
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
1998 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 1998 N:o 658—661

S I S Ä L L Y S
N:o Sivu
658 Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1811
659 Opetusministeriön päätös Islamilainen Dawa -yhteisö -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan

merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1816
660 Opetusministeriön päätös Keski-Suomen Islamilainen Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen

yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1819
661 Opetusministeriön päätös Suomen vapaa evankelisluterilainen seurakuntaliitto -nimisen uskon-

nollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muutoksen merkitsemisestä uskonnollisten yhdys-
kuntien rekisteriin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1822

L a k i

N:o 658

poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1998

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan poliisin henkilörekistereistä 7 päivänä huhtikuuta 1995 annetun lain (509/1995)

1 §:n otsikko ja 2 momentti, 4 §:n 1 momentti, 10 §, 15 §:n 1 momentti, 19 §:n 1 momentti
ja 23 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentti, 4 §:n 1 momentti, 15 §:n 1 momentti, 19 §:n
1 momentti ja 23 §:n 2 momentti laissa 4/1998, sekä

lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 4/1998, uusi 3 momentti,
lakiin uusi 3 a ja 3 b §, 11 §:ään uusi 3 momentti, lakiin uusi 13 b §, 14 §:ään, sellaisena
kuin se on osaksi mainitussa laissa 4/1998, uusi 3 momentti, lakiin uusi 16 b §, 19 §:ään,
sellaisena kuin se on mainitussa laissa 4/1998, uusi 3 momentti, 20 §:ään, sellaisena kuin se
on osaksi laissa 3/1998 ja mainitussa laissa 4/1998, uusi 7 momentti, jolloin nykyinen 7 mo-
mentti siirtyy 8 momentiksi, 22 §:ään uusi 2 momentti, 24 §:ään, siitä mainitulla lailla
4/1998 kumotun 2 momentin tilalle uusi 2 momentti, lakiin uusi 24 e §, jolloin nykyinen 24
e § siirtyy 24 f §:ksi, seuraavasti:

1 §

Lain soveltamisala ja määritelmiä

— — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja poliisin

henkilörekistereitä ovat poliisiasiain tietojär-
jestelmä, hallintoasiain tietojärjestelmä,
epäiltyjen tietojärjestelmä, suojelupoliisin
toiminnallinen tietojärjestelmä, Schengenin
tietojärjestelmän keskustietokanta ja kansal-

linen Schengen-tietojärjestelmä sekä 2 luvun
mukaisesti perustetut rekisterit.

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) Schengenin yleissopimuksella tarkastus-

ten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä
rajoilla tehdyn Schengenin sopimuksen so-
veltamisesta tehtyä yleissopimusta;

2) Schengen-valtiolla Schengenin yleisso-
pimuksen sopimuspuolta sekä Islantia ja
Norjaa;

3) toimivaltaisilla Schengen-viranomaisilla
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poliisia, rajavartiolaitosta, tullilaitosta, ulko-
maalaisvirastoa, ulkoasiainministeriötä, Suo-
men diplomaattista edustustoa, lähetetyn kon-
sulin virastoa ja muuta Suomen edustus-
toa, jos ulkoasiainministeriö on antanut tar-
vittavan valtuuden viisumin ja oleskeluluvan
myöntämiseen siinä palvelevalle nimetylle
Suomen kansalaiselle;

4) Schengenin tietojärjestelmällä Schenge-
nin sopimusvaltioiden yhteisesti perustamaa
ja ylläpitämää tietojärjestelmää, joka koostuu
kansallisesta osasta kunkin sopimuspuolen
alueella ja teknisen tuen yksiköstä;

5) Schengenin tietojärjestelmän keskustie-
tokannalla teknisen tuen yksiköön sijoitettua
tietokantaa, joka sisältää Schengenin sopi-
musvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten
toimittamat tiedot henkilöistä ja esineistä.

3 a §

Schengenin tietojärjestelmän
keskustietokanta

Schengenin tietojärjestelmän keskustieto-
kanta on Schengenin sopimusvaltioiden toi-
mivaltaisten viranomaisten käyttöön tarkoi-
tettu pysyvä automaattisen tietojenkäsittelyn
avulla ylläpidettävä henkilörekisteri.

Schengenin tietojärjestelmän keskustieto-
kantaan saavat Schengenin sopimusvaltioi-
den toimivaltaiset viranomaiset kerätä ja luo-
vuttaa talletettavaksi ja edelleen Schengenin
sopimusvaltioiden kansallisiin osiin toimitet-
tavaksi yleisen järjestyksen ja turvallisuuden
sekä valtion turvallisuuden ylläpitämiseksi ja
henkilöiden liikkumista koskevien Schenge-
nin yleissopimuksen määräysten soveltami-
seksi Schengenin yleissopimuksen 94—100
artiklassa määrättyjä tietoja.

Schengenin tietojärjestelmän keskustieto-
kantaa pitää Suomen osalta poliisin ylijohto
toimittamiensa tietojen osalta.

3 b §

Kansallinen Schengen-tietojärjestelmä

Kansallinen Schengen-tietojärjestelmä on
poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoitet-
tu pysyvä automaattisen tietojenkäsittelyn
avulla ylläpidettävä henkilörekisteri.

Kansallisen Schengen-tietojärjestelmän
osarekistereitä ovat:

1) Schengen-kyselyrekisteri; ja
2) Schengen-talletusrekisteri.

Schengen-kyselyrekisteriin talletetaan ylei-
sen järjestyksen ja turvallisuuden sekä valti-
on turvallisuuden ylläpitämiseksi ja henkilöi-
den liikkumista koskevien Schengenin yleis-
sopimuksen määräysten soveltamiseksi edel-
lä 3 a §:n 2 momentissa tarkoitetusta kes-
kustietokannasta siihen talletetut tiedot.

Schengen-talletusrekisteriin saavat toimi-
valtaiset Schengen-viranomaiset kerätä ja
tallettaa yleisen järjestyksen ja turvallisuu-
den sekä valtion turvallisuuden ylläpitämi-
seksi ja henkilöiden liikkumista koskevien
Schengenin yleissopimuksen määräysten so-
veltamiseksi tietoja, jotka ovat tarpeen
Schengenin yleissopimuksen 95—100 artik-
lassa määrättyihin tarkoituksiin.

4 §

Henkilörekisterin perustaminen

Muu kuin 1 a, 1 b, 2, 3, 3 a ja 3 b §:ssä
tarkoitettu poliisin henkilörekisteri voidaan
käyttötarkoituksesta riippuen perustaa:

1) poliisin valtakunnalliseen käyttöön;
2) useamman kuin yhden poliisiyksikön

käyttöön;
3) poliisiyksikön käyttöön; tai
4) poliisin henkilöstöön kuuluvan tai polii-

sin henkilöstöön kuuluvien muodostaman
työryhmän käyttöön.
— — — — — — — — — — — — —

10 §

Yksittäiseen tehtävään liittymättömät tiedot

Poliisin yksittäisen tehtävän suorittamisen
yhteydessä saatuja poliisilain 1 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettujen tehtävien suorittami-
seksi tarpeellisia tietoja, jotka eivät liity ky-
seiseen yksittäiseen tehtävään, saa kerätä ja
tallettaa vain 2, 3, 3 a ja 3 b §:ssä tarkoitet-
tuihin rekistereihin sekä tilapäisiin 8 §:ssä
tarkoitettuihin rekistereihin.

11 §

Arkaluonteiset tiedot

— — — — — — — — — — — — —
Henkilörekisterilain 6 §:n 2 momentin 1, 2

ja 4—6 kohdassa tarkoitettuja tietoja ei kui-
tenkaan saa kerätä ja tallettaa 3 a ja
3 b §:ssä tarkoitettuun henkilörekisteriin.
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13 b §

Poliisin oikeus saada tietoja Schengenin
tietojärjestelmän keskustietokannasta

Poliisilla on oikeus saada yleisen järjestyk-
sen ja turvallisuuden sekä valtion turvalli-
suuden ylläpitämiseksi ja henkilöiden liikku-
mista koskevien Schengenin yleissopimuk-
sen määräysten soveltamiseksi sekä 3 b §:n
2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun Schen-
gen-kyselyrekisterin ylläpitämistä varten
Schengenin tietojärjestelmän keskustietokan-
nan tiedot. Teknisen tuen yksikkö voi toi-
mittaa Schengenin tietojärjestelmän keskus-
tietokannan tiedot Schengen-kyselyrekisteriin
teknisen käyttöyhteyden avulla tai konekieli-
sessä muodossa.

14 §

Tietojen suorakäyttöinen tallettaminen

— — — — — — — — — — — — —
Toimivaltaiset Schengen-viranomaiset voi-

vat yleisen järjestyksen ja turvallisuuden
sekä valtion turvallisuuden ylläpitämiseksi ja
henkilöiden liikkumista koskevien Schenge-
nin yleissopimuksen määräysten soveltami-
seksi tallettaa 3 b §:n 2 momentin 2 kohdas-
sa tarkoitettuun Schengen-talletusrekisteriin
tietoja, jotka ovat tarpeen Schengenin yleis-
sopimuksen 95—100 artiklassa määrättyjä
tarkoituksia varten.

15 §

Tarkastusoikeuden rajoitukset

Sen lisäksi, mitä henkilörekisterilain
12 §:ssä säädetään, lain 11 §:ssä tarkoitettua
tarkastusoikeutta ei ole myöskään:

1) epäiltyjen tietojärjestelmään;
2) suojelupoliisin toiminnalliseen tietojär-

jestelmään;
3) kansalliseen Schengen-tietojärjestelmään

Schengenin yleissopimuksen 109 artiklan 2
kappaleessa tarkoitetuissa tapauksissa; eikä

4) muihin poliisin henkilörekistereihin si-
sältyviin henkilöä tai tekoa koskeviin luoki-
tus-, tarkkailu- tai tekotapatietoihin.
— — — — — — — — — — — — —

16 b §

Tarkastusoikeuden toteuttaminen
Schengenin tietojärjestelmän

keskustietokannan osalta

Jokaisella on oikeus pyytää teknisen tuen
yksikön valvontaa varten perustettua yhteistä
valvontaviranomaista varmistamaan, että
häntä koskevien henkilötietojen kerääminen,
tallentaminen, käsittely ja käyttö Schengenin
tietojärjestelmän keskustietokannassa tapah-
tuu lainmukaisesti ja oikein. Tätä tarkoittava
pyyntö on esitettävä tietosuojavaltuutetulle
tai poliisille. Poliisille esitetty varmistus-
pyyntö on poliisin viipymättä toimitettava
tietosuojavaltuutetulle.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu poliisille
esitettävä varmistuspyyntö on esitettävä hen-
kilökohtaisesti poliisin luona, ja pyynnön
esittäjän on samalla todistettava henkilölli-
syytensä.

19 §

Tietojen luovuttaminen muille kuin poliisille

Poliisi saa luovuttaa poliisin henkilörekis-
tereistä, lukuun ottamatta 3 b §:ssä tarkoitet-
tua kansallista Schengen-tietojärjestelmää,
teknisen käyttöyhteyden avulla tietoja, jotka
ovat tarpeen:

1) ulkoasiainministeriölle ja Suomen edus-
tustoille passin, viisumin taikka oleskelu- tai
työluvan myöntämistä varten;

2) rajavartio- ja tulliviranomaiselle rajojen
ja raja-alueen valvontaa, ulkomaanliikenteen
valvontaa, tullirikosten ennalta estämistä ja
selvittämistä tai henkilöiden maahantulon ja
maastalähdön valvontaa varten;

3) tuomioistuimille ja syyttäjäviranomaisil-
le etsintäkuulutusten seuraamista varten,
vankeinhoitoviranomaisille vankeja koskevi-
en etsintäkuulutusten seuraamista varten se-
kä oikeusministeriölle ja sotilasviranomaisil-
le näiden omien etsintäkuulutusten seuraa-
mista varten;

4) tuomioistuimille ja syyttäjäviranomaisil-
le ampuma-aseisiin, aseen osiin, patruunoi-
hin tai erityisen vaarallisiin ammuksiin liit-
tyvien asioiden käsittelyä varten;

5) ulkomaalaisvirastolle Suomen kansalai-
suutta, ulkomaalaisten maahantuloa, maassa
oleskelua ja työntekoa sekä pakolaisia ja
turvapaikkaa koskevien asioiden käsittelyä
varten;
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6) Ajoneuvohallintokeskukselle tieliiken-
teen tietojärjestelmän ajoneuvorekisterin yl-
läpitoa varten;

7) poliisilain 8 §:ssä säädetyt erityiset po-
liisivaltuudet omaavalle virkamiehelle polii-
silain 1 §:ssä säädettyjen tehtävien suoritta-
miseksi siten kuin tämän lain 17 ja 18 §:ssä
säädetään; sekä

8) rajavartio- ja tulliviranomaiselle sekä
puolustusvoimien pääesikunnan tutkintaosas-
tolle Euroopan poliisiviraston toimivaltaan
kuuluvan rikollisuuden ja muiden vakavien
rikollisuuden muotojen estämiseksi ja selvit-
tämiseksi.
— — — — — — — — — — — — —

Poliisi saa luovuttaa teknisen käyttöyhtey-
den avulla toimivaltaisille Schengen-viran-
omaisille 3 b §:ssä tarkoitetun kansallisen
Schengen-tietojärjestelmän tietoja Schenge-
nin yleissopimuksen 95—100 artiklassa
määrättyihin tarkoituksiin. Rekisteriin talle-
tettuja tietoja poliisi saa myös luovuttaa toi-
mivaltaisille Schengen-viranomaisille muu-
hun kuin tietojen keräämis- ja tallettamistar-
koitusta vastaavaan tarkoitukseen, jos se on
välttämätöntä yleistä järjestystä ja turvalli-
suutta uhkaavan vakavan vaaran torjumisek-
si, valtion turvallisuuteen liittyvien vakavien
syiden vuoksi tai vakavan rikoksen estämi-
seksi, edellyttäen että tiedot Schengenin tie-
tojärjestelmän keskustietokantaan toimittanut
Schengenin sopimusvaltion toimivaltainen
viranomainen on ennalta antanut tähän suos-
tumuksensa. Rekisteriin talletettuja maahan-
tulokieltoon määrättyjä ulkomaalaisia koske-
via tietoja poliisi saa luovuttaa toimivaltaisil-
le Schengen-viranomaisille ulkomaalaislaissa
säädettyjen tehtävien suorittamista varten.

20 §

Tietojen luovuttaminen ulkomaille

— — — — — — — — — — — — —
Poliisilla on oikeus luovuttaa Schengenin

sopimusvaltioiden toimivaltaisille viranomai-
sille ja Schengenin tietojärjestelmän keskus-
tietokantaan talletettavaksi Schengenin yleis-
sopimuksen 94 artiklassa tarkoitettuja tietoja,
jotka ovat tarpeen Schengenin yleissopimuk-
sen 95—100 artiklassa määrättyihin tarkoi-
tuksiin. Tiedot on luovutettava keskusrikos-
poliisin välityksellä. Keskusrikospoliisi saa
luovuttaa tiedot myös teknisen käyttöyhtey-
den avulla tai konekielisessä muodossa.
— — — — — — — — — — — — —

22 §

Tietojen käyttäminen muuhun kuin tietojen
keräämis- ja tallettamistarkoitusta

vastaavaan tarkoitukseen

— — — — — — — — — — — — —
Poliisilla on oikeus käyttää myös

3 b §:ssä tarkoitetun kansallisen Schengen-
tietojärjestelmän tietoja muuhun kuin tieto-
jen keräämis- ja tallettamistarkoitusta vastaa-
vaan tarkoitukseen, jos se on välttämätöntä
yleistä järjestystä ja turvallisuutta uhkaavan
vakavan vaaran torjumiseksi, valtion turval-
lisuuteen liittyvien vakavien syiden vuoksi
tai vakavan rikoksen estämiseksi, edellyttäen
että tiedot Schengenin tietojärjestelmän kes-
kustietokantaan toimittanut Schengenin sopi-
musvaltion toimivaltainen viranomainen on
ennalta antanut tähän suostumuksensa. Sen
lisäksi poliisilla on oikeus käyttää rekisteriin
talletettuja maahantulokieltoon määrättyjä
ulkomaalaisia koskevia tietoja, jos tiedot
ovat tarpeen ulkomaalaislaissa säädettyjen
poliisille kuuluvien tehtävien suorittamiseksi.

23 §

Luotettavuuslausunnot

— — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentissa tarkoitettua lausuntoa

annettaessa ei saa kuitenkaan käyttää 2, 3 a
ja 3 b §:ssä tarkoitettujen rekisterien tietoja
tai 8 §:ssä tarkoitetuissa rekistereissä olevia
10 §:ssä tarkoitettuja tietoja.
— — — — — — — — — — — — —

24 §

Virheelliseksi todettu tieto

— — — — — — — — — — — — —
Virheelliseksi todettua tietoa ei kuitenkaan

saa säilyttää 3 a eikä 3 b §:ssä tarkoitetussa
rekisterissä.

24 e §

Tietojen poistaminen Schengenin
tietojärjestelmän keskustietokannasta ja

kansallisesta Schengen-tietojärjestelmästä

Toimivaltaisten Schengen-viranomaisten
3 a §:ssä ja 3 b §:n 2 momentin 1 kohdassa
tarkoitettuun rekisteriin toimittamat ja
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3 b §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun
rekisteriin henkilön tavoittamiseksi talletta-
mat henkilötiedot poistetaan, kun tiedot eivät
enää ole tarpeen siihen tarkoitukseen, jota
varten ne on toimitettu. Tietojen edelleen
säilyttämisen tarpeellisuus tutkitaan viimeis-
tään kolmen vuoden kuluttua niiden tallenta-
misesta tai edellisestä tietojen tar-
peellisuuden tarkastamisesta. Tietojen uudel-
leen tarkastamisesta tehdään merkintä.
Schengenin yleissopimuksen 99 artiklassa
tarkoitettuja toimenpiteitä varten talletettujen
tietojen säilyttämisen tarpeellisuus tutkitaan
kuitenkin viimeistään yhden vuoden kuluttua
niiden tallentamisesta.

Tiedot henkilötodistuksista ja rekiste-
röidyistä seteleistä poistetaan viiden vuoden
kuluttua niiden tallentamisesta, tiedot moot-
toriajoneuvoista, perävaunuista ja asunto-
vaunuista kolmen vuoden kuluttua niiden
tallentamisesta ja muut kuin 1 momentissa
mainitut tiedot 10 vuoden kuluttua niiden
tallentamisesta.

Tämä laki tulee voimaan asetuksella sää-
dettävänä ajankohtana.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1998

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri Jan-Erik Enestam
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Opetusministeriön päätös

N:o 659

Islamilainen Dawa -yhteisö -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä
uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin

Annettu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1998

Opetusministeriölle osoitetulla kirjelmällä ovat kokki Abdelmajid Bourossi ja 27 muuta
henkilöä, jotka ovat ilmoittaneet asuinpaikkansa ja ammattinsa, ilmoittaneet uskon-
nonvapauslain 13 §:n mukaisesti muodostaneensa Islamilainen Dawa -yhteisö -nimisen us-
konnollisen yhdyskunnan, jonka kotipaikka on Turku. Ilmoitukseen on liitetty selvitys yhdys-
kunnan uskontunnustuksesta ja julkisen uskonnonharjoituksen muodosta sekä hyväksytty yh-
dyskuntajärjestys. Nämä kuuluvat:

Uskontunnustus

Usko yhteen ainoaan Jumalaan, Hänen
Enkeleihinsä, Hänen kirjoihinsa, viimeiseen
tuomiopäivään, Hänen profeettaansa Mu-
hammediin, sekä Hänen kaikkiin muihin
profeettoihinsa.

Julkisen uskonnonharjoituksen muoto

1) Harjoittaa ja opettaa islamia ja islamin
periaatteita,

2) palvella Jumalaa Koraanin ja profeetta
Muhammedin oppien mukaan,

3) auttaa köyhiä ja avun tarpeessa olevia
antamalla heille vuosittain almuja (Zakat),

4) paastota kerran vuodessa kuukauden
ajan,

5) suorittaa pyhiinvaellusmatka Mekkaan
kerran elämänsä aikana, jos siihen on mah-
dollisuus.

Yhdyskuntajärjestys

1 §

Nimi ja tarkoitus

Yhdyskunnan nimi Islamilainen Dawa
-yhteisö, kotipaikka Turun kaupunki.

2 §

Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdyskunnan tarkoituksena on hoitaa jä-
sentensä sekä heidän alaikäisten lastensa
uskonnollisia asioita ja järjestää heidän
julkinen uskonnonharjoituksensa sekä ylläpi-
tää ja toteuttaa heidän uskonnollisia tarpei-
taan vastaavaa toimintaa.

Yhdyskunnan kieliä ovat suomi ja arabia.
Kaikilla jäsenillä on kuitenkin oikeus käyttää
sitä kieltä mitä he parhaiten osaavat.

Yhdyskunta voi järjestää kokouksia uskon-
non julkista tai yksityistä harjoittamista var-
ten.

3 §

Jäsenet

Jäseneksi voi liittyä jokainen Suomessa
asuva islamilainen henkilö, jos yhdyskunta
hänet muutoin hyväksyy. Jäsenellä on oikeus
erota yhdyskunnan jäsenyydestä ilmoittamal-
la hallitukselle kirjallisesti erosta. Hallituk-
sella on oikeus erottaa jäsen, joka vahingoit-
taa yhdyskunnan mainetta.
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4 §

Hallitus

Yhdyskunnan asioita hoitaa yhdyskunnan
hallitus, jonka vuosikokous valitsee vuodeksi
kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohta-
ja ja varapuheenjohtaja, jotka toimivat myös
yhdyskunnan puheen- ja varapuheenjohtaji-
na, sihteeri, rahastonhoitaja ja yhdestä kol-
meen muuta jäsentä. Enemmistön tulee olla
Suomen kansalaisia.

Hallituksen tehtävänä on:
1) hoitaa ja valvoa yhdyskunnan asioita,
2) tehdä aloitteita ja esityksiä vuosiko-

koukselle ja muille yhdyskunnan kokouksil-
le,

3) hoitaa huolellisesti yhdyskunnan talout-
ta ja omaisuutta,

4) ottaa ja erottaa yhdyskunnan jäsenet ja
toimihenkilöt,

5) laatia vuosittain yhdyskunnan vuosi- ja
tilikertomus sekä tilinpäätös,

6) suorittaa muut sille annetut tehtävät.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hä-

nen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta heidän katsoessaan sen tarpeellisek-
si tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä
sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos
vähintään puolet sen jäsenistä sekä puheen-
johtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkai-
see puheenjohtajan ääni. Yhdyskunnan ni-
men kirjoittavat puheenjohtaja ja varapu-
heenjohtaja kumpikin erikseen yhdessä joko
sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus
voidaan erottaa kesken toimikauden mikäli
kaksi kolmasosaa (2/3) yhdyskunnan jäsenis-
tä sitä vaatii.

5 §

Rahoitus

Yhdyskunta rahoittaa toimintaansa kerää-
millään jäsenmaksuilla. Jäsenmaksujen mää-
räytymisperusteet vahvistaa vuosikokous.

Toimintansa tukemiseksi yhdyskunta vas-
taanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

6 §

Kokoukset

Yhdyskunnan kokoukset kutsuu koolle

hallitus jäsenille lähetettävällä kirjeellä vii-
meistään neljätoista (14) päivää ennen ko-
kousta. Päätökset tehdään yksinkertaisella
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Ylin päätösvalta yhdyskunnan asioissa
kuuluu yhdyskunnan kokoukselle. Kiinteän
omaisuuden luovuttaminen on yhdyskunnan
kokouksen asia.

Äänioikeus yhdyskunnan kokouksessa on
kaikilla täysi-ikäisillä yhdyskunnan jäsenillä.

Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka
puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.
Pöytäkirja on laadittava ja tarkistettava nel-
jäntoista (14) päivän kuluessa kokouksesta.

7 §

Vuosikokous

Yhdyskunnan vuosikokous pidetään vii-
meistään maaliskuussa ja siinä käsitellään
seuraavat asiat:

1) kokouksen avaus,
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sih-

teeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa,

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätös-
valtaisuus,

4) hyväksytään kokoukselle laadittu esitys-
lista,

5) käsitellään vuosikertomus, tilit ja tilin-
tarkastajien lausunto,

6) päätetään tili- ja vastuuvapauden myön-
tämistä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,

7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-
ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus ku-
luvalle kalenterivuodelle,

8) valitaan uusi hallitus,
9) valitaan kaksi tilintarkastajaa,
10) käsitellään muut esityslistan asiat.

8 §

Sääntöjen muuttamien

Yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen
muuttamiseen tarvitaan yhdyskunnan ko-
kouksen päätös, jota vähintään neljä vii-
desosaa (4/5) yhdyskunnan kaikista äänioi-
keutetuista jäsenistä on kannattanut. Yhdys-
kunnan purkautumiseen vaaditaan yhdyskun-
nan kokouksen päätös, jota vähintään viisi
kuudesosaa (5/6) yhdyskunnan kaikista ääni-
oikeutetuista jäsenistä on kannattanut kah-
dessa perättäisessä kokouksessa.
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Yhdyskunnan purkautuessa varat käytetään
köyhien ja apua tarvitsevien islaminuskois-
ten hyväksi Suomessa.

9 §

Yleistä

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa us-
konnonvapauslakia.

Opetusministeriö on tutkinut tämän asian.

Islamilainen Dawa-yhteisö -nimisen uskon-
nollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestys on
laadittu 10 päivänä marraskuuta 1922 anne-
tun uskonnonvapauslain mukaisesti eivätkä
sen uskontunnustus ja uskonnonharjoitus-
muoto ole vastoin lakia tai hyviä tapoja.

Yhdyskunnan hallitus täyttää uskonnonva-
pauslain 15 §:n vaatimukset.

Tämän perusteella opetusministeriö mää-
rää, että Islamilainen Dawa -yhteisö on kir-
joitettava uskonnollisten yhdyskuntien rekis-
teriin.

Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1998

Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen

Vanhempi hallitussihteeri Antti Vuorinen
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Opetusministeriön päätös

N:o 660

Keski-Suomen Islamilainen Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan
merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin

Annettu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1998

Opetusministeriöllä osoitetulla kirjelmällä ovat suunnittelija Abdelhak Badaoui ja 27 muuta
henkilöä, jotka ovat ilmoittaneet asuinpaikkansa ja ammattinsa, ilmoittaneet uskonnonva-
pauslain 13 §:n mukaisesti muodostaneensa Keski-Suomen Islamilainen Yhdyskunta -nimi-
sen uskonnollisen yhdyskunnan, jonka kotipaikka on Jyväskylä. Ilmoitukseen on liitetty sel-
vitys yhdyskunnan uskontunnustuksesta ja julkisen uskonnonharjoituksen muodosta sekä hy-
väksytty yhdyskuntajärjestys. Nämä kuuluvat:

Uskontunnistus

Usko yhteen ainoaan Jumalaan, Hänen
Enkeleihinsä, Hänen kirjoihinsa, viimeiseen
päivään, Hänen profeettaansa Muhammediin
sekä kaikkiin muihin Hänen profeettoihinsa.

Julkisen uskonnonharjoituksen muoto

Uskonnonharjoituksen julkiset muodot yh-
dyskunnassa ovat islamin viisi tukipylvästä.

1) Islamin uskon harjoittaminen ja opetta-
minen Koraanin ja Muhammedin oppien
mukaan.

2) Rukoileminen viisi kertaa päivässä ensi
sijassa moskeijassa, mutta tarvittaessa myös
muualla pidettävin rukouksin.

3) Almujen antaminen köyhille ja apua
tarvitseville yhdyskunnan jäsenille vuosit-
tain.

4) Paastoaminen auringonnoususta aurin-
gonlaskuun kerran vuodessa ramadankuu-
kauden ajan.

5) Pyhiinvaellus pyhään kaupunkiin Mek-
kaan kerran elämän aikana, jos siihen on
varaa.

Yhdyskuntajärjestys

1 §

Nimi ja kotipaikka

Yhdyskunnan nimi on Keski-Suomen Isla-
milainen Yhdyskunta ja sen kotipaikka on
Jyväskylän kaupunki.

2 §

Tarkoitus, toiminta ja kokoukset

Yhdyskunnan tarkoituksena on järjestää jä-
sentensä sekä heidän alaikäisten lastensa
julkinen uskonnonharjoitus ja tämän to-
teuttamiseksi se hoitaa heidän uskonnollisia
asioitaan ja järjestää heidän uskonnollisia
tarpeitaan vastaavaa toimintaa.

Yhdyskunnan perustana on Koraani, sunna
ja islamin lait. Yhdyskunnan kieliä ovat suo-
mi, arabia sekä englanti. Kaikilla jäsenillä
on kuitenkin oikeus käyttää sitä kieltä, mitä
he parhaiten osaavat.

Yhdyskunta voi:
— Perustaa moskeijoja ja hautausmaita jä-

seniään varten.
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— Antaa islamiin perustuvaa opetusta.
— Antaa neuvoja ja ohjeita muslimeille hei-

dän uskonnollisissa ongelmissaan.
Yhdyskunta voi järjestää julkisia ja yksi-

tyisiä kokouksia yhdyskunnan julkista us-
konnonharjoittamista varten sekä siihen liit-
tyen tiedotus- ja valistustilaisuuksia.

3 §

Jäsenet

Jäseneksi voi liittyä jokainen muslimi Kes-
ki-Suomen alueelta. Yhdyskunnan hallitus
hyväksyy jäsenet. Jäsenellä on oikeus erota
yhdyskunnan jäsenyydestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohta-
jalle taikka ilmoittamalla erosta merkittäväk-
si yhdyskunnan kokouksen pöytäkirjaan.
Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka
vahingoittaa yhdyskunnan mainetta.

4 §

Hallitus

Yhdyskunnan asioita hoitaa hallitus, jonka
vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä
varapuheenjohtaja, jotka toimivat myös yh-
dyskunnan kokouksissa puheen- ja varapu-
heenjohtajina, sihteeri, rahastonhoitaja sekä
kolme kunniajäsentä.

Hallituksen tehtävänä on:
1) Hoitaa ja valvoa yhdyskunnan asioita.
2) Tehdä aloitteita ja esityksiä vuosiko-

koukselle ja muille yhdyskunnan kokouksil-
le.

3) Hoitaa huolellisesti yhdyskunnan talout-
ta ja omaisuutta.

4) Ottaa ja erottaa yhdyskunnan jäsenet ja
toimihenkilöt.

5) Laatia vuosittain yhdyskunnan vuosi- ja
tilikertomus sekä tilinpäätös.

6) Suorittaa muut sille annetut tehtävät.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hä-

nen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta heidän katsoessaan sen tarpeellisek-
si tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä
sitä vaatii. Päätökset tehdään yksinkertaisella
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Yhdyskunnan nimen kirjoittavat hallituk-
sen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yh-
dessä tai erikseen yhdessä joko sihteerin tai
rahastonhoitajan kanssa.

Hallitus voi valtuuttaa hallituksen jäse-
nen yksinkin kirjoittamaan yhdyskunnan ni-
men.

Hallitus voidaan erottaa kesken toimikau-
den yhdyskunnan kokouksen päätöksellä
vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten
enemmistöllä annetuista äänistä.

5 §

Rahoitus

Toimintansa tukemiseksi yhdyskunta voi
ottaa vastaan vapaaehtoisia lahjoituksia jä-
seniltään ja muilta. Jäsenillä ei ole velvolli-
suutta suorittaa maksuja yhdyskunnalle.

6 §

Tilikausi

Yhdyskunnan tilinpäätöspäivä on kalente-
rivuoden viimeinen päivä. Tilit, hallituksen
laatima toimintakertomus ja muut tarvittavat
asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille vii-
meistään kolmekymmentä (30) vuorokautta
ennen vuosikokousta.

7 §

Tilintarkastus

Yhdyskunnassa on kaksi tilintarkastajaa.
Tilintarkastajien on annettava tilintarkastus-
raporttinsa hallitukselle viimeistään neljä-
toista (14) vuorokautta ennen vuosikokous-
ta.

8 §

Kokoukset

Yhdyskunnan kokoukset kutsuu koolle
hallitus jäsenille näiden ilmoittamaan osoit-
teeseen lähetettävällä kirjeellä viimeistään
kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Pää-
tökset tehdään yksinkertaisella äänten enem-
mistöllä ellei näissä säännöissä toisin määrä-
tä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheen-
johtajan ääni.

Ylin päätösvalta yhdyskunnan asioissa
kuuluu yhdyskunnan kokoukselle. Kiinteän
omaisuuden luovuttaminen ja kiinnittäminen
on yhdyskunnan kokouksen asia.

Äänioikeus yhdyskunnan kokouksessa on
kaikilla täysi-ikäisillä yhdyskunnan jäsenillä.
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Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka pu-
heenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat. Pöytä-
kirja on laadittava ja tarkistettava neljäntois-
ta (14) päivän kuluessa kokouksesta. Pöytä-
kirjan tarkastavat ja allekirjoittavat kaksi
(2) kokouksessa valittua pöytäkirjantarkasta-
jaa.

9 §

Vuosikokous

Yhdyskunnan vuosikokous pidetään mar-
ras-joulukuussa ja siinä käsitellään seuraavat
asiat:

1) Kokouksen avaus.
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sih-

teeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa.

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja pää-
tösvaltaisuus.

4) Hyväksytään kokoukselle laadittu esi-
tyslista.

5) Käsitellään vuosikertomus, tilit ja tilin-
tarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilin-
päätös.

6) Päätetään tili- ja vastuuvapauden myön-
tämisestä hallitukselle ja muille tilivelvolli-
sille.

7) Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä
tulo- ja menoarvio tulevalle kalenterivuodel-
le.

8) Valitaan uusi hallitus.
9) Valitaan kaksi tilintarkastajaa.
10) Käsitellään muut esityslistan asiat.

10 §

Yhdyskuntajärjestyksen muuttaminen
ja yhdyskunnan purkaminen

Yhdyskuntajärjestyksen muuttamiseen tar-
vitaan yhdyskunnan kokouksen päätös, jota
vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdyskun-
nan kokouksessa annetuista äänistä on kan-
nattanut.

Yhdyskunnan purkamiseen tarvitaan yh-
dyskunnan kokouksen päätös, jota vähintään
viisi kuudesosaa (5/6) yhdyskunnan kaikista
äänioikeutetuista jäsenistä on kannattanut.

Yhdyskunnan purkautuessa velkojen ja
vastuiden jälkeen ylijäävä omaisuus käyte-
tään yleishyödylliseen sosiaaliseen toimin-
taan Suomessa islaminuskoisten hyväksi ta-
valla, jonka yhdyskunnan viimeinen kokous
päättää.

Opetusministeriö on tutkinut tämän asian.
Keski-Suomen Islamilainen Yhdyskunta

-nimisen uskonnollisen yhdyskunnan yhdys-
kuntajärjestys on laadittu 10 päivänä marras-
kuuta 1922 annetun uskonnonvapauslain
mukaisesti eivätkä sen uskontunnustus ja
uskonnonharjoitusmuoto ole vastoin lakia tai
hyviä tapoja.

Yhdyskunnan hallitus täyttää uskonnonva-
pauslain 15 §:n vaatimukset.

Tämän perusteella opetusministeriö mää-
rää, että Keski-Suomen Islamilainen Yhdys-
kunta on kirjoitettava uskonnollisten yhdys-
kuntien rekisteriin.

Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1998

Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen

Vanhempi hallitussihteeri Antti Vuorinen
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Opetusministeriön päätös

N:o 661

Suomen vapaa evankelisluterilainen seurakuntaliitto -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan
yhdyskuntajärjestyksen muutoksen merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekis-

teriin

Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 1998

Suomen vapaa evankelisluterilainen seurakuntaliitto -niminen uskonnollinen yhdyskunta on
uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin merkitsemistä varten ilmoittanut muuttaneensa yh-
dyskunnan yhdyskuntajärjestystä seuraavasti:

1 §

Yhdyskunnan nimi ja kotipaikka

Yhdyskunnan nimi on ’’Suomen vapaa
evankelisluterilainen seurakuntaliitto’’ ja sen
kotipaikkana on Helsingin kaupunki.

2 §

Yhdyskunnan ja seurakuntien tarkoitus

Yhdyskunta on tarkoitettu käsittämään
useita seurakuntia. Yhdyskunnan ja sen seu-
rakuntien tarkoitus on Raamatun sanan mu-
kainen evankeliumin julistaminen ja levittä-
minen.

3 §

Tarkoituksen toteuttaminen

Suomen vapaa evankelisluterilainen seura-
kuntaliitto ja siihen kuuluvat seurakunnat
toteuttavat tarkoitustaan järjestämällä tilai-
suuksia, joissa julistetaan ja opetetaan Juma-
lan sanaa sekä käytetään sakramentteja. Toi-
mintaa, johon kuuluu myös henkilökohtainen
sielunhoito, sisä- ja ulkolähetystyö sekä jul-
kaisutoiminta, toteutetaan tunnustuksen mu-
kaisesti.

4 §

Seurakunnan jäsenyys yhdyskunnassa

Jäseneksi yhdyskuntaan pääsee jokainen
evankelisluterilaista oppia tunnustava seura-
kunta, joka hyväksyy seurakuntansa yh-
dyskuntajärjestykseksi tämän yhdyskuntajär-
jestyksen ja jonka yhdyskunnan hallitus tai
yhdyskuntakokous, seurakunnan omasta ano-
muksesta, suostuu yhdyskuntaan ottamaan.

Yhdyskunnan hallitus voi hyväksyä jäse-
neksi seurakunnan, jossa on vähintään 10
vähintään 15-vuotiasta jäsentä. Yhdyskunta-
kokous voi hyväksyä yhdyskunnan jäseneksi
koosta riippumatta seurakunnan, jolla on
edellytykset toimia itsenäisesti.

Seurakunnan erottaminen yhdyskunnasta
kuuluu yhdyskuntakokoukselle. Jos seura-
kunta haluaa erota yhdyskunnasta, on seura-
kunnan hallituksen siitä kirjallisesti il-
moitettava yhdyskunnan hallitukselle. Ero-
aminen katsotaan tapahtuneen kolmen kuu-
kauden kuluttua ilmoituksen saapumisesta
yhdyskunnan hallitukselle.

5 §

Tunnustus

Suomen vapaa evankelisluterilainen seura-
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kuntaliitto ja siihen kuuluvat seurakunnat
tunnustavat Pyhän Raamatun jokaiselta koh-
daltaan varmaksi Pyhän Hengen vaikutuk-
sesta kirjoitetuksi Jumalan sanaksi ja ainoak-
si täysin päteväksi uskon ja elämän ohjeeksi.

Seurakuntaliitto ja kukin seurakunta tun-
nustautuu myös kaikkiin evankelisluterilai-
sen seurakunnan tunnustuskirjoihin, koska ja
mikäli ne perustautuvat Pyhän Raamatun
sanaan, jolla on korkein tuomiovalta kaikissa
kristillisen uskon ja opin asioissa.

6 §

Maksujen vapaaehtoisuus

Seurakunnat kannattavat yhdyskuntaa ja
seurakuntalaiset kutakin seurakuntaa ainoas-
taan vapaaehtoisilla maksuilla, olematta vel-
volliset suorittamaan minkäänlaisia maksuja.

7 §

Omistusoikeus

Yhdyskunnalla ja sen yksityisillä seura-
kunnilla on oikeus omistaa kiinteistöjä, ar-
vopapereita, arvo- ja rahasto-osuuksia, kan-
taa kolehteja sekä ottaa vastaan lahjoja ja
testamentteja.

Yhdyskunta

8 §

Yhdyskunnan asioiden hoito

Yhdyskunnan asioita hoitaa yhdyskunnan
hallitus.

9 §

Yhdyskuntakokous

Päätäntäoikeus yhdyskunnan asioissa kuu-
luu yhdyskuntakokoukselle. Yhdyskuntako-
kous on laillisesti kokoonkutsuttu, kun ko-
kouskutsu on yhdyskunnan hallituksen esi-
miehen toimesta saatettu kirjallisesti kunkin
yhdyskuntaan kuuluvan seurakunnan halli-
tuksen esimiehen tiedoksi vähintään 10 päi-
vää ennen kokouksen alkua ja kokouskutsus-
sa on mainittu kokouksen paikka ja alkamis-
aika, sekä mikäli mahdollista, ne asiat, jotka
kokouksessa tulevat esille.

Yhdyskunnan vuosikokous on yhdyskunta-

kokous, jossa käsitellään tämän yhdyskunta-
järjestyksen määräämät asiat. Se on pidettä-
vä viimeistään kunkin vuoden heinäkuussa.

Yhdyskunnan hallituksen esimies on aina
tarpeen vaatiessa oikeutettu kutsumaan yh-
dyskunnan kokoon, ollen näin velvollinen
sen tekemään, jos kaksi yhdyskuntaan kuu-
luvaa seurakuntaa kirjallisesti sitä häneltä
anoo.

Yhdyskunnan kokouksessa ratkaistaan asi-
at yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee asian ko-
kouksen puheenjohtajan ääni.

Yhdyskunnan kokouksessa päätetään yh-
dyskuntaa koskevista asioista, mikäli kokous
ei jätä niitä yhdyskunnan hallituksen päätet-
täväksi. Kokouksessa on pidettävä pöytäkir-
jaa sekä valittava pöytäkirjaa tarkastamaan
kaksi henkilöä.

Kokoukseen on kukin seurakunta oikeutet-
tu lähettämään edustajia kokousta edeltävän
vuoden lopun jäsenmääräänsä perustuen seu-
raavasti: 1 edustaja jos jäseniä on alle 20, 2
edustajaa jos jäseniä on vähintään 20, 3
edustajaa jos jäseniä on vähintään 40, 4
edustajaa jos jäseniä on vähintään 70, 5
edustajaa jos jäseniä on vähintään 110. Jo-
kaisella edustajalla on yksi ääni.

Kokous on päätösvaltainen, kun se on lail-
lisesti kokoonkutsuttu ja vähintään puolet
jäsenseurakunnista on edustettuna kokouk-
sessa.

Kokouksen päätökset seurakuntiin nähden
astuvat voimaan vasta sitten, kun ja mikäli
kukin seurakunta ne hyväksyy.

10 §

Yhdyskunnan hallitus

Yhdyskunnan hallitukseen kuuluu kolme
tehtäväännimettyä jäsentä: esimies, sihteeri
ja rahastonhoitaja, sekä lisäksi 3—7 muuta
jäsentä.

Hallitus valitaan yhdyskunnan vuosiko-
kouksessa seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Hallituksen kokous on laillisesti kokoon-
kutsuttu, kun kokouskutsu on yhdyskunnan
hallituksen esimiehen toimesta saatettu halli-
tuksen jokaisen jäsenen tiedoksi vähintään
yksi päivä ennen kokouksen alkua ja ko-
kouskutsussa on mainittu kokouksen paikka
ja alkamisaika, sekä mikäli mahdollista, ne
asiat, jotka kokouksessa tulevat esille.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen,
kun se on laillisesti kokoonkutsuttu ja läsnä
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on vähintään kaksi tehtäväännimettyä jäsentä
ja vähintään puolet hallituksen kaikista jä-
senistä.

Yhdyskunnan hallituksen erottaa ja sen
toimivallan määrää yhdyskuntakokous.

11 §

Yhdyskunnan omaisuuden ja hallinnon
hoito

Yhdyskunnan omaisuutta hoitaa yhdyskun-
nan hallitus ja tätä hoitoa tarkastaa yhdys-
kunnan vuosikokouksessa valitut kaksi tilin-
tarkastajaa.

Yhdyskunnan hallituksen velvollisuutena
on myös tarkastaa seurakuntia ja antaa niille
neuvoja seurakunta-asioissa.

12 §

Yhdyskunnan nimen kirjoittaminen

Yhdyskunnan nimen kirjoittaa kaksi yh-
dyskunnan hallituksen jäsentä yhdessä, joista
ainakin toisen on oltava tehtäväännimetty
jäsen.

13 §

Yhdyskuntajärjestyksen muuttaminen

Tätä yhdyskunnan yhdyskuntajärjestystä
voidaan muuttaa, jos muutosehdotusta kan-
nattaa vähintään 2/3 yhdyskunnan yhdyskun-
takokouksessa läsnä olleista edustajista.

14 §

Yhdyskunnan purkaminen

Yhdyskunta purkautuu, jos kahdessa toisi-
aan vähintään kahden kuukauden väliajalla
seuranneessa yhdyskuntakokouksessa vähin-
tään 3/4 kokoukseen osaaottaneista edusta-
jista niin päättää.

Yhdyskunnan omaisuus on silloin luovu-
tettava toiselle saman tarkoituksen hyväksi
kuin yhdyskuntakin on työskennellyt työs-
kentelevälle yhdyskunnalle tai, jos sellaista
ei löydy, on omaisuus käytettävä lähetystyön
hyväksi tai hyväntekeväisyystarkoitukseen.

Seurakunnat

15 §

Seurakunnan asioiden hoito

Seurakunnan asioita hoitaa seurakunnan
hallitus.

16 §

Seurakunnan jäsenen ottaminen
ja erottaminen

Jäsenen seurakuntaan ottaa ja sen seura-
kunnasta erottaa kukin seurakunta kokouk-
sessaan.

17 §

Seurakuntakokous

Päätäntäoikeus seurakunnan asioissa kuu-
luu kunkin seurakunnan seurakuntakokouk-
selle. Seurakuntakokous on laillisesti ko-
koonkutsuttu, kun kokouskutsu on seurakun-
nan hallituksen esimiehen toimesta saatettu
seurakunnalle tiedoksi seurakunnan julkises-
sa jumalanpalveluksessa vähintään 7 päivää
ennen kokouksen alkua ja kokouskutsussa
on mainittu kokouksen paikka ja alkamisai-
ka, sekä mikäli mahdollista, ne asiat, jotka
kokouksessa tulevat esille.

Seurakunnan vuosikokous on seurakunta-
kokous, jossa käsitellään tämän yhdyskunta-
järjestyksen määräämät asiat. Se on pidettä-
vä viimeistään kunkin vuoden heinäkuussa.

Seurakunnan hallituksen esimies on oikeu-
tettu muulloinkin, tarpeen vaatiessa, kutsu-
maan kokoon seurakuntakokouksen.

Seurakuntakokouksessa ratkaistaan asiat
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee asian kokouksen
puheenjohtajan ääni. Seurakuntakokouksessa
ovat äänioikeutettuja kaikki 18 vuotta täyttä-
neet Herran ehtoollisella käyvät seurakunnan
jäsenet.

Kokouksessa päätetään seurakuntaa koske-
vista asioista, mikäli kokous ei jätä niitä
seurakunnan hallituksen päätettäväksi. Ko-
kouksessa on pidettävä pöytäkirjaa sekä va-
littava pöytäkirjaa tarkastamaan kaksi henki-
löä.

Kokous on päätösvaltainen, kun se on lail-
lisesti kokoonkutsuttu.
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18 §

Seurakunnan hallitus

Seurakunnan hallitukseen kuuluu kolme
tehtäväännimettyä jäsentä: esimies, sihteeri
ja rahastonhoitaja, sekä tarvittaessa lisäksi
enintään kolme muuta jäsentä.

Hallitus valitaan seurakunnan vuosiko-
kouksessa seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Hallituksen kokous on laillisesti kokoon-
kutsuttu, kun kokouskutsu on seurakunnan
hallituksen esimiehen toimesta saatettu halli-
tuksen jokaisen jäsenen tiedoksi vähintään
yksi päivä ennen kokouksen alkua ja ko-
kouskutsussa on mainittu kokouksen paikka
ja alkamisaika, sekä mikäli mahdollista, ne
asiat, jotka kokouksessa tulevat esille.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen,
kun se on laillisesti kokoonkutsuttu ja läsnä
on vähintään kaksi tehtäväännimettyä jäsentä
ja vähintään puolet hallituksen kaikista jä-
senistä.

Hallituksen erottaa ja sen toimivallan mää-
rää seurakuntakokous.

19 §

Seurakunnan omaisuuden hoito

Seurakunnan omaisuutta hoitaa seurakun-
nan hallitus ja tätä hoitoa tarkastavat seura-
kunnan vuosikokouksessa valitut kaksi tilin-
tarkastajaa.

20 §

Seurakunnan muodostaminen

Seurakunnat, jotka liittyvät yhdyskuntaan,
muodostetaan siten, että yhdessä tai useam-
massa kunnassa asuvat henkilöt kirjallisesti
sopivat seurakunnan muodostamisesta ja hy-
väksyvät seurakuntansa yhdyskuntajärjestyk-
seksi tämän yhdyskuntajärjestyksen.

21 §

Seurakuntien taloudellinen riippumattomuus

Seurakunnat ovat taloudellisesti yhdyskun-
nasta riippumattomat.

22 §

Seurakunnan nimen kirjoittaminen

Seurakunnan nimen kirjoittaa kaksi seura-
kunnan hallituksen jäsentä yhdessä, joista
ainakin toisen on oltava tehtäväännimetty
jäsen.

23 §

Seurakuntajärjestyksen muuttaminen
ja seurakunnan purkaminen

Mitä edellä 13 § ja 14 §:ssä on säädetty
yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muut-
tamisesta, yhdyskunnan purkamisesta ja sen
omaisuuden käyttämisestä, sovelletaan myös
seurakuntiin.

Uskonnonvapauslaki

24 §

Uskonnonvapauslain velvoittavuus

Mikäli yllä ei toisin säädetä, noudatetaan
uskonnonvapauslakia (267/1922).

Opetusministeriö on tutkinut tämän asian.
Yhdyskuntajärjestys on laadittu 10 päivänä

marraskuuta 1922 annetun uskonnonvapaus-
lain mukaisesti.

Tämän perusteella opetusministeriö määrää
yhdyskuntajärjestyksen muutoksen merkittä-
väksi uskonnollisten yhdyskuntien rekiste-
riin.

Helsingissä 19 päivänä elokuuta 1998

Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen

Vanhempi hallitussihteeri Antti Vuorinen
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