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Laki
kirkkolain muuttamisesta

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kirkkolain (1054/1993) 23 luvun 19 §:n 1 momentti ja 21 §, 24 luvun 3 §:n

1 momentin 6 kohta ja 25 luvun 8 a §, sellaisina kuin ne ovat, 23 luvun 19 §:n 1 momentti
ja 21 § sekä 25 luvun 8 a § laissa 414/2014 ja 24 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohta laissa
797/2013, sekä

lisätään 23 luvun 19 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 414/2014, uusi 4 momentti seu-
raavasti:

23 luku

Luottamushenkilöt ja vaalit

19 §

Seurakunnan ja hiippakunnan vaalilautakunnat

Seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän vaalin toimittamista sekä 10 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettujen toimielinten muodostamista varten kirkkovaltuusto tai seurakunta-
neuvosto asettaa vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta
jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestyk-
seen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaa-

lilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä eh-
dokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää
henkilöä.

21 §

Äänioikeutettujen luettelo

Äänioikeutettujen luetteloon on merkittävä kunkin äänioikeutetun täydellinen nimi ja
henkilötunnus, äänioikeutettujen lukumäärä sekä tarvittaessa äänestysalue. Jos seurakun-
tavaaleissa ja kirkkoherran välittömässä vaalissa äänioikeutetulla on väestötietojärjestel-
mästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelusta annetun lain 36 §:ssä tarkoitettu
turvakielto, äänioikeutettujen luetteloon tulostetaan siitä merkintä. Luettelossa on oltava
tila äänioikeuden käyttämisestä tehtäviä merkintöjä ja muistutuksia varten.
HE 1/2018
HaVM 4/2018
EV 14/2018
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Äänioikeutettujen luetteloa ja siinä olevia tietoja ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen
kuin vaalin toimittamiseen. Äänioikeutettujen luettelon tietoja voidaan kuitenkin käyttää
tilastointiin ja tieteelliseen tutkimukseen.

Arkistotulosteena toimiva äänioikeutettujen luettelo säilytetään erikseen määrätyllä ta-
valla. Seurakuntavaaleissa kirkkohallitus hävittää kirkon jäsentietojärjestelmään luodun
sähköisen rekisterin äänioikeutetuista, kun vaalien tulos on saanut lainvoiman.

24 luku

Alistaminen ja muutoksenhaku

3 §

Oikaisuvaatimus

Viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä, jollei tässä laissa toisin säädetä, kirjal-
lisen oikaisuvaatimuksen seuraavasti:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
6) seurakuntavaaleissa tai kirkkoherran välittömässä vaalissa käytettävästä äänioikeu-

tettujen luettelosta vaalilautakunnalle.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

25 luku

Täydentäviä säännöksiä

8 a §

Äänioikeutettujen luettelon julkisuus

Seurakunnan jäsenellä on oikeus tutustua seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän
vaalin äänioikeutettujen luetteloon henkilötunnuksia lukuun ottamatta sinä aikana, kun ää-
nioikeutettujen luettelo pidetään tarkastusta varten yleisesti nähtävänä. Äänioikeutettujen
luetteloa ei saa antaa jäljennettäväksi tai kuvattavaksi eikä siitä saa antaa jäljennöksiä. Ää-
nioikeutettujen luetteloon merkityllä on kuitenkin oikeus saada maksutta ote hänestä ää-
nioikeutettujen luetteloon otetuista tiedoista. Sillä, joka on pyytänyt tulla otetuksi äänioi-
keutettujen luetteloon, on oikeus saada tieto asian käsittelyyn liittyvistä asiakirjoista siten
kuin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 §:ssä säädetään.

Jos äänioikeutettujen luetteloon on merkitty henkilön kohdalle 23 luvun 21 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettu tieto turvakiellosta, äänioikeutettujen luettelossa olevat tiedot voidaan
antaa tarkastusta varten nähtäviksi vain hänelle itselleen.

Seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän vaalin äänioikeutettujen luettelo on pi-
dettävä salassa muuna kuin 1 momentissa tarkoitettuna aikana. Salassapitovelvollisuus ei
estä tiedon antamista äänioikeutettujen luettelosta sille, joka tarvitsee tietoa äänioikeuten-
sa selvittämistä varten.

Äänioikeutettujen luettelon julkisuudesta ja käsittelystä on muutoin voimassa, mitä vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ja henkilötietolaissa säädetään.

————
Tämä laki tulee voimaan 16 päivänä huhtikuuta 2018.
Jos seurakuntavaalit tai kirkkoherran välitön vaali toimitetaan ennen kuin 55 päivää on

kulunut tämän lain voimaantulosta, vaalit toimitetaan noudattaen tämän lain voimaan tul-
lessa voimassa olleita säännöksiä.
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