
VÄESTÖTIEDOSTA
JÄSENTIEDOKSI –

VALTION TIEDOISTA 
KIRKON TIEDOIKSI

T I E T O I S K U  K I R K O N  O M A N  J Ä S E N T I E T O K A N N A N  
M U O D O S T U M I S E S T A



• Kirkonkirjojenpito muodostui sekä valtion että kirkon tarpeista lähtevänä (verotus, asevelvollisuus, syntyneet, 
vihityt, kuolleet, sukulaisuussuhteet, jne.)

• Seurakunta järjestäytyneen yhteiskunnan perusyksikkönä

1500-l. ->
(1686)

• Lainsäädännön kehitys, jonka vuoksi yksilö piti pystyä identifioimaan erilaisten tapahtumien kautta

• Kansalaisten uskontopakko, ulkomaalaisten erivapaudet 1634, 1686, 1734, 1781

• Siirtyminen Ruotsin vallan alaisuudesta Venäjän vallan alaisuuteen

• Ruotsin lainsäädäntö jäi voimaan1809

• Kunnallishallinto ja seurakunnat erotetaan toisistaan (3-10v siirtymäaika)

• Väestökirjanpito jäi kirkolle1865

• ”Schaumanin kirkkolaki”

• ”8 §. Kukin evankelis-lutherilainen kristitty on sen seurakunnan jäsen, jossa hän on kirkonkirjoissa, ja osallisena sen 
etuihin ja velvollisuuksiin.”

1869

• Toisten protestanttisten uskontokuntien perustaminen mahdolliseksi

• Ev.lut. kirkosta eroajan (21v, 2kk harkinta-aika) kohdalle on kirkonkirjoihin merkittävä, mihin kirkkokuntaan hän on 
mennyt

1889

• Tietoisesti kirkon ulkopuolelle jättäytyvät (aatteelliset näkemykset), papiston harjoittama toimintatapojen 
moninaisuus (tietosisällön yhteneväisyyden vaatimus) sekä valtion ja kirkon eri rekisterit (väestöluvut eivät 
täsmänneet) loivat tilanteen, jossa väestökirjanpitoa piti siirtää kirkolta valtiolle

1800-luvun lopulla

Kansalaisen lähtökohtaisesti kuuluttava 
evankelis-luterilaiseen kirkkoon, 
poikkeuksena ortodoksit Itä-Suomessa



1900-luvun 
alku

• Siviilirekisterin perustaminen (Suomen Senaatti 115/22.12.1917) 1.1.1918 alkaen

• Hyväksyttynä aloitteena jo vuosisadan alusta alkaen ja Senaatin käsittelyssä vuodesta 1911

• henkilöt, jotka eivät kuulu mihinkään laillistettuun uskontokuntaan

• syntymäluettelo, avioluettelo, kuolinluettelo, muuttotieto, henkilöluettelo

• vuonna 1920 vain noin 820 henkilöä siviilirekisterissä

1919

• Uskontoneutraali Hallitusmuoto 94/17.7.1919

• 8 §

• Suomen kansalaisella on oikeus julkisesti ja yksityisesti harjoittaa uskontoa, mikäli lakia tahi hyviä tapoja ei loukata, niin myös, sen mukaan kuin siitä on 
erikseen säädetty, vapaus luopua siitä uskonnollisesta yhdyskunnasta, johon hän kuuluu, sekä vapaus liittyä toiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan.

• 9 §

• Suomen kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet ovat riippumattomat siitä, mihin uskonnolliseen yhdyskuntaan hän kuuluu tai kuuluuko hän mihinkään 
sellaiseen yhdyskuntaan. Julkisiin virkoihin nähden ovat kuitenkin voimassa niistä säädetyt rajoitukset, kunnes lailla toisin säädetään

1923

• Uskonnonvapauslaki 267/10.11.1922

• mahdollisti kirkosta eroamisen ja jäämisen uskontokuntien ulkopuolelle 1.1.1923 alkaen (vuonna 1923 kirkosta eronneita 22 260)

• loi todellisen tarpeen uskontokuntien ulkopuolella olevien väestökirjanpidolle 



Muiden 
laillistettujen 

uskontokuntien 
rekisterit 

Ortodoksisen 
kirkkokunnan 

rekisteri
Siviilirekisteri

Evankelis-
luterilaisen 

kirkon rekisteri

* Seurakunnat tai 
keskusrekisteri

Suomen tasavallan 
väestötietojen 
rekisterit 1919-
1970

Väestötiedon tietosisällön omistajuus valtiolla, 
vaikka vastuu rekisterinpitäjillä. Tietosisällön 
tallennusmuotojen omistajuus rekisterinpitäjillä.



Väestörekisteri 
1.1.1971 –
30.9.1999

Muut kuin 
kansankirkkojen 

jäsenet ja 
uskontokuntiin 
kuulumattomat

Ortodoksisen 
kirkkokunnan 

rekisteri

Evankelis-
luterilaisen 

kirkon rekisteri

* Seurakunnat tai 
keskusrekisterit

Suomen tasavallan väestötietojen 
rekisterit 1971-1999

Kansankirkot – ev.lut. ja ort.

Kansankirkkojen 
jäsenet (myös 

PV-väestö)

Vuosien 1970-72 
aktiivinen 

tietosisältö sekä 
sen jälkeen 

muodostettu 
uusi 

väestötietosisältö

Aiemmat muut 
väestökirjanpitäjät

Muut 
uskontokunnat

Kaikki aiemmat 
perustiedot ja 

uusi tietosisältö

Siviilirekisteri

Kirkkoihin kuulumattomat
Kaikki aiemmat perustiedot ja 

uusi tietosisältö

Väestötietojärjestelmä VTJ

Väestötiedon tietosisällön omistajuus valtiolla, 
vaikka vastuu rekisterinpitäjillä. Tietosisällön 
tallennusmuotojen omistajuus 
rekisterinpitäjillä.



Väestötietojärjestelmä 
VTJ

Evankelis-
luterilaisen 

kirkon 
jäsentieto-
järjestelmä 
KIRJURI

* seurakunnat/alue-
keskusrekisterit

Ortodoksisen 
kirkkokunnan 

jäsentieto-
järjestelmä

* Kirkollishallituksen 
alainen 

keskusrekisteri

Suomen 
tasavallan 
väestötieto
-järjestelmä 
1.10.1999 
alkaen
Väestötiedon tietosisällön 
omistajuus valtiolla. Jäsentietojen 
tietosisällön omistajuus kirkoilla. 
Historiatietojen osalta tietosisällön 
omistajuus valtiolla ja 
tallennusmuotojen osalta kirkoilla.

Kirkot maksavat valtiolle VTJ:n käytöstä, mutta 
viranomaistehtävien hoitamisen vuoksi 
markkinahintaa huomattavasti alhaisemman 
korvauksen ja saavat muita toimijoita 
laajemman tietosisällön käyttöönsä



KIRKON VIRANOMAISASEMA 
VÄESTÖKIRJANPITÄJÄNÄ

EDELLYTTÄÄ /  VAATII
• Yhteistoiminnan DVV:n kanssa

– päätösten ja säännösten toteuttamista

– rajapintojen käyttöä

– kirkon jäsenten tietojen syöttämisen VTJ:hin ja jäsenten 
tietojen tarkastamisen (muutostietoliikenne)

– historiallisen väestötiedon luovutuksen

– korvauksen maksamisen DVV:lle

• Kv-yhteistyöhön osallistumisen

– Esim. IMI-järjestelmä

ANTAA /  MAHDOLLISTAA
• Yhteistyön DVV:n kanssa

– toiveiden esittäminen DVV:n päätöksiin

– automaattisen tietojen siirron

– jäsenten ajantasaisten tietojen ja historiatietojen luovutuksen 
Kirjurista

– entisten jäsenten historiatietojen luovutuksen

– laajan tietosisällön saamisen alennettuun hintaan

• Osittaisen viranomaisstatuksen myös kv-asioissa

– kaikki EU-maat eivät hyväksy kirkon todistuksia

[Koska meillä on tietty historiallinen kehityskaari, tulee tiettyjä kirkon jäsenyyteen liittyviä teemoja tarkastella myös 
jäsentiedon näkökulmasta, koska niillä voi olla yllättäviäkin kirkkopoliittisia tai yhteiskunnallisia seuraamuksia.] 
Esimerkki keskinäisestä järjestelmäriippuvuudesta (jossa pieni yksittäinen asia saattaa vaikuttaa laajalti): 
DVV:n ylläpitämä rakennustietokannan seurakuntatieto mahdollistaa seurakuntajaon samassa kunnassa. Tähän 
pohjautuu yhtymissä jäsenten seurakuntatieto. Koska DVV:llä ei ole itsellään käyttöä kyseiselle tiedolle, on se 
pyrkinyt siirtämään ko. velvoitetta kirkolle. Toiminnon toteuttaminen vaatisi kirkolta merkittäviä investointeja ja 
resursseja. Tästä syystä esim. valinnanvapauden tuominen kirkon jäsenten seurakuntasidonnaisuuksiin olisi merkittävän 
kustannusvaikutuksen sisältävä ratkaisu kirkolle, ja on oletettavaa, että DVV luopuisi viimeistään silloin srk-tiedosta 
rakennustietokannassaan. 



Väestötietojärjestelmä VTJ

Väestökirjanpidon 

tulevaisuus?

Kaupallinen 

toimija X

Yksityinen 

toimija Y

Suomen 

ev.lut. kirkko

Suomen 

ort. kirkko

Valtiollisen toimijan (DVV) yksinään 

operoima järjestelmä, joka kattaa ihmisen 

elämänkaaren tiedot sekä aiemmat 

sukulaisuussuhteet (muodostettu kirkoilta 

siirretyn historia-aineiston pohjalta).

Valtiollinen toimija voi myydä 

omistamaansa tietoa haluamallaan tavalla.

Kontakti- ja statustietojen myyminen ostajille

V
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”Uskontoneutraali” ratkaisu, jossa 

kansankirkoilla ei enää mitään roolia 

väestökirjanpidon saralla

* Jäsentietokantoja ei 

automaattisesti päivitetä, vaan 

kysymys on aina tietojen 

ostotapahtumasta

[esim. lapsen syntymästä tai henkilön 

muutosta tai siviilisäädyn 

vaihdoksesta ei tietoa kirkolle]

* Jäsentietokannat eivät ole enää 

väestötietokantoja, joten niitä 

koskee ”oikeus tulla unohdetuksi”

[vain ajantasaiset jäsentiedot, 

siirtymävaiheen tiedot neuvoteltava]

* Edellyttää jäsentietokantojen 

systemaattista aktiivista ylläpitoa

[tietojen syöttäminen ja 

poistaminen]

Kirjuri Jäsentieto-

järjestelmä
Asiakas-

tietokanta

Henkilö-

rekisteri

--> Hyvin 
todennäköinen
vaikutus myös 
kirkkojen 
julkis-
oikeudelliseen 
asemaan
[politiikka & 
kirkkopolitiikka]



Väestö-
tieto-

järjestelmä 
VTJ

Evankelis-luterilaisen 
kirkon jäsentieto-

järjestelmä KIRJURI

”uusi” KIRJURI -
väestötiedosta 
erillinen 
jäsentieto?

Informaation 
osto

Jäsentieto pohjautuu jäsenen vapaaehtoisesti luovuttamaan tai muusta lähteestä jäsenyyden perusteella saatuun  
jäsensuhdetta koskevaan tietosisältöön – merkitsee asenteellista muutosta aiempaan väestötiedon tietosisältöön:
* Jäsenen kannalta: annan tietoisesti vain ne tiedot, joita todella välttämättä tarvitaan ja vain siihen 
käyttötarkoitukseen, johon niitä tarvitaan [minulla on oikeus rajata omien tietojeni käyttöä ja valvon sitä]
* Kirkon kannalta: verrattuna väestötietoon jäsentieto tulee olemaan fragmentaarisempaa ja käyttötarkoitus-
sidonnaista [yksityiskohtainen tietojen käsittelyn peruste pitää olla määriteltävissä] sekä aktiivisesti kerättyä

Modifioituna KIRJURI-jäsentietojärjestelmä soveltuu myös mahdolliseen ”uuteen todellisuuteen”, mutta muutos-
työhön tarvitaan näkemys siitä, minkälaista jäsentietoa kirkko tarvitsee toiminnoissaan ja viestinnässään
* Mitä tietoa tallennetaan, miten se kerätään ja ylläpidetään sekä kuka tietoa käsittelee missäkin vaiheessa?
* Vuorovaikutuksellisuuden lisääminen edellyttää investointeja & resursseja kehittämistyöhön vuosia aiemmin
* Käyttäjäkokemus nykyisen järjestelmän mahdollistamasta jäsentiedon käsittelystä ohjaa kehitystyötä
* Paikallistasolla pitäisi päästä irti väestötietojen käsittelyn kaipauksesta ja hyödyntää jäsentietoa



KIRKON JÄSENTIETOJÄRJESTELMÄ 
KIRJURIN TIETOKANTAFILOSOFIA

KIRJURI-DIGI manuaalisen 
kirkonkirja- ja perhelehtiaineiston 

digikuvaaminen 2006->

KIRJURI-DATA 2012

VTJ-aineisto

Ensimmäiset sähköiset tietokannat

• Aiempien lokaalisten tietokantojen yhdistäminen

• Konversiovirheiden korjaaminen

• Aktiivisen tietokannan päivitykset

• Tietokannan korjaukset

• Muodostamisen hetken mukainen aktiivinen 
tietokanta

• Muodostamisen hetken kannalta merkitykselliset 
historiatiedot

KIRDI
Kuvilla olevan aineiston 
syöttäminen tietokantaan

Manuaalinen aineisto: perhelehdet, kirkonkirjat, toimituslomakkeet



KIRKON YHTEINEN 
JÄSENTIETOJÄRJESTELMÄ KIRJURI

Väestötietojärjestelmä 
(DVV:n ylläpitämä)



SEURAKUNTA SAA EDELLEENKIN 
TARVITSEMANSA INFORMAATION
• Jäsentietojärjestelmän tieto haetaan käyttötarkoitussidonnaisesti

– Esim. henkilön osoitetieto haetaan Raporttipalvelusta, josta saadaan näkyville kyseisen toiminnon kannalta 
oleelliset tiedot, eikä osoitetietoa haeta KIRJURIn ”kovalta puolelta”, jolloin kaikki henkilön tiedot ovat 
näkyvillä (vaikka niitä ei hyödynnettäisikään)

• Mahdollisimman moni työntekijä käyttää KIRJURIn jäsentietoa ja hakee itse sieltä tarvitsemansa 
tietosisällön

– Esim. jos papin on mahdollista itse tarkistaa hänen vastuulleen kuuluva kummiehdokkaan kummikelpoisuus, 
niin hän tekee sen itse, eikä siihen prosessiin osallisteta ketään muuta seurakunnan työntekijää (vaikka sen 
tiedon tarkistaminen onnistuisi käyttöoikeuksien puolesta esimerkiksi hautaustoimesta vastaavan viranhaltijan 
toimesta). 

• Tietosisältö, jota voidaan hyödyntää, täyttää annetut vaatimukset tietosuojasta

– Esim. materiaaliin, johon on aiemmin laajojen käyttöoikeuksien myötä päästy ja hyödynnetty, mutta jota ei olisi 
tietosuojan näkökulmasta saatu käsitellä, jää käyttöoikeusrajausten vuoksi saavuttamattomaksi

• Käyttöoikeusremontin toteuttaminen edellyttää sitä, että jokaisessa seurakunnassa tehdään 
määrittelytyö siitä, mitä jäsentietojärjestelmän tietoja tarvitaan seurakunnan toiminnassa ja kuka 
henkilö käyttää mitäkin oikeuksia, todennäköisesti käyttäjien lukumäärä kasvaa

– Tämä tarjoaa myös mahdollisuuden pohtia vakiintuneiden käytänteiden muuttamista sellaisiksi, että ne 
vastaavat paremmin muuttuneita olosuhteita



Kirkon jäsentieto-
järjestelmä KIRJURI

Data + Raportti
Digi [+ Kirdi]

Käsittelijät

Toimin-
nallinen 

järjestelmä 
A

Väestötieto-
järjestelmä 

VTJ

Toimin-
nallinen 
järjes-

telmä B

Toimin-
nallinen 

järjestelmä 
C

Manuaali-
nen

tietojen 
syöttö

Jäsenistö

Asiakaskunta

Seurakunnallinen toiminta

Tietojenkäsittely oikeutetun edun ja suostumuksen perusteella



KIRJURI-DATAN NS. KOVA PUOLI 
ON PÄÄOSIN VÄESTÖKIRJANPITOA
(EDELLYTTÄÄ VARMENNETTA)

• Lähtökohtaisesti AKR operoi tätä puolta

• Seurakuntiin jäävät tehtävät, joissa Kirjuri-Dataa
käytetään

– Rippikoulujen perustamiset (mikäli ei rajapintaa
käytössä)

– Hautatietojen kirjaaminen (mikäli ei rajapintaa
käytössä)

– Toimintaryhmien perustaminen (toimintoa ei
yleisesti käytetä)

• Toiminnan varmistamiseksi seurakuntiin jätetään
ns. kovia oikeuksia periaatteella 1+1 
(vastuuhenkilö ja hänen varahenkilönsä)

– Järjestely takaa tiettyjen toimintojen suorittamisen
häiriötilanteissa AKR:n luvalla, vaikka henkilöt
eivät normaalioloissa hyödynnäkään oikeuksiensa
mahdollistamia toimintoja

– Henkilöt tulee nimetä ja ilmoittaa AKR-johtajalle



TOIMINNALLISEN TYÖNTEKIJÄN 
PERUSTYÖKALU – JÄSENTIEDON 
RAPORTTIPALVELU

• Edellyttää KIRJURI-oikeudet (esim. 
ikäryhmäpoiminta R-SL-IRYP)

• Ei tarvitse varmennetta, toimii 
KIRKKO-verkossa (myös 
etäyhteytenä)

• Tarjoaa informaatiota seurakunnan 
toiminnallisiin tarpeisiin; tietoja 
voidaan tulostaa listoina, 
osoitetarroina, jne

• Kummikelpoisuuden tarkistus (R-
SL-KUTA) on erillinen 
rinnakkaistoiminto 
raporttipalvelussa



TOIMINNALLISET 
RAPORTIT

• Tuottavat kirjalliseen

jäsenkontaktointiin tarvittavat 

yhteystiedot 

[sähköpostiosoitteita ei ole 

kovin laajalti tallennettu 

KIRJURIin]

• Tuottavat toiminnan 

suunnitteluun tarvittavan 

informaation jäsenkunnasta



IKÄRYHMÄPOIMINTA 
KONTAKTOINTIIN TAI 
SUUNNITTELUUN
• Tuottaa henkilöstä toiminnan

tarvitsemat perustiedot

• Mahdollistaa automatisoidun lajittelun

eri valintojen perusteella

• Voidaan tulostaa listoina tai tarroina

• Raportin voi ottaa myös

yhteenvetotietoina, jolloin se tuottaa

lukumäärät



LUKUMÄÄRÄ
-RAPORTIT
• Tuottaa tilastointiin ja 

suunnitteluun tarvittavat

tiedot hallinnon ja talouden

käyttöön

• Ei tuota henkilö- tai 

osoitetietoja



KEHITETTÄVÄ ”PAPIN PORTAALI” 
TUO 
PAPIN/SEURAKUNTASIHTEERIN 
SAATAVILLE KESKEISET TIEDOT

• Raporttipalvelun rinnakkaistoiminta 

”kummikelpoisuudentarkastus” muutetaan portaaliksi, 

josta voidaan nähdä rippikoulu-, kirkon jäsenyys-, ja 

isyyden vahvistamistiedot

• Kehitystyö on kesken, mutta testiversiossa on edetty 

toiseen välilehteen



KIRKON JÄSENTIETOON LIITTYVÄT 3 KYSYMYSTÄ
1. Haluammeko edelleen olla nykyisenlainen väestötiedon toimija?

Tiedostammeko valitun visiomme kirkolliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset riittävän pitkällä tarkasteluvälillä?

Pitäydymmekö valitsemaamme linjaan loppuun asti ja osoitammeko sen toteuttamiseen tarpeelliset resurssit?

Palveleeko valittu linja missiotamme ja jäsenistöämme?

2. Haluammeko, että meillä on käytössä laadukas jäsentietojärjestelmä?
Miellämmekö itsemme viranomaisena vai jäsenten muodostamana yhteisönä ja mihin käytämme tietoa?

Millainen tietosisältö vastaa tarpeitamme ja miten organisoimme sen keräämisen?

Olemmeko valmiit sen kehittämisen ja ylläpidon kustannuksiin yhteisvastuullisesti?

3. Hyödynnämmekö nyt käytettävissä olevia mahdollisuuksiamme täysimääräisesti?
Onko jäsenviestintämme aktiivista ja kohdennettua?

Johdammeko toimintaamme tiedolla vai näin-on-aina-ollut & musta-tuntuu -perusteella?

Ovatko henkilöstömme valmiudet jäsentiedon käyttöön kunnossa?



K I I T O K S E T
M I E L E N K I I N N O S T A N N E !

Y H T E Y D E N O T O T S A M O I N K U I N P A L A U T T E E T :
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