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1498/2015

Laki
kirkkolain muuttamisesta

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan kirkkolain (1054/1993) 19 luvun 7 §, sellaisena kuin se on laeissa 1274/2003

ja 1008/2012,
muutetaan 16 luvun 2 §:n 3 momentti, 5—7 §, 8 §:n 1 momentti, 24 luvun 3 §:n 4 mo-

mentti ja 13 §:n 1 momentti sekä 25 luvun 14 ja 15 §,
sellaisina kuin ne ovat, 16 luvun 2 §:n 3 momentti laissa 797/2013, 5—7 § ja 8 §:n 1

momentti laissa 787/2010, 24 luvun 3 §:n 4 momentti ja 13 §:n 1 momentti laissa
1274/2003, 25 luvun 14 § osaksi laissa 771/1996 ja 15 § osaksi laissa 1274/2003, sekä

lisätään 16 lukuun uusi 6 a ja 6 b § ja 16 luvun 14 §:ään, sellaisena kuin se on laissa
787/2010, uusi 2 momentti, 24 luvun 3 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa
1274/2003, 1325/2011 ja 797/2013, uusi 3 a kohta ja 25 lukuun uusi 15 a § seuraavasti:

16 luku

Kirkonkirjat ja seurakunnan arkisto

2 §

Kirkonkirjojen käyttötarkoitus

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Kirkkohallitus saa käyttää jäsenrekisterin tietoja tässä laissa tai sen nojalla säädettyjen

tai määrättyjen tehtävien hoitamisessa sekä tilastojen laatimisessa ja kirkon toimintaan
liittyvien tutkimusten tekemisessä. Tuomiokapituli saa käyttää jäsenrekisterin tietoja tässä
laissa tai sen nojalla säädettyjen tai määrättyjen tehtävien hoitamisessa.

5 §

Seurakunnat ja keskusrekisterit rekisterinpitäjinä

Rekisterinpitäjiä ovat seurakunnat ja keskusrekisterit. Rekisterinpitäjä ei saa luovuttaa
rekisterinpitoa muulle toimijalle.

Seurakunnassa kirkkoherra ja keskusrekisterissä sen johtaja:
1) päättää kirkonkirjojen pitämistä koskevista asioista;
2) päättää jäsentä koskevien tietojen käsittelystä;
3) vastaa rekisteritietojen virheettömyydestä;
4) päättää kirkonkirjaan talletettujen kirkon jäsenten yksittäisten tietojen luovuttami-

sesta todistuksena, otteena tai jäljennöksenä.
HE 63/2015
HaVM 12/2015
EV 62/2015
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6 §

Tietojen tallettaminen jäsenrekisteriin

Tiedon kirkollisesta vihkimisestä, avioliiton siunaamisesta, rippikoulun käymisestä ja
konfirmaatiosta saa tallettaa jäsenrekisteriin muukin seurakunta tai keskusrekisteri kuin
se, jonka jäsentä tieto koskee.

6 a §

Jäsenrekisteriin liittyvät kirkkohallituksen tehtävät

Kirkkohallitus vastaa jäsenrekisterin:
1) yleisestä toimivuudesta;
2) rekisteritoimintojen yhtenäisyydestä;
3) tietohallinnosta;
4) tietoturvallisuudesta;
5) tietojen sähköisestä arkistoinnista.
Kirkkohallitus päättää teknisen käyttöyhteyden välityksellä tapahtuvasta tietojen luo-

vuttamisesta ja muusta kuin kirkon jäsenten yksittäisten tietojen luovuttamisesta. Päätök-
sessä on annettava tarvittavat määräykset tietojen käytöstä ja suojauksesta.

6 b §

Vastuu rekisteristä

Vastuu jäsenrekisteristä jakautuu seurakuntien, keskusrekisterien ja kirkkohallituksen
kesken siten kuin tässä laissa tai muussa laissa säädetään.

7 §

Jäsenrekisterin tietojen käsittelyn seuranta ja valvonta

Jäsenrekisteristä luovutettuja 6 a §:n 2 momentissa tarkoitettuja tietoja saa käyttää vain
siihen käyttötarkoitukseen, johon ne on luovutettu. Tiedot saa luovuttaa edelleen tai muu-
ten antaa sivulliselle vain, jos siitä on säädetty laissa tai jos kirkkohallitus on antanut sii-
hen luvan.

Kirkkohallituksella on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada jäsenrekisteristä
luovutettujen 6 a §:n 2 momentissa tarkoitettujen tietojen käyttäjältä tietojen käytön seu-
rantaa ja valvontaa varten välttämättömiä tietoja.

Kirkkohallituksen määräämällä tarkastajalla on oikeus toimittaa tarkastus jäsenrekiste-
ristä luovutettujen 6 a §:n 2 momentissa tarkoitettujen tietojen käytön ja suojauksen val-
vomiseksi. Tarkastajalla on oikeus tutkia salassapitosäännösten estämättä jäsenrekisteris-
tä luovutettujen tietojen käsittelyssä käytetyt laitteet ja ohjelmistot sekä päästä tässä yh-
teydessä tiedon käyttäjän hallinnassa oleviin tarkastuksen suorittamisen kannalta tarpeel-
lisiin tiloihin. Tarkastus on toteutettava niin, että siitä ei aiheudu tarkastuksen kohteelle
tarpeettomasti haittaa eikä kustannuksia.

8 §

Jäsenrekisterin käyttöoikeus sekä käyttöoikeus- ja lokirekisteri

Kirkkohallitus päättää käyttöoikeuksien myöntämisestä jäsenrekisterin tietojen käsitte-
lyyn. Seurakunnan kirkkoherra voi päättää käyttöoikeuden myöntämisestä seurakunnan
jäseniä koskevien tietojen käsittelyyn. Keskusrekisterin johtaja tai hänen määräämänsä vi-
ranhaltija voi päättää käyttöoikeuden myöntämisestä keskusrekisteriin kuuluvien seura-
kuntien jäseniä koskevien tietojen käsittelyyn.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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14 §

Suhde muuhun lainsäädäntöön

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Kirkkohallituksen oikeuteen käyttää ja luovuttaa käyttöoikeusrekisterin ja lokirekiste-

rin tietoja sovelletaan, mitä Väestörekisterikeskuksen oikeudesta käyttää ja luovuttaa
käyttäjärekisterin ja lokirekisterin tietoja säädetään väestötietojärjestelmästä ja Väestöre-
kisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 54 §:n 1 momentissa sekä 55, 57 ja
58 §:ssä.

24 luku

Alistaminen ja muutoksenhaku

3 §

Oikaisuvaatimus

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

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
3 a) keskusrekisterin johtajan päätöksestä, joka koskee 16 luvun 5 §:n 2 momentissa

tarkoitettua asiaa, kirkkoneuvostolle tai yhteiselle kirkkoneuvostolle, jollei 4 momentista
muuta johdu;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Kirkonkirjoihin sisältyvien väestötietojen oikaisuun sovelletaan, mitä väestötietojärjes-

telmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa säädetään.
Seurakunnan jäsenrekisterissä olevien muiden kuin väestötietojen oikaisuun sovelletaan,
mitä henkilötietolaissa säädetään.

13 §

Jatkovalitus

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallin-
to-oikeus myöntää valitusluvan. Jos hallinto-oikeuden päätös koskee valitusta seurakun-
nan tai seurakuntayhtymän viranomaisen päätöksestä, siitä on viipymättä julkaistava il-
moitus asianomaisen seurakunnan tai seurakuntayhtymän ilmoitustaululla.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

25 luku

Täydentäviä säännöksiä

14 §

Poikkeusolot

Jos valtioneuvoston asetuksella säädetään valmiuslain (1552/2011) mukaisten toimi-
valtuuksien soveltamisen aloittamisesta poikkeusoloissa, kirkkohallitus voi kutsua kirkol-
liskokouksen koolle määräämäänsä paikkaan.

Jos kirkolliskokous ei voi kokoontua poikkeusolojen vallitessa, kirkkohallituksella on
oikeus tehdä kirkolliskokouksen puolesta esityksiä ja antaa lausuntoja valtioneuvostolle.
Lisäksi kirkkohallituksella on oikeus antaa enintään vuoden määräajaksi väliaikainen
määräys:
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1) kirkon keskusrahaston talousarviosta, talousarvion muutoksesta tai talousarvioesi-
tyksen soveltamisesta siihen asti, kunnes kirkolliskokous on asiasta päättänyt;

2) kirkkohallituksen hallinnosta ja toiminnasta; 
3) seurakuntien ja seurakuntayhtymien hallinnosta, niiden omaisuuden suojelemisesta

ja muista poikkeusolojen vaatimista toimenpiteistä;
4) seurakuntavaalien siirtämisestä;
5) kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston päätösvallan siirtämisestä kirkko-

neuvostolle tai yhteiselle kirkkoneuvostolle taikka kirkkoneuvoston tai seurakuntaneu-
voston päätösvallan siirtämisestä kirkkoherralle.

Kirkkohallituksen 2 momentin nojalla antama väliaikainen määräys on saatettava kir-
kolliskokouksen käsiteltäväksi heti, kun se voi kokoontua. Kirkolliskokous voi jättää mää-
räyksen voimaan, muuttaa määräystä tai kumota määräyksen.

15 §

Päätösvaltaisuus poikkeusoloissa

Tuomiokapituli voi 14 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa poikkeusoloissa tehdä tuomio-
kapitulin ja hiippakuntavaltuuston toimivaltaan kuuluvat välttämättömät ja kiireelliset
päätökset, jos läsnä on kolme tuomiokapitulin jäsentä.

Kirkkohallitus voi tehdä 14 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut ja muut välttämättömät ja
kiireelliset päätökset, jos läsnä on viisi kirkkohallituksen jäsentä.

15 a §

Poikkeusoloihin ja kriisitilanteisiin varautuminen sekä varautumisen johtaminen

Seurakunnan, seurakuntayhtymän, hiippakunnan ja kirkkohallituksen tulee valmius-
suunnittelulla ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluilla sekä muil-
la toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen poikkeusolois-
sa.

Seurakunnan tulee varautua henkisen huollon tarjoamiseen kriisitilanteissa.
Tuomiokapituli johtaa ja valvoo hiippakunnan seurakuntien ja seurakuntayhtymien va-

rautumista. Kirkkohallitus johtaa kirkon keskushallinnon varautumista.
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.
Ennen tämän lain voimaantuloa tehdyn hallintopäätöksen muutoksenhakuun sovelle-

taan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2015

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen
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