
KIRKKOLAKI 16 luku (3.9.2010/787)  

Kirkonkirjat ja seurakunnan arkisto 

1 § (3.9.2010/787)  

Kirkonkirjat 

Kirkonkirjoja ovat: 

1) kirkon yhteinen jäsenrekisteri (jäsenrekisteri), jota ylläpidetään automaattisen 

tietojenkäsittelyn avulla; 

2) manuaaliset kirkonkirjat. 

Manuaalisia kirkonkirjoja ovat ennen vuotta 2005 pidetyt perhelehdet ja luettelot kastetuista, 

rippikoulun käyneistä ja konfirmoiduista sekä henkilöistä, joiden avioliiton esteistä on 

toimitettu tutkinta, avioliittoon vihityistä, kuolleista ja haudatuista, muuttaneista, kirkosta 

eronneista ja kirkkoon liittyneistä. Manuaalisia kirkonkirjoja ovat myös ennen 

uskontokuntien jäsenrekistereistä annetun lain (614/1998) voimaantuloa pidetyt kirkolliset 

väestörekisterit ja niihin kuuluvat asiakirjat. 

Tiedot, jotka on siirretty manuaalisista kirkonkirjoista jäsenrekisteriin, ovat osa 

jäsenrekisteriä. 

2 § (3.9.2010/787)  

Kirkonkirjojen käyttötarkoitus 

Kirkonkirjojen tietoja käytetään seurakuntien ja seurakuntayhtymien omassa toiminnassa ja 

hallinnossa sekä kirkon jäsenten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. 

Seurakunnat ja seurakuntayhtymät saavat käyttää kirkonkirjojen tietoja niille tämän tai muun 

lain mukaan säädettyjen tai määrättyjen tehtävien ja velvoitteiden hoitamisessa. 

Kirkkohallitus saa käyttää jäsenrekisterin tietoja tilastojen laatimista ja kirkon toimintaan 

liittyvien tutkimusten tekemistä varten. Tuomiokapituli saa käyttää jäsenrekisterin tietoja 

kirkollisiin vaaleihin, äänioikeuteen ja vaalikelpoisuuteen, virantäyttöön sekä papiksi 

vihkimiseen liittyvissä tehtävissään. 

3 § (3.9.2010/787)  

Keskusrekisteri 

Seurakunnat voivat järjestää kirkonkirjojen pitämisen yhteisenä keskusrekisterinä. Yhteisen 

keskusrekisterin järjestämisestä säädetään tarkemmin kirkkojärjestyksessä. 

4 § (3.9.2010/787)  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931054#a3.9.2010-787
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931054#a3.9.2010-787
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980614
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931054#a3.9.2010-787
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931054#a3.9.2010-787
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931054#a3.9.2010-787


Jäsenrekisterin tietosisältö 

Jäsenrekisteriin talletetaan kirkon jäsenistä uskontokuntien jäsenrekistereistä annetun lain 4 ja 

5 §:n mukaiset tiedot sekä tämän luvun 1 §:n 3 momentissa tarkoitetut tiedot. 

Uskontokuntien jäsenrekistereistä annetun lain 5 §:n 6 ja 7 kohdassa tarkoitetuista tiedoista 

säädetään tarkemmin kirkkojärjestyksessä. 

5 § (3.9.2010/787)  

Jäsenrekisterin rekisterinpitäjät ja vastuut 

Rekisterinpitäjinä ovat seurakunnat ja keskusrekisterit. Jäsenrekisterin pitämistä koskevista 

asioista päättää seurakunnassa kirkkoherra ja keskusrekisterissä sen johtaja. 

Kirkkohallitus vastaa jäsenrekisterin yleisestä toimivuudesta, tietohallinnosta ja 

tietoturvallisuudesta, rekisteritoimintojen yhtenäisyydestä ja sähköisestä arkistoinnista. 

Vastuu jäsenrekisteristä jakautuu seurakuntien, keskusrekisterien ja kirkkohallituksen kesken 

siten kuin tässä laissa tai muussa laissa säädetään. 

6 § (3.9.2010/787)  

Jäsenrekisterin tietojen käsittely 

Seurakunnan jäsentä koskevan tiedon käsittelystä päättää ja tiedon virheettömyydestä vastaa 

seurakunnassa kirkkoherra ja keskusrekisterissä sen johtaja, jollei tästä laista muuta johdu. 

Tiedon kirkollisesta vihkimisestä voi jäsenrekisteriin tallettaa muukin seurakunta tai 

keskusrekisteri kuin se, jonka jäseniä vihityt ovat tai toinen heistä on. 

7 § (3.9.2010/787)  

Tietojen luovuttamisesta päättäminen 

Jäsenrekisteriin talletettujen kirkon jäsenten yksittäisten tietojen luovuttamisesta 

todistuksena, otteena tai jäljennöksenä päättää kirkkoherra tai keskusrekisterin johtaja. 

Muusta kuin jäsenten yksittäisten tietojen luovuttamisesta sekä teknisen käyttöyhteyden 

välityksellä tapahtuvasta tietojen luovuttamisesta päättää kirkkohallitus. Päätöksessä on 

annettava tarvittavat määräykset tietojen käytöstä ja suojauksesta. 

8 § (3.9.2010/787)  

Jäsenrekisterin käyttöoikeus sekä käyttöoikeus- ja lokirekisteri 

Kirkkohallitus päättää käyttöoikeuksien myöntämisestä jäsenrekisterin tietojen käsittelyyn. 

Seurakunnan kirkkoherra voi päättää käyttöoikeuden myöntämisestä seurakunnan jäseniä 

koskevien tietojen käsittelyyn. Keskusrekisterin johtaja voi päättää käyttöoikeuden 
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myöntämisestä keskusrekisteriin kuuluvien seurakuntien jäseniä koskevien tietojen 

käsittelyyn. 

Kirkkohallituksen on pidettävä käyttöoikeuksien hallintaa varten käyttöoikeusrekisteriä niistä 

henkilöistä, joille on myönnetty oikeus jäsenrekisterin tietojen käsittelyyn. 

Käyttöoikeusrekisteriin talletetaan käyttäjän nimi, henkilötunnus, käyttäjätunnus ja 

organisaatio sekä käyttöoikeuden sisältöä ja laajuutta koskevat tiedot sekä 

käyttöoikeuspäätöstä koskevat tiedot. 

Kirkkohallituksen on pidettävä jäsenrekisterin tietojen käsittelystä käytön seurantaa, 

valvontaa ja suojausta varten lokirekisteriä. Lokirekisteriin talletetaan käyttäjän 

käyttäjätunnus, käsittelyn tapahtuma-ajankohta sekä käsitellyt tiedot tai tietoryhmät. 

Kirkkohallituksen on säilytettävä käyttöoikeusrekisteriin talletetut tiedot viisi vuotta 

käyttöoikeuden päättymisestä lukien ja lokirekisteriin talletetut tiedot viisi vuotta niiden 

tallettamisajankohtaa seuraavan kalenterivuoden alusta lukien. 

9 § (3.9.2010/787)  

Manuaalisten kirkonkirjojen rekisterinpitäjä ja tietojen käsittely 

Manuaalisten kirkonkirjojen rekisterinpitäjä on seurakunta tai keskusrekisteri. 

Seurakunnassa kirkkoherra ja keskusrekisterissä sen johtaja päättää manuaalisten 

kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta, virheiden oikaisemisesta ja kirkonkirjojen muusta 

pitämisestä. 

10 § (3.9.2010/787)  

Muuta henkilöä kuin jäsentä koskevat tiedot 

Mitä tässä luvussa säädetään jäseniä koskevista tiedoista, sovelletaan myös sellaisen muun 

henkilön tietoihin, jotka on merkitty jäsenrekisteriin uskontokuntien jäsenrekistereistä 

annetun lain 5 §:n 3, 4 ja 5 kohdan nojalla. 

11 § (3.9.2010/787)  

Kirkkohallituksen määräykset 

Kirkkohallitus antaa tarkempia määräyksiä: 

1) jäsenrekisterin yleisestä toimivuudesta, tietohallinnosta ja tietoturvallisuudesta sekä 

rekisteritoimintojen yhtenäisyydestä; 

2) kirkonkirjojen sekä seurakunnan ja seurakuntayhtymän arkistoon kuuluvien muiden 

asiakirjojen järjestämisestä, säilyttämisestä sekä hävittämisen edellytyksistä. 

Kirkkohallitus määrää tietojen luovuttamisesta seurakunnalle ja keskusrekisterille perittävän 

maksun. 
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12 § (3.9.2010/787)  

Kirkonkirjojen ja muiden asiakirjojen säilyttäminen ja tallettaminen 

Kirkonkirjat säilytetään pysyvästi, jollei kirkkohallitus tämän luvun 11 §:n 1 momentin 

nojalla erikseen tiettyjen tietojen tai asiakirjojen osalta toisin määrää. 

Manuaalisia kirkonkirjoja sekä seurakunnan ja seurakuntayhtymän arkistoon kuuluvia muita 

asiakirjoja voidaan tallettaa arkistolaitokseen. Tallettamisesta säädetään kirkkojärjestyksessä. 

Talletetut asiakirjat pysyvät edelleen seurakunnan ja seurakuntayhtymän omaisuutena. 

Pysyvästi säilytettävien jäsenrekisteritietojen säilyttäminen voidaan antaa myös ulkopuolisen 

palveluntarjoajan hoidettavaksi siten kuin kirkkohallitus päättää. 

13 § (3.9.2010/787)  

Ilmoitusvelvollisuus 

Jos pappi kastaa tai siunaa hautaan henkilön, joka ei kuulu hänen seurakuntaansa, on hänen 

välittömästi toimituksen suoritettuaan ilmoitettava siitä sille seurakunnalle tai 

uskontokunnalle, jonka jäseneksi kyseinen henkilö tulee tai jonka jäsen hän oli. Ilmoituksen 

tulee sisältää ainakin nimi ja henkilötunnus tai syntymäaika, tieto alaikäisen kastetun lapsen 

huoltajista sekä tieto toimituksesta ja sen ajankohdasta. 

Avioliittoon vihkimisestä tehtävästä ilmoituksesta säädetään erikseen. 

14 § (3.9.2010/787)  

Suhde muuhun lainsäädäntöön 

Tässä laissa tarkoitettujen henkilötietojen käsittelystä säädetään lisäksi henkilötietolaissa 

(523/1999), viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa sekä 

väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa 

(661/2009). 
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