuista, rippikoulun käy

neistä ja konfirmoiduista sekä henkilöistä, 
joiden avioliiton esteistä on toimitettu tut
kinta, avioliittoon vihityistä, kuolleista ja 
haudatuista, muuttaneista sekä kirkosta eron
neista ja kirkkoon liittyneistä; sekä 

3) ennen tämän lain voimaan tuloa pidetyt 
kirkolliset väestörekisterit ja niihin kuuluvat 
asiakirjat. 

2§ 

Kirkonkirjojen pitäminen 

Seurakuntien kirkkoherranvirastot ja kes
kusrekisterit pitävät kirkonkirjoja noudatta
en, mitä niistä tässä tai muussa laissa sääde
tään tai niiden nojalla määrätään. 

Päätöksenteko kirkonkirjojen pitämistä 
koskevissa asioissa kuuluu kirkkoherralle tai, 
jos seurakunnilla on yhteinen keskusrekiste
ri, sen johtajalle. 

KirkonkirJoista tapahtuvasta tietojen luo
vuttamisesta ja vuheiden oikaisusta on 
24 luvun 5 b §:n 1 ja 2 momentin ohella 
voimassa, mitä niistä erikseen säädetään. 

2a§ 

Kirkkohallituksen toimivalta 

Kirkkohallitus antaa tarkempia määräyksiä 
kirkonkirjojen pitämisestä ja vahvistaa niistä 
luovutettavista tiedoista seurakunnalle tule
van maksun. 

2b§ 

Ilmoitusvelvollisuus 

Jos pappi kastaa tai siunaa hautaan 
henkilön, joka ei kuulu hänen seu
rakuntaansa, on hänen välittömästi toimi
tuksen suoritettuaan ilmoitettava siitä sille 
seurakunnalle tai uskontokunnalle, jonka 
jäseneksi kyseinen henkilö tulee tai jonka 
jäsen hän oli. Ilmoituksen tulee sisältää 
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ainakin mm1 Ja henkilötunnus tai synty
mäaika, tieto alaikäisen kastetuo lapsen 
huoltajista sekä tieto toimituksesta ja sen 
ajankohdasta. 

24luku 

Alistaminen ja muutoksenhaku 

5 b § 

Kirkonkirjojen tietoja koskeva oikaisu ja 
muutoksenhaku 

Kirkonkirjoihin sisältyvien väestötietojen 

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1998 

oikaisusta on voimassa, mitä väestötieto
laissa (507/1993) säädetään. 

Seurakunnan jäsenrekisterissä olevien mui
den kuin väestötietojen oikaisusta on voi
massa, mitä henkilötietojen suojaa koskevas
sa lainsäädännössä säädetään. 

Kirkonkirjoissa olevia muita kuin 1 ja 
2 momentissa tarkoitettuja tietoja koskevaan 
kirkollisen viranomaisen päätökseen haetaan 
muutosta 3, 6 ja 7 §:n nojalla. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 

ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Ministeri Matti A ura 
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Liite 

Laki 

kirkkolain muuttamisesta 

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 26 päivänä marraskuuta 1993 annetun kirkkolain (1054/1993) 3 luvun 2 §:n 

2 momentti sekä 16 luvun otsikko, 1 ja 2 § sekä 
lisätään 16 lukuun uusi 2 a ja 2 b § sekä 24 lukuun uusi 5 b § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

3 luku 

Kirkon hallinnollinen ja kielellinen jako 

2§ 

Kirkon jäsen on sen seurakunnan jäsen, 
jonka alueella hän asuu tai jonka alueen pe
rusteella hänen kotipaikkansa väestökirjalain 
(141169) säännösten mukaan muuten mää
räytyy. Kirkkohallitus voi kuitenkin antaa 
määräyksiä siitä, milloin henkilö voi olla 
kotikuntansa alueella olevan muun seura
kunnan jäsen. 

16 luku 

Kirkonkhjat väestörekisterinä ja seura
kunnan arkisto 

1 § 

V äestörekisterin pitäminen 

Seurakuntien kirkkoherranvirastot ja kes
kusrekisterit pitävät kirkonkirjoja sekä huo
lehtivat väestökirjahallinnon ohjauksessa ja 
valvonnassa väestörekisterin pitämiseen liit
tyvistä tehtävistä seurakuntien jäsenten osal
ta noudattaen, mitä väestörekisteristä on 
yleisessä laissa säädetty tai sen nojalla mää
rätty. 

Päätöksenteko väestörekisterin pitämistä 
koskevissa asioissa kuuluu kirkkoherralle tai, 

380060Q 

Kirkon jäsen on sen seurakunnan jäsen, 
jonka alueella hänellä on kotikuntalaissa 
(201 11994) tarkoitettu kotikunta ja siellä ole
va asuinpaikka. Kirkkohallitus voi kuitenkin 
antaa määräyksiä siitä, milloin henkilö voi 
olla kotikuntansa alueella olevan muun seu
rakunnan jäsen. 

16 luku 

Kirkonkirjat ja seurakunnan arkisto 

1 § 

Kirkonkirjat 

Kirkonkirjoja ovat 
1) uskontokuntien jäsenrekistereistä anne

tussa laissa ( . .! .. ) tarkoitettu jäsenrekisteri; 
2) luettelot kastetuista, Tippikoulun käy

neistä ja konfirmoiduista sekä henkilöistä, 
joiden avioliiton esteistä on toimitettu tutkin
ta, avioliittoon vihityistä, kuolleista ja hau
datuista, muuttaneista sekä kirkosta eron
neista ja kirkkoon liittyneistä; sekä 

3) ennen tämän lain voimaan tuloa pidetyt 
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Voimassa oleva laki 

jos seurakunnilla on yhteinen keskusrekiste
ri, sen johtajalle. 

Väestörekisterin pitämistä koskevan rat
kaisun saattamisesta rekisteritoimiston pää
tettäväksi on voimassa, mitä siitä väestökir
jalaissa säädetään. 

2§ 

Kirkonkirjat 

Kirkonkirjoja ovat luettelo seurakunnan 
jäsenistä sekä luettelot syntyneistä ja kaste
toista, rippikoulun käyneistä ja konfir
moiduista sekä henkilöistä, joiden avioliiton 
esteistä on toimitettu tutkinta, avioliittoon 
vihityistä, kuolleista ja haudatuista, muutta
neista sekä kirkosta eronneista ja kirkkoon 
liittyneistä. 

Kirkkohallitus antaa tarkempia määräyksiä 
kirkonkirjojen sisällyksestä ja pitämisestä 
sekä kirkonkirjoista annettavista tiedoista, 
jollei asia kuulu väestökirjahallinnon viran
omaiselle. 

Kirkonkirjoista ja seurakunnan muista 
asiakirjoista annettavista virkatodistuksista ja 
otteista suoritetaan seurakunnalle lunastusta 
sen mukaan kuin opetusministeriö kirkkohal
lituksen esityksestä määrää. 

Ehdotus 

kirkolliset väestörekisterit ja niihin kuuluvat 
asiakirjat. 

2§ 

Kirkonkirjojen pitäminen 

Seurakuntien kirkkoherranvirastot ja kes
kusrekisterit pitävät kirkonkirjoja noudatta
en, mitä niistä tässä tai muussa laissa sääde
tään tai niiden nojalla määrätään. 

Päätöksenteko kirkonkirjojen pitämistä 
koskevissa asioissa kuuluu kirkkoherralle tai, 
jos seurakunnilla on yhteinen keskusrekiste
ri, sen johtajalle. 

Kirkonkirjoista tapahtuvasta tietojen luo
vuttam isesta ja virheiden oikaisusta on 
24 luvun 5 b §:n 1 ja 2 momentin ohella 
voimassa, mitä niistä erikseen säädetään. 

2a§ 

Kirkkohallituksen toimivalta 

Kirkkohallitus antaa tarkempia määräyksiä 
kirkonkirjojen pitämisestä ja vahvistaa niistä 
luovutettavista tiedoista seurakunnalle tule
van maksun. 

2b§ 

Ilmoitusvelvollisuus 

Jos pappi kastaa tai siunaa hautaan henki
lön, joka ei kuulu hänen seurakuntaansa, on 
hänen välittömästi toimituksen suoritettuaan 
ilmoitettava siitä sille seurakunnalle tai us
kontokunnalle, jonka jäseneksi kyseinen 
henkilö tulee tai jonka jäsen hän oli. Ilmoi
tuksen tulee sisältää ainakin nimi ja henkilö
tunnus tai syntymäaika, tieto alaikäisen kas
telun lapsen huoltajista sekä tieto toimituk
sesta ja sen ajankohdasta. 
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Ehdotus 

24 luku 

Alistaminen ja muutoksenhaku 

5b§ 

Kirkonkirjojen tietoja koskeva oikaisu ja 
muutoksenhaku 

Kirkonkirjoihin sisältyvien väestötietojen 
oikaisusta on voimassa, mitä väestötietolais
sa (50711993) säädetään. 

Seurakunnan jäsenrekisterissä olevien mui
den kuin väestötietojen oikaisusta on voi
massa, mitä henkilötietojen suojaa koskevas
sa lainsäädännössä säädetään. 

Kirkonkirjoissa olevia muita kuin 
1 ja 2 momentissa tarkoitettuja tietoja kos
kevaan kirkollisen viranomaisen päätökseen 
haetaan muutosta 3, 6 ja 7 §:n nojalla. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 




