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kirkkolain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan kirkkolain (1054/1993) 14 luvun 1 §:n 2 momentti,
muutetaan 9 luvun 3 §, 14 luvun 2 ja 5 § ja 6 §:n 2 momentti sekä 24 luvun 1 §:n 1

momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 9 luvun 3 § osaksi laissa 1201/2002 ja 24 luvun 1 §:n 1 momentti

laissa 1274/2003, sekä
lisätään 14 lukuun uusi 5 a ja 5 b § sekä 24 lukuun uusi 8 b § seuraavasti:

9 luku

Kirkkovaltuusto

3 §

Määräenemmistö

Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vä-
hintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista ja
enemmän kuin puolet kaikista kirkkovaltuus-
ton jäsenistä sitä kannattaa asiassa, joka kos-
kee:

1) kirkollisen rakennuksen, kappelin, seu-
rakuntatalon, seurakunnan virastotalon, leiri-
tai kurssikeskuksen rakentamista taikka
hankkimista;

2) kirkollisen rakennuksen olennaista
muuttamista tai purkamista, sen käyttötarkoi-
tuksen muuttamista taikka muun rakennuksen
muuttamista kirkolliseksi rakennukseksi;

3) hautausmaan perustamista tai laajenta-
mista;

4) kiinteän omaisuuden luovuttamista;
5) uuden viran perustamista.

14 luku

Kirkko, seurakunnan kiinteistöt ja
rakennussuojelu

2 §

Kirkolliset rakennukset ja päätöksen
alistaminen

Kirkollisia rakennuksia ovat kirkot ja kel-
lotapulit, siunaus- ja hautakappelit sekä hau-
tausmaalla olevat niihin rinnastettavat raken-
nukset.

Kirkkopihaan, sen ja hautausmaan aitaan
ja porttiin sekä sankarihautausmaahan sovel-
letaan, mitä kirkollisista rakennuksista sääde-
tään.

Kirkkovaltuuston päätös on alistettava
kirkkohallituksen vahvistettavaksi, jos se
koskee:

1) uuden kirkon tai siunauskappelin raken-
tamista tai hankkimista;

2) muun rakennuksen muuttamista kir-
koksi tai siunauskappeliksi;
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3) kirkollisen rakennuksen olennaista
muuttamista tai purkamista taikka sen käyttö-
tarkoituksen muuttamista;

4) kirkon käyttämättä jättämistä.

5 §

Kirkollisen rakennuksen suojelu

Kirkollisen rakennuksen suojelun tavoit-
teena on turvata kirkollinen rakennettu kult-
tuuriympäristö osana kulttuuriperintöä, vaalia
sen ominaisluonnetta ja erityispiirteitä sekä
edistää sen kulttuurisesti kestävää hoitoa ja
käyttöä.

Kirkollinen rakennus, joka on rakennettu
ennen vuotta 1917, on suojeltu suoraan lain
nojalla. Kirkkohallitus voi määrätä tätä myö-
hemmin käyttöön otetun kirkollisen raken-
nuksen suojeltavaksi, jos suojelu on perustel-
tua rakennushistorian, rakennustaiteen, ra-
kennustekniikan tai erityisten ympäristöarvo-
jen kannalta. Kirkkohallitus päättää suoje-
lusta omasta, seurakunnan, tuomiokapitulin
tai Museoviraston aloitteesta.

Rakennuksen suojelu käsittää myös sen
kiinteän sisustuksen, siihen liittyvät maalauk-
set ja taideteokset sekä rakennuksen pihapii-
rin.

5 a §

Lausunnot

Seurakunnan tai seurakuntayhtymän on en-
nen päätöksen tekemistä varattava Museovi-
rastolle tilaisuus antaa asiasta lausunto, jos
päätös koskee suojellun tai sellaisen kirkolli-
sen rakennuksen, jonka käyttöön ottamisesta
on kulunut 50 vuotta, olennaista muuttamista
tai purkamista taikka käyttötarkoituksen
muuttamista. Lausunto on pyydettävä jo asiaa
koskevasta suunnitelmasta.

Seurakunnan tai seurakuntayhtymän on li-
säksi ennen 1 momentissa tarkoitetun päätök-
sen tekemistä varattava tilaisuus antaa asiasta
lausunto Ahvenanmaan maakunnan hallituk-
selle, jos kirkollinen rakennus sijaitsee Ahve-
nanmaalla, tai saamelaiskäräjille, jos raken-
nus sijaitsee saamelaisten kotiseutualueella.

Museovirasto voi antaa ohjeita suojeltua
kirkollista rakennusta koskevan päätöksen
täytäntöönpanosta.

5 b §

Päätös kirkollisen rakennuksen suojelun
lakkaamisesta

Kirkkohallitus voi päättää, ettei kirkollista
rakennusta enää ole pidettävä suojeltuna, jos:

1) rakennus on sillä tavoin vahingoittunut,
ettei sitä voida saattaa ennalleen;

2) seurakunnalla on useita kirkollisia ra-
kennuksia eikä sillä ole tarvetta toiminnas-
saan enää käyttää omistamaansa suojeltua
kirkollista rakennusta;

3) rakennuksen suojeleminen ei ole muusta
erityisestä syystä enää perusteltua.

Kirkkohallituksen on ennen päätöksen te-
kemistä varattava Museovirastolle ja lisäksi
5 a §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa
Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle tai
saamelaiskäräjille tilaisuus antaa asiassa lau-
sunto.

Kirkkohallituksen päätöksestä tulee viipy-
mättä ilmoittaa asianomaiselle elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle sekä kirkolli-
sen rakennuksen sijaintikunnalle.

6 §

Rakennussuojelun valvonta

— — — — — — — — — — — — —
Kirkkohallitus voi kieltää sellaisen kirkol-

lisessa rakennuksessa tehtävän muutos- tai
korjaustyön, jota koskevaa päätöstä ei ole
vahvistettu tai saatettu vahvistettavaksi. Kirk-
kohallituksen päätös voidaan panna täytän-
töön siitä tehdystä valituksesta huolimatta.

24 luku

Alistaminen ja muutoksenhaku

1 §

Alistaminen

Milloin seurakunnan tai seurakuntayhty-
män viranomaisen päätös on alistettava, alis-
tamisen toimittaa ja asiakirjat lähettää tuo-
miokapitulille seurakunnan viranomaisen
päätöksen osalta kirkkoneuvosto tai seura-
kuntaneuvosto ja seurakuntayhtymän päätök-
sen osalta yhteinen kirkkoneuvosto. Jos alis-
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tettavan asian tutkiminen kuuluu kirkkohalli-
tukselle, tuomiokapituli lähettää asiakirjat ja
oman lausuntonsa kirkkohallitukselle.
— — — — — — — — — — — — —

8 b §

Museoviraston valitusoikeus

Museovirasto saa hakea valittamalla muu-
tosta:

1) seurakunnan ja seurakuntayhtymän vi-
ranomaisen 14 luvun 2 §:n 3 momentin 3

kohdassa tarkoitettuun päätökseen, kun pää-
tös koskee suojeltua kirkollista rakennusta;

2) kirkkohallituksen 14 luvun 5 §:n 2 mo-
mentissa ja 5 b §:ssä tarkoitettuun kirkollisen
rakennuksen suojelua koskevaan päätökseen.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä ole-
van alistus- ja muutoksenhakuasian käsitte-
lyyn sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

3895/2013

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ EDITA PRIMA OY / EDITA PUBLISHING OY ISSN 1455-8904 / 1237-3419 (painettu)


