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Lakiehdotukset

Uskonnonvapauslaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

l luku

Yleiset säännökset

H

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on turvata perus-
tuslaissa säädetyn uskonnonvapauden käyt-
tämistä. Lisäksi laissa säädetään rekisteröi-
dyn uskonnollisen yhdyskunnan perustami-
sesta ja toiminnan perusteista.

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja orto-
doksiseen kirkkokuntaan sovelletaan tämän
lain 1 lukua ja 26 §:ää.

2 §

Uskonnollinen yhdyskunta

Uskonnollisella yhdyskunnalla tarkoitetaan
tässä laissa evankelis-luterilaista kirkkoa, or-
todoksista kirkkokuntaa ja 2 luvussa sääde-
tyllä tavalla rekisteröityä uskonnollista yh-
dyskuntaa.

3 §

Jäsenyys uskonnollisessa yhdyskunnassa

Jokaisella on oikeus päättää uskonnollises-
ta asemastaan liittymällä uskonnolliseen yh-
dyskuntaan tai eroamalla siitä. Alaikäisen
uskonnollisesta asemasta päättävät alaikäinen
ja hänen huoltajansa siten kuin 4 ja 5 §:ssä
säädetään.

Perusteista, joiden mukaan henkilö voidaan

ottaa uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi,
säädetään asianomaista yhdyskuntaa koske-
vassa lainsäädännössä tai määrätään yhdys-
kunnan sisäisissä säännöissä. Jäsenyyden
edellytykseksi voidaan tällöin säätää tai mää-
rätä, ettei henkilö ole samanaikaisesti muun
yhdyskunnan jäsen.

4 §

Alaikäisen uskonnollinen asema

Alaikäinen voidaan liittää sellaiseen us-
konnolliseen yhdyskuntaan, johon hänen
huoltajansa kuuluvat tai joku huoltajista kuu-
luu. Jos huoltajat kuuluvat eri yhdyskuntiin
tai joku heistä ei kuulu mihinkään yhdyskun-
taan, huoltajat sopivat lapsen uskonnollisesta
asemasta. Jos huoltajat eivät sovi asiasta ja
he asuvat erillään, päättää alaikäisen uskon-
nollisesta asemasta se huoltaja, jonka luona
lapsi asuu. Jos huoltajat eivät muussa tapauk-
sessa sovi asiasta, lasta ei liitetä mihinkään
yhdyskuntaan.

Huoltajien liittyessä uskonnolliseen yhdys-
kuntaan tai erotessa siitä lapsen uskonnolli-
nen asema ei muutu, jolleivät huoltajat toisin

Huoltajat voivat päättää, että lapsi liitetään
huoltajista poiketen uskonnolliseen yhdys-
kuntaan tai häntä ei liitetä mihinkään yhdys-
kuntaan, jos päätöksellä turvataan lapsen
mahdollisuus saada hänen aikaisemmin saa-
maansa uskonnollista tai muuta katsomuksel-
lista kasvatusta vastaavaa kasvatusta. Jos lap-
si asuu pysyvästi muualla kuin huoltajansa
luona, voivat lapsen huoltajat ja lapsen käy-
tännön kasvatuksesta vastaavat sopia, että
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lapsi liitetään siihen yhdyskuntaan, johon
kasvatuksesta vastuussa olevat kuuluvat

5 §

Alaikäisen päätösvalta

Alaikäinen voi 15 vuotta täytettyään huol-
tajan suostumuksella 4 §:n estämättä liittyä
uskonnolliseen yhdyskuntaan tai erota siitä.

Kaksitoista vuotta täyttänyt voidaan liittää
uskonnolliseen yhdyskuntaan tai ilmoittaa
eronneeksi yhdyskunnasta vain omalla suos-
tumuksellaan.

Menettelystä selvitettäessä huoltajan ja ala-
ikäisen suostumusta säädetään tarkemmin
valtioneuvoston asetuksella.

6 §

Liittymis- ja eroamismenettely

Henkilön, joka tahtoo liittyä uskonnollisen
yhdyskunnan jäseneksi, tulee ilmoittaa siitä
yhdyskunnalle.

Uskonnollisesta yhdyskunnasta erotaan il-
moittamalla eroamisesta henkilökohtaisesti
tai kirjallisesti mainitulle yhdyskunnalle tai
maistraatille. Henkilö katsotaan eronneeksi
siitä päivästä lukien, kun yhdyskunta tai
maistraatti on saanut ilmoituksen, kuitenkin
viimeistään seitsemäntenä päivänä kirjallisen
eroamisilmoituksen postituspäivästä.

Uskonnollisen yhdyskunnan tulee ilmoittaa
yhdyskunnan jäseneksi otetut ja yhdyskun-
nalle eroamisilmoituksen tehneet henkilöt
väestötietolaissa (507/1993) tarkoitettuun vä-
estötietojärjestelmään. Maistraatin tulee il-
moittaa yhdyskunnalle henkilöt, jotka ovat
tehneet eroamisilmoituksen maistraatille.

Tässä pykälässä maistraatille säädetyt teh-
tävät hoitaa Ahvenanmaan maakunnassa lää-
ninhallitus.

Menettelystä liityttäessä uskonnolliseen
yhdyskuntaan ja käsiteltäessä eroamisilmoi-
tusta säädetään tarkemmin valtioneuvoston
asetuksella.

7 §

Vala ja vakuutus

Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluva, jo-
ka lain tai asetuksen nojalla on velvollinen
vannomaan valan tai antamaan vakuutuksen
kunnian ja omantunnon kautta, voi valintansa
mukaan joko vannoa valan tai antaa vakuu-
tuksen. Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulu-
va antaa kuitenkin vakuutuksen, jos se on
säädetty velvoittautumisen ainoaksi muodok-
si. Henkilö, joka ei kuulu mihinkään uskon-
nolliseen yhdyskuntaan, antaa vakuutuksen.

Edellä l momentissa säädetyllä tavalla me-
netellään myös silloin, kun todistajaa, asian-
tuntijaa tai muuta henkilöä voidaan lain tai
asetuksen nojalla kuulla tai kuulustella valal-
lisesti.

8 §

Uskonnon opetus

Oikeudesta saada uskonnon opetusta sääde-
tään erikseen.

2 luku

Rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat

9 §

Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan
tarkoitus

Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan
tarkoituksena on järjestää ja tukea uskonnon
tunnustamiseen ja harjoittamiseen kuuluvaa
yksilöllistä, yhteisöllistä ja julkista toimintaa,
joka pohjautuu uskontunnustukseen, pyhinä
pidettyihin kirjoituksiin tai muihin yksilöi-
tyihin pyhinä pidettyihin vakiintuneisiin toi-
minnan perusteisiin.

Yhdyskunnan tulee toteuttaa tarkoitustaan
perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen.

Yhdyskunnan tarkoituksena ei ole taloudel-
lisen voiton tavoittelu tai muuten pääasiassa
taloudellisen toiminnan järjestäminen. Yh-
dyskunta ei voi järjestää toimintaa, jota var-
ten ei voida perustaa yhdistyslain (503/1989)
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mukaista yhdistystä tai jota varten yhdistys
voidaan perustaa vain luvanvaraisesti.

10 §

Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan
perustaminen

Vähintään 20 henkilöä voi perustaa rekiste-
röidyn uskonnollisen yhdyskunnan 9 §:ssä
säädettyä tarkoitusta varten. Yhdyskunnan
perustajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt.

Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan
voi perustaa myös vähintään kaksi l momen-
tissa tarkoitettua rekisteröityä yhdyskuntaa.

Perustamiskirja

Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan
perustamisesta tehdään perustamiskirja, jo-
hon liitetään yhdyskunnan yhdyskuntajärjes-
tys. Perustamiskirja on päivättävä ja sen alle-
kirjoittavat 10 §:ssä tarkoitetut yhdyskunnan
perustajat.

12 §

Yhdyskuntajärjestys

Yhdyskuntajärjestyksessä on mainittava:
1) yhdyskunnan nimi ja kotipaikkana oleva

Suomen kunta;
2) yhdyskunnan 9 §:n mukainen tarkoitus

ja toimintamuodot;
3) edellä 3 §:ssä tarkoitetut perusteet, joi-

den mukaan henkilö voidaan ottaa yhdys-
kunnan jäseneksi;

4) päätösvallan käyttämisestä yhdyskun-
nassa;

5) yhdyskunnan hallituksen jäsenten luku-
määrä tai vähimmäis- ja enimmäismäärä sekä
toimikausi;

6) yhdyskunnan tilikaudesta, tilinpäätöksen
vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämi-
sestä sekä talouden ja hallinnon valvonnasta;

7) velvollisuudesta maksaa yhdyskunnalle
jäsenmaksuja ja muita maksuja;

8) menettelystä muutettaessa yhdyskunta-
järjestystä ja purettaessa yhdyskunta; sekä

9) varojen käytöstä yhdyskunnan purkautu-

essa tai lakatessa.
Jos yhdyskunnan päätösvaltaa yhdyskunta-

järjestyksen mukaan käyttävät jäsenet yhdys-
kunnan kokouksessa, yhdyskuntajärjestyk-
sessä on mainittava siitä, miten ja missä ajas-
sa yhdyskunnan kokous kutsutaan koolle.

13 §

Uskonnollisen yhdyskunnan rekisteröiminen

Uskonnollisen yhdyskunnan rekisteröimi-
sestä päättää opetusministeriö. Rekisteröity
uskonnollinen yhdyskunta merkitään Väestö-
rekisterikeskuksen ylläpitämään uskonnollis-
ten yhdyskuntien rekisteriin.

Uskonnollinen yhdyskunta tulee rekisteröi-
dä, jos yhdyskunta on perustettu tämän lain
mukaisesti, yhdyskunnan yhdyskuntajärjes-
tys ja hallinto ovat tämän lain säännösten
mukaiset sekä yhdyskunnan nimi selvästi
erottuu rekisteriin aikaisemmin merkittyjen
yhdyskuntien nimistä eikä nimi ole harhaan-
johtava.

Uskonnollisten yhdyskuntien rekisteri ja
siihen kuuluvat asiakirjat ovat julkisia. Jokai-
sella on oikeus saada otteita ja todistuksia re-
kisteristä ja siihen kuuluvista asiakirjoista si-
ten kuin viranomaisen toiminnan julkisuu-
desta annetussa laissa (621/1999) säädetään.

14 §

Rekisteröinnin oikeusvaikutukset

Rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta voi
hankkia oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä
olla asianosaisena tuomioistuimessa ja muus-
sa viranomaisessa.

Yhdyskunnan jäsenet eivät vastaa henkilö-
kohtaisesti yhdyskunnan velvoitteista.

15 §

Jäsenet ja jäsenluettelo

Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan
jäsenenä voi olla yksityinen henkilö ja toinen
rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta. Edel-
lä 10 §:ssä tarkoitetut yhdyskunnan perusta-
jat ovat uskonnollisen yhdyskunnan jäseniä.
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Yhdyskunnan tulee pitää jäsenistään rekis-
teriä siten kuin siitä erikseen säädetään.

16 §

Hallitus

Rekisteröidyllä uskonnollisella yhdyskun-
nalla on hallitus, jossa on yksi tai useampia
jäseniä. Vajaavaltainen ja konkurssissa oleva
ei voi olla hallituksen jäsenenä. Hallituksella
on puheenjohtaja. Puheenjohtajalla ja vähin-
tään puolella hallituksen muista jäsenistä on
oltava kotipaikka Suomessa, jollei opetusmi-
nisteriö myönnä lupaa poiketa tästä.

Hallituksen on lain, yhdyskuntajärjestyksen
ja yhdyskunnan päätösten mukaisesti huolel-
lisesti hoidettava yhdyskunnan asioita. Halli-
tus edustaa yhdyskuntaa. Jos hallitus laimin-
lyö lain tai yhdyskuntajärjestyksen mukaisen
tehtävänsä, lääninhallituksen tulee yhdys-
kunnan jäsenen hakemuksesta sakon uhalla
velvoittaa hallitus hoitamaan tehtävänsä.

Yhdyskuntajärjestyksessä voidaan määrätä,
että hallitukselle kuuluvaa toimivaltaa käyt-
tää muun niminen toimielin.

17 §

Paikallisyhteisöt

Yhdyskuntajärjestyksessä voidaan määrätä
yhdyskunnan jakautumisesta seurakuntiin tai
muihin paikallisyhteisöihin sekä yhdyskun-
nan ja paikallisyhteisöjen keskinäisistä suh-
teista.

Jos rekisteröidyllä uskonnollisella yhdys-
kunnalla on paikallisyhteisöjä, jotka on rekis-
teröity tämän lain mukaisesti uskonnollisiksi
yhdyskunniksi, on paikallisyhteisöstä ja sen
toimielimistä voimassa, mitä tässä laissa sää-
detään rekisteröidystä uskonnollisesta yh-
dyskunnasta ja sen toimielimistä.

Uskonnollisen yhdyskunnan paikallisyhtei-
sö, jota ei ole erikseen rekisteröity uskonnol-
liseksi yhdyskunnaksi, voidaan merkitä us-
konnollisten yhdyskuntien rekisteriin. Paikal-
lisyhteisöstä on tällöin voimassa, mitä
14 §:ssä säädetään. Tässä momentissa tarkoi-
tetulla paikallisyhteisöllä on 16 §:n mukainen

hallitus, josta on voimassa, mitä tässä laissa
säädetään rekisteröidyn uskonnollisen yh-
dyskunnan hallituksesta.

18 §

Yhdistyslain soveltaminen

Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, re-
kisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan
sovelletaan soveltuvin osin seuraavia yhdis-
tyslain säännöksiä rekisteröidyistä yhdistyk-
sistä:

1) 5 §:n säännöksiä taloudellisesta toimin-
nasta;

2) 9 §:n säännöksiä kaksikielisyydestä;
3) 14 ja 15 §:n säännöksiä yhdistyksestä

erottamisesta ja erottamismenettelystä;
4) 32—34 §:n säännöksiä yhdistyksen pää-

töksen moitteenvaraisuudesta, päätöksen mi-
tättömyydestä ja täytäntöönpanokiellosta;

5) 36 §:n säännöksiä yhdistyksen nimenkir-
joittajista;

6) 37 §:n säännöksiä esteellisyydestä;
7) 39 §:n säännöksiä vahingonkorvausvel-

vollisuudesta;
8) 40—42 §:n säännöksiä yhdistyksen pur-

kautumisesta;
9) 45 §:n säännöksiä toiminnan lopettami-

sesta ja selvitysmiehistä;
10) 46 §:n säännöksiä laillisesta tuomiois-

tuimesta;
11) 60 §:n säännöksiä tuomioistuimen il-

moitusvelvollisuudesta; sekä
12) 61 §:n säännöksiä omaisuuden luovut-

tamisesta konkurssiin.
Jos päätösvalta rekisteröidyssä uskonnolli-

sessa yhdyskunnassa kuuluu yhdyskunnan
kokoukselle, päätösvallasta ja päätöksenteos-
ta on lisäksi soveltuvin osin voimassa mitä
yhdistyslain 23, 24 ja 26—29 §:ssä sekä
31 §:n l ja 3 momentissa säädetään, jollei
yhdyskuntajärjestyksessä toisin määrätä.

Yhdyskuntajärjestyksestä on voimassa, mi-
tä l ja 2 momentissa mainituissa säännöksis-
sä säädetään rekisteröidyn yhdistyksen sään-
nöistä. Uskonnollisten yhdyskuntien rekiste-
ristä on voimassa, mitä l ja 2 momentissa
mainituissa säännöksissä säädetään yhdistys-
rekisteristä. Väestörekisterikeskuksesta on
voimassa, mitä l ja 2 momentissa mainituis-
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sa säännöksissä säädetään patentti- ja rekiste-
rihallituksesta.

19 §

Jäsenen maksuvelvollisuus

Rekisteröidystä uskonnollisesta yhdyskun-
nasta eronnut on velvollinen suorittamaan
yhdyskunnalle yhdyskuntajärjestykseen pe-
rustuvan maksun, joka on erääntynyt makset-
tavaksi ennen eroamista. Yhdyskuntajärjes-
tyksessä voidaan määrätä, että jäsen on vel-
vollinen suorittamaan yhdyskunnalle yhdys-
kuntajärjestykseen perustuvan maksun, joka
kohdistuu siihen vuoteen, jonka aikana jäsen
on eronnut.

20 §

Perustamisilmoitus

Ilmoitus uskonnollisen yhdyskunnan rekis-
teröimiseksi tehdään kirjallisesti opetusmi-
nisteriölle. Ilmoitukseen tulee liittää 11 §:ssä
tarkoitettu perustamiskirja ja yhdyskuntajär-
jestys. Ilmoituksen tulee sisältää yhdyskun-
nan hallituksen puheenjohtajan ja nimenkir-
joittajien täydelliset nimet, osoitteet, koti-
kunnat ja henkilötunnukset, mahdolliset yh-
distyslain 36 §:n mukaiset nimenkirjoitusoi-
keuden rajoitukset sekä 10 §:ssä tarkoitettu-
jen yhdyskunnan perustajien henkilötunnuk-
set. Jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilö-
tunnusta, ilmoitetaan syntymäaika.

Yhdyskunnan hallituksen puheenjohtajan
on allekirjoitettava ilmoitus.

21 §

Muutos- ja purkautumisilmoitus

Yhdyskuntajärjestyksen muutoksesta tulee
ilmoittaa opetusministeriölle. Yhdyskuntajär-
jestyksen muutos tulee voimaan, kun se mer-
kitään uskonnollisten yhdyskuntien rekiste-
riin.

Yhdyskunnan hallituksen puheenjohtajan
ja yhdyskunnan nimenkirjoittajan vaihtumi-
sesta sekä yhdyskunnan purkautumisesta tu-
lee ilmoittaa Väestörekisterikeskukselle. Ni-

menkirjoittajan vaihtumisen katsotaan tulleen
sivullisen tietoon, kun Väestörekisterikeskus
on merkinnyt muutoksen uskonnollisten yh-
dyskuntien rekisteriin. Muutokseen voidaan
ennen sen merkitsemistä rekisteriin vedota
vain sitä vastaan, jolla näytetään olleen muu-
toksesta tieto.

22 §

Rekisteristä poistaminen

Väestörekisterikeskus poistaa uskonnollis-
ten yhdyskuntien rekisteristä yhdyskunnan,
josta ei viimeksi kuluneen kymmenen vuo-
den aikana ole tullut ilmoitusta uskonnollis-
ten yhdyskuntien rekisteriin, jollei osoiteta,
että yhdyskunta harjoittaa edelleen toimin-
taansa.

Ennen rekisteristä poistamista yhdyskun-
nalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

23 §

Yhdyskunnan lakkauttaminen ja varoitus

Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan
kotipaikan alioikeus voi opetusministeriön,
virallisen syyttäjän tai yhdyskunnan jäsenen
kanteesta julistaa yhdyskunnan lakkautetuksi,
jos yhdyskunta toimii olennaisesti vastoin la-
kia tai yhdyskuntajärjestyksessä määrättyä
tarkoitustaan.

Jos yleinen etu ei vaadi yhdyskunnan lak-
kauttamista, voidaan yhdyskunnalle lakkaut-
tamisen sijasta antaa varoitus.

24 §

Väliaikainen toimintakielto

Kun rekisteröidyn uskonnollisen yhdys-
kunnan lakkauttamista koskeva asia on tullut
vireille, tuomioistuin voi asiaa käsitellessään
asianosaisen vaatimuksesta kieltää väliaikai-
sesti yhdyskunnan toiminnan, jos on toden-
näköistä, että yhdyskunta toimii 23 §:n l
momentissa tarkoitetulla tavalla.

Jos tuomioistuin on antanut väliaikaisen
toimintakiellon, sen on joka kerta asiaa käsi-
tellessään päätettävä kiellon voimassaolosta.
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Toimintakieltoa koskevaan päätökseen ei saa
erikseen hakea muutosta valittamalla.

25 §

Rangaistussäännös

Joka tämän lain vastaisesti jatkaa lakkaute-
tuksi julistetun tai väliaikaiseen toimintakiel-
toon määrätyn uskonnollisen yhdyskunnan
toimintaa edustamalla yhdyskuntaa tai toi-
mimalla sen puolesta taikka ottamalla uusia
jäseniä yhdyskuntaan tai toimeenpanemalla
yhdyskunnan kokouksen taikka muulla vas-
taavalla tavalla, on tuomittava, jollei teosta
ole muualla laissa säädetty ankarampaa ran-
gaistusta, laittomasta uskonnollisen yhdys-
kunnan toiminnan harjoittamisesta sakkoon.

3 luku

Erinäiset säännökset

26 §

Kokoontumislain soveltaminen harjoitettaes-
sa uskontoa julkisesti

Tilaisuudesta, jossa harjoitetaan uskontoa
julkisesti, on voimassa, mitä kokoontumis-
laissa (530/1999) säädetään yleisestä koko-
uksesta, jollei tilaisuus kuulu uskonnollisen
yhdyskunnan tunnusomaiseen toimintaan ja
sitä järjestetä yhdyskunnan omissa tai niitä
vastaavissa tiloissa.

27 §

Asiantuntijalautakunta

Opetusministeriö asettaa yhteyteensä neljän
vuoden toimikaudeksi asiantuntijalautakun-
nan, jonka tehtävänä on antaa ministeriölle
pyynnöstä lausunto siitä, ovatko perusta-
misilmoituksen tai muutosilmoituksen teh-
neen uskonnollisen yhdyskunnan tarkoitus ja
toimintamuodot 9 §:n mukaisia.

Lautakunnassa on kolme jäsentä. Jäsenistä
yhden tulee edustaa uskontojen, yhden yh-
teiskunnallista ja yhden oikeudellista asian-
tuntemusta. Lautakunnan sihteerinä ja esitte-
lijänä toimii opetusministeriön määräämä

virkamies. Lautakunta voi kuulla ulkopuoli-
sia asiantuntijoita.

Lautakunnan puheenjohtajalle, jäsenille ja
sihteerille maksettavista palkkioista ja korva-
uksista on voimassa, mitä niistä valtion ko-
miteoiden osalta säädetään tai määrätään.

28 §

Valtionavustus

Valtion talousarvioon otetaan vuosittain
määräraha, josta rekisteröidyille uskonnolli-
sille yhdyskunnille voidaan myöntää valtion-
avustusta kulttuurihistoriallisesti merkittävi-
en rakennusten kunnossapidosta, lapsi- ja
nuorisotyöstä tai sosiaalisesta palvelutyöstä
aiheutuviin kustannuksiin.

4 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

29 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 .

Tällä lailla kumotaan seuraavat lait niihin
myöhemmin tehtyine muutoksineen:

1) 11 päivänä marraskuuta 1922 annettu
uskonnonvapauslaki (267/1922);

2) Suomen kansalaisen oikeudesta olla
maan palveluksessa uskontunnustukseensa
katsomatta 10 päivänä kesäkuuta 1921 annet-
tu laki (173/1921); sekä

3) valaa koskevien säännösten soveltami-
sesta 31 päivänä joulukuuta 1986 annettu laki
(1051/1986).

Edellä l momentin l kohdassa mainitun
lain 5 §:n 5 momentissa säädettyä kieltoa
kuulua useampaan kuin yhteen uskontokun-
taan sovelletaan kolmen vuoden ajan tämän
lain voimaantulosta.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

492



30 §

Lain vastaiset määräykset

Jos ennen tämän lain voimaantuloa rekiste-
röidyn uskonnollisen yhdyskunnan yhdys-
kuntajärjestyksessä on tämän lain vastaisia
määräyksiä, on niiden sijasta noudatettava
tämän lain säännöksiä.

31 §

Yhdyshmtajärjestyksen muuttaminen

Ennen tämän lain voimaantuloa rekisteröi-
tyjen uskonnollisten yhdyskuntien yhdyskun-
tajärjestykset tulee saattaa tämän lain mukai-

siksi kolmen vuoden kuluessa lain voimaan-
tulosta.

32 §

Lain voimaan tullessa vireillä olevan asian
käsittely

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat
ilmoitukset, jotka koskevat uskonnollisen
yhdyskunnan rekisteröimistä, yhdyskuntajär-
jestyksen muuttamista, yhdyskunnan halli-
tuksen puheenjohtajan ja yhdyskunnan ni-
menkirjoittajan vaihtumista sekä yhdyskun-
nan purkautumista, käsitellään siten kuin täs-
sä laissa säädetään.

2.

Laki

perusopetuslain 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 21 päivänä elokuuta 1998 annetun perusopetuslain (628/1998) 13 § seuraavasti:

13 §

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus

Perusopetuksen järjestäjän tulee järjestää
oppilaiden enemmistön uskonnon mukaista
uskonnon opetusta. Opetus järjestetään täl-
löin sen mukaan, niihin uskonnolliseen yh-
dyskuntaan oppilaiden enemmistö kuuluu.
Mainittuun uskonnolliseen yhdyskuntaan
kuuluvat oppilaat osallistuvat oman uskon-
tonsa opetukseen. Oppilas, joka ei kuulu tä-
hän uskonnolliseen yhdyskuntaan, voi huol-
tajan ilmoitettua asiasta koulutuksen järjestä-
jälle osallistua mainittuun uskonnonopetuk-
seen.

Vähintään kolmelle evankelis-luterilaiseen

kirkkoon tai vähintään kolmelle ortodoksi-
seen kirkkokuntaan kuuluvalle oppilaalle,
jotka eivät osallistu l momentissa tarkoitet-
tuun uskonnon opetukseen, järjestetään hei-
dän oman uskontonsa opetusta.

Muuhun kuin 2 momentissa mainittuihin
uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvalle vä-
hintään kolmelle oppilaalle, jotka eivät osal-
listu l momentissa tarkoitettuun uskonnon-
opetukseen, järjestetään heidän oman uskon-
tonsa opetusta, jos heidän huoltajansa sitä
vaativat.

Jos oppilas kuuluu useampaan kuin yhteen
uskonnolliseen yhdyskuntaan, oppilaan huol-
taja päättää, minkä uskonnon opetukseen op-
pilas osallistuu.

Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumatto-
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malle oppilaalle, joka ei osallistu l momen-
tissa tarkoitettuun uskonnonopetukseen, ope-
tetaan elämänkatsomustietoa. Uskonnolliseen
yhdyskuntaan kuuluvalle oppilaalle, jolle ei
järjestetä hänen oman uskontonsa opetusta,
opetetaan huoltajan vaatimuksesta elämän-
katsomustietoa. Perusopetuksen järjestäjän
tulee järjestää elämänkatsomustiedon opetus-
ta, jos opetukseen oikeutettuja oppilaita on
vähintään kolme.

Sen estämättä, mitä edellä tässä pykälässä
säädetään, uskonnolliseen yhdyskuntaan kuu-

3.

lumaton oppilas voi huoltajan vaatimuksesta
osallistua sellaiseen perusopetuksen järjestä-
jän järjestämään uskonnon opetukseen, joka
oppilaan saaman kasvatuksen ja kulttuuri-
taustan perusteella ilmeisesti vastaa hänen
uskonnollista katsomustaan.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Laki
lukiolain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) 9 § seuraavasti:

9 §

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus

Koulutuksen järjestäjän tulee järjestää
opiskelijoiden enemmistön uskonnon mu-
kaista uskonnon opetusta. Opetus järjestetään
tällöin sen mukaan, mihin uskonnolliseen
yhdyskuntaan opiskelijoiden enemmistö kuu-
luu. Mainittuun uskonnolliseen yhdyskuntaan
kuuluvat opiskelijat osallistuvat oman uskon-
tonsa opetukseen. Opiskelija, joka ei kuulu
tähän uskonnolliseen yhdyskuntaan, voi ha-
lutessaan osallistua mainittuun uskon-
nonopetukseen.

Vähintään kolmelle evankelis-luterilaiseen
kirkkoon tai vähintään kolmelle ortodoksi-
seen kirkkokuntaan kuuluvalle opiskelijalle,
jotka eivät osallistu l momentissa tarkoitet-
tuun uskonnonopetukseen, järjestetään hei-
dän oman uskontonsa opetusta.

Muuhun kuin 2 momentissa mainittuihin
uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvalle vä-

hintään kolmelle opiskelijalle, jotka eivät
osallistu l momentissa tarkoitettuun uskon-
nonopetukseen, järjestetään heidän oman us-
kontonsa opetusta, jos opiskelijat sitä vaati-
vat.

Jos opiskelija kuuluu useampaan kuin yh-
teen uskonnolliseen yhdyskuntaan, opiskelija
päättää, minkä uskonnon opetukseen hän
osallistuu.

Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumatto-
malle opiskelijalle, joka ei osallistu l mo-
mentissa tarkoitettuun uskonnonopetukseen,
opetetaan elämänkatsomustietoa. Uskonnol-
liseen yhdyskuntaan kuuluvalle opiskelijalle,
jolle ei järjestetä hänen oman uskontonsa
opetusta, opetetaan hänen vaatimuksestaan
elämänkatsomustietoa. Koulutuksen järjestä-
jän tulee järjestää elämänkatsomustiedon
opetusta, jos opetukseen oikeutettuja oppilai-
ta on vähintään kolme.

Sen estämättä, mitä edellä tässä pykälässä
säädetään, uskonnolliseen yhdyskuntaan kuu-
lumaton opiskelija voi osallistua sellaiseen
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koulutuksen järjestäjän järjestämään uskon-
non opetukseen, joka opiskelijan saaman kas-
vatuksen ja kulttuuritaustan perusteella ilmei-
sesti vastaa hänen uskonnollista katsomus-
taan.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

4.

Laki
kirjanpitolain l luvun l §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun kirjanpitolain (1336/1997) l luvun l §:n

l momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laissa 529/1998, uusi 5 a kohta seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Kirjanpitovelvollisuus

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammatti-
toimintaa, on tästä toiminnasta kirjanpitovel-
vollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin
aina:

5 a) rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta;

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20.

Tämän lain mukainen kirjanpitovelvolli-
suus koskee ensimmäisen kerran lain voi-
maantulon jälkeen ensiksi alkavaa tilikautta.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.
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Lakiehdotukset

1.

Hautaustoimilaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 l u k u

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tässä laissa säädetään ihmisen ruumiin
hautaamisesta ja tuhkaamisesta, tuhkan käsit-
telystä sekä hautausmaan ja yksityisen hau-
dan perustamisesta, ylläpidosta, hoitamisesta
ja lakkauttamisesta sekä ruumiin tuhkaami-
seen tarkoitetun krematorion perustamisesta.

Evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksi-
sen kirkkokunnan ylläpitämästä hautaus-
maasta on lisäksi voimassa, mitä kirkkolaissa
(1054/1993) ja ortodoksisesta kirkkokunnas-
ta annetussa laissa (521/1969) säädetään sekä
niiden nojalla säädetään tai määrätään.

Hautaamisesta ja hautausmaasta on lisäksi
voimassa, mitä terveydensuojelulaissa
(763/1994) ja sen nojalla asetuksella sääde-
tään.

2 §

Yleiset velvollisuudet

Vainajan ruumista ja tuhkaa tulee käsitellä
arvokkaalla ja vainajan muistoa kunnioitta-
valla tavalla.

Ruumiin hautaamisessa ja tuhkaamisessa
sekä tuhkan käsittelyssä tulee noudattaa vai-
najan tahtoa, jos se on kohtuudella mahdol-
lista. Jollei vainajan tahdosta ole tietoa, nou-
datetaan vainajan lähimpien omaisten tahtoa.
Vainajan lähimpänä omaisena pidetään avio-
puolisoa tai kuolinhetkellä vainajan kanssa
avioliitonomaisissa olosuhteissa yhteisessä

taloudessa jatkuvasti elänyttä henkilöä. Muil-
ta osin lähin omainen määräytyy perintöoi-
keuden mukaisesti.

Jos 2 momentissa tarkoitetut omaiset tai
muut vainajalle läheiset eivät huolehdi vaina-
jan hautaamiseen liittyvistä järjestelyistä,
huolehtii järjestelyistä kunta, joka oli vaina-
jan kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu ko-
tikunta kuolinhetkellä. Jos vainajalla ei ollut
kotikuntaa, vastaa hautaamisesta kunta, jossa
vainaja kuolinhetkellä asui.

2 luku

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien
tai seurakuntayhtymien ylläpitämät

hautausmaat

3 §

Velvollisuus ylläpitää yleisiä hautausmaita

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat
tai seurakuntayhtymät ylläpitävät yleisiä hau-
tausmaita. Hautausmaa voi olla useamman
seurakunnan tai seurakuntayhtymän yhtei-
nen.

4 §

Hautasijan osoittaminen

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta tai
seurakuntayhtymä on velvollinen vaadittaes-
sa osoittamaan hautasijan vainajalle, jonka
kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta oli kuo-
linhetkellä seurakunnan tai seurakuntayhty-
män alueella.

Jos vainajalla ei kuollessaan ollut kotikun-
talaissa tarkoitettua kotikuntaa, l momentissa
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mainittu velvollisuus on sillä seurakunnalla
tai seurakuntayhtymällä, jonka alueella vai-
naja kuollessaan asui.

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta tai
seurakuntayhtymä on lisäksi velvollinen vaa-
dittaessa osoittamaan hautasijan myös sellai-
selle kuolinhetkellä ulkomailla asuneelle
Suomen kansalaiselle, jonka viimeinen koti-
kuntalaissa tarkoitettu kotikunta ennen ulko-
maille muuttamista oli seurakunnan tai seu-
rakuntayhtymän alueella.

5 §

Tunnustukseton hauta-alue

Hautasija on pyynnöstä osoitettava
erilliseltä tunnustuksettomalta hauta-alueelta,
joka ei saa sijaita kohtuuttoman kaukana
seurakunnan tai seurakuntayhtymän alueesta.

Tunnustukseton hauta-alue on erillinen
hautausmaa tai muusta hautausmaasta selväs-
ti erottuvalla tavalla rajattu hautausmaan osa.
Hautaaminen voidaan tunnustuksettomalla
alueella toimittaa ilman uskonnollista toimi-
tusta tai vainajan oman uskonnon mukaisella
toimituksella.

Hautaustoimessa perittävät maksut

Seurakunta tai seurakuntayhtymä voi periä
maksuja, jotka liittyvät hautasijan luovutta-
miseen, hautaamiseen, haudan hoitoon ja
hautausmaan ylläpitoon.

Hautaustoimessa perittävien maksujen pe-
rusteiden tulee olla samat kaikille, joilla on
oikeus tulla haudatuksi seurakunnan tai seu-
rakuntayhtymän hautausmaalle.

3 luku

Muut hautausmaat

7 §

Ortodoksinen seurakunta, valtio, kunta tai
kuntayhtymä hautausmaan ylläpitäjänä

Ortodoksinen seurakunta, valtio, kunta tai
kuntayhtymä voi ylläpitää hautausmaata.

8 §

Rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta taikka
muu rekisteröity yhteisö tai säätiö hautaus-

maan ylläpitäjänä

Lääninhallitus voi myöntää rekisteröidylle
uskonnolliselle yhdyskunnalle tai sen paikal-
lisyhteisölle taikka muulle rekisteröidylle yh-
teisölle tai säätiölle luvan perustaa hautaus-
maa. Luvan myöntämisen edellytyksenä on,
että hakijalla on ammatilliset ja taloudelliset
edellytykset ylläpitää hautausmaata asian-
mukaisesti ja että muut hautausmaan perus-
tamiselle säädetyt edellytykset täyttyvät.
Hautausmaata ei saa ylläpitää taloudellisen
voiton tavoittelemiseksi.

Lupahakemukseen on liitettävä selvitys sii-
tä, miten hautausmaan ylläpito tullaan järjes-
tämään. Lupaan voidaan sisällyttää tarpeelli-
sia hautausmaan ylläpitoa ja hoitoa koskevia
ehtoja. Hautausmaan alueen laajentamiseen
tai supistamiseen tulee saada lääninhallituk-
sen lupa.

Lääninhallitus voi määräajaksi tai toistai-
seksi kieltää hautaamasta tässä pykälässä tar-
koitettuun hautausmaahan, jos hakija on an-
tanut virheellisiä tietoja, jotka ovat olennai-
sesti vaikuttaneet luvan myöntämiseen, tai
jos toiminnassa toistuvasti rikotaan tämän
lain säännöksiä tai lupaehtoja.

4 luku

Hautausmaan kiinteistö

9 §

Hautausmaana käytettävän kiinteistön hal-
lintaoikeus

Hautausmaan ylläpitäjän tulee omistaa hau-
tausmaana käytettävä kiinteistö tai ylläpitä-
jällä tulee olla kiinteistöön maakaaren
(540/1995) 14 luvun säännösten mukaisesti
kirjattu vuokra- tai muu käyttöoikeus vallin-
taan 80 vuodeksi ja kiinteistön omistajan
suostumus hautausmaan perustamiseen.

Hautausmaahan ei saa kohdistua kiinnityk-
siä.
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10 §

Merkintä kiinteistötietojärjestelmään

Hautausmaan ylläpitäjän tulee ilmoittaa
hautausmaan perustaminen ja lakkauttaminen
Maanmittauslaitokselle merkittäväksi xxx
lain mukaisesti kiinteistötietojärjestelmään.

5 luku

Hautaoikeus sekä hautausmaan hoitaminen
ja lakkauttaminen

Hautaoikeus

Oikeudesta evankelis-luterilaisen kirkon
seurakunnan tai seurakuntayhtymän ja orto-
doksisen kirkkokunnan seurakunnan osoit-
tamaan hautasijaan tai useamman hautasijan
käsittävään hautaan on voimassa, mitä kirk-
kolaissa ja ortodoksisesta kirkkokunnasta an-
netussa laissa säädetään ja niiden nojalla sää-
detään tai määrätään sekä hautausmaan yllä-
pitäjän ja hautaoikeuden haltijan kesken
sovitaan.

Oikeudesta hautasijaan tai hautaan valtion,
kunnan ja kuntayhtymän ylläpitämällä hauta-
usmaalla on voimassa, mitä hautausmaan yl-
läpitäjän päättämässä johtosäännössä määrä-
tään sekä hautausmaan ylläpitäjän ja hauta-
oikeuden haltijan kesken sovitaan.

Oikeus hautasijaan tai hautaan rekiste-
röidyn uskonnollisen yhdyskunnan taikka
muun rekisteröidyn yhteisön tai säätiön yllä-
pitämällä hautausmaalla perustuu sopimuk-
seen.

12 §

Hautarekisteri

Hautausmaasta on pidettävä rekisteriä, jos-
ta ilmenevät vainajan henkilötiedot, kuolin-
aika ja hautaamisajankohta sekä kunkin vai-
najan haudan sijainti.

Hautausmaa tai sen osa voi olla muistoleh-
tona, johon vainajan tuhka sijoitetaan sen si-
jaintia merkitsemättä. Vainajista, joiden tuh-
ka on sijoitettu muistolehtoon, on pidettävä

rekisteriä, josta tuhkan sijaintia lukuun otta-
matta ilmenevät l momentissa säädetyt tie-
dot.

13 §

Hautausmaan ja haudan hoito

Hautausmaan ylläpitäjän tulee hoitaa hau-
tausmaata sen arvoa vastaavalla ja vainajien
muistoa kunnioittavalla tavalla.

Yksittäisen haudan hoidosta on voimassa,
mitä 11 §:n mukaisesti säädetään ja määrä-
tään sekä hautausmaan ylläpitäjän ja hauta-
oikeuden haltijan kesken sovitaan.

14 §

Hautamuistomerkit

Hautaoikeuden haltija päättää haudalle si-
joitettavista hautakivistä ja muista muisto-
merkeistä. Muistomerkin tulee olla hautaus-
maan ylläpitäjän hyväksymä.

Haudalle sijoitettua muistomerkkiä ei saa
poistaa ilman hautausmaan ylläpitäjän suos-
tumusta.

Hautaoikeuden lakattua hautausmaan yllä-
pitäjän tulee tarjota hautaoikeuden haltijalle
mahdollisuus poistaa hautamuistomerkki.
Hautausmaan ylläpitäjä voi kuitenkin päät-
tää, että se pitää muistomerkistä huolta hau-
taoikeuden lakkaamisen jälkeen.

15 §

Hautausmaan lakkauttaminen

Hautausmaa voidaan lakkauttaa ja hauta-
usmaan alue voidaan ottaa muuhun käyttöön,
kun viimeisestä hautaamisesta on kulunut
vähintään 50 vuotta.

Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan
taikka muun rekisteröidyn yhteisön tai sääti-
ön ylläpitämä hautausmaa voidaan lakkauttaa
lääninhallituksen luvalla.

Erityisen painavasta syystä hautausmaa
voidaan lääninhallituksen luvalla lakkauttaa
ja hautausmaan alue ottaa muuhun käyttöön
l momentissa säädettyä aikaisemmin. Hau-
dattujen lähimmille omaisille ja hautaoikeu-
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den haltijalle on tällöin varattava tilaisuus
tulla kuulluksi.

6 luku

Yksityinen hauta

16 §

Yksityisen haudan perustaminen

Lääninhallitus voi erityisestä syystä hake-
muksesta myöntää luvan perustaa yksityinen
hauta nimetyn vainajan hautaamiseen. Yksi-
tyinen hauta tulee selvästi merkitä maastoon.

Yksityisen haudan maa-alue voidaan ottaa
muihin tarkoituksiin aikaisintaan 25 vuoden
kuluttua hautaamisesta.

Yksityisestä haudasta on muuten soveltu-
vin osin voimassa, mitä 2 §:ssä, 8 §:n 2 ja 3
momentissa, 10 ja 13 §:ssä sekä 15 §:n 2 ja 3
momentissa säädetään ja terveydensuojelu-
laissa tai sen nojalla asetuksella hautaamises-
ta säädetään. Edellä 10 §:ssä säädetyn ilmoi-
tuksen haudan merkitsemisestä kiinteistötie-
tojärjestelmään tekee lääninhallitus.

7 luku

Vainajan tuhkaaminen

17 §

Krematorion perustaminen

Krematorion voi perustaa valtio, kunta,
evankelis-luterilainen tai ortodoksinen seura-
kunta tai seurakuntayhtymä, rekisteröity us-
konnollinen yhdyskunta tai sen paikallisyh-
teisö taikka muu rekisteröity yhteisö tai sää-
tiö. Krematoriota ei saa ylläpitää taloudelli-
sen voiton tavoittelemiseksi.

Krematorion perustamisen edellyttämästä
ympäristöluvasta säädetään
ympäristönsuojelulaissa (86 /2000).

18

Tuhkan luovuttaminen haudattavaksi tai si-
joitettavaksi muualle

Krematorion ylläpitäjä saa luovuttaa tuh-

kan vain haudattavaksi tai sijoitettavaksi py-
syvästi muualle. Luovutuksensaajan on en-
nen tuhkan luovuttamista ilmoitettava kirjal-
lisesti krematorion ylläpitäjälle, minne tuhka
tullaan sijoittamaan.

Krematorion ylläpitäjä ei saa luovuttaa
tuhkaa, jos on perusteltu syy epäillä, että
tuhkaa tultaisiin käsittelemään tiiman lain
säännösten vastaisesti.

19 §

Tuhkan hautaaminen tai sijoittaminen muu-
alle

Tuhka on vuoden kuluessa tuhkaamisesta
haudattava tai sijoitettava pysyvästi muualle.
Jolleivät 2 §:n 3 momentissa tarkoitetut hen-
kilöt tämän jälkeen kehotuksesta huolimatta
huolehdi tuhkasta, sijoitetaan tuhka sille hau-
tausmaalle, johon vainajalla on oikeus tulla
haudatuksi.

Tuhka voidaan ilman alueen omistajan tai
haltijan lupaa sijoittaa alueelle, joka ei ole
erityisessä käytössä.

20 §

Tuhkauksen ja tuhkan sijoituksen kirjaami-
nen

Krematorion ylläpitäjän on pidettävä kirjaa
tuhkauksista sekä siitä, minne vainajan tuhka
on ilmoitettu lopullisesti sijoitettavaksi.

Kun krematorion ylläpitäjä lopettaa toimin-
tansa, tulee l momentissa tarkoitetut asiakir-
jat luovuttaa säilytettäväksi rnaakunta-ar-
kistoon.

8 luku

Erinäiset säännökset sekä voimaantulo- ja
siirtymäsäännökset

21 §

Valtion osallistuminen hautausmaiden yllä-
pidosta aiheutuviin kustannuksiin

Valtio osallistuu yleisten hautausmaiden
ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin siten
kuin siitä erikseen säädetään.
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Valtion talousarvioon otetaan vuosittain
määräraha, josta rekisteröidyille uskonnolli-
sille yhdyskunnille sekä muille rekisteröi-
dyille yhteisöille ja säätiöille voidaan myön-
tää valtionavustusta hautausmaiden ylläpi-
dosta aiheutuviin kustannuksiin

22 §

Haudatun ruumiin tai tuhkan siirto

Haudattu ruumis tai tuhka saadaan erityisen
painavista syistä lääninhallituksen luvalla
siirtää toiseen hautaan.

23 §

Katastrofeissa kuolleiden hautaaminen

Sodissa, luonnonkatastrofeissa, suuronnet-
tomuuksissa, epidemioissa tai muissa vastaa-
vissa olosuhteissa kuolleiden hautaamisessa
voidaan poiketa tämän lain säännöksistä, jos
olosuhteet sitä välttämättä edellyttävät.

24 §

Valvonta ja hallintopakko

Lääninhallitus valvoo tämän lain mukaisten
velvoitteiden täyttämistä. Lääninhallituksella
on, sen estämättä mitä salassapidosta erik-
seen säädetään, oikeus saada viranomaisilta,
hautausmaan ja krematorion ylläpitäjältä se-
kä yksityisen haudan haltijalta valvonnan
edellyttämät tiedot.

Jos hautausmaan tai krematorion ylläpitäjä
taikka yksityisen haudan haltija on tämän
lain mukaisia tehtäviä hoitaessaan jättänyt
noudattamatta laissa tai lain nojalla säädetyn
velvoitteen, voi lääninhallitus sakon tai teet-
tämisen uhalla määrätä mainittu taho noudat-

tamaan velvoitetta siten kuin uhkasakkolaissa
(l113/1990) säädetään.

25 §

Muutoksenhaku

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnan
tai seurakuntayhtymän päätökseen, joka kos-
kee hautasijan osoittamista tai hautaustoi-
messa perittäviä maksuja, haetaan muutosta
valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Päätökseen, jolla krematorion ylläpitäjä on
kieltäytynyt luovuttamasta tuhkaa, haetaan
muutosta siten kuin l momentissa säädetään.

26 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
200.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat
hakemukset käsitellään siten kuin tässä laissa
säädetään.

Tämän lain 5 §:ssä säädettyä velvoitetta
osoittaa hautasija tunnustuksettomalta hauta-
alueelta sovelletaan kahden vuoden kuluttua
lain voimaantulosta.

Tämän lain 6 §:ää hautaustoimessa perittä-
vistä maksuista sovelletaan maksuihin, jotka
erääntyvät maksettavaksi lain voimaantulon
jälkeen.

Tämän lain 9 §:ää hautausmaana käytettä-
vän kiinteistön hallintaoikeudesta sovelletaan
lain voimaantulon jälkeen perustettaviin hau-
tausmaihin.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.
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