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KUMMIN LISÄÄMISESTÄ PÄÄTÖKSEN TEKEMINEN JA SIITÄ TEHTÄVÄT
MERKINNÄT KIRKONKIRJOIHIN

Marraskuussa 2005 kirkolliskokous hyväksyi kirkkojärjestykseen tehdyt muutokset, jotka koskevat kummin lisäämistä. Muutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2006.
Tässä yleiskirjeessä annetaan tarkempia ohjeita kummin lisäämistä koskevan päätöksen tekemisestä ja merkintöjen tekemisestä kirkonkirjoihin.
Kummin lisäämistä koskeva kirkkojärjestyksen 2 luvun 17 §:n muutettu 2 momentti kuuluu seuraavasti: ”Lapselle voidaan erityisistä syistä kasteen jälkeen
lisätä enintään kaksi kummia. Päätöksen kummin lisäämisestä tekee lapsen huoltajien esityksestä lapsen seurakunnan kirkkoherra. Kummin lisääminen merkitään
kirkonkirjoihin siinä seurakunnassa, jossa lapsi on kastettu tai liitetty kirkon jäseneksi.”
Uuden säännöksen perusteella kummi voidaan lisätä alle 18-vuotiaalle lapselle.
Esityksen kummin lisäämisestä tekevät lapsen huoltajat. Kirkkoherranviraston
hoidon ohjeissa on mallilomake kummien lisäämistä varten, jolla huoltajat voivat
pyytää kummin lisäämistä. Huoltajat voivat esittää pyyntönsä myös vapaamuotoisesti kirjallisesti. Kummin lisäämisestä päättää lapsen seurakunnan kirkkoherra.
Kirkkoherran on kuultava 12 vuotta täyttänyttä lasta itseään ennen päätöksen tekoa. Jos 12 vuotta täyttänyt lapsi vastustaa kummin lisäämistä, ei edellytyksiä lisäämiselle ole olemassa.
Lisäksi kirkkoherran on syytä olla yhteydessä kummiksi kutsuttuun henkilöön.
Jos lapsi on kastettu jossakin muussa seurakunnassa tai otettu kirkon jäseneksi
ensimmäistä kertaa johonkin muuhun seurakuntaan, tulee tästä seurakunnasta
tarkistaa, ketkä ovat lapsen alkuperäiset kummit ja onko lapselle mahdollisesti jo
aikaisemmin lisätty kummi.
Jos kirkkoherra ei suostu kummin lisäämiseen, hänen tulee tehdä asiasta kirjallinen perusteltu päätös, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet. Kielteiseen päätökseen huoltajat voivat hakea oikaisua kirkkoneuvostolta (seurakuntayhtymässä
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seurakuntaneuvostolta). Kirkkoneuvoston/seurakuntaneuvoston päätöksestä on
mahdollista hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.
Kummin lisäämistä koskevasta päätöksestä muutoksenhakuoikeus on ainoastaan
lapsen huoltajilla. Sen sijaan kirkkolain 24 luvun 14 §:n nojalla esimerkiksi seurakunnan jäsenillä ei ole oikeutta pyytää oikaisua tai tehdä valitusta kummin lisäämistä koskevassa asiassa, koska päätös koskee toiseen henkilöön kohdistuvaa kristillistä kasvatusta.
Kummin lisäämistä koskevat asiakirjat ovat salassa pidettäviä, koska kyse on julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 32 kohdassa tarkoitettuja henkilön perhe-elämää ja
henkilökohtaisia oloja sisältävistä tiedoista.
Kummin lisäämistä koskevassa päätöksenteossa ei ole kyse sellaisesta kirkkoherralle kirkkoneuvostolta delegoidusta päätöksentekovallasta, jonka vuoksi kirkkoherran päätös tulisi saattaa kirkkoneuvostolle tiedoksi. Kummin lisäämisasia on
kirkkojärjestyksen säännöksellä nimenomaisesti määrätty kirkkoherralle kuuluvaksi tehtäväksi. Asia menee kirkkoneuvostoon ainoastaan siinä tapauksessa, että
kirkkoherra ei suostu kummin lisäämiseen ja huoltajat tekevät asiasta oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostoon.
Kummin lisäämistä koskeva päätös tulee perustua erityisiin syihin. Säännöksen
valmisteluasiakirjoissa tuodaan esimerkkeinä esiin seuraavat tilanteet: kummin
kuolema, kummin eroaminen kirkosta, adoptio, lapsi kastettu ulkomailla ja hänelle ei ole nimetty kummeja, lapsen ja kummin välinen yhteys on tosiasiallisesti katkennut. Edellä olevat esimerkkitapaukset eivät ole tyhjentävä luettelo mahdollisista erityisistä syistä, jolloin kummi voidaan lisätä. Kirkkoherran tulee arvioida erityisten syiden olemassaoloa huoltajien kirjallisesti ilmoittamien näkökohtien ja
huoltajien kanssa käymiensä keskustelujen pohjalta erikseen kussakin yksittäistapauksessa.
Kummin lisääminen merkitään kirkonkirjoihin siinä seurakunnassa, jossa lapsi on
kastettu tai, jos kaste on aikanaan toimitettu muussa uskonnollisessa yhdyskunnassa kuin luterilaisessa seurakunnassa, liitetty kirkon jäseneksi (jäljempänä kasteseurakunta).
Lapsen seurakunnan kirkkoherran lähettämä ilmoitus kummin lisäämisestä arkistoidaan kasteseurakunnassa alkuperäisen kasteilmoituksen yhteyteen. Kasteseurakuntaan lähetettävässä ilmoituksessa tulee olla tiedot päätöksen tehneestä kirkkoherrasta ja lisätyistä kummeista. Ilmoituksessa ei sen sijaan saa olla tietoja niistä
erityistä syistä, joiden perusteella kummi on päätetty lisätä. Jos lapsen tiedot ovat
jo aikaisemmin talletettuna kasteseurakunnan jäsentietojärjestelmään, lisättyjen
kummien tiedot ja lisäyspäivämäärä tallennetaan myös kasteseurakunnan jäsentietojärjestelmään alkuperäisten kummitietojen yhteyteen.
Kummin lisäämisestä tehdään myös merkintä lapsen kirjoissaoloseurakunnan
jäsentietojärjestelmään. Lapsen seurakunnan jäsentietojärjestelmään tallennetaan
kummitietoihin lisättyjen kummien tiedot ja lisäyspäivämäärä sekä alkuperäisten
kummien tiedot, jotka on saatu kasteseurakunnasta.
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Lisätylle kummille kummitodistuksen/-kirjan antaa lapsen seurakunnan kirkkoherra. Sen voi antaa lapsen seurakunnan muukin pappi, jos kyseinen pappi on
tosiasiallisesti hoitanut kummin lisäämisasiaa perheen kanssa.
Lisätietoja antavat tarvittaessa hallintopäällikkö Mikko Tähkänen, puh. (09)
1802 223, ja tietojärjestelmäpäällikkö Inkeri Kranttila, puh. (09) 1802 412.
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