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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttami· 
sesta 

EHDOTUKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esitys sisältää viisi kirkolliskokouksen ehdo
tu-sta kirkkolain muuttamiseksi. Ehdotukset 
koskevat kirkkomuusikon viran asemaa, pap
pien, lehtotien ja kanttatien vuosilomaa, virka
vapautta ja vapa'<l-aikaa, omaisuuden jakoa seu
rakuntayhtymän purkautumisen tai muun muut
tamisen yhteydessä, piispanvaalin pöytäkirjan 
sisällön yksinkertaistamista ja seurakunnan hal
Lintoelinten nimiä. 

168001077K 

Ehdotukset on lakiteknillisesti koottu yh
deksi ehdotukseksi laiksi kirkkolain muuttami
sesta. Sinänsä ne ovat sisällöltään erillisiä. 

Lakiehdotus on tarkoitus saattaa voimaan heti 
sen jälkeen kun eduskunta on sen hyväksynyt. 
Kirkkomuusikon virka'<!. koskeva lainmuutosten 
osalta siirtymäaika on viisi vuotta. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Uudistusten tavoitteet 

Kirkkomuusikon virka 

Tavoitteena on korostaa kirkkomusiikin mer
kitystä kirkon ja seurakuntien toiminnassa. 
Uudistuksella pyritään selkeyttämään kirkko-
muusikon toimenkuvaa, saattamaan virkajärjes
telyt joustaviksi, uudistamaan koulutusta sekä 
parantamaan kirkkomuusikkojen asemaa. En
simmäisen päämäärän saavuttamiseen pyritään 
porrastamaila virat kolmeen eri tyyppiin ja sää
tämällä, että jokaisessa seurakunnassa tulee olla 
ainakin yksi vakinainen kirkkomuusikon virka, 
jonka perustamisesta ei voida myöntää vapau
tusta. Viroista käytetään kaikissa virkatyypeissä 
kanttori-nimeä. Viran toimenkuvaa pyritään 
selkeyttämään lakiin ja virkaa koskevaan ohje
sääntöön otettavilla uusilla määritelmillä. Virka. 
järjestelyjen joustavuuteen tähtäävät erilaisten 
virkatyyppien lisääminen ja vaalin siirtäminen 
kirkonkokoukselta kirkkovaltuustolle. Koulu
tus ja tutkinnot esitetään porrastettaviksi vir
katyyppejä vastaaviksi. Uusia virkatyyppejä vas
taavat palkkaukset määräytyisivät virkaehto
sopimusten mukaisesti. Muuttuvien luontois
etujen osalta annetaan erikseen eduskunnalle 
ehdotus evankelisluterilaisen kirkon palkkaus
lain muuttamisesta. 

V uosiloma, virkavapaus ja vapaa-aika 

Evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtolain
säädännön tultua voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1975 on kirkkolaissa (635/64) mää
riteltyjen virkojen osalta tarpeen poistaa sopi
muksenvaraisia asioita koskevat säännökset ja 
lisätä niihin tarpeelliset viittaukset virkaehto
lainsäädäntöön ja -sopimuksiin. Jäljelle jäävien 
säännösten sisältöä tulisi selventää. Viikottai
sen vapaapäivän käsite on tarpeen laajentaa 
käsitteeksi vapaa-aika, koska asianomaisilla vi
ranhaltijoilla on nykyisin oikeus muihinkin 
kuin viikoittaisiin vapaapäiviin. Nykyistä sel
vemmin olisi myös ilmaistava, mikä viran
omainen määrää vuosilomasijaisen ja virkava
paana olevan viranhaltijan palkkauksesta. Pa
piston asema ja eritoten kivkkoherran tehtävä 
seurakunnan johtamisessa vaatii ristiriitaisten 
tulkintojen välttämiseksi päätöksenteon keskit-

tämistä tuomiokapituliin. Näitä säännöksiä uu
distettaessa on otettava huomioon vuonna 
1975 toteutetun s,eurakuntahallinnon kokonais
uudistuksen yhteydessä tapahtuneet muutokset. 

Omaisuuden jako seurakuntayhtymän 
purkautuessa 

Kirkkolaissa ei ole nimenomaista säännöstä 
siitä, missä järjestyksessä yhteistaloudessa ole
vien seurakuntien muodostamaa seurakuntayh
tymää purettaessa tai täydellisestä yhteistalou
desta osittaiseen siirryttäessä omaisuuden jakoa 
koskeva asia ratkaistaan. Kun 16 § :n ( 632 ja 
633/75) mukaan seurakuntien saattamisesta 
yhteistalouteen taikka yhteistalouden muuttami
sesta tai sen lopettamisesta päättää kirkkohalli
tus, ehdotetaan 325 §: ään lisättäväksi sään
nös siitä, että kirkkohallitus näissä tapauksissa 
päättäisi myös omaisuuden jakamisesta. Selvyy
den vuoksi olisi 325 §:ää täydennettävä 
myös säännöksellä, että omaisuuden jako täl
löinkin tapahtuu 358 §:ssä säädettyjen perus
teiden mukaan. 

Piispanvaalin pöytäkirja 

Kirkkolain 419 § :n mukaan piispan vaalissa 
annetut vaaliliput jäljennetään pöytäkirjaan ja 
sen lisäksi lähetetään alkuperäisinä tuomiokapi
tuliin. Vaalilippujen jäljentäminen vaalikokouk
sen pöytäkirjaan on aikaisemmin ollut tärkeää 
siksi, että liput hävitettiin rovastikunnittain pi
dettyjen vaalikokousten jälkeen. Nykyisin vaali
lippujen jäljentäminen merkitsee päällekkäisyyt
tä tuottamatta hyötyä. Siten se vain hidastaa 
vaalipöytäkirjan valmistumista. Puheena oleva 
päällekkäisyys ehdotetaan poistettavaksi. 

Seurakunnan hallintoelinten nimiä koskevien 
säännösten tarkistaminen 

Seurakuntahallintoa koskevia kirkkolain sään
nöksiä vuonna 1975 uudistettaessa lain 271 §:n 
2 momentti, 272 §:n 2 momentti ja 282 §:n 1 
momentti ovat saaneet tulkinnanvaraisen sana
muodon. Lain 273 §:n eräisiin momentteihin 
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on tullut virheellinen momenttlvllttaus. Lain
muutoksella on tarkoitus poistaa nämä epäsel
vyydet. 

2. N y k y i n e n t i 1 a n n e j a a s i a n 
valmistelu 

2.1. Nykyinen tilanne 

Kirkkomuusikon virka 

Kirkkolain 11 §:n 2 momentin mukaan jo
kaisessa seurakunnassa tulee olla seurakunnan 
musiikkitoiminnasta vastaava henkilö. Yksi
tyiskohtaiset säännökset kirkkomuusikon vi
roista sisältyvät kirkkolain 241-262 §: ään. 
Evankelisluterilaisen kirkon palkkauslaissa 
(1 05/66) säädetään kirkkomuusikon palkkauk
sesta ja evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaissa 
( 298/66) eläkkeestä. 

Evankelis-luterilaisessa kirkossa on noin 650 
kirkkomuusikon virkaa, joista noin 100 virkaa 
hoidetaan sivutoimisesti. Lukuisia kirkkomuu
sikon virkoja on tällä hetkellä täyttämättä. 
Alueellisesti kirkkomuusikkojen puute painot
tuu kehitysalueille. Erityisen vaikea on tilanne 
Oulun hiippakunnassa. Koulutettujen työikäis
ten kirkkomuusikkojen toimiminen kirkon ul
kopuolella olevissa tehtävissä on lisääntynyt 
(vuonna 1968 13,5 %, vuonna 1976 29,5 
% ) . Tähän on katsottu olevan syynä muun 
muassa sen, että nykyinen virkajärjestely ja 
koulutus eivät ota riittävästi huomioon seu
rakuntien erilaisuutta. Virkojen porrastamatto
muus ei sovellu tehtäväkenttien erilaisuuteen 
eikä tarjoa jatko-opintoja suorittaneille riittä
västi mahdollisuuuksia heidän koulutustaan 
vastaaviin tehtäviin kirkon piirissä. Kirkko
lain mukaan ( 11 § 2 mom.) kirkkomuusi
kon tehtävänä on johtaa ja edistää virsilaulua 
ja muuta kirkollista musiikkitoimintaa. Tämä 
tehtäväkuva on nähty seurakunnan koko mu
siikkitoimintaa ajatellen liian suppeaksi. Myös 
virkojen täyttämismenettelyä pidetään hitaana 
ja epätarkoituksenmukaisena. 

Viranhaltijat itse kokevat voimakkaimmin 
nykytilanteen ongelmat palkkauksessa ja vapaa
aikajärjestelyissä. Palkkauksen jälkeenjääneisyys 
on pakottanut sivutoimien hoitamiseen, mikä 
puolestaan on saattanut vaikeuttaa täysitehois
ta osallistumista seurakunnan toimintaan. Palk-

kaus ei myöskään ota riittävästi huomioon 
tehtävien, vastuun ja koulutuksen erilaisuutta. 

V uosiloma, virkavapaus ja vapaa-aika 

Pappien vuosilomaoikeudesta, viikoittaisesta 
vapaapäivästä ja virkavapaudesta säädetään 
kirkkolain 138 §:ssä. 

Kirkkolain 238 ja 259 § :n nojalla samat 
säännökset soveltuvin osin koskevat myös leh
toria ja kanttoria. 

Vuosilamista ovat kuitenkin kaikkien kirkon 
viranhaltijain osalta voimassa kirkon yleisen 
virkaehtosopimuksen (1979) 95-104 §:n 
määräykset sekä pappien, lehtotien ja kantta
tien vapaapäivistä mainitun virkaehtosopimuk
sen 70 §:n määräykset. 

Alussa mainittuihin kirkkolain pykäliin sisäl
tyvät säännökset toisen vastaavan viranhaltijan 
viran hoitamisesta vuosiloman aikana, mutta 
niistä puuttuvat vapaa-ajan sijaisuutta koskevat 
säännökset. Lisäksi puuttuu säännös eläkkeellä 
olevan papin määräämisestä vuosiloman tai va
paa-ajan sijaiseksi. 

Pappien osalta lyhytaikaisia virkavapauksia 
voi myöntää joko oman seurakunnan kirkko
herra, lääninrovasti tai piispa. Lehtotien ja 
kanttorien osalta tämä on kirkkoneuvoston 
asia. Kuitenkin määräykset palkan pidättämi
sestä virkavapauden ajalta puuttuvat kokonaan. 

Omaisuuden ;ako seurakuntayhtymän 
purkautuessa 

Kirkkolain 392 §:n mukaan on seurakunta
liiton perussäännössä mainittava muun muassa, 
miten seurakunta voi erota seurakuntaliitosta, 
sekä sen purkamis- ja loppuselvittelymenettely. 
Seurakuntayhtymän perussääntöön ei vastaavia 
määräyksiä ole säädetty otettavaksi. Sen sijaan 
pitää yhtymän perussäännössä olla määräys yh
tymän hoidettavana olevasta omaisuudesta 
(325 § 1 mom.; 633/75). 

Yhteistalouden alkaessa alistetaan kirkkoval
tuustojen päätökset, jotka koskevat yhtymän 
perussääntöä ja siis myös yhtymällä olevaa seu
rakuntien yhteistä omaisuutta ja sen hoitoa, 
kirkkohallituksen tutkittaviksi ja ratkaistaviksi. 
Sitä ennen on tuomiokapitulin annettava asias
ta lausuntonsa (325 § 1 mom.). Kun kirkko
hallituksen päätöstä ei t·ässä tapauksessa aliste-
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ta valtioneuvostolle, seurakunnilla tai seurakun
tayhtymillä on oikeus valittamalla hakea kor
keimmalta hallinto-oikeudelta muutosta kirkko
hallituksen päätöksellä toteutettuun yhteistä 
omaisuutta koskevaan järjestelyyn ( 494 § 1 
mom.; 900/69). 

2.2. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Esitykseen sisältyvään Lakiehdotukseen on 
lakiteknisesti yhdistetty viisi kirkolliskokouk
sen ehdotusta, jotka ovat sisällöltään erillisiä. 

Kirkkomuusikon virka 

Kirkkomuusikon viran toimenkuva ja koulu
tus ovat olleet selviteltävänä jo 20 vuoden 
ajan. Kirkolliskokoukselle tehtiin vuonna 1958 
kaksi aloitetta, jotka tähtäsivät muiden tavoit
teiden ohella kirkkomuusikon virkojen porras
tukseen. Vuonna 1963 olivat kirkolliskokouk
sessa käsiteltävinä kirkkohallituksen esitys sivu
toimena hoidettavista kanttori-urkurin viroista 
ja kirkkolakikomitean ehdotus eräiden kantto
rinvirkojen pätevyysvaatimusten korottamisesta. 

Asiaa valmisteltaessa on annettu seuraavat 
mietinnöt: 

- Kirkkomuusikon virkojen porrastaminen 
(1966) 

- Kirkkomuusikkovirkojen selvittelytoimi
kunnan mietintö (1972) 

- Kirkkomuusikon virka (1975) 
- Kirkkomuusikon virkakuvaa ja koulutus-

ta selvittävän työryhmän mietintö (1977) 
Kuultuaan tuomiokapituleja, kirkon sopimus

valtuuskuntaa, Sibelius-Akatemiaa, Suomen 
Kanttori-urkuriliittoa, Suomen Kirkkomusiikki
liittoa, yhdistyksiä Kyrkomusikerföreningen ja 
Teologit ja kirkkomuusikot sekä Sibelius-Aka
temian kirkkomusiikkiosaston oppilaskuntaa 
piispainkokous teki 8 päivänä helmikuuta 1978 
kirkolliskokoukselle viimeksi mainitun työryh
män mietintöön perustuvan esityksen (n:o 
1/1978). 

Kirkkohallitus ja kirkon laintarkastustoimi
kunta ovat antaneet esityksestä lausuntonsa. 

Kirkolliskokouksen käsikirjavaliokunta, han
kittuaan lakivaliokunnan ja talousvaliokunnan 
lausunnot, antoi asiasta mietintönsä ( 1, 1 a ja 
1 b/1979). 

Kirkolliskokous hyväksyi esityksen 10 päi
vänä toukokuuta 1979 (kirkkolain 11, 17, 

241-262, 268, 283, 310, 334, 335, 382, 
445, 464, 465, 467 ja 519 §:ää koskevat 
muutosehdotukset). 

V uosiloma, virkavapaus ja vapaa-aika 

Ennen kirkon virkaehtosopimuslain voimaan
tuloa kirkolliskokous vuonna 1973 ehdotti pa
pin, lehtorin ja kanttori-urkurin vuosilomaa 
koskevien säännösten muuttamista pääosiltaan 
yhdenmukaisiksi valtiolla voimassa olevien 
säännösten kanssa. 

Virkaehtolainsäädännön tultua voimaan ei 
edellä mainittuja kirkolliskokouksen päätöksiä 
kuitenkaan saatettu eduskunnan hyväksyttä
viksi. 

Kirkkohallituksen tehtyä vuosina 1977 ja 
1978 kirkolliskokoukselle esitykset vuosilomaa, 
virkavapautta ja vapaa-aikaa koskevien kirkko
lain säännösten uudistamisesta ja kirkon lain
tarkastustoimikunnan annettua niistä lausun
tonsa kirkolliskokouksen lakivaliokunta antoi 
asiasta mietintönsä (n:o 1/22.2.1979). 

Kirkolliskokous hyväksyi 10 päivänä touko
kuuta 1979 valiokunnan ehdotuksen (kirkko
lain 138, 213, 217, 218, 227 ja 238 §:ää kos
kevat muutosehdotukset). 

Omaisuuden jako seurakuntayhtymän 
purkautuessa 

Kirkkohallitus teki 28 päivänä syyskuuta 
1978 kirkolliskokoukselle esityksen omaisuuden 
jakoa seurakuntayhtymän purkautuessa koske
van lisäyksen tekemisestä kirkkolakiin (n:o 
11/1978). 

Kirkon laintarkastustoimikunnan annettua 
lausuntonsa kirkolliskokouksen lakivaliokunta 
antoi asiasta mietintönsä (n:o 2/1979). Kir~ 
kalliskokous hyväksyi esityksen valiokunnan 
mietinnön mukaisena 10 päivänä toukokuuta 
1979 (kirkkolain 325 §:n muutosehdotus). 

Piispanvaalin pöytäkirja 

Helsingin hiippakuntakokouksen tehtyä vuon
na 197 4 asiasta aloitteen vuoden 197 4 kirkko
lakikomitea on mietinnössään n:o 2/25.9.1978 
tehnyt ehdotuksen kirkkolain 419 §:n 2 mo
mentin muuttamisesta. 

Kirkon laintarkastustoimikunta ja kirkkohal
litus ovat antaneet asiasta lausuntonsa ja kir
kolliskokouksen lakivaliokunta mietinnön (n:o 
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3/1979). Kirkolliskokous hyväksyi esityksen 
valiokunnan mietinnön mukaisena 10 päivänä 
toukokuuta 1979 (kirkkolain 419 §:n muutos
ehdotus). 

Seurakunnan hallintoelinten nimiä koskevien 
säännösten tarkistaminen 

Kirkkohallitus teki 29 päivänä maaliskuuta 
1979 kirkolliskokoukselle esityksen seurakun
tien hallintoelinten nimiä koskevien selvennys
ten tekemisestä kirkkolakiin (n:o 5/1979). 

Kirkon laintarkastustoimikunnan annettua 
lausuntonsa 'kirkolliskokouksen lakivaliokunta 
antoi asiasta mietintönsä (n:ot 8 ja 9/1979). 
Kirkolliskokous hyväksyi esityksen valiokunnan 
mietintöjen mukaisena 10 päivänä toukokuuta 
1979 (kirkkolain 271-273 ja 282 §:n muu
tosehdotus) . 

3. E s i t y k s en o r g a n i s a tori s e t j a 
taloudelliset vaikutukset 

Kirkkomuusikon virkaa koskevat uudistukset 
saattavat seurakunnissa toteutua vähitellen pit-

kähkön aj,an kuluessa. Ehdotus antaa näet seu
rakunnille mahdollisuuden kanttorin virkojen 
järjestämiseen kunkin seurakunnan tarpeiden 
mukaisesti sekä alimman asteen viran hoidatta
miseen sivutoimisesti ja muodollisesti epäpäte
villälcin henkilöillä. Kustannusvaikutukseksi, 
ottaen huomioon virkojen uudelleenjärjestelyn 
ja odotettavissa olevat virkaehtosopimuksiin 
perustuvat palkankorotukset, on arvioitu 4,8-
6,6 miljoonaa markkaa vuodessa. Seurakuntien 
organisaatioon uudistuksella ei olisi välitöntä 
vaikutusta. 

Esitykseen sisältyvät muut ehdotmkset eivät 
edellytä organisatorisia uudistuksia, eivätkä ne 
myöskään mainittavammin vaikuta kirkon ja 
seurakuntien talouteen. 

4. M ui t a e s i t y k s e en vai k u t t a v i a 
seikkoja. 

Kimkkomuuslikon virkaa koskevmn ehdotuk
siin liittyen annetaan eduskunnalle erikseen 
esitys, joka Slisältää kirkolliskokouksen ehdo
tuksen evankelisluterilaisen kirkon palkkauslain 
mUIUttamisekSii. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotus 

11 §. Pykälä sisältää seurakunnan keskeis
ten virkojen luettelon ja kunkin viran ylimal
kaisen tehtäväkuvan. Kirkolliskokous korostaa 
kanttorin keskeisimmän tehtävän, jumalanpal
veluksen musiikin johtamisen merkitystä. 

Nykyinen kirkkolaki ei ilmaise sitä, että seu
rakunnassa voisi olla useampia kanttorin vir
koja, vaikka näin on asian laita monissa seura
kunnissa. Tämän vuoksi lakiin on ehdotettu 
lisättäväksi säännös kanttoden määrästä. Lais
sa on jo vastaavanlainen säännös pappien ja 
~ehtorien osalta. 

17 §. Muutos aiheutuu virkanimikkeen 
muuttamisesta. 

138 §. Koska virkaehtosopimuksen maa
räykset ovat osin syrjäyttäneet tämän pykälän, 
sopimuksenvaraisia asioita koskevat säännökset 
on poistettu. 

Pykälän 1 momenttiin on voimassa olevasta 
3 momenti:sta siirretty säännökset viikoittaisesta 
vapaapäivästä ja käsite on laajennettu käsitteek
si vapaa-aika. Viranhaltijoilla on näet virkaehto
sopimuksen mukaan oikeus muihinkin kuin vii
koittaisiin vapaapäiviin. Määräys papin velvolli
suudesta hoitaa välttämättömät ja kiireelliset 
tehtävät vapaa-aikanaankin on säilytetty ennal
laan. Nykyistä selvemmin on tarpeen määrätä, 
mikä viranomainen määrää vuosiloman ajan. 
Momenttiin on tehty tätä tarkoittava lisäys. 
Sijaisen määräisi tuomiokapituli kuten tähän
kin asti. Tarkoituksenmukaista kuitenkin on, 
että sijainen määrätään vain silloin, kun tuo
miokapituli katsoo sen tarpeelliseksi. 

Pykälän 2 momentissa on säilytetty papin vel
vollisuus toimia toisen papin viransijaisena tä
män vuosiloman aikana. Momenttiin on lisätty 
nimenomainen säännös siitä, että pappi on vei-
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vollinen toimimaan toisen papin sijaisena myös 
tämän vapaa-ajan aikana. Viimeksi mainittu 
velvollisuus on tähän asti perustunut laajenne
tun piispainkokouksen päätökseen. Velvolli
suutta toimia toisen papin sijaisena vapaa-ajan 
ja vuosiloman aikana ei ole rajoitettu omaan 
seurakuntaan eikä samaan seurakuntayhtymään. 

Pykälän 3 momentti vastaa nykyistä 4 mo
menttia. Siinä säädetään virkavapaudesta. Vir
kavapauden myöntäisi pääsääntöisesti tuomio
kapituli, joka määräisi myös sijaisen, kuten tä
hänkin asti. Uutta on se, että sijainen tulisi 
määrätä vain tarvittaessa. Nykyisessä 5 momen
tissa tarkoitetut lyhytaikaista virkavapautta kos
kevat säännökset on sisällytetty tähän 3 mo
menttiin. Suuremman yhtenäisyyden saavutta
miseksi virkavapauksien ja sijaisten tarpeen har
kitsee lääninrovasti kirkkoherran sijasta. Sään
nös lääninrovastille myönnettävästä lyhytaikai
sesta virkavapaudesta on säilytetty ennallaan. 
Lyhytaikaisen virkavapauden enimmäismäärää 
on alennettu 15 päivästä 10 päivään vuodessa. 
Säännös seurakunnan kuulemisesta, kun hake
mus koskee kahta kuukautta pitempää virkava
pautta, on säilytetty. 

Pykälän 4 momenttiin on lisätty säännös sii
tä, mikä viranomainen päättää palkan pidättämi
sestä virkavapauden ajalta. Yhdenmukaisen ja 
kohtuullisen käytännön aikaansaamiseksi tämä 
tehtävä ehdotetaan annettavaksi tuomiokapitu
leille. Palkan määräämisen tulee tapahtua virka
ehtosopimuksen mukaan. Tämän johdosta mo
menttiin on sisällytetty viittaus virkaehtosopi
musjärjestelmään. Viransijaisen palkan määrää
mistä koskeva säännös on pysytetty ennallaan. 

Pykälän 5 momentti vastaa nykyistä 6 mo
menttia. Kirkkohallituksen päätös voi sisältää 
sellaisia vuosilomaa, vapaa-aikaa ja virkavapaut
ta sekä viranhoitoa koskevia määräyksiä, jotka 
eivät ole sopimuksenvaraisia palvelussuhteen 
ehtoja. 

213 §. Pykälään ehdotetaan tehtäväksi vir
kaehtosopimusjärjestelmän vaatima muutos. 

217 §. Uuden 138 § :n mukaan viransijai
sen palkan määrää kaikissa tapauksissa tuomio
kapituli. Myöskään tässä tarkoitetun apulaisen 
palkan määräämistä ei ole aiheellista pitää eril
lään muun papiston palkan määräytymisestä. 
Palkan suuruus määräytyy sekä viransijaisen 
että apulaisen osalta virkaehtosopimuksen mu
kaan. Tämän vuoksi pykälä ehdotetaan kumot
tavaksi. 

218 §. Kun uuteen 138 §:ään sisältyy nyt 
saannös kaikista virkavapausajan palkkauksista, 
218 § ehdotetaan kumottavaksi. 

227 §. Pykälää ehdotetaan selvennettäväksi 
sit~n, että ikänsä vuoksi virasta eronnut pappi 
vmdaan suostumuksensa mukaisesti määrätä 
hoitamaan papinvirkaa myös viran vakinaisen 
haltijan vuosiloman ja vapaa-ajan aikana. 

238 §. Tähän pykälään ehdotetut muutok
set vastaavat lehtorin osalta edellä 138 ja 213 
§:ään papinviran osalta ehdotettuja muutoksia. 

Pykälä on jaettu kolmeen momenttiin. Sen 
1 momenttiin ehdotetaan tehtäväksi virkaehto
sopimusjärjestelmästä johtuva muutos. 

Pykälän 2 momentin mukaan lehtorin vuosi
lomasta ja vapaa-ajasta sekä viranhoidosta nii
den aikana päättäisi seurakunnan viranomainen 
kuten tähänkin asti. Myös lehtori on velvolli
nen toimimaan oman virkansa ohella toisen leh
torin viransijaisena tämän vapaa-ajan ja vuosi
loman aikana. Velvollisuus ei rajoitu omaan 
seurakuntaan eikä samaan seurakuntayhtymään. 

Pykälän 3 momentin mukaan lehtorin virka
vapaudesta ja sen aikaisesta palkasta päätettäi
siin tuomiokapitulin sijasta seurakunnan tai 
seurakuntayhtymän hallintoelimissä. 

241 §. Uudistuksen perusajatus on, että 
jokaisessa seurakunnassa tulee olla ainakin yksi 
vakinainen kanttorin virka. Alimmassa virka
tyypissä tämä virka voi olla myös osa-aikainen 
tai sivutoiminen. 

Jokaisessa tuomiokirkkoseurakunnassa tulisi 
olla ainakin yksi sellainen kanttorin virka, jo
hon vaaditaan ylimmän asteen kanttorin tut
kinto. Tuomiokirkkoseurakunnassa voi lisäksi 
olla muita joko keskimmäistä tai alinta kant
torin tutkintoa edellyttäviä virkoja. Muutkin 
kuin tuomiokirkkoseurakunnat voisivat harkin
tansa mukaan perustaa ylimpiä kanttorin vir
koja. 

Viranhaltijasta, jonka pääasiallinen tehtävä 
on urkujen soitto, on johdonmukaista käyttää 
urkuri -nimitystä. 

Vakinaisten virkojen lisäksi seurakunta voi 
perustaa myös ylimääräisiä kanttorin virkoja. 
Sellaisen viran täyttäminen ja viranhaltijan oi
keudellinen asema määriteltäisiin seurakunnan 
virkasäännössä, joka alistetaan tuomiokapitulin 
vahvistettavaksi. 

Seurakunnalla olisi myös mahdollisuus ottaa 
sopimuksen perusteella palvelukseensa muita 
musiikkialan asiantuntijoita hoitamaan jotakin 
kirkkomusiikin erikoisalaa (esimerkiksi kuorot 
ja orkesteri). 
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242 §. Pykälä sisältää seurakuntayhtymän 
ikanttorin viroista vastaavat säännökset kuin 
edellinen pykälä ~ksittäisen seurakunnan vi
roista 

243 §. Pykälä vastaa nykyistä 245 §:ää. Sen 
1 momentti on kirjoitettu kirkkolain muutta
misesta 10 päivänä heinäkuuta 1979 annetun 
lain ( 614/79) sanamuodon mukaisesti. Opetus
suunnitelman hyväksyy kuitenkin kirkolliskoko
uksen asemesta piispainkokous. Kirkon viran
oma1sella tulee olla mahdollisuus valvoa kant
torien koulutusta. Porrastuksen edellyttämät 
tutkinnot mainitaan 2 momentissa. Yleisin olisi 
keskimmätisen asteen kanttorin tutkinto. Kant
torin virkojen järjestelyihin on kirkolliskokouk
sen mielestä saatava seurakunnan tarpeiden 
mukaista joustavuutta. Tuomiokapituli voisi 
seurakunnan pienuuden, kanttorin saamisen vai
keuden tm muiden syiden vuoksi antaa luvan 
perustaa seurakunnan ainoaksi kanttorin viraksi 
alinta kanttorin tutkintoa edellyttävän viran. 
Momentissa tarkoitetun luvan myöntäminen 
tapahtuisi siinä yhteydessä, kun tuomiokapituli 
vahvistaa sille alistetun viran perustamista kos
kevan päätöksen. Virka voitaisitin perustaa 
täyttä työaikaa edellyttäväksi, osa-aikaiseksi tai 
sivutoimiseksi. Perustamispäätöksessä on mai
nittava työmäärä. 

244 §. Kaikissa niissä seurakunnissa, joihin 
on erityisluvalla perustettu jokin edellä maini
tuista viroista, ei ole tarkoituksenmukaista 
hoitaa virkaa perustamispäätöksen edellyttä
mässä laajuudessa. Tällöin seurakunnalla tulee 
olla mahdollisuus tuomiokapitulin luvalla jär
jestää täyttä työaikaa edellyttäväksi perustetun 
viran hoito osa-aikaisena tai sivuto~misena ja 
osa-aikaiseksi perustetun viran ho1to sivutoimi
sena. 

Jos seurakuntaan ei yrityksistä huolimatta 
onnistuta saamaan pätevää viranhaltijaa, seura
kunnalla on oikeus ottaa tuomiokapitulin lu
valla viran osa-aikaiseksi tai sivutoimiseksi hoi
tajaksi sellainen henkilö, joka ei ole suoritta
nut alintakaan kanttorin tutkintoa. 

Viranhaltijan ottamista ja hänen oikeudellis
ta asemaansa koskevat määräykset sisältyisivät 
tuomiokapitulin vahvistamaan virkasääntöön. 

245 §. Ehdotuksen mukaan piispainkokous 
voi myöntää muun kuin 243 §:ssä mainitun 
tutkinnon suorittaneelle henkilölle oikeuden 
tulla nimitetyksi kanttorin virkoihin. Vastaa
vasta erivapausmenettelystä pappien osalta sää
.detään 88 §:ssä. 

246 §. Pykälä vastaa nykyistä 24:Z ja 244 
§:ää. Kanttorin tehtäviä määriteltäessä on 
tahdottu korostaa hänen vastuutaan omalla 
erikoisalallaan. Pykälän 1 momentissa on käy
tetty ilmaisua "johtaa" puhuttaessa kanttorin 
musiikillisista tehtävistä seurakunnan jumalan
palveluksessa. Erikseen on mainittu rippikou
luopetus, vaikka se asiallisesti sisältyykin mu
siikkikasvatustyöhön, joka kuuluu kanttorin 
tehtäviin. 

Vakinaisen kanttorin tehtävät määriteltäisiin 
lähemmin ohjesäännössä, joka laaditaan ja hy
väksytään seurakunnassa ja jonka tuomiokapi
tuli vahvistaa. 

247 §. Pykälä vastaa nykyistä 243 §:ää. 
Sivutoimilupien myöntämisessä sellaiselle vaki
naiselle kanttorille, jonka virka edellyttää 
täyttä työaikaa, ehdotetaan noudatettavaksi sa
maa menettelyä, joka on 132 §:n 3 momentin 
mukaisesti käytössä pappien sivutoimilupien 
suhteen. 

248 §. Pykälä vastaa nykyistä 246 §:ää. 
Nykyisin on hakijan vakuutettava, ette:i hän 
ole samanaikaisesti muun kanttorin tai ur
kurin viran hakijana. Tämä on kohtuuttomasti 
rajoittanut hakuoikeutta. Ehdotuksen mukaan 
kanttori voisi samaan aikaan hakea useampaa 
kuin yhtä virkaa. Kun palkkauksesta nykyisin 
sovitaan virkaehtosopimuksilla, on ehdotukses
ta jätetty pois säännös, jonka mukaan odotet
tavissa olevista palkkausjärjestelyistä on mainit
tava hakuilmoituksessa. 

249 §. Pykälä vastaa voimassa olevaa 247 
§:ää ja 159 §:n 2 momentt:ia. Kun virkaa täy
tettäessä ei ehdotuksen mukaan toimiteta ylei
siä vaaleja ehdotetaan "vaaliehdotus"-sanan ti
lalle sanaa "virkaehdotus". 

250 §. Pykälä vastaa osaa nykyistä 247 
§:n 1 momentista. Siihen sisältyvät virka
ehdotuksen perusteet on pysytetty entisellään. 
Virkavuosien laskemisperusteet on aikaisempaa 
158 § :ää koskevan viittauksen asemesta siJoi
tettu 250 § :n 2 momentiksi. 

251 §. Tämä uusi pykälä johtuu kanttorin 
oikeudesta hakea samanaikaisesti useampaa vir
kaa. Jos hänet nimitetään johonkin niistä, hä
nen on luovuttava muista hakemuksista. 

252 §. Pykälä vastaa nykyistä 250 §:ää. 
Nykyisen lain mukaan viran hakija ei saa 
hakuajan päätyttyä peruuttaa hakemustaan en
nen kuin vaaliehdotus on tehty eikä sen jäl
keenkään, jos hän on saanut vaalisijan. Tämä 
rajoitus on nyt poistettu. Siitä seuraa, että ha-
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kemus voidaan peruuttaa niin kauan kuin vi
ran täyttämismenettely on vireillä eli siihen 
asti, kun tuomiokapituli on antanut valitulle 
valtakirjan. 

253 §. Pykälä vastaa nykyistä 249 §:ää. 
254 §. Pykälän 1 momentti vastaa nykyistä 

251 §:n 1 momenttia. 
Pykälän 2 momentin mukaan luovuttaisiin 

yleisistä vaaleista ja kanttorin valinnan suorit
taisi seurakunnan hallintoelimistä se, joka on 
valittu tehtäväänsä välittömillä vaaleilla, tmsin 
sanoen kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto. 
Valinta voisi kohdistua keneen tahansa virkaeh
dotuksessa mainituista. Tällöin mahdollisen vali
tuksen perusteena voisi olla vain se, että pää
tös on syntynyt lainvastaisessa järjestyksessä, 
mutta ei se, että valittaja pitäisi itseään ansiok
kaampana sanottuun virkaan. 

255 §. Pykälä vastaa nykyistä 256 §:ää, 
mutta on sisällöltään muutettu uutta vaa
litapaa vastaavaksi. 

256 §. Pykälän vastaa asiasisällöltään ny
kyistä 258 §:ää. Koska 261 §:n johdosta 
palkan suuruus myös viransijaisen osalta mää
räytyy virkaehtosopimuksen mukaan, viransi
jaisen palkan määräytymistä koskeva maininta 
ehdotetaan poistettavaksi. 

257 §. Pykälä vastaa nykyistä 259 §:ää. 
Kanttorin vuosilomaa, virkavapautta ja vapaa
aikaa koskevat järjestelyt vastaavat asiallisesti 
pappeja ja lehtoreita koskevaa tässä yhteydessä 
toteutettavaa jä,rjestelyä ( 138 ja 238 §). 

258 §. Pykälän vastaa nykyistä 260 §:ää. 
Väliaikaista viran toimi tukses ta pidättämistä 
koskevan päätöksen teko on siirretty kirkko
neuvostolta tuomiokapitulille. 

259 §. Pykälä vastaa nykyistä 261 §:ää. 
Ehdotuksen mukaan väLiaikainen virantoimi
tuksesta pidättäminen tulisi tässäkin tapaukses
sa kirkkoneuvoston sijasta tuomiokapitulin teh
täväksi. 

260 §. Pykälä vastaa nykyistä 262 §:ää. 
261 §. Pykälä koskee kanttorin palkkausta 

ja eläkettä ja vastaa asiasisällöltään nykyistä 
241 §:n 6 momenttiaja 262 §:n 1 momenttia. 

262 §. Pykälän kumoaminen johtuu siitä, 
että lainkohdan nykyinen asiasisältö on siirret
ty 260 ja 261 §:ään. 

268 §. Koska kirkonkokous ei ehdotuksen 
mukaan valitse kanttoria, pykälästä on pois
tettu kanttori-urkurin vaalia koskeva säännös. 

271 ja 272 §. Kummankin pykälän 2 mo
mentissa oleva sana "kirkkoneuvosto" muute-
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taan edellä yleisperusteluissa marmtusta syystä 
sanaksi "seurakuntaneuvosto". 

273 §. Pykälän 3 momenttiin on lisätty 
seurakuntaneuvosto vaaliluettelon tarkistajia va
litsevana viranomaisena. 

Pykälän 5 momentissa oleva vittaus 6 mo
menttiin on oikaistu koskemaan 7 momenttia. 

Pykälän 6 momentissa oleva viittaus 4 mo
menttiin on oikaistu koskemaan 5 momenttia. 

Pykälän 8 momentissa oleva viittaus 6 mo
menttiin on oikaistu koskemaan 7 momenttia. 

282 §. Koska kirkkoneuvostoa ei enää va
lita välittömillä vaaleilla, on 1 momentista pois
tettu sana "kirkkoneuvoston". Samalla mo
menttia on täydennetty siten, että se koskee 
sekä yksittäistä seurakuntaa että täydellisessä 
yhteistaloudessa olevia seurakuntia ja niiden 
muodostamaa yhtymää. Tämän johdosta mo
menttiin on lisätty maininta yhteisestä kirkko
valtuustosta ja seurakuntaneuvostosta. 

283 §. Edellä 268 §:n kohdalla mainitusta 
syystä 1 momentista on poistettu viittaus 255 
§:ään. 

310 §. Pykälän 3 momentissa oleva viittaus 
241 §:n 2 momenttiin on muutettu koske
maan 244 §: ää, johon se nyt liittyy. 

325 §. On luonnollista, että samanlaista 
menettelyä kuin yhteistalouden alkaessa nouda
tetaan myös silloin, kun on kysymys yhtymän 
omaisuuden jakamisesta seurakuntien luopuessa 
yhteistaloudesta tai siirtyessä täydellisestä osit
taiseen yhteistalouteen. Sen vuoksi pykälään 
ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 momentti, joka 
sisältää säännökset siitä menettelystä, jota tulee 
noudattaa suoritettaessa omaisuuden jakoa seu
rakuntayhtymän purkautumisen tai muun muut
tumisen yhteydessä. 

334 §. Muutos aiheutuu virkanimikkeen 
muuttumisesta. 

335 §. Muutokset aiheutuvat edellisessä py
kälässä mainitusta syystä. Nykyinen käytäntö, 
että tuomiokapituli valitsee seurakuntayhtymän 
vakinaisen kanttorin saatuaan hakijoista ensin 
yhteisen kirkkovaltuuston tai edustajiston lau
sunnon, ehdotetaan säilytettäväksi. Ylimääräi
sen kanttorin viran täyttämistä koskevat sään
nökset on niin ikään ehdotettu pysytettäviksi 
ennallaan. Koska kuitenkaan ylimääräiselle 
kanttorille tuomiokapituli ei anna virkamää
räystä, momenttiin on lisätty maininta, että 
virkamääräys on pyydettävä vain papille ja leh-
torille. ' 

382 §. Muutos aiheutuu virkanimikkeen 
sekä viran täyttämismenettelyn muuttamisesta. 
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419 S. Yleisperusteluissa esitetystä syystä 
pykälästä ehdotetaan poistettavaksi vaalilippu
jen jäljentämistä koskeva säännös. 

445 §. Muutos aiheutuu virkanimikkeen ja 
pykäläjärjestyksen muuttumisesta. 

464 §. Muutos aiheutuu viran täyttämisme
nettelyn muuttamisesta. 

465 §. 241 §:n 2 ja 3 momentin poistami
nen johtuu pykälän sisällön muuttumisesta. 
Uuden sisältöiset 243 §:n 2 momentti ja 244 § 
on rinnastettu valitusoikeuteen nähden nykyi
sen 241 §:n 2 ja 3 momenttiin. Nykyistä 243 
§:ää vastaavassa 247 §:ssä tarkoitettuja päätök
siä koskeva valituskielto on säilytetty ennal
laan. 

467 ja 519 §. Muutokset aiheutuvat virka
nimikkeen muuttamisesta. 

2. Ta r k e m m a t s ä ä n n ö k s e t j a 
määräykset 

Piispainkokous antaa uuden kanttorin viran 
malliohjesäännön. Vuosilomaa, virkavapautta ja 
va:paa-aikaa koskevien uusien säännösten joh
dosta kirkkohallitus antaa tarkemmat määräyk
set. Omaisuuden jaosta seurakuntayhtymän 

purkautuessa voi kirkkohallitus kirkkolain 336 
§ :n nojalla antaa tarkempia määräyksiä. 

3. Voimaantulo 

Lain voimaantulopäivä on ehdotuksessa jä
tetty avoimeksi. Se olisi lakia vahvistettaessa 
määrättävä siten, että lakia soveltavat viran
omaiset ja luottamusmiehet lain antamisen jäl
keen ennen voimaantuloa ehtivät perehtyä sii
hen. Säännös omaisuuden jaosta seurakuntayh
tymän purkautuessa o1i,si kiireellisesti saatava 
lcirkkolakiin. 

Kirkkomuusikon virkaa koskevien säännös
ten siirtymäaikaa esitetään vHden vuoden mit
taiseksi. Lain voimaan tullessa olemassa olevat 
kyiset viranhaltijat ovat viroissa. Kysymys sii
tä, minkä asteen tutkintoa virka edellyttää, sekä 
siitä, onko virka oleva osa-aikainen tai sivutoi
minen, olisi ratkaistava ennen kuin virka lain
muutoksen voimaantulon jälkeen julistetaan 
haettavaksi. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
kirkkolain muuttamisesta 

Kirkolliskokouksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 23 päivänä joulukuuta 1964 annetun kirkkolain (635/64) 217, 218 ja 262 S, 
sellaisina kuin niistä ovat 217 § 10 päivänä huhtikuuta 1970 annetussa laissa (257 /70) 

ja 262 § osittain muutettuna samana päivänä annetulla lailla (256/70), 
muutetaan 11 §:n 2, 5 ja 6 momentti, 17 §:n 1 momentti, 138, 213, 227 ja 238 §, 241 

§:n edellä oleva alaotsikko ja 241-261 §, 268 §:n 1 momentin 2 kohta, 271 §:n 2 momentti, 
272 §:n 2 momentti, 273 §:n 3, 5, 6 ja 8 momentti, 282 §:n 1 momentti, 283 §:n 1 mo
mentti, 310 §:n 3 momentti, 334 §:n 2 ja 3 momentti, 335 §, 22 luvun otsikko, 382 §, 
419 §:n 1 momentti, 445 §, 464 §:n 1 momentti, 465 §, 467 §:n 5 kohta sekä 519 §:n 1 
momentin 1 kohta, 

sellaisina kuin niistä ovat 11 §:n 5 ja 6 momentti, 268 §:n 1 momentin 2 kohta, 310 
§:n 3 momentti, 334 §:n 2 ja 3 momentti sekä 335 § 25 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa 
laissa (633/75), 138 § osittain muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1969 ja 13 päivänä hei
näkuuta 1973 annetullia laeilla (900/69 ja 607 /73), 238 §ja 283 §:n 1 momentti mainitussa 
30 päivänä joulukuuta 1969 annetussa laissa, 241 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla 
lailla ja mainitulla 25 päivänä heinäkuuta 1975 annetulla lailla, 245 § muutettuna mainitulla 
13 päivänä heinäkuuta 1973 annetulla lailla ja 10 päivänä heinäkuuta 1979 annetulla lailla 
(614/79), 246 § osittain muutettuna 25 päivänä heinäkuuta 1975 annetulla lailla (632/ 
75), 247 § osittain muutettuna 6 päivänä toukokuuta 1977 annetulla lailla (350/77), 251 § 
osittain muutettuna mainituLla 25 päivänä heinäkuuta 1975 annetulla lailla (632/75), 259 § 
osittain muutettuna mainitulla 30 päivänä joulukuuta 1969 annetulla lailla, 271 §:n 2 mo
mentti, 272 §:n 2 momentti, 273 §:n 3, 5, 6 ja 8 momentti sekä 282 §:n 1 momentti maini
tussa 25 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa (232/75), 465 §ja 519 §:n 1 momentin 
1 kohta 17 päivänä marraskuuta 1978 annetussa laissa (851/78) ja 467 §:n 5 kohta maini
tussa 6 päivänä toukokuuta 1977 annetussa laissa, sekä 

lisätään 325 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 25 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa 
laissa (633/75), uusi 3 momentti seuraavasti: 

11 § 

Jumalanpalveluksen musiikkia sekä seura
kunnan muuta musiikkitoimintaa johtamassa 
ja edistämässä tulee seurakunnassa olla vähin
tään yksi kanttori. 

Seurakuntayhtymään nähden voidaan sovel
taa, mitä 122 §:n 5 momentissa, 229 §:n 3 
momentissa, 242 §:n 1 momentissa, 263 §:n 
3 momentissa ja 267 §:n 3 momentissa sää
detään. 

Seurakunnan jäsenellä on oikeus kirkolliseen 
toimitukseen asianomaisen suostumuksella käyt
tää muutakin kuin oman seurakunnan pappia 
tai kanttoria. 

17 § 
V a:kinaisten papinvirkojen sekä lehtorin ja 

kanttorin virkojen perustamisesta ja lakkaut
tamisesta päättää kirkkovaltuusto, ja päätös on 

alistettava tuomiokapitulin tutkittavaksi ja 
vahvistettavaksi. 

138 § 
Seurakunnan ja seurakuntayhtymän palveluk

sessa olevalla papilla on oikeus saada vuosi
lomaa ja vapaa-aikaa sen mukaan kuin siitä on 
erikseen säädetty, määrätty tai sovittu. Vuosi
loman ajan sekä tarvittaessa sijaisen siksi ajaksi 
määrää tuomiokapituli. Vapaa-aikanaan papin 
on hoidettava välttämättömät ja kiireelliset 
virhtehtävät, jollei niiden hoitoa ole muulla 
tavalla järjestetty. 

Pappi on velvollinen toimimaan oman vir
kansa ohella toisen papin sijaisena tämän vuosi
loman ja vapaa-ajan aikana. 

Tuomiokapituli myöntää papille virkavapau
den. LääninrovastiUa on kuitenkin oikeus antaa 
papille virkavapautta enintään kymmenen päi
vää vuodessa. Lääninrovastilie tällaisen virka" 
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vapauden antaa piispa. Milloin virkavapautta 
pyydetään kahta kuukautta pitemmäksi ajaksi 
muun kuin sairauden vuoksi, hakijan tulee 
liittää anomukseensa kirkkoneuvoston, seura
kuntaneuvoston tai yhteisen kirkkoneuvoston 
lausunto. Virkavapauden myöntänyt viranomai
nen määrää tarvittaessa virkavapauden ajaksi 
viransijaisen. 

Palkan pidättämisestä virkavapauden ajalta 
sekä viransijaisen palkasta 1, 2 ja 3 momen
tissa mainituissa tapauksissa päättää tuomio
kapituli, niin kuin siitä on säädetty, määrätty 
tai sovittu. 

Kirkkohallitus antaa tarkempia määräyksiä 
vuosilomien, vapaa-ajan ja virkavapauden jär
jestämisestä sekä viranhoidosta niiden aikana. 

213 § 
Papin palkkauksesta on voimassa, mitä siitä 

on erikseen säädetty, määrätty tai sovittu. 

227 § 
Ikänsä vuoksi virasta eronnut pappi voidaan 

suostumuksensa mukaan määrätä hoitamaan 
papinvirkaa, kun sellainen virka on avoinna 
taikka viran vakinainen haltija on virkavapaana 
tai vuosilomalla tahi hänellä on vapaa-aika ja 
osoittautuu vaikeaksi saada pätevä henkilö 
virkaa hoitamaan. Tällaista määräystä älköön 
kerrallaan annettako vuotta pitemmäksi ajaksi. 

238 § 
Lehtorin palkkauksesta on voimassa, mitä 

siitä on erikseen säädetty, määrätty tai sovittu. 
Lehtorin vuosilomasta ja vapaa-ajasta sekä 

velvollisuudesta toimia oman virkansa ohella 
toisen lehtorin viransijaisena on vastaavasti 
noudatettava, mitä 138 §:ssä säädetään, kui
tenkin niin, että vuosilomasta ja viranhoidosta 
sen aikana päättää kirkkoneuvosto, seurakunta
neuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto. 

Kirkkoneuvosto, seurakuntaneuvosto tai yh
teinen kirkkoneuvosto myöntää lehtorille virka
vapauden. Kirkkoherralla on kuitenkin oikeus 
antaa seurakunnan palveluksessa olevalle ja 
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla seu
rakuntayhtymän palveluksessa olevalle lehto
rille virkavapautta enintään kymmenen päivää 
vuodessa. Virkavapautta myöntänyt viranomai
nen määrää tarvittaessa virkavapauden ajaksi 
viransijaisen. Palkan pidättämisestä virkavapau
den ajalta ja viransijaisen palkasta päättää 
kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto. 

B. Kanttori 

241 § 
Seurakunnassa tulee olla vähintään yksi vaki

nainen kanttorin virka. Tuomiokirkkoseura
kunnassa tulee olla ainakin yksi sellainen kant
torin virka, jonka haltijalta vaaditaan 243 §:ssä 
tarkoitettu ylimmän asteen kanttorin tutkinto. 

Milloin kanttorin viran haltijan pääasialli
sena tehtävänä ohjesäännön mukaan on urku
jen soitto, nimitetään häntä urkuriksi. 

Seurakunta voi perustaa myös ylimääräisiä 
kanttorin virkoja. Näiden virkojen täyttäminen 
sekä viranhaltijan oikeudellinen asema mää
räytyvät virkasäännön mukaan. Seurakunta voi 
ottaa sopimuksen perusteella palvelukseensa 
henkilöitä hoitamaan kirkkomusiikin erikois
aloja seurakunnassa. 

242 § 
Seurakuntayhtymällä voi olla vakinaisia ja 

ylimääräisiä kanttorin virkoja. Seurakuntayhty
mällä yhdessä yhden tai useamman yhtymään 
kuuluvan seurakunnan kanssa ta1kka yhtymään 
kuuluvilla kahdella tai useammalla seurakun
nalla voi olla yhteisiä ylimääräisiä kanttorin 
virkoja. Seurakuntayhtymän kanttorin virkojen 
täyttämisestä säädetään 335 §:n 2 ja 3 mo-
mentissa. · 

Seurakuntayhtymän tai siihen <kuuluvan seu
rakunnan palveluksessa oleva vakinaisen tai 
ylimääräisen kanttorin viran haltija voidaan 
määrätä oman virkansa ohella hoitamaan teh
täviä myös muissa seurakuntayhtymään kuulu
vissa seurakunnissa ja seurakuntayhtymän yh
teisissä työmuodoissa. 

Seurakuntayhtymän palvelukseen voidaan 
ottaa sopimuksen perusteella henkilöitä hoita
maan kirkkomusiikin erikoisaloja seurakunta
yhtymässä. 

243 § 
Kanttorin virkaa voi hakea mies tai nainen. 

Hakijan on oltava nuhteeton, konfirmoitu ja 
tunnettu kristilliseksi elämäntavoiltaan sekä 
vapaa sellaisesta taudista taikka ruumiinviasta, 
joka haittaa viran toimittamista. Hänen tulee 
olla suorittanut kirkolliskokouksen määräämän 
tarkastuksen alaisena toimivassa oppilaitoksessa 
sellainen oppimäärä, joka on piispainkokouksen 
hyväksymän opetussuunnitelman mukainen. 

Vakinaisiin kanttorin virkoihin vaadittavat 
tutkinnot ovat ylimmän, keskimmäisen ja alim
man asteen kanttorin tutkinto. Viran haltijalta 
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vaaditaan yleensä vähintään keskimmäisen 
asteen tutkinto. Tuomiokapituli voi kuitenkin, 
milloin seurakunnan pienuus tai muut erityiset 
olosuhteet vaativat, myöntää seurakunnalle lu
van perustaa seurakunnan ainoaksi kanttorin 
viraksi alinta tutkintoa edellyttävän viran. Täl
lainen virka voi olla täyttä työaikaa edellyttävä, 
osa-aikainen tai sivutoiminen. 

Kanttorin tulee hallita sen seurakunnan 
kieltä, jonka virkaa hän hakee. Jos seurakunta 
on kaksikielinen, hakijan tulee riittävästi taitaa 
kumpaakin kieltä. Tarkemmat määräykset kant
torilta vaadittavasta kielitaidosta antaa piispain
kokous. 

244 § 
Jos seurakunnassa on sellainen kanttorin 

virka, jonka haltijalta vaaditaan alimman asteen 
kanttorin tutkinto, tuomiokapituli voi kirkko
valtuuston anomuksesta antaa luvan hoitaa 
tällaista täyttä työaikaa edellyttävää virkaa osa
aikaisena tai sivutoimisena tahi osa-aikaista 
virkaa sivutoimisena. Tuomiokapitulin luvalla 
seurakunta voi tällöin ottaa viran osa-aikaiseksi 
tai sivutoimiseksi hoitajaksi sellaisenkin hen
kilön, joka ei ole suorittanut kanttorin tutkin
toa. Viranhaltijan ottaminen osa-aikaisena tai 
sivutoimisena hoitamaan kanttorin virkaa sekä 
hänen oikeudellinen asemansa määräytyvät 
virkasäännön mukaan. 

245 § 
Henkilölle, joka on suorittanut kanttorin 

virkaan vaadittavaan tutkintoon verrattavan 
tutkinnon tai jolla muutoin on vastaavat tiedot 
ja riittävä kokemus, voi piispainkokous antaa 
oikeuden tulla nimitetyksi kanttorin virkoihin. 

246 § 
Kanttorin tehtävänä on johtaa musiikkia 

seurakunnan jumalanpalveluksissa sekä muissa 
kirkon pyhissä toimituksissa ja seurakunnan 
tilaisuuksissa, osallistua rippikouluopetukseen, 
hoitaa muutenkin musiikkikasvatustyötä ja 
edistää musiikin käyttöä seurakunnan eri toi
minnoissa. Kanttori vastaa myös seurakunnan 
soittimien hoidosta ja huollosta. 

Kanttorin tulee osallistua myös muuhun hä
nelle sopivaan seurakunnalliseen toimeen tai 
tehtävään, mikäli se ei haittaa hänelle kirkko
musiikin alalla kuuluvia tehtäviä ja tämä muu
toin on kohtuullista. 

Vakinaisen kanttorin tehtävät määritellään 
tarkemmin kirkkoneuvoston tai seurakunta-

neuvoston hyväksymässä ohjesäännössä, joka 
on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 

Jos seurakunnassa on useampia kanttorin 
virkoja, on ohjesäännössä määriteltävä, miten 
tehtävät ja vastuu jakautuvat viranhaltijoiden 
kesken. 

247 § 
Jos vakinainen kanttori, jon:ka virka edel

lyttää täyttä työaikaa, haluaa pitää sellaista 
sivutointa, josta hänellä on oikeus kieltäytyä, 
hänen on saatava sen pitämiseen tuomiokapi
tulin lupa. Lupahakemukseen on liitettävä 
kirkkoneuvoston lausunto. 

248 § 
Vakinaisen kanttorin viran tultua avoimeksi 

tuomiokapitulin on julistettava virka haetta
vaksi ilmoitustaululleen pantavalla ja virallises
sa lehdessä kerran julkaistavalla kuulutuksella. 
Kuulutuksessa on samalla määrättävä, että ha
kijan tulee viimeistään kolmantenakymmenen
tenä päivänä sen jälkeen, jona päätös aukiju
listamisesta tehtiin, antaa tuomiokapituliin kir
jallinen hakemuksensa. Jos seurakunta on kak
sikielinen, on kuulutuksessa mainittava, minkä
lainen kielitaito hakijalta vaaditaan. Virkaa 
aukijulistettaessa on lisäksi noudatettava, mitä 
147 §:n 3 momentissa on vakinaisen papinvi
ran aukijulistamisesta säädetty. 

Hakemukseen on liitettävä virkatodistus ja 
todistukset siitä, että hakija on kelpoinen vir
kaan sekä, jos hän on kirkollisia virkoja hoita
nut, oikeaksi todistettu luettelo niistä ynnä il
moitus kunkin viran toimittamisen ajasta ja 
kirkkoneuvoston tai yhteisen kirkkoneuvoston 
lausunto hänen toiminnastaan ja käytöksestään 
seurakunnassa tai seurakuntayhtymässä, jossa 
hän on viimeksi hoitanut virkaa. Jos hakija on 
muussa kuin kirkollisessa toimessa, on hake
mukseen liitettävä lisäksi hänen työnantajansa 
antama todistus. Hakemukseen liitettäköön 
myös ne muut todistukset, joihin hakemus pe
rustetaan. 

249 § 
Hakuajan päätyttyä tulee tuomiokapitulin 

viivytyksettä tutkia hakijan kelpoisuus virkaan 
ja, jos vähintään kaksi pätevää hakijaa on il
maantunut, tehdä virkaehdotus viran täyttämi
seksi. Jos virkaa ei ole kukaan hakenut tai jos 
on vain yksi pätevä hakija, on virka julistettava 
uudelleen haettavaksi. 
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Toisen hakuajan jälkeen on virkaehdotus 
tehtävä, vaikka vain yksi pätevä hakija on ha
kenut virkaa. Ensimmäisenä hakuaikana virkaa 
hakeneella pätevällä hakijalla on oikeus joka ta
pauksessa saada sija virkaehdotuksessa, ellei 
hän ennen virkaehdotuksen tekemistä ole pe
ruuttanut hakemustaan. 

250 § 
Virkaehdotusta tehtäessä on soveltuvin osin 

noudatettava, mitä 15·0 §:n 3 ja 4 kohdassa 
sekä 151 ja 153-157 §:ssä on säädetty. 

Virkavuosiksi luetaan se aika, jonka hakija 
on hoitanut kanttorin virkaa tai sitä vastaavaa 
tointa seurakunnassa tai seurakuntayhtymässä 
tahi ollut sellaisessa valtion, kunnan, kuntien 
yhtymän, yhdistyksen, säätiön tai laitoksen pal
veluksessa, joka pätevyysehtojen ja laadun puo
lesta on kanttorin virkaan rinnastettavissa. Vir
kavuosista ei vähennetä aikaa, minkä hakija on 
ollut virkavapaana sairauden tähden tai suorit
taakseen opintoja, joiden voidaan katsoa edis
tävän kanttorin viran hoitamista. Virkavuosista 
ei myöskään vähennetä sitä aikaa, minkä ha
kija on ollut yksityisten asiainsa takia virka
vapaana enintään kuukauden ajan saman kalen
terivuoden aikana. 

251 § 
Kanttoria, jolle tuomiokapituli on antanut 

valtakirjan johonkin virkaan, ei voida nimittää 
muuhun sellaiseen virkaan, jota hän on hake
nut ennen valtakirjan antamista. Hänen on vii
pymättä ilmoitettava valtakirjan antamisesta 
sille seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle, 
jonka virkaa hän on hakenut, mutta johon vir
kaan häntä ei edellä olevan säännöksen joh
dosta voida nimittää. 

252 § 
Jos joku ehdokassijalle asetetuista kuolee, 

tulee kykenemättömäksi hoitamaan hakemaan
sa virkaa, peruuttaa hakemuksensa tai tulee ni
mitetyksi toiseen virkaan, on viran täyttämis
menettely keskeytettävä ja asiassa meneteltävä 
161 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla. Jos 
kuitenkin vaali on toimitettu ennen edellä mai
nitun esteen ilmaantumista ja joku muu ehdolla 
ollut on tullut valituksi virkaan, jatketaan viran 
täyttämismenettelyä 255 §:n mukaisesti. 

253 § 
Jos tuomiokapituli virkaehdotusta tehdes

sään on katsonut, että hakija ei ole pätevä vir-

kaan, tällä on oikeus hakea muutosta tuomio
kapitulin päätökseen valittamalla virkaehdo
tuksesta. 

254 § 
Kun virkaehdotus on saanut lainvoiman ja 

vain yksi on asetettu ehdolle, antakoon tuomio
kapituli hänelle valtakirjan virkaan. 

Sitten kun virkaehdotus, jossa on kaksi tai 
kolme ehdolle asetettua, on saanut lainvoiman, 
on tuomiokapitulin ilmoitettava siitä kirkko
herralle ja lähetettävä hänelle samalla ehdokas
sijalle asetettujen hakemukset liitteineen. Sen 
jälkeen kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto 
valitsee jonkun heistä virkaan. 

255 § 
Kanttorin vaalia koskeva ote kirkkovaltuus

ton tai seurakuntaneuvoston pöytäkirjasta sekä 
hakemusasiakirjat on puheenjohtajan viipymättä 
toimitettava tuomiokapitulille. Pöytäkirjanot
teeseen on merkittävä todistus siitä, milloin 
päätös valitusosoituksineen on annettu tiedoksi 
ehdokassijan saaneille. 

Kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston 
päätöksen saatua lainvoiman tuomiokapituli an
taa valtakirjan virkaan valitulle kanttorille. 

Jos vaalissa annetut äänet ovat menneet ta
san, on valtakirja annettava sille, joka on ase
tettu virkaehdotuksessa toisen edelle. Viran 
vastaanottamisesta on vastaavasti voimassa, 
mitä papinvirasta on säädetty. 

256 § 
Kanttorin viran ollessa avoinna tulee kirkko

neuvoston, seurakuntaneuvoston tai yhteisen 
kirkkoneuvoston määrätä sen hoitajaksi sopiva 
henkilö. 

257 § 
Kanttorin vuosilomasta, vapaa-ajasta ja vir

kavapaudesta sekä viransijaisen määräämisestä 
ja velvollisuudesta toimia oman virkansa ohella 
toisen kanttorin sijaisena samoin kuin palkan 
pidättämisestä virkavapauden ajalta ja viransi
jaisen palkan määräämisestä on vastaavasti voi
massa, mitä 238 §:ssä säädetään. 

258 § 
Jos vakinainen tai ylimääräinen kanttori rik

koo virkansa velvollisuuksia tahi laiminlyö tai 
huolimattomasti hoitaa virkaansa taikka käyt
täytyy sopimattomasti tai elämällään saa aikaan 
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pahennusta, voi kirkkoherra tai kirkkoneuvosto 
antaa hänelle muistutuksen. Jollei muistutusta 
pidetä riittävänä, kirkkoneuvosto ilmoittaa 
asiasta tuomiokapitulille. Tuomiokapitulilla on 
oikeus rangaista rikkonutta asian laadun mu
kaan varoituksella tai vähintään yhden kuukau
den ja enintään kahden vuoden virantoimitus
erolla tahi, milloin asianhaarat ovat erittäin 
raskauttavat, viraltapanolla. 

Tuomiokapituli voi, saatuaan 1 momentissa 
mainitun ilmoituksen, pidättää asianomaisen 
kanttorin viran toimittamisesta, kunnes tuo
miokapitulin päätös asiasta on annettu. Tällöin 
tulee kirkkoneuvoston määrätä muu sopiva 
henkilö sinä aikana hoitamaan kanttorin tehtä
viä. Palkan pidättämisestä sanottuna aikana on 
voimassa, mitä siitä erikseen on sovittu. 

259 § 
Jos kanttoria syytetään yleisessä tuomioistui

messa sellaisesta rikoksesta, joka tekee hänet 
sopimattomaksi virkaansa, kirkkoneuvoston tu
lee ilmoittaa asiasta tuomiokapitulille, joka voi 
pidättää hänet toistaiseksi virantoimituksesta. 
Jos hänet tuomioistuimen lopullisella päätök
sellä tuomitaan sellaisesta rikoksesta, tuomio
kapituli voi, milloin siihen on syytä, erottaa 
hänet virantoimituksesta vähintään yhdeksi 
kuukaudeksi tai enintään kahdeksi vuodeksi 
taikka tuomita hänet viraltapantavaksi. 

Viransijaisen määräämisestä on voimassa, 
mitä 258 §:ssä on säädetty. 

260 § 
Kanttori on velvollinen eroamaan virastaan 

sen kuukauden alusta, joka lähinnä seuraa hä
nen täytettyään seitsemänkymmentä vuotta. 

Mitä tässä laissa muutoin säädetään papin 
velvollisuudesta erota virasta sekä papin pidät
tämisestä viran toimittamisesta 116 §:ssä tar
koitetusta syystä, sovelletaan vastaavasti kant
toriin. 

261 § 
Kanttorin palkkauksesta on voimassa, mitä 

siitä on erikseen säädetty, määrätty tai sovittu. 
Hänen eläkeoikeudestaan ja hänen jälkeensä 
maksettavasta perhe-eläkkeestä säädetään erik
seen. 

268 § 
Kirkonkokouksen tehtävänä on 

2) vakinaisen papin valitseminen sillä ta
voin kuin 15 luvussa säädetään. 

271 § 

Seurakunnissa, joilla on kokonaan yhteinen 
talous, päättää 1 momentissa tarkoitetusta 
äänestyspaikkojen järjestämisestä seurakunta
neuvosto. 

272 § 

Vaalilautakunnan jäsenet valitsee kirkkoval
tuusto. Seurakunnissa, joilla on kokonaan yh
teinen talous, valitsee vaalilautakunnan jäsenet 
seurakuntaneuvosto. Varsinaisia vaaleja varten 
on vaalilautakunta asetettava kuhunkin seura
kuntaan viimeistään vaalivuoden toukokuussa. 
Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan varapu
heenjohtajan, joka voi johtaa myös vaalitoimi
tusta puheenjohtajan estyneenä ollessa. 

273 § 

Vaaliluettelon tarkistaa vähintään kaksi kirk
koneuvoston tai seurakuntaneuvoston keskuu
destaan valitsemaa jäsentä, jotka tarkistuksen 
suoritettuaan varmentavat luettelon syyskuun 
15 päivään mennessä. 

Omaa äänioikeutta koskeva oikaisuvaatimus 
on tehtävä joko kirjallisesti ennen 7 momentis
sa mainittua vaalilautakunnan kokousta tai 
suullisesti mainitussa kokouksessa. Tällaisen 
oikaisuvaatimuksen saa puoliso ilman valtuu
tusta tehdä puolisonsa puolesta. Oikaisuvaati
mus toisen äänioikeutta vastaan on tehtävä kir
jallisesti vaaliluettelon nähtävilläolon aikana. 
Jos kirkkoherra katsoo, että henkilö virheelli
sesti on jätetty pois vaaliluettelosta taikka 
merkitty siihen äänioikeutta vailla olevaksi tai 
äänioikeutetuksi, saa hän viran puolesta tehdä 
oikaisuvaatimuksen. Vaalilautakunnan puheen
johtaja antakoon oikaisuvaatimuksesta, joka 
tarkoittaa henkilön merkitsemistä äänioikeutta 
vailla olevaksi, tiedon sille, jonka äänioikeutta 
vaatimus koskee, ja ilmoittakoon samalla, mis
sä paikassa muistutuskirjoitus on nähtävänä ja 
että asianomaisella on tilaisuus antaa selvityk
sensä kirjallisesti puheenjohtajalle ennen vaali-
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lautakunnan kokousta tai suullisesti vaalilauta
kunnan kokouksessa. Ilmoitus on todistetta
vasti lähetettävä asianomaiselle viimeistään 
viikkoa ennen vaalilautakunnan kokousta joko 
postitse tai muulla puheenjohtajan sopivaksi 
katsomalla tavalla. Ilmoitus on sitä paitsi ase
tettava nähtäväksi kirkkoherranvirastoon. 

Edellä 5 momentissa mainitut kirjalliset oi
kaisuvaatimukset ja selitykset on annettava 
kirkkoherranvirastoon, josta ne on viivytykset
tä toimitettava vaalilautakunnan puheenjohta
jalle. 

Koulutuksen vaaliluettelon nähtäville pane
misesta, oikaisuvaatimusten tekemisestä ja 7 
momentissa mainitusta vaalilautakunnan ko
kouksesta antaa kirkkoherra. Se on luettava 
seurakunnan kirkossa kahtena vaaliluettelon 
nähtävilläolon päättymistä lähinnä edeltävänä 
sunnuntaina. 

282 § 
Jos kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoval

tuuston tai seurakuntaneuvoston valittujen jä
senten luku vaalissa tai vaalikauden aikana jää 
alle kolmen neljänneksen säädetystä määrästä, 
puheenjohtajan on saatettava asia tuomiokapi
tulin tietoon. Tuomiokapituli voi tällöin mää
rätä toimitettavaksi täydennysvaalin. Siinä nou
datetaan soveltuvin kohdin varsinaisista vaa
leista annettuja säännöksiä. Valittujen toimi
kausi kestää kulumassa olevan vaalikauden 
loppuun. 

283 § 
Kirkonkokouksen päätökseen saa, mikäli 

199 §:stä ei muuta johdu, hakea muutosta jo
kainen sillä perusteella, että hänen yksityistä 
oikeuttaan on loukattu, sekä seurakunnan jäsen 
myös sillä perusteella, että vaali on tapahtunut 
laista poikkeavassa järjestyksessä tai on muu
toin lainvastainen. 

310 § 

Seurakuntaneuvostosta ja sen jaostosta sekä 
niiden puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta 
ja jäsenestä on muutoin soveltuvin osin voi
massa, mitä kirkkoneuvostosta ja sen jaostosta 
sekä niiden puheenjohtajasta, varapuheenjohta
jasta ja jäsenestä säädetään. Seurakuntaneuvos-

tosta on samoin soveltuvin osin voimassa, mitä 
28 §:ssä, 244 §:ssä, 263 §:n 2 momentissa, 
281 §:n 3 momentissa ja 284 §:n 1 momen
tissa kirkkovaltuustosta säädetään. 

325 § 

Jos perussäännön vahvistamisen tai muutta
misen tahi seurakuntayhtymän purkamisen yh
teydessä seurakunta tai seurakuntayhtymä vaa
tii yhtymän omaisuutta jaettavaksi, jaossa on 
noudatettava soveltuvin osin 358 §:ssä säädet
tyjä perusteita. Seurakuntien tai seurakuntayh
tymien sopimus omaisuuden jaosta on alistet
tava kirkkohallituksen tutkittavaksi ja ratkais
tavaksi. Jolleivät seurakunnat tai seurakunta
yhtymät pääse yksimielisyyteen omaisuuden 
jaosta, tuomiokapitulin on määrättävä 448 § :n 
1 momentin mukaisesti selvitysmies valmista
maan jakoehdotus. Sitten kun asianomaiset 
seurakunnat tai seurakuntayhtymät ovat anta
neet jakoehdotuksesta lausuntonsa, ehdotus on 
alistettava kirkkohallituksen tutkittavaksi ja 
ratkaistavaksi. Alistettava sopimus tai jakoeh
dotus lähetetään tuomiokapitulille, joka oman 
lausuntonsa ohella toimittaa sen kirkkohalli
tukselle. 

334 § 

Seurakuntayhtymän palveluksessa oleva 
pappi, lehtori ja kanttori voi kuitenkin kuulua 
siihen hiippakuntaan, johon seurakuntien väes
tön kielellinen vähemmistö kuuluu. 

Seurakuntayhtymän papin, lehtorin ja kant
torin virkoihin vaadittavasta kielitaidosta päät
tää seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuus
to tai edustajisto. 

335 § 
Seurakuntayhtymän papin, lehtorin ja kant

torin virkojen perustamisesta ja lakkauttami
sesta sekä virkojen haitijoista on soveltuvin 
osin voimassa, mitä seurakunnan vastaavista 
viroista ja viranhaitijoista on tässä laissa sää
detty. 

Vakinaisen papin, lehtorin ja kanttorin viran 
täyttämisestä on soveltuvin osin voimassa, 
mitä 234 ja 235 §:ssä on säädetty, kuitenkin 
niin, että lausunnon hakijoista antaa yhteinen 
kirkkovaltuusto tai edustajisto. 

Ylimääräisen papin, lehtorin ja kanttorin 
valitsee yhteinen kirkkovaltuusto tai edusta
jisto, jollei ohjessäännössä tätä tehtävää ole 
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annettu yhteiselle kirkkoneuvostolle. Virkaan 
valitulle papille ja Iehtorilie on pyydettävä 
vivkamääräys asianomaiselta tuomiokapitulilta. 

22 luku 

Kahden seurakunnan yhteiset kirkkoherran ja 
kanttorin virat 

382 § 
Jos kahdella seurakunnalla on yhteinen 

kirkkoherranvirka, voi niillä olla myös yhtei
nen kanttorin virka. Tätä virkaa perustettaessa 
on vastaavasti noudatettava, mitä on säädetty 
seurakuntien yhteisestä kirkkoherranvirasta. 
Viran täyttämisestä on soveltuvin osin voi
massa, mitä seurakunnan vakinaisen kanttorin 
viran täyttämisestä on säädetty, kuitenkin si
ten, että viranhaltijan valitsee virkaan seura
kuntien yhteinen kirkkovaltuusto. 

419 § 
Vaalin toimittaja huolehtii siitä, että vaali

toimituksesta pidetään pöytäkirjaa, johon on 
merkittävä vaalilippujen luku, ketkä ovat 
äänestäneet saapuvilla olevina ja ketkä poissa
olevina, montako ääntä kukin on saanut ja 
mille ehdokassijalle sekä mitä muuta asiassa 
on tapahtunut. 

445 § 
Tuomiokapitulin tutkittavia ja ratkaistavia 

ovat myös lehtorin 240 §:ssä sekä kanttorin 
258 §:ssä mainitut virka- ja käytösvirheet. 

464 § 
Muista 'kuin 463 §: ssä tarkoitetuista asioista 

annetuista päätöksistä, joista on valitusoikeus, 
saadaan valittaa, jos asia koskee vaali- tai 
virkaehdotusta tai nimitystä virkaan, valtio
neuvostoon, sekä vaaleja koskevissa ja muissa 
asioissa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Vali
tus on annettava valitusviranomaiselle kolmen
kymmenen päivän kuluessa siitä päivästä, jona 
päätös annettiin, sitä päivää lukuunottamatta. 
Vaali- tai virkaehdotusta tai virkanimitystä 
koskevaan valitukseen on liitettävä pöytäkirjan
ote ja päätös, muissa asioissa valituksenalainen 
päätös. 

3 168001077K 

465 §. 
Tuomiokapitulin 20, 21, 24, 28, 39, 47, 

78, 83, 90, 98, 120, 121, 132, 138 ja 143 
§:ssä, 168 §:n 1 momentissa, 231 ja 233 
§:ssä, 243 §:n 2 momentissa, 244 ja 247 §:ssä, 
263 §:n 2 momentissa, 270 §:n 7 momentissa, 
274 §:n 2 momentissa, 282 §:ssä, 326 §:n 4 
momentissa, 354, 355, 435 ja 438 §:ssä, 
514 §:n 4 ja 5 momentissa sekä 525 §:n 1 
momentissa mainituissa asioissa antamaan pää
tökseen ei saa hakea muutosta. 

467 § 
Tuomiokapitulissa tulee olla: 

5) nimikirja, joka sisältää tuomiokapitulin 
jäsenten ja virkamiesten sekä hiippakunnan 
pappien, lehtotien ja vakinaisten kanttoden 
ansioluettelot ja jonka pitämisestä ja sisällöstä 
piispainkokous antaa tarpeellisia määräyksiä; 

519 § 
Ennen hiippakuntakokousta on kussakin 

rovastikunnassa pidettävä rovastikuntakokous, 
johon lääninrovasti kutsuu 

1) kaikki rovastikunnan papit ja lehtorit 
sekä seurakuntain kanttorit ja diakonian viran 
haltijat sekä päätoimiset nuorisonohjaajat ja 
taloudenhoitajat; 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Lain voimaan tullessa virassa olevat vaki
naiset kanttorit, urkurit ja kanttori-urkurit 
säilyttävät entisen virka-asemansa, mutta hei
dän virkanimikkeensä muuttuu kanttoriksi. 

Jos tuomiokirkkoseurakunnassa on lain voi
maan tullessa yksi vakinainen kanttori-urkurin 
virka, muuttuu se ylimmän asteen kanttorin 
viraksi ja viran vakinainen haltija siirtyy tähän 
uuteen virkaan. Jos tuomiokirkkoseurakunnassa 
on sekä kanttorin että urkurin vakinaiset virat 
tai kaksi vakinaista kanttori-urkurin virkaa, 
siirtyvät virkojen vakinaiset haltijat vastaaviin 
ylimmän asteen kanttorin virkoihin. Kirkko
valtuuston, yhteisen kirkkovaltuuston tai edus
tajiston on määrättävä, muutetaanko molemmat 
virat vai jompikumpi niistä, virkojen tultua 
seuraavan kerran avoimiksi, pysyvästi ylimmän 
asteen kanttorin viraksi. 
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Jos seurakunta on aikaisemman lain 241 §: n 
2 tai 3 momentin nojalla vapautettu perusta
masta tai ylläpitämästä vakinaista kanttori
urkurin virkaa, lakkaa tämä vapautus sivutoi
mena hoidetun viran tultua tämän lain voi
maantulon jälkeen ensimmäisen kerran avoi
meksi ja joka tapauksessa viiden vuoden ku
luttua lain voimaantulosta. Jos tällöin tuomio
kapituli antaa seurakunnalle luvan sellaisen 
kanttorin viran perustamiseen, jonka haltijalta 
vaaditaan alimman asteen kanttorin tutkinto, 
ja viran hoidattamiseen osa-aikaisena tai sivu
toimisena 244 §: n mukaisesti, on kirkkoneu
vostolla oikeus ottaa silloin virassa oleva sivu
toiminen hoitaja osa-aikaisesti tai sivutoimisesti 

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1981 

hoitamaan alimman asteen kanttorin virkaa, 
jos hän on suorittanut säädetyn kanttorin tut
kinnon tai jos tuomiokapituli eri anomuksesta, 
saatuaan kirkkoneuvoston lausunnon, katsoo 
hänet kykeneväksi hoitamaan virkaa. 

Siitä, minkä asteen tutkintoa virka edellyt
tää, sekä viran osa-aikaisuudesta tai sivutoimi
suudesta, on päätettävä ennen kuin virka lain
muutoksen voimaantulon jälkeen ensimmäisen 
kerran julistetaan haettavaksi. Päätös on alis
tettava tuomiokapitulin tutkittavaksi ja vah
vistettavaksi. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
miin. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Opetusministeri Pär Stenbäck 
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Liite 

Laki 
kirkkolain muuttamisesta 

Kirkolliskokouksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 23 päivänä joulukuuta 1964 annetun kirkkolain (635/64) 217, 218 ja 262 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 217 § 10 päivänä huhtikuuta 1970 annetussa laissa (257 /70) 

ja 262 § osittain muutettuna samana päivänä annetulla lailla (256/70), 
muutetaan 11 §:n 2, 5 ja 6 momentti, 17 §:n 1 momentti, 138, 213, 227 ja 238 §, 241 

§:n edellä oleva alaotsikko ja 241-261 §, 268 §:n 1 momentin 2 kohta, 271 §:n 2 momentti, 
272 §:n 2 momentti, 273 §:n 3, 5, 6 ja 8 momentti, 282 §:n 1 momentti, 283 §:n 1 mo
mentti, 310 §:n 3 momentti, 334 §:n 2 ja 3 momentti, 335 §, 22 luvun otsikko, 382 §, 
419 §:n 1 momentti, 445 §, 464 §:n 1 momentti, 465 §, 467 §:n 5 kohta sekä 519 §:n 1 
momentin 1 kohta, 

sellaisina kuin niistä ovat 11 §:n 5 ja 6 momentti, 268 §:n 1 momentin 2 kohta, 310 
§:n 3 momentti, 334 §:n 2 ja 3 momentti sekä 335 § 25 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa 
laissa (633/75), 138 § osittain muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1969 ja 13 päivänä hei
näkuuta 1973 annetullia laeilla (900/69 ja 607 /73), 238 § ja 283 §:n 1 momentti mainitussa 
30 päivänä joulukuuta 1969 annetussa laissa, 241 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla 
lailla ja mainitulla 25 päivänä heinäkuuta 1975 annetulla lailla, 245 § muutettuna mainitulla 
13 päivänä heinäkuuta 1973 annetulla lailla ja 10 päivänä heinäkuuta 1979 annetulla lailla 
(614/79), 246 § osittain muutettuna 25 päivänä heinäkuuta 1975 annetulla lailla (632/ 
75), 247 § osittain muutettuna 6 päivänä toukokuuta 1977 annetulla lailla (350/77), 251 § 
osittain muutettuna mainitulla 25 päivänä heinäkuuta 1975 annetulla lailla (632/75), 259 § 
osittain muutettuna mainitulla 30 päivänä joulukuuta 1969 annetulla lailla, 271 §:n 2 mo
mentti, 272 §:n 2 momentti, 273 §:n 3, 5, 6 ja 8 momentti sekä 282 §:n 1 momentti maini
tussa 25 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa (232/75), 465 § ja 519 §:n 1 momentin 
1 kohta 17 päivänä marraskuuta 1978 annetussa laissa (851/78) ja 467 §:n 5 kohta maini
tussa 6 päivänä toukokuuta 1977 annetussa laissa, sekä 

lisätään 325 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 25 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa 
laissa (633/75), uusi 3 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

11 § 

Virsilaulua sekä muuta kirkollista musiikki
toimintaa johtamassa ja edistämässä tulee seu
rakunnassa olla kanttori-urkuri tai kanttori ja 
urkuri tahi muu siihen sopiva henkilö. 

Seurakuntayhtymään nähden voidaan sovel
taa, mitä 122 §:n 5 momentissa, 229 §:n 
3 momentissa, 241 §:n 4 momentissa, 263 §:n 
3 momentissa ja 26 7 § :n 3 momentissa sääde
tään. 

Seurakunnan jäsenellä on oikeus kirkolliseen 
toimitukseen asianomaisen suostumuksella käyt
tää muutakin kuin oman seurakunnan pappia 
tai kanttori-urkuria. 

Jumalanpalveluksen musiikkia sekä seura
kunnan muuta musiikkitoimintaa johtamassa 
ja edistämässä tulee seurakunnassa olla vähin
tään yksi kanttori. 

Seurakuntayhtymään nähden voidaan sovel
taa, mitä 122 §:n 5 momentissa, 229 §:n 3 
momentissa, 242 §:n 1 momentissa, 263 §:n 
3 momentissa ja 267 §:n 3 momentissa sää
detään. 

Seurakunnan jäsenellä on oikeus kirkolliseen 
toimitukseen asianomaisen suostumuksella käyt
tää muutakin kuin oman seurakunnan pappia 
tai kanttoria. 
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Voimassa oleva laki 

17 §. 
Vakinaisten papinvirkojen, lehtorin, kanttori

urkurin, kanttorin ja urkurin virkojen perus
tamisesta ja lakkauttamisesta päättää kirkko
valtuusto ja päätös on alistettava tuomiokapi
tulin tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. 

138 §. 
Seurakunnan palveluksessa olevalla papilla 

on oikeus saada vuosilomansa kalenterivuosit
tain tuomikapitulin määräämänä aikana, mikäli 
mahdollista kesäkuun 1 päivän ja syyskuun 
30 päivän välisenä aikana yhtäjaksoisesti tai 
useammassa osassa. Vuosiloman pituus on yksi 
viikko, milloin papilla on vähintään kuusi kuu
kautta ikälisään oikeuttavaa palvelusaikaa ky
symyksessä olevan vuoden syyskuun 1 päivään 
mennessä, ja kolmekymmentä päivää, jos hä
nellä on tällaista aikaa vähintään yksi vuosi. 
Tuomiokapituli määrää vuosiloman ajaksi viran
sijaisen. 

Pappi on velvollinen toimimaan oman vir
kansa ohella toisen papin viransijaisena tämän 
vuosiloman aikana. Jos hän joutuu toimitta
maan viransijaisuutta toisessa seurakunnassa, 
on tämä seurakunta velvollinen korvaamaan 
hänen matkakulunsa valtion virkamiehiin näh
den voimassa olevien säännösten mukaisesti 
sekä maksamaan hänelle kultakin toimituspäi
vältä yhden päivärahan suuruisen palkkion. 

Papilla on oikeus saada yksi vapaapäivä vii
kossa, mikäli välttämättömät ja kiireelliset 
virkatehtävät eivät sitä estä. 

Jos pappi tarvitsee virkavapautta, anokoon 
sitä tuomiokapitulilta. Milloin virkavapautta 
pyydetään kahta kuukautta pidemmäksi ajaksi 
eikä ole kysymys sairaudesta, tulee tuomio
kapitulin pyytää asiasta kirkkoneuvoston lau
sunto. Jos anomukseen suostutaan, määrää 
tuomiokapituli virkavapauden ajaksi viransijai
sen ja hänen palkkauksensa, niin kuin tässä 
laissa ja erikseen säädetään. 

Kirkkoherralla on oikeus antaa seurakunnan 
muille papeille virkavapautta korkeintaan vii
deksi päiväksi kerrallaan ja enintään viisitoista 
päivää saman kalenterivuoden aikana. Kirkko
herralle tällaista virkavapautta antaa läänin-

Ehdotus 

17 § 
Vakinaisten papinvirkojen sekä lehtorin ja 

kanttorin virkojen perustamisesta ja lakkaut
tamisesta päättää kirkkovaltuusto, ja päätös on 
alistettava tuomiokapitulin tutkittavaksi ja 
vahvistettavaksi. 

138 § 
Seurakunnan ja seurakuntayhtymän palveluk

sessa olevalla papilla on oikeus saada vuosi
lomaa ja vapaa-aikaa sen mukaan kuin siitä on 
erikseen säädetty, määrätty tai sovittu. Vuosi
loman ajan sekä tarvittaessa sijaisen siksi ajaksi 
määrää tuomiokapituli. Vapaa-aikanaan papin 
on hoidettava välttämättömät ja kiireelliset 
virkatehtävät, jollei niiden hoitoa ole muulla 
tavalla järjestetty. 

Pappi on velvollinen to1m1maan oman vir
kansa ohella toisen papin sijaisena tämän vuosi
loman ja vapaa-ajan aikana. 

Tuomiokapituli myöntää papille virkavapau
den. Lääninrovastilla on kuitenkin oikeus antaa 
papille virkavapautta enintään kymmenen päi
vää vuodessa. Lääninrovastilie tällaisen virka
vapauden antaa piispa. Milloin virkavapautta 
pyydetään kahta kuukautta pitemmäksi ajaksi 
muun kuin sairauden vuoksi, hakijan tulee 
liittää anomukseensa kirkkoneuvos/on, seura
kuntaneuvoston tai yhteisen kirkkoneuvoston 
lausunto. Virkavapauden myöntänyt viranomai
nen määrää tarvittaessa virkavapauden ajaksi 
viransijaisen. 
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Voimassa oleva laki 

rovasti ja Iääninrovastilie piispa. Virkavapautta 
älköön tällöin myönnettäkö, ellei viranhoitoa 
ole voitu tyydyttävästi järjestää. 

Tarkempia määräyksiä vuosilomasta, vapaa
päivistä ja virkavapaudesta sekä siitä, miten 
viranhoito vapaapäivien aikana on järjestettävä, 
antaa kirkkohallitus. 

213 §. 
Pappi saakoon papinviran toimittamisesta 

palkan, niin tkuin tässä laissa ja erikseen sää
detään. 

217 §. 
Milloin ylimääräinen pappi on määrätty 

vakinaisen papin viransijaiseksi tai hänelle 
apulaiseksi, määrättäköön tuomiokapituli, ot
taen huomioon mitä ylimääräisten pappien 
paikkaamisesta erikseen säädetään, palkan suu
ruuden. Muussa tapauksessa määräytyy yli
määräisen papin palkka, niin kuin siitä tässä 
laissa tai erikseen säädetään. 

218 §. 
Sairauden vuoksi virkavapaan papin palkan 

pidättämisestä on voimassa, mitä siitä erikseen 
säädetään. Muusta syystä virkavapaan papin 
palkan pidättämisestä päättää tuomiokapituli. 

227 §. 
Ikänsä vuoksi virasta eronnut pappi voidaan 

suostumuksensa mukaan määrätä hoitamaan 
papinvirkaa, kun sellainen virka on avoinna 
tai viran vakinainen haltija on virkavapaana 
ja osoittautuu vaikeaksi saada pätevä henkilö 
virkaa hoitamaan. Tällaista määräystä älköön 
kerrallaan annettako vuotta pitemmäksi ajaksi. 

2.38 §. 
Lehtorin viran palkkauksesta on voimassa, 

mitä siitä erikseen säädetään. Hänen vuosi
lomastaan, vapaapäivistään ja virkavapaudes
toon olkoon vastaavasti noudatettavana, mitä 
1.38 §: ssä säädetään, kuitenkin niin, että vuosi-

Ehdotus 

Palkan pidättämisestä virkavapauden ajalta 
sekä viransijaisen palkasta 1, 2 ja 3 momen
tissa mainituissa tapauksissa päättää tuomio
kapituli, niin kuin siitä on säädetty, määrätty 
tai sovittu. 

Kirkkohallitus antaa tarkempia määräyksiä 
vuosilomien, vapaa-ajan ja virkavapaden jär
jestämisestä sekä viranhoidosta niiden aikana. 

21.3 § 
Papin palkkauksesta on voimassa, mitä siitä 

on erikseen säädetty, määrätty tai sovittu. 

(217 § kumotaan) . 

(218 §kumotaan). 

227 § 
Ikänsä vuoksi virasta eronnut pappi voidaan 

suostumuksensa mukaan määrätä hoitamaan 
papinvirkaa, kun sellainen virka on avoinna 
taikka viran vakinainen haltija on virkavapaana 
tai vuosilomalla tahi hänellä on vapaa-aika ja 
osoittautuu vaikeaksi saada pätevä henkilö 
virkaa hoitamaan. Tällaista määräystä älköön 
kerrallaan annettako vuotta pitemmäksi ajaksi. 

2.38 § 
Lehtorin palkkauksesta on voimassa, nuta 

siitä on erikseen säädetty, määrätty tai sovittu. 
Lehtorin vuosilomasta ja vapaa-ajasta sekä 

velvollisuudesta toimia oman virkansa ohella 
toisen lehtorin viransijaisena on vastaavasti 
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Voimassa oleva laki 

lomasta ja vapaapäivistä sekä viranhoidosta 
niiden aikana päättää kirkkoneuvosto. 

B. Kanttori ja urkuri 

241 §. 
Seurakunnassa tulee olla kanttori-urkurin 

virka tahi kanttorin ja urkurin virat. Seura
kunnassa voi myös olla ylimääräisiä tällaisia 
virkoja. Kanttori-urkurin, kanttorin tai urkurin 
virkaan voi olla yhdistetty seurakunnan muu 
virka. 

Seurakunnan, jonka jäsenmäärä on enintään 
3 500 henkeä, voi tuomiokapituli kuitenkin, 
jos olosuhteet vaativat, kirkkovaltuuston ano
muksesta, jota tulee seurata kirkkoneuvoston 
lausunnon, joko määräajaksi tai toistaiseksi 
vapauttaa perustamasta tai ylläpitämästä 1 
momentissa mainittua virkaa. Tällaisessa ta
pauksessa antakoon kirkkoneuvosto virkaan 
kuuluvat tehtävät sopivaksi katsomalleen hen
kilölle sivutoimena hoidettavaksi. 

Samalla tavalla voidaan muukin seurakunta, 
jonka kanttori-urkurin, kanttorin tai urkurin 
virka on kahdesti ollut haettavaksi julistettuna 
eikä yhtään hakukelpoista ole ilmaantunut, va
pauttaa enintään viiden vuoden ajaksi ylläpitä
mästä mainitunlaista vakinaista virkaa. 

Seurakuntayhtymällä voi olla vakinaisia ja 
ylimääräisiä kanttori-urkurin, kanttorin tai ur
kurin virkoja. Sillä voi olla ylimääräisiä kant
tori-urkurin, kanttorin tai urkurin virkoja myös 
yhden tai useamman yhtymään kuuluvan seu
rakunnan kanssa. Seurakuntayhtymään kuulu
villa kahdella tai useammalla seurakunnalla 
voi olla yhteisiä ylimääräisiä kanttori-urkurin, 
kanttorin tai urkurin virkoja. Seurakuntayhty
män kanttori-urkurin, kanttorin ja urkurin vir-

Ehdotus 

noudatettava, mitä 138 §:ssä säädetään, kui
tenkin niin, että vuosilomasta ja viranhoidosta 
sen aikana päättää kirkkoneuvosto, seurakunta
neuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto. 

Kirkkoneuvosto, seurakuntaneuvosto tai yh
teinen kirkkoneuvosto myöntää lehtorille virka
vapauden. Kirkkoherralla on kuitenkin oikeus 
antaa seurakunnan palveluksessa olevalle ja 
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla seu
rakuntayhtymän palveluksessa olevalle lehto
rille virkavapautta enintään kymmenen päivää 
vuodessa. Virkavapautta myöntänyt viranomai
nen määrää tarvittaessa virkavapauden ajaksi 
viransijaisen. Palkan pidättämisestä virkavapau
den ajalta ja viransijaisen palkasta päättää 
kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto. 

B. Kanttori 

241 § 
Seurakunnassa tulee olla vähintään yksi vaki

nainen kanttorin virka. T uomiakirkkoseura
kunnassa tulee olla ainakin yksi sellainen kant
torin virka, jonka haltijalta vaaditaan 243 §:ssä 
tarkoitettu ylimmän asteen kanttorin tutkinto. 

Milloin kanttorin viran haltijan pääasialli
sena tehtävänä ohjesäännön mukaan on urku
jen soitto, nimitetään häntä urkuriksi. 

Seurakunta voi perustaa myös ylimääräisiä 
kanttorin virkoja. Näiden virkojen täyttäminen 
sekä viranhaltijan oikeudellinen asema mää
räytyy virkasäännön mukaan. Seurakunta voi 
ottaa sopimuksen perusteella palvelukseensa 
henkilöitä hoitamaan kirkkomusiikin erikois
aloja seurakunnassa. 
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kojen täyttämisestä säädetään 335 §:n 2 ja 3 
momentissa. 

Seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seu
rakunnan palveluksessa oleva vakinaisen tai 
ylimääräisen kanttori-urkurin, kanttorin ja ur
kurin viran haltija voidaan määrätä oman vir
kansa ohella hoitamaan tehtäviä myös muissa 
seurakuntayhtymään kuuluvissa seurakunnissa 
ja seurakuntayhtymän yhteisissä työmuodoissa. 

Kanttori-urkurin sekä kanttorin ja urkurin 
viran palkkauksesta on voimassa, mitä tässä 
laissa ja erikseen säädetään. 

242 §. 
Kanttorin velvollisuutena on johtaa laulua 

yhteisissä jumalanpalveluksissa ja muissa seu
rakunnan toimesta järjestetyissä tilaisuuksissa 
sekä kutsusta kirkollisissa toimituksissa. Hänen 
tulee opettaa tippikoulunuorisolle koraalilaulua 
sekä muutoinkin elvyttää kirkkolaulun harras
tusta ja edistää sen kehittämistä. Kanttori ol
koon myös velvollinen harjoittamaan ja johta
maan kuoroja, missä kuorolaulua voidaan saada 
aikaan. 

Kanttorin tulee myös tarvittessa seurakun
nan pappien määräyksen mukaan olla apuna 
kristinapin taidon opettamisessa lapsille ja 
rippikoulunuorisolle sekä avustaa kuulusteluis
sa kinkereillä. Sen lisäksi hänen tulee osallis
tua muuhun hänelle sopivaan seurakunnalli
seen toimeen tai tehtävään, mikäli se ei hait
taa hänelle kirkkomusiikin alalla kuuluvia 
tehtäviä ja tämä muutoin on kohtuullista. 

Kanttorin tehtävät määritellään johtosään
nössä, jonka kirkkoneuvosto hyväksyy ja joka 
on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 
Jos kanttorin virkaan on yhdistetty seurakun
nan muu virka, on siitä johtosääntöön otettava 
tarkempia määräyksiä. 

243 §. 
Kanttori älköön ilman kirkkoneuvoston lupaa 

ottako sivutointa, josta hänellä on oikeus kiel
täytyä. Luvan sellaisen sivutoimen hoitamiseen, 
josta tulot yksinään tai yhdessä aikaisemmista 
sivutoimista kertyvien tulojen kanssa ovat suu
remmat kuin kanttorin virasta, voi tuomiokapi
tuli erityisistä syistä myöntää kirkkoneuvostoa 
kuultuaan. 

Ehdotus 

242 § 
Seurakuntayhtymällä voi olla vakinaisia ja 

ylimääräisiä kanttorin virkoja. Seurakuntayhty
mällä yhdessä yhden tai useamman yhtymään 
kuuluvan seurakunnan kanssa taikka yhtymään 
kuuluvilla kahdella tai useammalla seurakun
nalla voi olla yhteisiä ylimääräisiä kanttorin 
virkoja. Seurakuntayhtymän kanttorin virkojen 
täyttämisestä säädetään 335 §:n 2 ja 3 mo
mentissa 

Seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seu
rakunnan palveluksessa oleva vakinaisen tai 
ylimääräisen kanttorin viran haltija voidaan 
määrätä oman virkansa ohella hoitamaan teh
täviä myös muissa seurakuntayhtymään kuulu
vissa seurakunnissa ja seurakuntayhtymän yh
teisissä työmuodoissa. 

Seurakuntayhtymän palvelukseen voidaan 
ottaa sopimuksen perusteella henkilöitä hoita
maan kirkkomusiikin erikoisaloja seurakunta
yhtymässä. 

243 § 
Kanttorin virkaa voi hakea mies tai nainen. 

Hakijan on oltava nuhteeton} konfirmoitu ja 
tunnettu kristilliseksi elämäniavoiltaan sekä 
vapaa sellaisesta taudista taikka ruumiinviasta1 

joka haittaa viran toimittamista. Hänen tulee 
olla suorittanut kirkolliskokouksen määräämän 
tarkastuksen alaisena toimivassa oppilaitoksessa 
sellainen oppimäärä1 joka on piispainkokouksen 
hyväksymän opetussuunnitelman mukainen. 
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244 s. 
Urkurin tulee säestää ja soittaa yhteisissä 

jumalanpalveluksissa ja muissa seurakunnan 
toimesta järjestetyissä tilaisuuksissa, osallistua 
kirkkolaulun kehittämiseen sekä soittaa ja säes
tää yksityisissä kirkollisissa toimituksissa, niin 
myös edistää kirkkomusiikin harrastusta ja 
kehittämistä seurakunnassa sekä vastata urku
jen huolellisesta hoidosta. 

Mitä 242 ja 243 §:ssä säädetään kanttorin 
velvollisuudesta osallistua muuhun seurakun
nalliseen toimintaan, hänen johtosäännöstään ja 
sivutoimen pitämisestä, on vastaavasti sovel
lettava urkuriin. 

245 §. 
Kanttorin ja urkurin virkaa voi hakea mies 

tai nainen. Hakijan on oltava nuhteeton, kon
firmoitu ja tunnettu kristilliseksi elämäntavoil
taan sekä vapaa sellaisesta taudista taikka ruu
miinviasta, joka haittaa viran toimittamista. 
Hänen tulee olla suorittanut kirkolliskokouk
sen määräämän tarkastuksen alaisena toimivas
sa oppilaitoksessa sellainen oppimäärä, joka 
on kirkolliskokouksen hyväksymän opetus
suunnitelman mukainen. 

Sakeutta älköön pidettäkö urkurin viran 
saamisen esteenä. 

Kanttorin ja urkurin tulee hallita sen seura
kunnan kieltä, jonka virkaa hän hakee. Jos 
seurakunta on kaksikielinen, hakijan tulee riit
tävästi taitaa kumpaakin kieltä. Tarkemmat 

Ehdotus 

Vakinaisiin kanttorin virkoihin vaadittavat 
tutkinnot ovat ylimmän, keskimmäisen ja alim
man asteen kanttorin tutkinto. Viran haltija/ta 
vaaditaan yleensä vähintään keskimmäisen 
asteen tutkinto. Tuomiokapituli voi kuitenkin, 
milloin seurakunnan pienuus tai muut erityiset 
olosuhteet vaativat, myöntää seurakunnalle lu
van perustaa seurakunnan ainoaksi kanttorin 
viraksi alinta tutkintoa edellyttävän viran. Täl
lainen virka voi olla täyttä työaikaa edellyttävä, 
osa-aikainen tai sivutoiminen. 

Kanttorin tulee hallita sen seurakunnan 
kieltä, jonka virkaa hän hakee. Jos seurakunta 
on kaksikielinen, hakijan tulee riittävästi taitaa 
kumpaakin kieltä. Tarkemmat määräykset kant
torilta vaadittavasta kielitaidosta antaa piispain
kokous. 

244 § 
Jos seurakunnassa on sellainen kanttorin 

virka, jonka haltija/ta vaaditaan alimman asteen 
kanttorin tutkinto, tuomiokapituli voi kirkko
valtuuston anomuksesta antaa luvan hoitaa 
tällaista täyttä työaikaa edellyttävää virkaa osa
aikaisena tai sivutoimisena tahi osa-aikaista 
virkaa sivutoimisena. Tuomiokapitulin luvalla 
seurakunta voi tällöin ottaa viran osa-aikaiseksi 
tai sivutoimiseksi hoitajaksi sellaisenkin hen
kilön, joka ei ole suorittanut kanttorin tutkin
toa. Viranhaltijan ottaminen osa-aikaisena tai 
sivutoimisena hoitamaan kanttorin virkaa sekä 
hänen oikeudellinen asemansa määräytyvät 
virkasäännön mukaan. 

245 § 
Henkilölle, joka on suorittanut kanttorin 

virkaan vaadittavaan tutkintoon verrattavan 
tutkinnon tai jolla muutoin on vastaavat tiedot 
ja riittävä kokemus, voi piispainkokous antaa 
oikeuden tulla nimitetyksi kanttorin virkoihin. 
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määräykset kanttorilta ja urkuriita vaaditta
vasta kielitaidosta antaa piispainkokous. 

246 §. 
Kanttorin tai urkurin viran tultua avoimeksi 

tuomiokapitulin on julistettava virka haetta
vaksi julkipanoin ilmoitustaulullaan ja viralli
sessa lehdessä kerran julkaistavalla kuulutuk
sella ja samalla määrättävä, että hakijan tulee 
viimeistään ennen kello kahtatoista kolman
tenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, jona 
päätös aukijulistamisesta tehtiin, antaa tuomio
kapituliin kirjallinen hakemuksensa. Jos seura
kunta on kaksikielinen, on kuulutuksessa mai
nittava, minkälainen kielitaito hakijalta vaadi
taan. Virkaa aukijulistettaessa on lisäksi nou
datettava, mitä 147 §:n 2 ja 3 momentissa on 
vakinaisen papinviran aukijulistamisesta sää
detty. 

Hakemukseen on liitetävä todistukset siitä, 
että hakija on hakukelpoinen virkaan, sekä 
virkatodistus ja, jos hän on kirkollisia virkoja 
hoitanut, oikeaksi todistettu luettelo niistä 
ynnä ilmoitus kunkin viran toimittamisen ajasta 
ja kirkkoneuvoston antama todistus siitä tai
dosta ja uutteruudesta, jota hän on osoittanut 
viimeksi haitamassaan virassa. Hakemukseen 
liitettäköön myös ne muut todisteet, joihin ha
kemus perustetaan. Jos hakija on sellaisessa vi
rassa, joka ei ole kirkkoneuvoston valvonnan 
alainen, liittäköön hakemukseensa lisäksi sen 
viranomaisen antaman todistuksen, joka valvoo 
hänen virkatoimintaansa. Jos kanttorin tai ur
kurin virkaan on yhdistetty jokin seurakunnan 
muu virka, liittäköön hakija hakemukseensa 
todistukset kelpoisuudestaan siihenkin virkaan. 
Hakemuksessaan hänen tulee myös vakuuttaa, 
ettei hän ole toisen kanttorin tai urkurin viran 
haki jana. 

247 §. 
Hakuajan päätyttyä tulee tuomiokapitulin 

viivytyksettä tutkia hakijain hakukelpoisuus ja 
tehdä vaaliehdotus viran täyttämiseksi nou
dattaen soveltuvin osin, mitä 150 §:n 3 ja 4 
kohdassa sekä 151 ja 153-158 §:ssä sano
taan. Jos hakijan havaitaan vastoin antamaansa 
vakuutusta samanaikaisesti hakeneen kahta tai 
useampaa virkaa, olkoot hänen hakemuksensa 
mitättömät. Jos virkaa ei ole kukaan hakenut 
tai sitä on hakenut enintään kaksi pätevää ha
kijaa, on noudatettava, mitä 159 §:ssä sääde
tään. 
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Ehdotus 

246 § 
Kanttorin tehtävänä on iohtaa musiikkia 

seurakunnan jumalanpalveluksissa sekä muissa 
kirkon pyhissä toimituksissa ja seurakunnan 
tilaisuuksissa, osallistua rippikouluopetukseen, 
hoitaa muutenkin musiikkikasvatustyötä ja 
edistää musiikin käyttöä seurakunnan eri toi
minnoissa. Kanttori vastaa myös seurakunnan 
soittimien hoidosta ja huollosta. 

Kanttorin tulee osallistua myös muuhun hä
nelle sopivaan seurakunnalliseen toimeen tai 
tehtävään, mikäli se ei haittaa hänelle kirkko
musiikin alalla kuuluvia tehtäviä ja tämä muu
toin on kohtuullista. 

Vakinaisen kanttorin tehtävät määritellään 
tarkemmin kirkkoneuvoston tai seurakunta
neuvoston hyväksymässä ohjesäännössä, joka 
on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 

Jos seurakunnassa on useampia kanttorin 
virkoja, on ohjesäännössä määriteltävä, miten 
tehtävät ja vastuu jakautuvat viranhaltijoiden 
kesken. 

247 § 
Jos valiinainen kanttori, jonka virka edel

lyttää täyttä työaikaa, haluaa pitää sellaista 
sivutointa, josta hänellä on oikeus kieltäytyä, 
hänen on saatava sen pitämiseen tuomiokapi
tulin lupa. Lupahakemukseen on liitettävä 
kirkkoneuvoston lausunto. 
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Ennen kuin tuomiokapituli tekee 1 momen
tissa mainitun vaaliehdotuksen, on kirkkoneu
voston annettava hakijoista lausunto. 

248 §. 
Jos kanttorin tai urkurin viran hakija, joka 

ei ole saanut vaalisijaa, ilmoittaa asianomaiselle 
tuomiokapitulille tyytyvänsä vaaliehdotukseen, 
on hänellä oikeus hakea toista virkaa. 

Kun vaali on toimitettu, mutta nimitys vir
kaan ei ole tapahtunut kolmen kuukauden 
kuluessa sen jälkeen, on vaalisijalle asetetulla 
oikeus hakea toista virkaa, mutta hän pysyy 
vaalisijalla aikaisemmin hakemaansa virkaan, 
kunnes asia on lopullisesti ratkaistu. Jos hän 
tulisi nimitetyksi kumpaankin virkaan, on hä
nen viivytyksettä ilmoitettava tuomiokapitu
lille, kumman viran hän haluaa ottaa vastaan. 
Älköön kuitenkaan kukaan samanaikaisesti saa
ko vaalisijaa useampaan kuin kahteen virkaan. 

249 §. 
Jos tuomiokapituli vaaliehdotusta tehdessään 

ei ole katsonut jotakuta hakijaa päteväksi vir
kaan, on tällä oikeus valittaa siitä, niin kuin 
168 §:ssä säädetään. 

Ehdotus 

248 § 
Vakinaisen kanttorin viran tultua avoimeksi 

tuomiokapitulin on julistettava virka haetta
vaksi ilmoitustaululleen pantavalla ja virallises
sa lehdessä kerran julkaistavalla kuulutuksella. 
Kuulutuksessa on samalla määrättävä, että ha
kijan tulee viimeistään kolmantenakymmenen· 
tenä päivänä sen jälkeen, jona päätös aukiju
listamisesta tehtiin, antaa tuomiokapituliin kir
jallinen hakemuksensa. Jos seurakunta on kak
sikielinen, on kuulutuksessa mainittava, minkä
lainen kielitaito hakijalta vaaditaan. Virkaa 
aukijulistettaessa on lisäksi noudatettava, mitä 
147 §:n 3 momentissa on vakinaisen papinvi
ran aukijulistamisesta säädetty. 

Hakemukseen on liitettävä virkatodistus ja 
todistukset siitä, että hakija on kelpoinen vir· 
kaan sekä, jos hän on kirkollisia virkoja hoita
nut, oikeaksi todistettu luettelo niistä ynnä il
moitus kunkin viran toimittamisen ajasta ja 
kirkkoneuvoston tai yhteisen kirkkoneuvoston 
lausunto hänen toiminnastaan ja käytöksestään 
seurakunnassa tai seurakuntayhtymässä, jossa 
hän on viimeksi hoitanut virkaa. Jos hakija on 
muussa kuin kirkollisessa toimessa, on hake
mukseen liitettävä lisäksi hänen työnantajansa 
antama todistus. Hakemukseen liitettäköön 
myös ne muut todistukset, joihin hakemus pe
rustetaan. 

249 § 
Hakuajan päätyttyä tulee tuomiokapitulin 

viivytyksettä tutkia hakijan kelpoisuus virkaan 
ja, jos vähintään kaksi pätevää hakijaa on il
maantunut, tehdä virkaehdotus viran täyttämi
seksi. Jos virkaa ei ole kukaan hakenut tai jos 
on vain yksi pätevä hakija, on virka julistettava 
uudelleen haettavaksi. 

Toisen hakuajan jälkeen on virkaehdotus 
tehtävä, vaikka vain yksi pätevä hakija o;z ha
kenut virkaa. Ensimmäisenä hakuaikana virkaa 
hakeneella pätevällä hakijalta on oikeus joka ta
pauksessa saada sija virkaehdotuksessa, ellei 
hän ennen virkaehdotuksen tekemistä ole pe
ruuttanut hakemustaan. 
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250 s. 
Virkahakemuksen peruuttamisesta, vaalisijas

ta kieltäytymisestä ja vapautuvasta vaalisijasta 
on vastaavasti voimassa, mitä 161 §:ssä sää
detään. 

251 §. 
Kun vaaliehdotus on saanut lainvoiman ja 

vain yksi on asetettu ehdolle, nimittäköön 
tuomiokapituli hänet virkaan. 

Jos ehdolle asetettuja on useampkt, ilmoit
takoon tuomiokapituli siitä viivytyksettä kirk
koherralle ja lähettäköön samalla vaalisijoille 
asetettujen haikemukset liitteineen. Sen jälkeen 
kirkkoneuvosto määrätköön, minä perättäin 
seuraavina sunnuntaipäivinä vaaliehdolle ase
tettujen on suoritettava vaalinäytteensä päivä
jumalanpalveluksessa. Jos seurakunnassa on 
useampia kirkkoja, määrätköön kirkkoneuvos
ta, missä kirkossa näytteet ja vaali on suori
tettava. Kirkkoneuvosto voi määrätä vaalin 
toimitettavaksi muussakin pa1kassa kuin kir
kossa. Kirkkoneuvosto kutsukoen kirjallisesti 
kunkin vaaliehdolle asetetun määrättynä päi
vänä suorittamaan vaalinäytteensä sekä anta
koon näytteiden suorittamisesta ja vaaliehdolla 
olevien ansioista tiedon seurakunnalle kuulut
tamaila siitä kirkossa neljäätoista päivää ennen 
ensimmäistä vaalinäytepäivää. 

Jos joku jättää vaalinäytteensä suorittamatta 
ilman laillista estettä tai esteestään kirkkoneu
vostolle ilmoittamatta, menettäköön vaalisi
jansa. 

252 §. 
Viimeisen vaalinäytteen päivänä kuulututta

koon kirkkoherra seurakunnan kirkossa, että 

Ehdotus 

250 § 
Virkaehdotusta tehtäessä on soveltuvin osin 

noudatettava, mitä 150 §:n 3 ja 4 kohdassa 
sekä 151 ja 153-157 §:ssä on säädetty. 

Virkavuosiksi luetaan se aika, jonka hakija 
on hoitanut kanttorin virkaa tai sitä vastaavaa 
tointa seurakunnassa tai seurakuntayhtymässä 
tahi ollut sellaisessa valtion, kunnan, kuntien 
yhtymän, yhdistyksen, säätiön tai laitoksen pal
veluksessa, joka pätevyysehtojen ja laadun puo
lesta on kanttorin virkaan rinnastettavissa. Vir
kavuosista ei vähennetä aikaa, minkä hakija on 
ollut virkavapaana sairauden tähden tai suorit
taakseen opintoja, joiden voidaan katsoa edis
tävän kanttorin viran hoitamista. Virkavuosista 
ei myöskään vähennetä sitä aikaa, minkä ha
kija on ollut yksityisten asiainsa takia virka
vapaana enintään kuukauden ajan saman kalen
terivuoden aikana. 

251 § 
Kanttoria, jolle tuomiokapituli on antanut 

valtakirjan johonkin virkaan, ei voida nimittää 
muuhun sellaiseen virkaan, jota hän on hake
nut ennen valtakirjan antamista. Hänen on vii
pymättä ilmoitettava valtakirjan antamisesta 
sille seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle, 
jonka virkaa hän on hakenut, mutta johon vir
kaan häntä ei edellä olevan säännöksen joh
dosta voida nimittää. 

252 § 
Jos joku ehdokassijalle asetetuista kuolee, 

tulee kykenemättömäksi hoitamaan hakemaan-
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lähinnä seuraavana sunnuntaina pidetään kir
konkokous, jossa kanttorin tai urkurin vaali 
toimitetaan. 

253 §. 
Vaalin toimittajana on kirkkoherra tai, mil

loin hän on esteellinen, tuomiokapitulin mää
räämä pappi. 

Vaalin valmistelun ja toimittamisen sekä 
toimitusmiesten esteellisyyden osalta on so
veltuvin kohdin noudatettava, mitä papinvaa
listä säädetään, ei kuitenkaan säännöksiä nel
jännen ehdokkaan kutsumisesta. 

254 §. 
Jos vaalipäivänä käy selville, että kutsu 

vaalinäytteen suorittamiseen on tullut perille 
niin myöhään, ettei vaalisijalle asetettu ole 
ennättänyt määräpäivänä saapua näytettä suo
rittamaan, tai että hänellä on ollut laillinen 
este, keskeytettäköön toimitus ja määrättäköön 
uusi päivä näytteen suorittamiseksi. 

255 §. 
Äänioikeutetulla seurakunnan jäsenellä ja 

vaalisijalle asetetulla on oikeus valittaa vaali
toimituksesta tuomiokapituliin viimeistään en
nen kello kahtatoista kolmantenakymmenen
tenä päivänä vaalin päättymisen jälkeen. Ilmoit
takoon hän samalla tarkkaan vaatimuksensa 
ja sen perusteet ja liittäköön valitukseensa 
viran puolesta oikeaksi todistetun jäljennöksen 
vaalitoimituksen pöytäkirjasta. 

256 §. 
Kun vaali on tmmttettu, lähettäköön kirk

koherra viivytyksettä pöytäkirjan toisen kappa-

Ehdotus 

sa virkaa, peruuttaa hakemuksensa tai tulee ni
mitetyksi toiseen virkaan, on viran täyttämis
menettely keskeytettävä ja asiassa meneteltävä 
161 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla. Jos 
kuitenkin vaali on toimitettu ennen edellä mai
nitun esteen ilmaantumista ja joku muu ehdolla 
ollut on tullut valituksi virkaan, jatketaan viran 
täyttämismenettelyä 255 §:n mukaisesti. 

253 § 
Jos tuomiokapituli virkaehdotusta tehdes

sään on katsonut, että hakija ei ole pätevä vir
kaan, tällä on oikeus hakea muutosta tuomio
kapitulin päätökseen valittamalla virkaehdo
tuksesta. 

254 § 
Kun virkaehdotus on saanut lainvoiman ja 

vain yksi on asetettu ehdolle, antakoon tuomio
kapituli hänelle valtakirjan virkaan. 

Sitten kun virkaehdotus, jossa on kaksi tai 
kolme ehdolle asetettua, on saanut lainvoiman, 
on tuomiokapitulin ilmoitettava siitä kirkko
herralle ja lähetettävä hänelle samalla ehdokas
sijalle asetettujen hakemukset liitteineen. Sen 
jälkeen kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto 
valitsee jonkun heistä virkaan. 

255 § 
Kanttorin vaalia koskeva ote kirkkovaltuus

ton tai seurakuntaneuvoston pöytäkirjasta sekä 
hakemusasiakirjat on puheenjohtajan viipymättä 
toimitettava tuomiokapitulille. Pöytäkirjanot
teeseen on merkittävä todistus siitä, milloin 
päätös valitusosoituksineen on annettu tiedoksi 
ehdokassijan saaneille. 

Kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston 
päätöksen saatua lainvoiman tuomiokapituli an
taa valtakirjan virkaan valitulle kanttorille. 

Jos vaalissa annetut äänet ovat menneet ta
san, on valtakirja annettava sille, joka on ase
tettu virkaehdotuksessa toisen edelle. Viran 
vastaanottamisesta on vastaavasti voimassa, 
mitä papinvirasta on säädetty. 

256 § 
Kanttorin viran ollessa avoinna tulee kirkko

neuvoston, seurakuntaneuvoston tai yhteisen 
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leen, annetut vaaliliput sekä muut vaalia kos
kevat asiakirjat tuomiokapitulille. Vaalin saa
tua lainvoiman tuomiokapituli nimittää virkaan 
sen, joka on saanut enimmät äänet. Äänten 
mennessä tasan tai jos vaalissa ei ole käytetty 
äänioikeutta, annettakoon valtakirja si1le, joka 
on asetettu vaalisijalle toisen edelle. Nimitetyn 
virkaan astumisesta on voimassa, mitä vastaa
vasti papinvirasta säädetään. 

Vaalipöytäkirjan toinen kappale on säilytet
tävä kirkkoherranvirastossa ja pidettävä siellä 
seurakunnan nähtävänä niin kauan kuin vali
tusaika kestää. 

257 §. 
Vaalitoimituksesta tehtyjen valituksien käsit

telemisessä on noudatettava, mitä papinvaalia 
koskevista valituksista säädetään. 

258 §. 
Kanttorin tai urkurin viran ollessa avoimena 

tulee kirkkoneuvoston määrätä sen hoitajaksi 
sopiva henkilö. Viransijaisen palkka määräytyy 
sen mukaan, mitä siitä erikseen säädetään. 

259 §. 
Seurakunnan palveluksessa olevalla kantto

rilla ja urkurilla on oikeus saada vuosilomaa ja 
vapaapäiviä soveltuvin osin papin vuosilomasta 
ja vapaapäivistä 138 §:ssä säädettyjen perus-

Ehdotus 

kirkkoneuvoston määrätä sen hoitajaksi sopiva 
henkilö. 

257 § 
Kanttorin vuosilomasta, vapaa-ajasta ja vir

kavapaudesta sekä viransijaisen määräämisestä 
ja velvollisuudesta toimia oman virkansa ohella 
toisen kanttorin sijaisena samoin kuin palkan 
pidättämisestä virkavapauden ajalta ja viransi
jaisen palkan määräämisestä on vastaavasti voi
massa, mitä 238 §:ssä säädetään. 

258 § 
Jos vakinainen tai ylimääräinen kanttori rik

koo virkansa velvollisuuksia tahi laiminlyö tai 
huolimattomasti hoitaa virkaansa taikka käyt
täytyy sopimattomasti tai elämällään saa aikaan 
pahennusta, voi kirkkoherra tai kirkkoneuvosto 
antaa hänelle muistutuksen. Jollei muistutusta 
pidetä riittävänä, kirkkoneuvosto ilmoittaa 
asiasta tuomiokapitulille. Tuomiokapitulilla on 
oikeus rangaista rikkonutta asian laadun mu
kaan varoituksella tai vähintään yhden kuukau
den ja enintään kahden vuoden virantoimitus
erolla tahi, milloin asianhaarat ovat erittäin 
raskauttava!, viraltapanolla. 

Tuomiokapituli voi, saatuaan 1 momentissa 
mainitun ilmoituksen, pidättää asianomaisen 
kanttorin viran toimittamisesta, kunnes tuo
miokapitulin päätös asiasta on annettu. Tällöin 
tulee kirkkoneuvoston määrätä muu sopiva 
henkilö sinä aikana hoitamaan kanttorin tehtä
viä. Palkan pidättämisestä sanottuna aikana on 
voimassa, mitä siitä erikseen on sovittu. 

259 § 
Jos kanttoria syytetään yleisessä tuomioistui

messa sellaisesta rikoksesta, joka tekee hänet 
sopimattomaksi virkaansa, kirkkoneuvoston tu
lee ilmoittaa asiasta tuomiokapitulille, joka voi 
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teiden mukaan, kuitenkin siten, että kanttorin 
ja urkurin vuosiloman ajasta sekä vapaapäivistä 
ja viranhoidosta niiden aikana päättää kirkko
neuvosto. 

Virkavapautta kanttorille tai urkurille todis
tetun sairauden tai muun syyn vuoksi myöntää 
kirkkoherra enintään yhdeksi kuukaudeksi, 
mutta pitemmästä virkavapaudesta päättää 
kirkkoneuvosto. Viransijaisen määrää kuukau
deksi kirkkoherra, sitä pitemmäksi ajaksi kirk
koneuvosto. Sairauden vuoksi virkavapaan 
kanttorin tai urkurin palkan pidättämisestä on 
voimassa, mitä siitä erikseen säädetään. Jos 
kanttorille tai urkurille muun syyn takia myön
netään virkavapautta, olkoon asianomainen vel
vollinen palkkaamaan hyväksyttävän sijaisen. 

260 §. 
Jos kanttori tai urkuri rikkoo virkansa vel

vollisuuksia tahi laiminlyö tai huolimattomasti 
hoitaa virkaansa taikka käyttäytyy sopimatto
masti tai elämällään saa aikaan pahennusta, 
asian laadusta riippuen antakoon kirkkoherra 
hänelle muistutuksen tai saakoon varoituksen 
kirkkoneuvostolta. Jos hän on kahdesti ollut 
kirkkoneuvoston varoitettavana ja uudestaan 
rikkoo tahi jos teko on sen laatuinen, ettei va
roitus ole riittävä, pidättäköön kirkkoneuvosto 
hänet virantoimituksesta ja määrätköön sopi
van henkilön viranhaltijan palkasta pidätettä
västä palkkiosta sinä aikana hoitamaan vir
kaa. Asiasta on viivytyksettä ilmoitettava tuo
miokapitulille, joka rangaiskoon rikkonutta 
asian laadun mukaan vähintään yhden kuukau
den ja enintään kahden vuoden virantoimitus
erolla tai viraltapanolla. 

261 §. 
Jos kanttoria tai urkuria yleisessä tuomtots

tuimessa syytetään sellaisesta rikoksesta, joka 
tekee hänet sopimattomaksi virkaansa, pidättä
köön kirkkoneuvosto hänet toistaiseksi viran
toimituksesta ja ottakoon sopivan henkilön vi
ranhaltijan palkasta pidätettävästä palkkiosta 
hoitamaan virkaa sinä aikana. Jos hänet oikeu
den lopullisella päätöksellä tuomitaan sellaises
ta rikoksesta, on siitä ilmoitettava tuomiokapi
tulille, jonka tulee asian laadun mukaan, mil
loin siihen on syytä, erottaa hänet virantoimi
tuksesta vähintään yhdeksi kuukaudeksi tai 

Ehdotus 

pidättää hänet toistaiseksi virantoimituksesta. 
Jos hänet tuomioistuimen lopullisella päätök
sellä tuomitaan sellaisesta rikoksesta, tuomio
kapituli voi, milloin siihen on syytä, erottaa 
hänet virantoimituksesta vähintään yhdeksi 
kuukaudeksi tai enintään kahdeksi vuodeksi 
taikka tuomita hänet viraltapantavaksi. 

Viransi;aisen määräämisestä on voimassa, 
mitä 258 §:ssä on säädetty. 

260 § 
Kanttori on velvollinen eroamaan virastaan 

sen kuukauden alusta, joka lähinnä seuraa hä
nen täytettyään seitsemänkymmentä vuotta. 

Mitä tässä laissa muutoin säädetään papin 
velvollisuudesta erota virasta sekä papin pidät
tämisestä viran toimittamisesta 116 §:ssä tar
koitetusta syystä, sovelletaan vastaavasti kant
toriin. 

• 

261 § 
Kanttorin palkkauksesta on voimassa, mitä 

siitä on erikseen säädetty, määrätty tai sovittu. 
Hänen eläkeoikeudestaan ja hänen jälkeensä 
maksettavasta perhe-eläkkeestä säädetään erik
seen. 
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enintään kahdeksi vuodeksi taikka tuomita hä
net viraltapantavaksi. 

262 §. 
Mitä tässä laissa säädetään seurakunnan pa

pin velvollisuudesta erota virasta ja papin elä
keoikeudesta sekä hänen jälkeensä maksetta
vasta perhe-eläkkeestä, on soveltuvin kohdin 
vastaavasti voimassa seurakunnan vakinaisessa 
virassa olevan kanttorin tai urkurin osalta. 

Milloin seurakunnan kanttori tai urkuri 116 
§:ssä mainitusta syystä tulee kykenemättömäk
si tai sopimattomaksi hoitamaan virkaansa, on 
häneen vastaavasti sovellettava, mitä sanotussa 
pykälässä papin kohdalta säädetään. (Kumo
taan) 

Ehdotus 

268 s 
Kirkonkokouksen tehtävänä on 

2) vakinaisen papin, kanttori-urkurin, kant
torin ja urkurin valitseminen sillä tavoin kuin 
15 ja 16 luvussa säädetään. 

2) vakinaisen papin valitseminen sillä ta
voin kuin 15 luvussa säädetään. 

271 § 

Seurakunnissa, joilla on kokonaan yhteinen 
talous, päättää 1 momentissa tarkoitetusta 
äänestyspaikkojen järjestämisestä kirkkoneu
vosto. 

Seurakunnissa, joilla on kokonaan yhteinen 
talous, päättää 1 momentissa tarkoitetusta 
äänestyspaikkojen järjestämisestä seurakunta
neuvosto. 

272 § 

Vaalilautakunnan jäsenet valitsee kirkkoval
tuusto. Seurakunnissa, joilla on kokonaan yh
teinen talous, valitsee vaalilautakunnan jäsenet 
lcirkkoneuvosto. Varsinaisia vaaleja varten on 
vaalilautakunta asetettava kuhunkin seurakun
taan viimeistään vaalivuoden toukokuussa. Vaa
lilautakunta valitsee keskuudestaan varapuheen
johtajan, joka voi johtaa myös vaalitoimitusta 
puheenjohtajan estyneenä ollessa. 

Vaalilautakunnan jäsenet valitsee kirkkoval
tuusto. Seurakunnissa, joilla on kokonaan yh
teinen talous, valitsee vaalilautakunnan jäsenet 
seurakuntaneuvosto. Varsinaisia vaaleja varten 
on vaalilautakunta asetettava kuhunkin seura
kuntaan viimeistään vaalivuoden toukokuussa. 
Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan varapu
heenjohtajan, joka voi johtaa myös vaalitoimi
tusta puheenjohtajan estyneenä ollessa. 

273 s 
Vaaliluettelon tarkistaa vähintään kaksi kirk

koneuvoston keskuudestaan valitsemaa jäsentä, 
Vaaliluettelon tarkistaa vähintään kaksi kirk

koneuvoston tai seurakuntaneuvoston keskuu-
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jotka tarkistuksen suoritettuaan varmentavat 
luettelon syyskuun 15 päivään mennessä. 

Omaa äänioikeutta koskeva oikaisuvaatimus 
on tehtävä joko kirjallisesti ennen 6 momen
tissa mainittua vaalilautakunnan kokousta tai 
suullisesti mainitussa kokouksessa. Tällaisen 
oikaisuvaatimuksen saa puoliso ilman valtuu
tusta tehdä puolisonsa puolesta. Oikaisuvaati
mus toisen äänioikeutta vastaan on tehtävä kir
jallisesti vaaliluettelon nähtävillä olon aikana. 
Jos kirkkoherra katsoo, että henkilö virheelli
sesti on jätetty pois vaaliluettelosta taikka mer
kitty siihen äänioikeutta vailla olevaksi tai 
äänioikeutetuksi, saa hän viran puolesta tehdä 
oikaisuvaatimuksen. Vaalilautakunnan puheen
johtaja antakoon oikaisuvaatimuksesta, joka 
tarkoittaa henkilön merkitsemistä äänioikeutta 
vailla olevaksi, tiedon sille, jonka äänioikeutta 
vaatimus koskee ja ilmoittakoon samalla, missä 
paikassa muistutuskirjoitus on nähtävänä ja 
että asianomaisella on tilaisuus antaa selvityk
sensä kirjallisesti puheenjohtajalle ennen vaali
lautakunnan kokousta tai suullisesti vaalilauta
kunnan kokouksessa. Ilmoitus on todistettavas
ti lähetettävä asianomaiselle viimeistään viik
koa ennen vaalilautakunnan kokousta joko pos
titse tai muulla puheenjohtajan sopivaksi kat
somalla tavalla. Ilmoitus on sitä paitsi asetet
tava nähtäväksi kirkkoherranvirastoon. 

Edellä 4 momentissa mainitut kirjalliset oi
kaisuvaatimukset ja selitykset on annettava 
kirkkoherranvirastoon, josta ne on viivytykset
tä toimitettava vaalilautakunnan puheenjohta
jalle. 

Kuulutuksen vaaliluettelon nähtäville pane
misesta, oikaisuvaatimusten tekemisestä ja 6 
momentissa mainitusta vaalilautakunnan ko
kouksesta antaa kirkkoherra. Se on luettava 
seurakunnan kirkossa kahtena vaaliluettelon 
nähtävilläolon päättymistä lähinnä edeltävänä 
sunnuntaina. 

282 §. 
Jos kirkkoneuvoston tai kirkkovaltuuston 

valittujen jäsenten luku vaalissa tai vaalikau
den aikana jää alle kolmen neljänneksen sää
detystä määrästä, puheenjohtajan on saatettava 
asia tuomiokapitulin tietoon. Tuomiokapituli 

Ehdotus 

destaan valitsemaa jäsentä, jotka tarkistuksen 
suoritettuaan varmentavat luettelon syyskuun 
15 päivään mennessä. 

Omaa äänioikeutta koskeva oikaisuvaatimus 
on tehtävä joko kirjallisesti ennen 7 momentis
sa mainittua vaalilautakunnan kokousta tai 
suullisesti mainitussa kokouksessa. Tällaisen 
oikaisuvaatimuksen saa puoliso ilman valtuu
tusta tehdä puolisonsa puolesta. 01kaisuvaati
mus toisen äänioikeutta vastaan on tehtävä kir
jallisesti vaaliluettelon nähtävilläolon aikana. 
Jos kirkkoherra katsoo, että henkilö virheelli
sesti on jätetty pois vaaliluettelosta taikka 
merkitty siihen äänioikeutta vailla olevaksi tai 
äänioikeutetuksi, saa hän viran puolesta tehdä 
oikaisuvaatimuksen. Vaalilautakunnan puheen
johtaja antakoon oikaisuvaatimuksesta, joka 
tarkoittaa henkilön merkitsemistä äänioikeutta 
vailla olevaksi, tiedon sille, jonka äänioikeutta 
vaatimus koskee, ja ilmoittakoon samalla, mis
sä paikassa muistutuskirjoitus on nähtävänä ja 
että asianomaisella on tilaisuus antaa selvityk
sensä kirjallisesti puheenjohtajalle ennen vaali
lautakunnan kokousta tai suullisesti vaalilauta
kunnan kokouksessa. Ilmoitus on todistetta
vasti lähetettävä asianomaiselle viimeistään 
viikkoa ennen vaalilautakunnan kokousta joko 
postitse tai muulla puheenjohtajan sopivaksi 
katsomalla tavalla. Ilmoitus on sitä paitsi ase
tettava nähtäväksi kirkkoherranvirastoon. 

Edellä 5 momentissa mainitut kirjalliset oi
kaisuvaatimukset ja selitykset on annettava 
kirkkoherranvirastoon, josta ne on viivytykset
tä toimitettava vaalilautakunnan puheenjohta
jalle. 

Kuulutuksen vaaliluettelon nähtäville pane
misesta, oikaisuvaatimusten tekemisestä ja 7 
momentissa mamltusta vaalilautakunnan ko
kouksesta antaa kirkkoherra. Se on luettava 
seurakunnan kirkossa kahtena vaaliluettelon 
nähtävilläolon päättymistä lähinnä edeltävänä 
sunnuntaina. 

282 § 
Jos kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoval

tuuston tai seurakuntaneuvoston valittujen jä
senten luku vaalissa tai vaalikauden aikana jää 
alle kolmen neljänneksen säädetystä määrästä, 
puheenjohtajan on saatettava asia tuomiokapi-



N:o 40 33 

Voimassa oleva laki 

voi tällöin määrätä toimitettavaksi täydennys
vaalin. Siinä noudatetaan soveltuvin kohdin 
varsinaisista vaaleista annettuja säännöksiä. Va
littujen toimikausi kestää kulumassa olevan 
vaalikauden .loppuun,, 

......._- --- ..,..__-- ------ -.....;.·---

283 §. 
Kirkonkokouksen päätökseen saa, mikäli 199 

ja 255 .§ :stä ei muuta johdu, hakea muutosta 
jokainen sillä perusteella, että hänen yksityistä 
.oikeuttaan on loukattu, sekä seurakunnan jäsen 
myös sillä perusteella, että vaali on tapahtunut 
laista poikkeavassa järjestyksessä tai on muu
toin lain vastainen. 

Ehdotus 

tulin tietoon. Tuomiokapituli voi tällöin maa· 
rätä toimitettavaksi täydennysvaalin. Siinä nou
datetaan soveltuvin kohdin varsinaisista vaa
leista annettuja säännöksiä. Valittujen toimi
kausi kestää kulumassa olevan vaalikauden 
loppuun . 

283 § 
Kirkonkokouksen päätökseen saa, mikäli 

199 §:stä d muuta johdu, hakea muutosta jo
kainen sil:lä perusteella, että hänen yksityistä 
oikeuttaan on loukattu, sekä seurakunnan jäsen 
myös sillä perusteella, että vaali on tapahtunut 
laista poikkeavassa järjestyksessä tai on muu· 
toin lainvastainen. 

310 § 

Seurakuntaneuvostosta ja sen jaostosta sekä 
niiden puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta 
ja jäsenistä on muutoin soveltuvinosin voimas
sa, mitä kirkkoneuvostosta ja sen jaostosta se
kä niiden puheenjohtajasta, varapuheenjohtajas
ta ja jäsenestä säädetään. Seurakuntaneuvostos
ta on samoin soveltuvin osin voimassa, mitä 
28 §:ssä, 241 §:n 2 momentissa, 263 §:n 2 
momentissa, 281 §:n 3 momentissa ja 284 §:n 
i momentissa kirkkovaltuustosta säädetään. 

Seurakuntaneuvostosta ja sen jaostosta sekä 
niiden puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta 
ja jäsenestä on muutoin soveltuvin osin voi
massa, mitä kirkkoneuvostosta ja sen jaostosta 
sekä niiden puheenjohtajasta, varapuheenjohta
jasta ja jäsenestä säädetään. Seurakuntaneuvos
tosta on samoin soveltuvin os1n voimassa, mitä 
28 §:ssä, 244 §:ssä} 263 §:n 2 momentissa, 
281 §:n 3 momentissa ja 284 §:n 1 momen
tissa kirkkovaltuustosta säädetään. 

325 § 

5 168001077K 

Jos perussäännön vahvistamisen tai muutta
misen tahi seurakuntayhtymän purkamisen yh
teydessä seurakunta tai seurakuntayhtymä vaa
tii yhtymän omaisuutta jaettavaksi} jaossa on 
noudatettava soveltuvin osin 358 §:ssä säädet
tyjä perusteita. Seurakuntien tai seurakuntayh
tymien sopimus omaisuuden jaosta on alistet
tava kirkkohallituksen tutkittavaksi ja ratkais
tavaksi. ] olleivät seurakunnat tai seurakunta
yhtymät pääse yksimielisyyteen omaisuuden 
jaosta} tuomiokapitulin on määrättävä 448 §:n 
1 momentin mukaisesti selvitysmies valmista
maan jakoehdotus. Sitten kun asianomaiset 
seurakunnat tai seurakuntayhtymät ovat anta
neet jakoehdotuksesta lausuntonsa} ehdotus on 
alistettava kirkkohallituksen tutkittavaksi ja 
ratkaistavaksi. Alistettava sopimus tai jakoeh~ 
dotus lähetetään tuomiokapitulille} joka oman 
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lausuntonsa ohella toimittaa sen kirkkohalli
tukselle. 

334 § 

Seurakuntayhtymän palveluksessa oleva pap
pi, lehtori, kanttori-urkuri, kanttori tai urkuri 
voi kuitenkin kuulua siihen hiippakuntaan, jo
hon seurakuntien väestön kielellinen vähemmis
tö kuuluu. 

Seurakuntayhtymän papin, lehtorin, kanttori
urkurin, kanttorin ;a urkurin virkoihin vaadit
tavasta kielitaidosta päättää seurakuntayhtymän 
yhteinen kirkkovaltuusto tai edustajisto. 

335 §. 
Seurakuntayhtymän papin, lehtorin, kant

tori-urkurin, kanttorin ;a urkurin virkojen pe
rustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkojen 
haitijoista on soveltuvin osin voimassa, mitä 
seurakunnan vastaavista viroista ja viranhalti
joista on tässä laissa säädetty. 

Vakinaisen papin, lehtorin, kanttori-urkurin, 
kanttorin ;a urkurin viran täyttämisestä on so
veltuvin osin voimassa, mitä 234 ja 235 §:ssä 
on säädetty kuitenkin niin, että lausunnon ha
kijoista antaa yhteinen kirk:Jkovaltuusto tai 
edustajisto. 

Ylimääräisen papin, lehtorin, kanttori-urku
rin, kanttorin ;a urkurin valitsee yhteinen kirk
kovaltuusto tai edustajisto, jollei ohjesäännössä 
tätä tehtävää ole annettu yhteiselle kirkkoneu
vostolle. Virkaan valitulle on pyydettävä virka
määräys asianomaiselta tuomiokapitulilta. 

22 luku 

Kahden seurakunnan yhteiset kirkkoherran ja 
kanttori-urkurin virat 

382 §. 
Jos kahdella seurakunnalla on yhteinen kirk

koherranvirka, voi niillä olla myös yhteinen 
kanttori-urkurin virka. Tätä virkaa perustettaes
sa ja täytettäessä on vastaavasti noudatettava, 
mitä säädetään seurakuntien yhteisestä kirkko
herranvirasta, kuitenkin niin, että neljättä vaa
liehdokasta ei voida pyytää. 

Seurakuntayhtymän palveluksessa oleva 
pappi, lehtori ;a kanttori voi kuitenkin kuulua 
siihen hiippakuntaan, johon seurakuntien väes
tön 'kielellinen vähemmistö kuuluu. 

Seurakuntayhtymän papin, lehtorin ;a kant
torin virkoihin vaadittavasta kielitaidosta päät
tää seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuus
to tai: edustajisto. 

335 § 
Seurakuntayhtymän papin, lehtorin ja kant

torin virkojen perustamisesta ja lakkauttami
sesta sekä virkojen haitijoista on soveltuvin 
osin voimassa, . niitä seurakunnan vastaavista 
viroista ja viranhaitijoista on tässä laissa sää
detty. 

Vakinaisen papin, lehtorin ja kanttorin viran 
täyttämisestä on soveltuvin osin voimassa, 
mitä 234 ja 235 §:ssä on säädetty, kuitenkin 
niin, että lausunnon hakijoista antaa yhteinen 
kirkkovaltuusto tai edustajisto. 

Ylimääräisen papin, lehtorin ja kanttorin 
valitsee yhteinen kirkkovaltuusto tai edusta
jisto, jollei ohjessäännössä tätä tehtävää ole 
annettu yhteiselle ·kirkkoneuvostolle. Virkaan 
valitulle papille ;a lehtorille on pyydettävä 
virkamääräys asianomaiselta tuomiokapi tulilta. 

22 luku 

Kahden seurakunnan yhteiset kirkkoherran ja 
k a n t t o ri n virat 

382 § 
Jos kahdella seurakunnalla on yhteinen 

kirkkoherranvirka, voi niillä olla myös yhtei
nen kanttorin virka. Tätä virkaa perustettaessa 
on vastaavasti noudatettava, mitä on säädetty 
seurakuntien yhteisestä kirkkoherranvirasta. 
Viran täyttämisestä on soveltuvin osin voi
massa, mitä seurakunnan vakinaisen kanttorin 
viran täyttämisestä on säädetty, kuitenkin si-
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419 §. 
Vaalintoimittaja huolehtii siitä, että vaalitoi

mituksesta pidetään pöytäkirjaa, johon on mer
kittävä vaalilippujen Juku, ketkä ovat äänestä
neet saapuvilla olevina ja ketkä poissaolevina, 
mitkä nimet kussakin lipussa ovat ja missä 
järjestyksessä, montako ääntä kukin on saanut 
ja mille ehdokassijalle sekä mitä muuta asiassa 
on tapahtunut. 

445 §. 
Tuomiokapitulin tutlkittavia ja ratkaistavia 

ovat myös lehtorin 240 §:ssä sekä kanttorin ja 
urkurin 260 §:ssä tnainitut virka- ja käytösvir
heet. 

464 §. 
Muista kuin 463 §:ssä tarkoitetuista asioista 

annetuista päätöksistä, joista on valitusoikeus, 
saadaan valittaa, jos asia koskee vaaliehdotusta 
t11i nimitystä virka11n, valtioneuvostoon, sekä 
vaalej'.l koskevissa ja muissa asioissa korkeim
paan hallinto-oikeuteen. Valitus on annettava 
valitusviranomaiselle kolmenkymmenen päivän 
kuluessa siitä päivästä, jona päätös annettiin, 
sitä päivää lukuunottamatta. Vaaliehdotusta tai 
virkanimitystä koskevaan valitukseen on liitet
tävä pöytäkirjanote ja päätös, muissa asioissa 
valituksenalainen päätös. 

465 §. 
Tuomiokapitulin 20, 21, 24, 28, .39, 47, 78, 

83, 90, 98, 120, 121, 132, 138 ja 143 §:ssä, 
168 §:n 1 momentissa, 231 ja 233 §:ssä, 241 
$:n 2 ia J momentissa, 243 §:ssä, 263 §:n 2 
momentissa, 270 §:n 7 momentissa, 274 §:n 
2 momentissa, 282 §:ssä, 326 §:n 4 momen
tissa, 354, 355, 435 ja 438 §:ssä, 514 §:n 4 
ja 5 momentissa sekä 525 §:n 1 momentissa 
mainituista asioista antamaan päätökseen ei saa 
h~a muutosta. 

Ehdotus 

ten, että viranhaltijan valitsee virkaan seura
/euntien yhteinen kirkkovaltuusto. 

419 § 
Vaalin toimittaja huolehtii siitä, että vaali

toimituksesta pidetään pöytäkirjaa, johon on 
merkittävä vaalilippujen luku, ketkä ovat 
äänestäneet saapuvilla olevina ja ketkä poissa
olevina, montako ääntä kukin on saanut ja 
mille ehdokassijalle sekä mitä muuta asiassa 
on tapahtunut. 

----.---,----- -·-

445 § 
Tuomiokapitulin iuvkittavia ja ratkaistavia 

ovat myös lehtorin 240 §:ssä sekä kanttorin 
258 §:ssä mainitut virka- ja käytösvirheet. 

464 § 
Muista kuin 463 §: ssä tarkoitetuista asioista 

annetuista päätöksistä, joista on valitusoike~, 
saadaan valittaa, jos asia koskee vaali- tai 
virkaehdotusta tai nimitystä virkaan, valtio
neuvostoon, sekä vaaleja koskevissa ja muissa 
asioissa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Vali
tus on annettava valitusviranomaiselle kolmen
kymmenen päivän kuluessa siitä päivästä, jona 
päätös annettiin, sitä päivää lukuunottamatta. 
Vaali- tai virkaehdotusta tai virkanimitystä 
koskevaan valitukseen on liitettävä pöytäkirjan
ote ja päätös, muissa asioissa valituksenalainen 
päätös. 

465 § 
Tuomiokapitulin 20, 21, 24, 28, 39, 47, 

78, 83, 90, 98, 120, 121, 132, 138 ja 143 
§:ssä, 168 §:n 1 momentissa, 231 ja 23.3 
§:ssä, 243 §:n 2 momentissa, 244 ja 247 §:ssä, 
263 §:n 2 momentissa, 270 §:n 7 momentissa, 
274 §:n 2 momentissa, 282 §:ssä, .326 §:n 4 
momentissa, 354, 355, 435 ja 438 §:ssä, 
514 §:n 4 ja 5 momentissa sekä 525 §:n 1 
momentissa mainituissa asioissa antamaan pää
tökseen ei saa hakea muutosta. 

467 § 
Tuomiokapitulissa tulee olla: 
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5) nimikirja, joka sisältää tuomiokapitulin 
jäsenten ja virkamiesten sekä hiippakunnan 
pappien ja lehtotien sekä vakinaisten kanttori
urkurien, kanttoden ja urkurien ansioluettelot 
ja jonka pitämisestä ja sisällöstä piispainkokous 
antaa tarkempia määräyksiä; 

519 §. 
Ennen hiippakunt~kokousta on kussakin ro

vastikunnassa pidettävä rovastikuntakokous, jo
hon lääninrovasti kutsuu 

1) kaikki rovastikunnan papit ja lehtorit 
sekä seurakuntain kanttorit, urkurit, kanttori
urkurit ja diakonian viran haltijat sekä päätoi
miset nuorisonohjaajat ja taloudenhoitajat; 

Ehdotus 

5) nimikirja, joka sisältää tuomiokapitulin 
jäsenten ja virkamiesten sekä hiippakunnan 
pappien, lehtorien ja vakinaisten kanttoden 
ansioluettelot ja jonka pitämisestä ja sisällöstä 
piispainkokous antaa tarpeellisia määräyksiä; 

519 § 
Ennen hiippakuntakokousta on kussakin 

rovastikunnassa pidettävä rovastikuntakokous, 
johon lääninrovasti kutsuu 

1) kaikki rovastikunnan papit ja lehtorit 
sekä seurakuntain kanttorit ja diakonian viran 
haltijat sekä päätoimiset nuorisonohjaajat ja 
taloudenhoitajat; · 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 

Lain voimaan tullessa · virassa olevat vaki
naiset kanttori!, urkurit ja kanttori-urkurit 
säilyttävät entisen virka-asemansa, mutta hei
dän virkanimikkeensä muuttuu kanttoriksi. 

Jos tuomiokirkkoseurakunnassa on lain voi~ 
maan tullessa yksi vakinainen kanttori-urkurin 
virka, muuttuu se ylimmän asteen kanttorin 
viraksi ja viran vakinainen haltija siirtyy tähän 
uuteen virkaan. Jos tuomiokirkkoseurakunnassa 
on sekä kanttorin että urkurin vakinaiset virat 
tai kaksi vakinaista kanttori-urkurin virkaa, 
siirtyvät virkojen vakinaiset haltijat vastaaviin 
ylimmän asteen kanttorin virkoihin. Kirkko
valtuuston, yhteisen kirkkovaltuuston tai edus
tajiston on määrättävä, muutetaanko molemmat 
virat vai jompikumpi niistä, virkojen tultua 
seuraavan kerran avoimiksi, pysyvästi ylimmän 
asteen kanttorin viraksi. · · · 

Jos seurakunta on aikaisemman lain 241 §:n 
2 tai 3 momentin nojalla vapautettu perusta
masta tai ylläpitämästä vakinaista kanttori
urkurin virkaa, lakkaa tämä vapautus sivutoi
mena hoidetun viran tultua tämän lain voi
maantulon jälkeen ensimmäisen kerran avoi~ 
meksi ja joka tapauksessa viiden vuoden ku
luttua lain voimaantulosta. Jos tällöin tuomio
kapituli antaa seurakunnalle luvan sellaisen 
kanttorin viran perustamiseen, jonka haltijalta 
vaaditaan alimman asteen kanttorin tutkinto, 
ja viran hoidattamiseen osa-aikaisena tai sivu
toimisena 244 §:n mukaisesti, on kirkkoneu-
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Ehdotus 

vostolla oikeus ottaa silloin virassa oleva sivu
toiminen hoitaja osa-aikaisesti tai sivutoimisesti 
hoitamaan alimman asteen kanttorin virkaa, 
jos hän on suorittanut säädetyn kanttorin tut
kinnon tai jos tuomiokapituli eri anomuksesta, 
saatuaan kiriekaneuvoston lausunnon, katsoo 
hänet kykeneväksi hoitamaan virkaa. 

Siitä, minkä asteen tutkintoa virka edellyt
tää, sekä viran osa-aikaisuudesta tai sivutoimi
suudesta, on päätettävä ennen kuin virka lain
muutoksen voimaantulon jälkeen ensimmäisen 
kerran julistetaan haettavaksi. Päätös on alis
tettava tuomiokapitulin tutkittavaksi ja vah
vistettavaksi. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
miin. 




