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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttami
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan kirkolliskokouksen 
ehdotuksen mukaisesti muutettaviksi kirkko
lain säännöksiä, jotka koskevat kirkkohallituk
sen tehtäviä, sisäistä organisaatiota, määrää
mättömäksi ajaksi valittavien kirkkoneuvosten 
erityisiä kelpoisuusehtoja ja kirkolliskokouksen 
kokoontumistiheyttä. Säännöksiä väljennettäi
siin siten, että tehtäisiin mahdolliseksi yksi
tyiskohtaisten määräysten antaminen kirkkola
kia alemmanasteisissa säädöksissä. Tarkoitukse-

na on lisätä joustavuutta kirkon yhteisen hallin
non sääntelyyn ja samalla tehdä kehityksen 
vaatimat tarkistukset kirkkolakiin. 

Samalla ehdotetaan tehtäväksi Sibelius-Aka
temiaa koskevasta laista aiheutuva muutos 
kanttorien kelpoisuusvaatimuksiin. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan lyhyehkön ajan kuluttua sen hyväksymi
sestä. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdote
tut muutokset 

Sibelius-Akatemia on 1 päivänä elokuuta 
1980 muuttunut yksityisestä oppilaitoksesta 
valtion korkeakouluksi. Sen vuoksi ei nykyi
sin enää voida puhua "kirkolliskokouksen 
määräämän tarkastuksen alaisesta oppilaitok
sesta". Kirkkolain 243 §:n 1 momentin sana
muoto on epätarkka myös siinä suhteessa, että 
Sibelius-Akatemia hyväksyy itse opetussuunni
telmansa. Tämän vuoksi ehdotetaan kirkkolain 
mainittua momenttia muutettavaksi siten, että 
siitä poistettaisiin maininta kirkolliskokouksen 
määräämän tarkastuksen alaisesta oppilaitok
sesta ja piispainkokouksen hyväksymästä ope
tussuunnitelmasta ja sen sijaan säädettäisiin, 
että kanttorin tulee olla suorittanut piispain
kokouksen viran kelpoisuusvaatimukseksi hy
väksymä tutkinto. 

Kirkkohallitusta koskevaan kirkkolain 29 
lukuun sisältyvät muun ohella säännökset kirk-
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kohallituksen kokoonpanosta ( 490 §), kirkko
hallitqksen tehtävistä ( 491 §), ,kirkkohallituk
sen stsatsestä päätösvallan jakautumisesta 
( 492 §) ja kirkkoneuvoksen e.roamisvelvolli
suudesta ( 496 §). Yksityiskohtaiset säännök
set ehdotetaan siirrettäviksi kirkkolaista kirk
kohallituksen ohjesääntöön, jonka hyväksyisi 
kirkolliskokous ja joka vastaisi nykyisessä kirk
kolain 529 § :n 2 momentin 8 kohdassa mainit
tua kirkkohallituksen .työjärjestystä. 

Ohjesääntöjärjestelmään siirtymisestä johtuu, 
että myös kirkkolain 482 §: stä olisi poistetta
va kirkon toimikuntien pääsihteerinä toimivaa 
kirkkoneuvosta koskeva 4 momentti. 

Kirkkolain 490 §:ää ehdotetaan muutetta
vaksi siten, että kirkkohallituksen organisaa
tiossa tapahtuvat muutokset eivät vaatisi kirk
kolain muuttamista. 

Pykälän 1 momentissa mainittaisiin kirkol
liskokouksessa määräämättömäksi ajaksi valit
tavien jäsenten osalta ainoastaan heidän vä
himmäismääränsä. Määräajaksi valittaisiin kir-
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kalliskokouksessa yksi jäsen jokaisesta hiippa
kunnasta ja piispainkokouksessa kaksi jäsentä. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan siirrettä
väksi nykyisin 496 § :n 2 momentissa oleva 
säännös uuden jäsenen valitsemisesta eronneen 
jäsenen sijaan. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otetta
vaksi säännös siitä, että määräämättömäksi 
ajaksi valittavien kirkkoneuvosten erityiset kel
poisuusehdot määrätään kirkkohallituksen oh
jesäännössä. 

Pykälän 4 momentti ehdotetaan muutetta
vaksi siten, että kirkkohallitus voisi valita 
varapuheenjohtajakseen muunkin jäsenensä kuin 
jonkun määräämättömäksi ajaksi valitun kirk
koneuvoksen. 

Pykälän 5 momentti ehdotetaan poistetta
vaksi, koska laissa ei ole säännöksiä muista
kaan kirkkohallituksen viranhaltijoista. 

Kirkkolain 491 §:ään sisältyy nykyisin kirk
kohallituksen tehtäviä koskeva yksityiskohtai
nen luettelo. Pykälän 1 momentissa ehdote
taan mainittavaksi kirkkohallituksen yleinen 
tehtäväkenttä; kirkon yhteisen hallinnon ja ta
louden hoitaminen. 

Kirkkohallituksen erityistehtävät ehdotetaan 
mainittaviksi 2 momentissa, joka on tiivis
tetty 8 kohtaa käsittäväksi luetteloksi. 

Pykälän 3 momenttiin sijoitettaisiin kirkko
hallitukselle annettava valtuus edustaa kirkkoa 
ja tehdä sen lukuun oikeustoimia. 

Nykyinen 3 momentti siirtyisi uudeksi 4 
momentiksi. 

Kirkkolain 492 §:ssä ehdotetaan säädettä
väksi, että kirkkohallituksen täysi~tunto on 
päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjoh
taja tai varapuheenjohtaja sekä lisäksi vähin
tään puolet muista jäsenistä, riippumatta siitä, 
ovatko nämä määräämättömäksi vai määrä
ajaksi valittuja jäseniä. 

Kirkkoneuvoksen eroamisvelvollisuutta kos
keva 496 §:n säännös ehdotetaan ulotettavaksi 
koskemaan myös määräajaksi valittuja kirkko
neuvoksia. Nykyisessä laissa olevat säännökset 
kirkkohallituksen muiden viranhaltijain eroa-

misiästä ja virassaolaajan pidentämisestä kuu
luvat kirkkolain 538 b §:n 2 momentissa tar
koitettuun virkasääntöön. 

Kirkkolain 499 ja 509 §:ään ehdotetut muu
tokset johtuvat sii:tä, että hiippakunnan pap
peinkokouksen nimi on 17 päivänä marraskuu
ta 1978 annetulla lailla (851/78) muutettu 
synodaalikokoukseksi. 

Vuosittain pidettävän kirkolliskokouksen ko
koontumisajat ehdotetaan jätettäviksi kirkollis
kokouksen päätettäväksi. Tämän vuoksi 520 
§ :n 1 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, 
että kirkolliskokous kokoontuu joka vuosi sen 
työjärjestyksessä määrättyinä tai kirkollisko
kouksen muutoin päättäminä päivinä. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan tehtäväksi 
sellainen muutos, että kirkolliskokouksen pu
heenjohtajana toimivan arkkipiispan ollessa es
tyneenä varapuheenjohtaja voi kutsua kirkol
liskokouksen koolle muulloinkin kuin työjär
jestyksessä määrättynä tai kirkolliskokouksen 
päättämänä aikana, 

Kirkolliskokouksen tehtäviä koskevan 529 
§ :n 2 momentin 8 kohtaan ehdotetaan vähäisiä 
sanonnallisia ja lakiteknisiä muutoksia. 

Oikeusministeriö ei ole lausunnossaan vastus
tanut esitystä. 

2. Ehdotuksen taI o u d e II i se t 
vaikutukset 

Ehdotus ei sanottavasti vaikuttaisi kirkon 
keskusrahaston talouteen. 

3. R i i p p u v u u s muista e s i t y k
s i s t ä 

Tässä vaiheessa ei ole vireillä muita lain
uudistuksia, jotka olisi otettava huomioon hal
lituksen esitykseen vaikuttavina. 

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) 482 §:n 4 mo

mentti, sellaisena kuin se on 13 päivänä heinäkuuta 197 3 annetussa laissa ( 607/7 3) , sekä 
muutetaan 243 §:n 1 momentti, 490-492 ja 496 §, 499 §:n 2 momentin ja 509 

§:n suomenkielinen sanamuoto, 520 §:n 1 ja 2 momentti ja 529 §:n 2 momentin 8 kohta, 
sellaisina kuin niistä ovat 243 §:n 1 momentti 24 päivänä heinäkuuta 1981 annetussa 

laissa (557 /81), 490 § muutettuna mainitulla 13 päivänä heinäkuuta 1973 annetulla lailla 
ja 17 päivänä marraskuuta 1978 annetulla lailla (851/78), 491 ja 492 §, 520 §:n 1 ja 2 
momentti ja 529 §:n 2 momentin 8 kohta mainitussa 13 päivänä heinäkuuta 1973 anne
tussa laissa, 496 § muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja 30 päivänä joulukuuta 1969 
annetulla lailla (900/69) sekä 509 § 6 päivänä toukokuuta 1977 annetussa laissa (350/ 
77), näin kuuluviksi: 

243 § 
Kanttorin virkaa voi hakea mies tai nainen, 

joka on suorittanut piispainkokouksen kant
torin viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksy
män tutkinnon. Hakijan on oltava nuhteeton, 
konfirmoitu ja tunnettu kristilliseksi elämänta
voiltaan sekä vapaa sellaisesta taudista taikka 
ruumiinviasta, joka haittaa viran toimittamista. 

490 § 
Kirkkohallitukseen kuuluvat 
1) arkkipiispa puheenjohtajana; 
2) kaksi piispainkokouksen neljäksi vuodek

si kerrallaan valitsemaa jäsentä; 
3) vähintään neljä kirkolliskokouksen mää

räämättömäksi ajaksi valitsemaa kirkkoneuvos
ta; ja 

4) yksi kirkolliskokouksen jokaisesta hiippa
kunnasta neljäksi vuodeksi kerrallaan valit
sema kirkkoneuvos. 

Määräajaksi valittavien jäsenten vaali toi
mitetaan kirkolliskokouksessa edustajain vaalin 
jälkeen viimeistään vaalivuoden toukokuussa 
ja piispainkokouksessa viimeistään sanotussa 
toukokuussa. Valittujen toimikausi alkaa seu
raavan kesäkuun 1 päivänä. Jos määräajaksi 
valittu jäsen kuolee tai tulee pysyvästi kyke
nemättömäksi hoitamaan tehtäviään tahi muus
ta syystä eroaa, valitaan hänen sijaansa jäl
jellä olevaksi ajaksi uusi jäsen. 

Kirkkoneuvosten tulee olla vaalikelpoisia 
kirkolliskokousedustajaksi. Määräämättömäksi 
ajaksi valittavien kirkkoneuvosten erltytset 
kelpoisuusehdot määrätään kirkkohallituksen 
ohjesäännössä. 

Kirkkohallitus valitsee keskuudestaan nel
jäksi vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. 

491 § 
Kirkkohallituksen tehtävänä on, sillä tavoin 

kuin tässä laissa tai erikseen säädetään tahi 
kirkkohallituksen ohjesäännössä tai muutoin 
määrätään, hoitaa kirkon yhteistä hallintoa ja 
taloutta. 

Kirkkohallituksen erityisenä tehtävänä on: 
1 ) valmistella asioita kir kolliskokoukselle; 
2) huolehtia kirkolliskokouksen päätösten 

täytäntöönpanosta; 
3) julkai~ta kirkon säännöskokoelmassa 

kirkkolain täytäntöönpanomääräykset; 
4) antaa valtakunnan hallitukselle sen vaa

timia lausuntoja, jollei 529 § :n 2 momentin 
4 kohdasta muuta johdu; 

5) toimia kirkon keskusrahaston hallituk
sena; 

6) määrätä, mihin yleisiin tarkoituksiin ko
lehteja on yhteisissä jumalanpalveluksissa kan
nettava; 

7) muutoinkin ryhtyä tarpeellisiksi katso
miinsa toimiin kirkon toiminnan edistämiseksi 
ja sen edun valvomiseksi; sekä 

8) hoitaa ne muut tehtävät, jotka eivät 
kuulu muulle viranomaiselle ja jotka sille tässä 
laissa tai erikseen uskotaan. 

Kirkkohallitus edustaa kirkkoa ja käyttää 
sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muissa vi
ranomaisissa sekä tekee kirkon puolesta sopi
mukset ja muut oikeustoimet. Kirkkohallituk
sella on myös valta hankkia sekä myydä, vaih
taa tai muuten luovuttaa tahi panna pantiksi 
kirkon ja kirkon keskusrahaston kiinteää omai
suutta sekä ottaa lainaa lyhyemmäksi kuin 
vuoden ajaksi. 

Kirkon on katsottava saaneen tiedon haas
teesta tai muusta ilmoituksesta, kun se on toi
mitettu kirkkohallituksen puheenjohtajalle tai 
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varapuheenjohtajalle taikka sille virkamiehelle, 
joka kirkkohallituksen ohjesäännössä on mää
rätty ottamaan vastaan tiedonantoja. 

492 § 
Kirkkohallituksessa asiat käsitellään joko 

täysistunnossa tai jaostojen istunnoissa. Täys
istunnossa kirkkohallitus on päätösvaltainen, 
kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapu
heenjohtaja sekä lisäksi vähintään puolet muis
ta jäsenistä. 

Jaostot ja määräämättömäksi ajaksi valitut 
kirkkoneuvokset, kukin erikseen omalla vas
tullaan, voivat ratkaista ohjesäännössä määrät
tyjä asioita, joilla ei ole laajakantoista merki
tystä. Jaostojen kokoonpanosta ja päätösval
taisuudesta määrätään ohjesäännössä. 

496 § 
Kirkkoneuvoksen eroamisvelvollisuudesta on 

vastaavasti voimassa, mitä seurakunnan vaki
naisen papin eroamisvelvollisuudesta säädetään. 

499 § 

Kirkolliskokouksen, synodaalikokousten ja 
hiippakuntakokousten mertojen suorittamisesta 
kirkon keskusrahastosta · on voimassa, mitä 
muualla tässä laissa säädetään. 

509 § 
Synodaalikokousten kustannukset suoritetaan 

kirkkohallituksen vahvistamien perusteiden 
mukaan kirkon keskusrahastosta. 

Naantalissa 22 päivänä heinäkuuta 1983 

520 § 
Kirkon edustajat kokoontuvat joka vuosi 

pidettävän kirkolliskokouksen istuntoihin kir
kolliskokouksen työjärjestyksessä määrättyinä 
tai kirkolliskokouksen muutoin päättäminä päi
vinä. 

Kirkolliskokouksen puheenjohtaja tai hänen 
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja voi tär
keiden syiden vaatiessa kutsua kirkolliskokouk
sen koolle muulloinkin. Tällainen kutsu on 
annettava viimeistään kuukautta ennen ko
koontumista. 

529 § 

Kirkolliskokouksen asiana on näin ollen: 

8) valvoa kirkkohallituksen toimintaa, vah
vistaa sille ohjesääntö ja antaa tarvittaessa toi
mintaohjeita sekä valita 490 §:n 1 momentin 
J ja 4 kohdassa sen valittavaksi määrätyt kirk
kohallituksen jäsenet, heistä määräajaksi valit
tavat hiippakuntakokousten tehtyä ehdotuk
sensa, toimestaan vapauttaa valitsemaosa kirk
koneuvokset sekä määrätä kirkkohallituksen jä
senten ja virkamiesten palkkaus; 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Gustav Björkstrand 
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·Liite 

Laki 
kirkkolain muuttamisesta 

Kirkolliskokouksen ja: eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 23 päivänä joulukuuta 1964 annetun kirkkolain (635/64) 482 §:n 4 mo

mentti, sellaisena kuin se on 13 päivänä heinäkuuta 1973 annetussa laissa (607 /73), sekä 
muutetaan 243 §:n 1 momentti, 490-492 ja 496 §, 499 §:n 2 momentin ja 509 

§:n suomenkielinen sanamuoto, 520 §:n 1 ja 2 momentti ja 529 §:n 2 momentin 8 kohta, 
sellaisina kuin niistä ovat 243 §:n 1 momentti 24 päivänä heinäkuuta 1981 annetussa 

laissa (557 /81), 490 § muutettuna mainitulla 13 päivänä heinäkuuta 1973 annetulla lailla 
ja 17 päivänä marraskuuta 1978 annetulla lailla (851/78), 491 ja 492 §, 520 §:n 1 ja 2 
momentti ja 529 §:n 2 momentin 8 kohta mainitussa 13 päivänä heinäkuuta 1973 anne
tussa laissa, 496 § muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja 30 päivänä joulukuuta 1969 
annetulla lailla (900/69) sekä 509 § 6 päivänä toukokuuta 1977 annetussa laissa (350/ 
77), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

243 §. 
Kanttorin virkaa voi hakea mies tai nainen. 

Hakijan on oltava nuhteeton, konfirmoitu ja 
tunnettu kristilliseksi elämäntavoiltaan sekä va
paa sellaisesta taudista taikka ruumiinviasta, 
joka haittaa viran toimittamista. Hänen tulee 
tarkastuksen alaisena toimivassa oppilaitokses
olla suorittanut kirkolliskokouksen määräämän 
sa sellainen oppimäärä, joka on piispainko
kouksen hyväksymän opetussuunnitelman mu
kainen, 

Ehdotus 

243 § 
Kanttorin virkaa voi hakea mies tai nainen, 

joka on suorittanut piispainkokouksen kant
torin viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväku
män tutkinnon. Hakijan on oltava nuhteeton, 
konfirmoitu ja tunnettu kristilliseksi elämänta
voiltaan sekä vapaa sellaisesta taudista taikka 
ruumiinviasta, joka haittaa viran toimittamista. 

482 § 

Kirkon toimikuntien pääsihteerinä toimival
la kirkkoneuvoksella on oikeus olla saapuvilla 
piispainkokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, 
mutta ei päätöksen tekemiseen. 

490 §. 
Kirkkohallitukseen kuuluu arkkipiispa pu

heenjohtaja ja neljätoista muuta jäsentä. Niitä 
kirkkohallituksen jäseniä, jotka eivät ole piis
poja, sanotaan kirkkoneuvoksiksi. 

Kirkolliskokous valitsee kirkkohallitukseen 
määräämättömäksi ajaksi neljä jäsentä, heistä 
yhden 529 §:n 2 momentin 7 kohdassa tar
koitettujen toimikuntien pääsihteeriksi ja yh-

( 4 mom. kumotaan) 

490 § 
Kirkkohallitukseen kuuluvat 
1) arkkipiispa puheenjohtajana; 
2). kaksi. piispainkokouksen neljäksi vuodek

si kerrallaan valitsemaa jäsentä; · 
3) vähintään neljä kirkolliskokouksen mää

räämättömäksi ajaksi valitsemaa kirkkoneuvos
ta,· ja 

4) jokaisesta hiippakunnasta yksi kirkollis
kokouksen neljäksi vuodeksi kerrallaan valit
sema kirkkoneuvos. 

.Määräajaksi valittavien jäsenten vaali toi
mitetaan kirkolliskokouksessa edustajain vaalin 
jälkeen viimei11tään vaalivuoden toukokuussa 
ja piispainkokouksessa · viimeistään sanotussa 
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Voimassa oleva laki 

den kirkon keskusrahaston johtajaksi, sekä nel
jäksi vuodeksi kahdeksan jäsentä. Piispainko
kous valitsee kirkkohallitukseen neljäksi vuo
deksi kaksi jäsentä. Määräajaksi valittavien jä
senten vaali toimitetaan kirkolliskokouksessa 
edustajain vaalin jälkeen viimeistään vaalivuo
den toukokuussa ja piispainkokouksessa vii
meistään edellä mainitussa toukokuussa. Valit
tujen toimikausi alkaa seuraavan kesäkuun 1 
päivänä. 

Kirkkoneuvosten tulee olla vaalikelpoisia 
kirkolliskokousedustajiksi. Niistä määräämättö
mäksi ajaksi valittavista kirkkoneuvoksista, 
joita ei ole 2 momentissa erikseen mainittu, 
tulee toisen olla kirkon toimintaan ja hallin
toon perehtynyt pappi tai lehtori sekä toisen 
taitava lakimies, jolla on hallinnollista koke
musta. Kirkolliskokouksen kirkkohallitukseen 
määräajaksi valitsemassa jäsenistössä tulee 
kaikkien hiippakuntien olla edustettuina. 

Kirkkohallitus valitsee varapuheenjohtajaksi 
jonkun määräämättömäksi ajaksi valituista 
kirkkoneuvoksista. 

Kirkkohallituksessa on lainoppinut sihteeri, 
jonka kirkkohallitus nimittää. 

491 §. 
Kirkkohallituksen tehtävänä on, sillä tavoin 

kuin tässä laissa ja erikseen säädetään, hoitaa 
kirkon yhteistä hallintoa ja taloutta sekä val
mistella asioita kirkolliskokoukselle ja huoleh
tia sen päätösten täytäntöönpanosta. 

Kirkkohallituksen asiana on niin ollen: 
1) valvoa kirkolliskokouksen 529 §:n 2 

momentin 7 kohdan nojalla asettamien toimi
kuntien työtä kirkolliskokouksen antamien oh
jeiden mukaan sekä toimikuntien varainkäyt
töä ja hallintoa; 

2) antaa tarkempia määräyksiä kirkkolain 
täytäntöönpanosta, milloin sellainen oikeus täs
sä laissa on uskottu kirkkohallitukselle, ja toi
mivaltaansa kuuluvissa asioissa ohieita, jotka 
tämän lain säännösten toimeenpanoa varten 
ovat tarpeellisia; 

3) toimia kirkon keskusrahaston hallituk
sena, niin kuin siitä tässä laissa tai erikseen 
säädetään, sekä vuosittain antaa rahaston hoi
dosta kertomus kirkolliskokoukselle; 

4) valmistaa ja esittää kirkolliskokouksen 
vahvistettavaksi ehdotus kirkon keskusrahas
ton seuraavan vuoden talousarvioksi; 

Ehdotus 

toukokuussa. Valittujen toimikausi alkaa seu
raavan kesäkuun 1 päivänä. Jos määräajaksi 
valittu jäsen kuolee tai tulee pysyvästi kyke
nemättömäksi hoitamaan tehtäviään tahi muus
ta syystä eroaa, valitaan hänen sijaansa jäl
jellä olevaksi ajaksi uusi jäsen. 

Kirkkoneuvosten tulee olla vaalikelpoisia 
kirkolliskokousedustajaksi. Määräämättömäksi 
ajaksi valittavien kirkkoneuvosten erityiset 
kelpoisuusehdot määrätään kirkkohallituksen 
ohjesäännössä. 

Kirkkohallitus valitsee keskuudestaan nel
jäksi vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. 

(5 mom. kumotaan) 

491 § 
Kirkkohallituksen tehtävänä on, sillä tavoin 

kuin tässä laissa tai erikseen säädetään tahi 
kirkkohallituksen ohjesäännössä tai muutoin 
määrätään, hoitaa kirkon yhteistä hallintoa ja 
taloutta. 

Kirkkohallituksen erityisenä tehtävänä on: 
1) valmistella asioita kirkolliskokoukselle; 
2) huolehtia kirkolliskokouksen päätösten 

täytäntöönpanosta; 
3) julkaista kirkon säännöskokoelmassa 

kirkkolain täytäntöönpanomääräykset; 
4) antaa valtakunnan hallitukselle sen vaa

timia lausuntoja, jollei 529 §:n 2 momentin 
4 kohdasta muuta johdu; 

5) toimia kirkon keskusrahaston hallituk
sena; 

6) määrätä, mihin yleisiin tarkoituksiin ko
lehteja on yhteisissä jumalanpalveluksissa kan
nettava; 

7) muutoinkin ryhtyä tarpeellisiksi katso
miinsa toimiin kirkon toiminnan edistämiseksi 
ja sen edun valvomiseksi; sekä 

8) hoitaa ne muut tehtävät, jotka eivät 
kuulu muulle viranomaiselle ja jotka sille tässä 
laissa. ~a~ erikseen uskotaan. 
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5) tehdä kirkolliskokoukselle ehdotus siitä, 
kuinka paljon seurakuntien on kirkollisveron 
perusteella vuosittain maksettava kirkon kes
kusrahastoon, ja päättää talousarvion mukai
sesti avustusten ja määräraho;en jakamisesta 
keskusrahastosta; 

6) ottaa vastaan kirkolle lahjana tai testa
mentilla annettu omaisuus sekä hoitaa sitä ja 
kirkollisiin tarkoituksiin määrättyjä· rahastoja 
sekä päättää niiden käytöstä noudattaen lah
joittajan tai rahaston sääntöjen ja kirkollisko
kouksen lisäksi ehkä antamia määräyksiä; 

7) määrätä kirkolliskokouksen asettamien 
komiteain palkkiot ja kirkon keskusrahastos'ta 
537 §:n mukaan maksettavat muut maksut, 
jollei kirkolliskokous ole niitä määrännyt; 

8) valvoa ja ohjata seurakunlain talouden
hoitoa ja tilinpitoa yhteistoiminnassa tuomio
kapitulien kanssa; 

9) määrätä, mihin yleisiin tarkoituksiin ko
lehteja yhteisissä jumalanpalveluksissa on kan
nettava; 

10) tehdä kirkolliskokoukselle esityksiä toi
mialaansa kuuluvista asioista; 

11) valmistella ne kirkolliskokoukselle esi
tettävä! asiat, joiden valmistelua ei ole annet
tu muulla tavoin tehtäväksi, sekä koota ja jär
jestää kirkolliskokouksen pyytämät lausunnot; 

12) valmistuttaa kirkolliskokoukselle kirkon 
ja seurakunlain tilaa koskevat kertomus ja ti
lastotiedot kirkolliskokouksen määräämällä ta
valla; 

13) laatia ehdotus kirkolliskokouksen työ
järjestykseksi ja huolehtia kirkolliskokouksen 
käytännöllisistä järjestelyistä; 

14) ryhtyä kirkolliskokouksen päätöksistä 
johtuviin täytäntöönpanotoimiin; 

15) julkaista kirkon säännöskokoelmassa 
kirkkolain täytäntöönpanomääräykset; 

16) antaa valtakunnan hallitukselle sen vaa
timia lausuntoja, jollei 529 § :n 2 momentin 
4 kohdasta muuta johdu; 

17) edustaa kirkkoa ja käyttää sen puheval
taa tuomioistuimissa ja viranomaisissa sekä 
tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeus
toimet; sekä 

18) muutoinkin ryhtyä tarpeellisiksi katso
miinsa toimenpiteisiin kirkon toiminnan edis
tämiseksi ja sen edun valvomiseksi sekä hoitaa 
ne tehtävät, jotka kirkkohallitukselle tässä 
laissa tai erikseen uskotaan. 

Ehdotus 

7 
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Kirkon on katsottava saaneen tiedon haas
teesta tai muusta ilmoituksesta, kun se on 
toimitettu kirkkohallituksen puheenjohtajalle 
tai varapuheenjohtajalle taikka sille virkamie
helle, joka kirkkohallituksen työjärjestyksessä 
on määrätty ottamaan vastaan tiedonantoja. 

492 §. 
Kirkkohallituksessa asiat käsitellään joko 

täysistunnossa tai jaostojen istunnoissa. Täys
istunnossa kirkkohallitus on päätösvaltainen, 
kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapu
heenjohtaja sekä vähintään kaksi määräämät
tömäksi ajaksi ja viisi määräajaksi valittua 
jäsentä. 

Jaostot ja määräämättömäksi ajaksi valitut 
kirkkoneuvokset, kukin erikseen omalla vas
tuullaan, voivat ratkaista työjärjestyksessä 
määrättyjä asioita, joilla ei ole laajakantoista 
merkitystä. Jaostojen kokoonpanosta ja päätös
valtaisuudesta määrätään työjärjestyksessä. 

496 §. 
Määräämättömäksi ajaksi valitun kirkkoneu

voksen eroamisvelvollisuudesta on vastaavasti 
voimassa, mitä seurakunnan vakinaisen papin 
eroamisvelvollisuudesta on säädetty. Kirkkohal
lituksen ja kirkon keskusrahaston muun vaki
naisen viran- ja toimenhaltijan eroamisvelvol
lisuudesta on soveltuvin osin vastaavasti voi
massa, mitä valtion viran- tai toimenhaitijois
ta säädetään. Virassaoloajan pidennyksen rat
kaisee viimeksi mainitun viran- tai toimenhal
tijan kohdalta kirkkohallitus. 

Jos määräajaksi valittu kirkkohallituksen jä
sen kuolee, tulee pysyvästi kykenemättömäksi 
hoitamaan tehtäviään tai muusta syystä eroaa, 
valitaan hänen sijaansa jäljellä olevaksi ajaksi 
uusi jäsen. 

Ehdotus 

Kirkkohallitus edustaa kirkkoa ja käyttää 
sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muissa vi
ranomaisissa sekä tekee kirkon puolesta sopi
mukset ja muut oikeustoimet. Kirkkohallituk
sella ·on myös valta hankkia sekä myydä, vaih
taa tai muuten luovuttaa tahi panna pantiksi 
kirkon ja kirkon keskusrahaston kiinteää omai
suutta sekä ottaa lainaa lyhyemmäksi kuin 
vuoden ajaksi. 

Kirkon on katsottava saaneen tiedon haas
teesta tai muusta ilmoituksesta, kun se on toi
mitettu kirkkohallituksen puheenjohtajalle tai 
varapuheenjohtajalle taikka sille virkamiehelle, 
joka kirkkohallituksen ohjesäännössä on mää
rätty ottamaan vastaan tiedonantoja. 

492 § 
Kirkkohallituksessa asiat käsitellään joko 

tays1stunnossa ta1 Jaostojen istunnoissa. Täys
istunnossa kirkkohallitus on päätösvaltainen, 
kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapu
heenjohtaja sekä lisäksi vähintään puolet muis
ta jäsenistä. 

Jaostot ja määräämättömäksi ajaksi valitut 
kirkkoneuvokset, kukin erikseen omalla vas
tullaan, voivat ratkaista ohjesäännössä määrät
tyjä asioita, joilla ei ole laajakantoista merki
tystä. J aostojen . kokoonpanosta ja · päätösval
taisuudesta määrätään ohjesäännössä. 

496 § 
· Kirkkoneuvoksen eroamisvelvollisuudesta on 

vastaavasti voimassa, mitä seurakunnan vaki
naisen papin eroamisvelvollisuudesta säädetään. 

499 § 

Kirkolliskokouksen, hiippakunnan pappein
kokousten ja hiippakuntakokousten menojen 

Kirkolliskokouksen, synodaalikokousten ja 
hiippakuntakokousten menojen suorittamisesta 
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suorittamisesta kirkon keskusrahastosta on voi
massa, mitä muualla tässä laissa säädetään. 

509 §. 
Pappeinkokousten kustannukset suoritetaan 

kirkkohallituksen vahvistamien perusteiden 
mukaan kirkon keskusrahastosta. 

520 §. 
Kirkon edustajat kokoontuvat joka vuosi 

pidettävän kirkolliskokouksen istuntoihin tou
kokuun 1 päivän ja marraskuun 1 päivän jäl
keisenä maanantaina, jollei kirkolliskokous ole 
kokoontumispäivästä toisin päättänyt. 

Arkkipiispa tai, jos arkkipiispa on estynyt 
tai arkkipiispan virka on avoinna, virassa van
hin piispa voi tärkeiden syiden vaatiessa kut
sua kirkolliskokouksen koolle muulloinkin. 
Tällainen kutsu on annettava viimeistään kuu
kautta ennen kokoontumista. 

529 §. 

Kirkolliskokouksen asiana on niin ollen: 

8) valvoa kirkkohallituksen toimintaa, vah
vistaa sille työjärjestys ja antaa tarvittaessa 
toimintaohjeita sekä valita 490 § :n 2 momen
tissa sen valittavaksi määrätyt kirkkohallituk
sen jäsenet, heistä määräajaksi valittavat hiip
pakuntakokousten tehtyä ehdotuksensa, sekä 
toimestaan vapauttaa 7 kohdassa tarkoitettujen 
toimikuntien pääsihteeriksi ja kirkon keskus
rahaston johtajaksi valitut kirkkoneuvokset 
ynnä määrätä kirkkohallituksen jäsenten ja 
virkamiesten palkkaus; 

2 168300131P 

Ehdotus 

kirkon keskusrahastosta on voimassa, mitä 
muualla tässä laissa säädetään. 

509 § 
Synodaalikokousten kustannukset suoritetaan 

kirkkohallituksen vahvistamien perusteiden 
mukaan kirkon keskusrahastosta. 

520 § 
Kirkon edustajat kokoontuvat joka vuosi 

pidettävän kirkolliskokouksen istuntoihin kir
kolliskokouksen työjärjestyksessä määrättyinä 
tai kirkolliskokouksen muutoin päättäminä päi
vinä. 

Kirkolliskokouksen puheenjohtaja tai hänen 
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja voi tär
keiden syiden vaatiessa kutsua kirkolliskokouk
sen koolle muulloinkin. Tällainen kutsu on 
annettava viimeistään kuukautta ennen ko
koontumista. 

529 § 

Kirkolliskokouksen asiana on näin ollen: 

8) valvoa kirkkohallituksen toimintaa, vah
vistaa sille ohjesääntö ja antaa tarvittaessa toi
mintaohjeita sekä valita 490 § :n 1 momentin 
3 ja 4 kohdassa sen valittavaksi määrätyt kirk
kohallituksen jäsenet, heistä määräajaksi valit
tavat hiippakuntakokousten tehtyä ehdotuk
sensa, toimestaan vapauttaa valitsemansa kirk· 
koneuvokset sekä määrätä kirkkohallituksen jä
senten ja virkamiesten palkkaus; 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




