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kirkkolain 25 luvun muuttamisesta

Annettu Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2012

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään kirkkolain (1054/1993) 25 lukuun uusi 17—23 § seuraavasti:

25 luku

Täydentäviä säännöksiä

17 §

Vaakuna

Kirkolla, hiippakunnalla ja piispalla on
vaakuna. Seurakunnalla voi olla vaakuna.

Vaakuna on laadittava heraldisten sääntö-
jen mukaan.

18 §

Vaakunan hyväksyminen ja vahvistaminen

Kirkon vaakunan hyväksyy kirkkohallitus.
Hiippakunnan ja piispan vaakunan hyväk-

syy tuomiokapituli. Tuomiokapitulin päätös
on alistettava kirkkohallituksen vahvistetta-
vaksi.

Kirkkohallituksen on ennen vaakunan hy-
väksymistä tai vahvistamista hankittava Kan-
sallisarkiston lausunto.

Seurakunnan vaakunan hyväksyy kirkko-
valtuusto tai seurakuntaneuvosto. Kirkkoval-
tuuston tai seurakuntaneuvoston päätös on
alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Tuomiokapitulin on ennen vaakunan vahvis-
tamista hankittava Kansallisarkiston lau-
sunto.

19 §

Vaakunan käytön valvonta

Vaakunan käyttöä valvoo sen hyväksynyt
toimielin.

20 §

Sinetti ja leima

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) sinetillä asiakirjan oikeellisuuden ta-

keena käytettävää lakkaan tai määrämuotoi-
seen paperiin painettavaa kuvaa ja tekstiä tai
valmiiksi paperiin painettua kuvaa ja tekstiä;

2) leimalla asiakirjan oikeellisuuden ta-
keena käytettävää sinetin sijasta musteella ai-
kaan saatavaa vastaavaa kuvaa ja tekstiä.

Mitä tässä laissa säädetään sineteistä ja
leimoista, sovelletaan myös muihin sinettejä
ja leimoja korvaaviin tai täydentäviin asiakir-
jan oikeellisuuden varmentamiseksi kirkollis-
hallinnossa käytettäviin optisiin merkintöihin
ja painojälkiin.

21 §

Sinetin ja leiman hyväksyminen ja vahvista-
minen

Piispainkokous ja tuomiokapituli hyväksy-
vät omat sinettinsä ja leimansa. Lääninrovas-
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tin sinetin ja leiman hyväksyy tuomiokapi-
tuli. Seurakunnan sinetin ja leiman hyväksyy
kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto. Kes-
kusrekisterin sinetin ja leiman hyväksyy yh-
teinen kirkkoneuvosto tai väkiluvultaan suu-
rimman seurakunnan tai seurakuntayhtymän
kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto.

Kirkkovaltuuston, seurakuntaneuvoston,
yhteisen kirkkoneuvoston ja kirkkoneuvoston
on alistettava päätöksensä sinetin ja leiman
hyväksymisestä tuomiokapitulin vahvistetta-
vaksi.

22 §

Sinetin ja leiman hävittäminen

Käytöstä poistettava sinetti ja leima sekä
niiden tekemisen mahdollistavat erityiset vä-
lineet on hävitettävä tai otettava talteen. Hä-
vittämisestä päättää sinetin tai leiman hyväk-
synyt toimielin.

23 §

Tarkemmat säännökset

Kirkkojärjestyksessä voidaan säätää tar-
kemmin sinettien ja leimojen muodosta,
koosta, tekstistä, kielestä, väristä, tunnusku-
vasta, vahvistamisesta ja hävittämisestä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesä-
kuuta 2012.

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli ja
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli voivat
tämän lain voimaantulon estämättä käyttää
edelleen niille aiemmin vahvistettua sinettiä.
Muu kirkon, hiippakunnan, seurakunnan tai
seurakuntayhtymän viranomainen voi käyttää
aiemmin vahvistettua sinettiä siihen saakka,
kunnes sinetti on kulumisen vuoksi uusittava.
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