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Lausunto tilastolain muutosehdotuksesta

Valtiovarainministeriön asettamalle tilastolain uudistamista valmistelevalle työryhmälle
Lausuntopyynnön mukaan työryhmä on ehdottamassa tilastolain (280/2004) 14 §:n 2 momentin muuttamista siten, että jatkossa Suomen evankelis-luterilainen kirkko olisi lain
nojalla tiedonantovelvollinen sekä hallussaan olevasta tietoaineistoista että taloudestaan,
hyödykkeistään, toimintansa sijainnista, henkilöstöstään ja muusta toiminnan edellyttämistä voimavaroista. Säännösmuutoksen perustelut ovat lausuntopyynnössä suppeat, eivätkä
ne anna riittävää kuvaa säännösehdotuksen tavoitteista ja vaikutuksista. Sinänsä tilastolain
1 §:n mukaan kyseisessä laissa säädetään valtion viranomaisten tilastojen laatimisessa sovellettavista menettelyistä.

Kirkon yhteinen, oma tilastotuotanto on alkanut 1950 –luvun puolivälissä seurakuntien
taloutta kuvaavien tilastojen julkaisemisella. Tällä hetkellä Kirkkohallitus kerää tilastoja
sekä seurakuntien toiminnasta että taloudesta. Seurakuntien toiminnasta kootaan tietoja
yleisestä seurakuntatyöstä, lapsi-, nuoriso- ja rippikoulutyöstä, diakoniatyöstä sekä lähetystyöstä. Taloustilastot antavat tietoa seurakuntien toiminnan lisäksi seurakuntien tuloksesta
ja taloudellisesta asemasta. Tilastotiedot julkaistaan vuosittain Kirkon tilastollisessa vuosikirjassa sekä kirkon internet sivuilla.
Vuonna 1993 tehdyn, Tilastokeskuksen ja Kirkkohallituksen välisen sopimuksen perusteella Kirkkohallitus on luovuttanut Tilastokeskukselle kokoamansa tiedot seurakuntien taloudesta. Lausuntopyynnön perusteluista ei käy ilmi, missä laajuudessa kirkon tietoaineistoa
on jatkossa tarpeen käyttää valtion viranomaisten tilastotuotannossa. Lausuntopyynnöstä ei
käy myöskään ilmi, miten tietojen keruu kirkolta tapahtuisi. Kirkkohallituksen mielestä ei
ole tarkoituksenmukaista kehittää päällekkäistä seurakuntiin kohdistuvaa tietojenkeruuta
taikka toisaalta päällekkäistä tilastotuotantoa. Kirkkohallitus on pitänyt sopimukseen perustuvaa tietojenluovutusta toimivana järjestelmänä.
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Suomen perustuslain 76 §:n mukaan kirkkolaissa säädetään kirkon järjestysmuodosta ja
hallinnosta. Lisäksi perutuslain 11 §:ssä säädetyn uskonnonvapauden on katsottu antavan
uskonnolliselle yhteisölle ja siten myös kirkolle tietynasteisen sisäisen autonomia. Lainsäädännöllisesti kirkkolain (1054/1993) 25 luvun 8 §:n mukaan kirkollishallinnossa sovelletaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999), jonka lain 20 §:ssä säädetään viranomaisten velvollisuudesta tuottaa ja jakaa tietoja. Kirkon yhteinen tilastotuotanto
nojaa osittain edellä mainittuihin säännöksiin. Lisäksi kirkolliskokous on toukokuussa
2010 hyväksynyt kirkkojärjestyksen (1055/1993) muutoksen, jolla säädöstasolla oikeutetaan Kirkkohallitus keräämään seurakunnilta ja seurakuntayhtymiltä tietoja niiden toiminnasta ja taloudesta. Siten kirkko on katsonut tilastotuotannon ja siihen liittyvän tietojenkeruun olevan osa sen omaan säädösvaltaan kuuluvaa kirkollishallintoa.
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