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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muutta
misesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esitys sisältää kaksi kirkolliskokouksen 9 ja 11 
päivänä marraskuuta 1983 tekemää ehdotusta 
kirkkolain muuttamiseksi. Kirkkolakia tulisi 
muuttaa siten, että tehtäisiin mahdolliseksi sel
lainen seurakuntien sopimukseen perustuva yh
teistoiminta, jonka johdossa on seurakuntien yh
teislautakunta tai -johtokunta. Lisäksi ehdotetaan 
kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalita
paa muutettavaksi siten, että vaali siirrettäisiin 
valitsijamiehiltä seurakuntien kirkkovaltuustojen 
maallikkojäsenten suoritettavaksi. Niissä seura
kunnissa, jotka kuuluvat täydellisessä yhteistalou
dessa olevaan seurakuntayhtymään, vaali siirret-

täisiin kuitenkin seurakuntaneuvostojen maallik
kojäsenten suoritettavaksi. Vaalia toimitettaessa 
otettaisiin seurakuntien väkiluku nykyistä enem
män huomioon. Valitsijamiesyhdistysten muo
dostaminen ja ehdokkaiden asettaminen enna
kolta tulisi mahdolliseksi. 

Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaali
tapaa koskevien ehdotusten vuoksi lainmuutokset 
tulisi saattaa voimaan vuoden 1985 aikana, jotta 
seuraavat säännönmukaiset kirkolliskokouksen 
maallikkoedustajien vaalit voitaisiin toimittaa 
maaliskuussa 1986. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Seurakuntien yhteistoiminnan kehittämiseen 
on eri yhteyksissä jouduttu kiinnittämään jatku
vaa huomiota. Saman kunnan alueella toimivien 
seurakuntien on kirkkolain 20 luvun säännösten 
nojalla järjestäydyttävä pakolliseksi seurakuntayh
tymäksi. Eri kuntien alueella toimivat seurakun
nat voivat harjoittaa vapaaehtoista yhteistoimin
taa. Seurakunnilla ja seurakuntayhtymillä on ny
kyään käytettävissään seuraavat vapaaehtoisen yh
teistoiminnan muodot: a) Seurakunnat ja seura
kuntayhtymät voivat sopimuksen tai yhtä pitä
vien päätösten nojalla yhdessä suorittaa yhteisiä 
tehtäviään (kirkkolain 386 §:n 2 mom.). b) 
Seurakuntien ja seurakuntayhtymien yhteisiä asi
oita voidaan käsitellä ja niistä voidaan· päättää 
edustajainkokouksessa (kirkkolain 387 §:n 1 
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mom.). c) Seurakuntien ja seurakuntayhtymien 
yhteisten pysyväisluonteisten tehtävien hoitamis
ta varten voidaan perustaa seurakuntainliitto 
(kirkkolain 389-395 §). d) Kahdella seurakun
nalla voi olla yhteiset kirkkoherran ja kanttorin 
virat (kirkkolain 22 luku). 

Käytännössä seurakuntien välistä vapaaehtoista 
yhteistyötä ovat suuressa määrin haitanneet tai 
suorastaan estäneet tämän yhteistyön hallinnon 
hoitamiseen liittyvät ongelmat. Edellä a kohdassa 
tarkoitettua yhteistyötä haittaa se, että laissa 
järjestetty päätöksentekomenettely ei ole tyydyt
tävä eikä lakiin ole otettu säännöstä tarvittavasta 
hallintoelimestä. Vapaaehtoisesti muodostettua 
johtokuntaa, toimikuntaa tai neuvottelukuntaa 
tosin voidaan käyttää, mutta oikeusturvakysy
mykset jäävät suurimmalta osalta ratkaisematta, 
koska näiden toimielinten päätöksistä ei ole vali
tusoikeutta. Yhteistoimintaa on tällöin pyrittykin 
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hoitamaan jonkin seurakunnan hallinnon yhtey
dessä. 

Vapaaehtoisen yhteistoiminnan tarpeellisuus 
koskee yleensä suppeaa erityistyöalaa, eikä yhteis
toiminta näin ollen vaadi raskasta hallintoa. 
Edellä b kohdassa tarkoitetun edustajainkokouk
sen ei siten ole katsottu voivan hoitaa tällaisia 
tehtäviä eikä sen kokoonpanokaan ole näyttänyt 
tarkoituksenmukaiselta. 

Edellä c kohdassa mainittu seurakuntainliitto 
on yleisesti todettu hallinnollisesti raskru,soutui
seksi ja epätarkoituksenmukaiseksi. Niinpä seura
kuntainliittoja on perustettu vain neljä, kaikki 
sairaalasielunhoitoa varten. 

Esityksessä tehty ehdotus tarkoittaa seurakun
tien vapaaehtoisen yhteistoiminnan edellytysten 
kehittämistä niin, että seurakuntien edustajain
kokouksen ja seurakuntainliiton ohella tehtäisiin 
mahdolliseksi niitä joustavampi ja organisaatiol
taan kevyempi yhteistyö. Ehdotettu yhteistyö
muoto soveltuisi sekä rovastikuntiin että niitä 
suppeampiin ja laajempiin yhteistoiminta-aluei
siin. Ehdotuksen mukaan tällainen yhteistoimin
ta perustuisi seurakuntien väliseen sopimukseen. 
Lainmuutoksella luotaisiin edellytykset selkeyttää 
yhteisissä tehtävissä toimivien viranhaltijoiden oi
keusturvaa, seurakuntien osallistumista hallin
toon sekä niiden keskinäistä kustannusten jakoa 
ja tilintarkastusta. 

Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalin 
toimittavat nykyisin erikseen valittavat valitsija
miehet. Heidät valitaan hiippakunnittain siten, 
että kunkin seurakunnan kirkkovaltuusto tai seu
rakuntaneuvosto valitsee kaksi, ja mikäli seura
kunnan väkiluku on enemmän kuin 5000, tämän 
yli menevältä osalta lisäksi yhden valitsijamiehen 
kutakin alkavaa 5000 henkeä kohti sekä eri 
vaalissa kullekin varamiehen. 

Nykyistä vaalitapaa on arvosteltu siitä, että se 
ei ota riittävästi huomioon seurakuntien väkilu
kua ja että vaali on moniportainen sekä että 
ennakkoon tapahtuva ehdokasasettelu puuttuu. 
Nykyisen järjestelmän käyttöön otosta vuodesta 
1974 alkaen kirkolliskokouksessa on tehty aloit
teita vaalitavan muuttamiseksi. Kevätistuntokau
della 1982 kirkolliskokoukselle jätetyissä aloitteis
sa pidettiin vaalitapaan liittyviä epäkohtia niin 
ilmeisinä, että vaalitapaa ehdotettiin korjattavak
si jo ennen seuraavia kirkolliskokousvaaleja. Kir
kolliskokous katsoikin, että vaalit olisi uudistetta
va ja asetti asiaa valmistelemaan kirkkolakikomi
tean. Komitean 16 päivänä helmikuuta 1983 
jättämän mietinnön (Vuoden 1982 kirkkolakiko
mitean mietintö n:o 1) ja kirkolliskokouksen 

lakivaliokunnan asiasta antamien kahden mietin
nön pohjalta kirkolliskokous on tehnyt ehdotuk
sensa vaalitavan muuttamisesta. 

Esityksen tarkoituksena on kirkolliskokouksen 
maallikkoedustajien vaalin epäkohtien korjaami
nen. Kun kirkollisen toiminnan perusyksikköinä 
ovat seurakunnat, on pidettävä asianmukaisena, 
että kirkolliskokouksen maallikkoedustajien valit
seminen uskotaan seurakuntavaaleissa valituille 
luottamushenkilöille. Lakiehdotuksen mukaan 
vaalin toimittaisivat kussakin hiippakunnassa 
seurakunnittain pidettävissä kokouksissa kirkko
valtuustojen tai seurakuntaneuvostojen maallik
kojäsenet. Ehdotus merkitsee siten luopumista 
kaksinkertaisesti välillisestä vaalitavasta ja siirty
mistä kohti nykyistä välittömämpää vaalitapaa. 
Samalla myös valitsijapohja muodostuu nykyistä 
huomattavasti laajemmaksi. 

Oikeus asettaa ehdokkaita vaalissa olisi valitsi
jayhdistyksellä, jonka vähintään kymmenen ääni
oikeutettua on perustanut. Kussakin ehdokaslis
tassa saataisiin nimetä enintään puolitoista kertaa 
niin monta ehdokasta kuin hiippakunnasta on 
edustajia valittava. 

Ehdokkaille eri seurakunnista annettujen ään
ten määrä suhteutettaisiin vertauslukuja lasketta
essa laissa määritellyssä suhteessa kunkin seura
kunnan väkilukuun. Tällöin seurakuntien vaiku
tusmahdollisuus maallikkoedustajien vaalissa 
riippuisi nykyistä enemmän seurakunnan väkilu
vusta. 

Vaalia varten tuomiokapituli asettaisi vaalilau
takunnan, johon kuuluisi puheenjohtaja ja neljä 
muuta jäsentä sekä kaksi varajäsentä. 

Edustajien vaali toimitettaisiin joka neljäs vuo
si seurakuntavaalien jälkeisenä toisena vuotena. 
Jotta tähän päästäisiin, olisi ehdotuksen mukaan 
vuonna 1986 toimitettavassa vaalissa edustajat 
valittava vain kahdeksi vuodeksi. 

Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaali
tavasta annettaisiin yksityiskohtaiset ohjeet kir
kolliskokouksen täytäntöönpanomääräyksellä. 

2. Esityksen organisatoriset ja 
taloudelliset vaikutukset 

Ehdotettu yhteislautakunta tai -johtokunta luo 
seurakunnille ja seurakuntayhtymille uuden yh
teistyöelimen, joka nykyisiä yhteistyömuotoja ke
vyempänä ja joustavampana helpottaa seurakun
tien välistä yhteistyötä. 

Luopuminen kirkolliskokouksen maallikko
edustajien vaalissa erityisten valitsijamiesten va-
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litsemisesta vaalia toimittamaan ja vaalin uskomi
nen kirkkovaltuustojen ja seurakuntaneuvostojen 
maallikkojäsenten tehtäväksi merkitsee nykyistä 

välittömämpään vaalitapaan siirtymistä ja kirkon 
organisaation selkeyttämistä. 

Kirkon talouteen ehdotusten toteuttamisella 
on vain vähäisiä vaikutuksia. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

Kirkkolain 386 §:ää ehdotetaan täydennettä
väksi seurakuntien yhteislautakuntaa ja -johto
kuntaa koskevalla 3 momentilla. Tämä vastaisi 
kunnallislain (953/76) 104 §:n säännöstä kuntien 
yhteislautakunnasta ja -johtokunnasta. Yhteis
lautakuntana tai -johtokuntana toimisi jonkin 
sopijaseurakunnan asianomainen lautakunta tai 
johtokunta, johon muut sopijaseurakunnat sovi
tulla tavalla valitsisivat osan jäsenistä sellaiseen 
lauta- tai johtokuntaan vaalikelpoisista henkilöis
tä. Kirkkolain muuttamista laajemmalti ei tarvit
taisi, koska esimerkiksi päätösmenettelyä ja muu
toksenhakua koskisivat ne kirkkolain säännökset 
seurakuntahallinnosta, joita sovelletaan seura
kunnan lauta- tai johtokuntaan. Yhteislautakun
ta tai -johtokunta olisi siten jonkin sopijaseura
kunnan tai seurakuntayhtymän toimielin ja seu
rakunnan kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston 
tai vastaavien seurakuntayhtymän hallintoelinten 
alainen. Milloin kysymys olisi viran ylläpitämises
tä, virka olisi jonkin seurakunnan tai seurakunta
yhtymän virka. Vastaavasti laitos, joka olisi yh
teislautakunnan tai -johtokunnan hallinnossa, 
olisi jonkin sopijaseurakunnan tai seurakuntayh
tymän laitos. Yhteislautakunnalle tai -johtokun
nalle voitaisiin johtosäännöllä siirtää kirkkoval
tuuston, yhteisen kirkkovaltuuston tai edustajis
ton päätösvaltaa. Tällöin olisi luonnollisesti py
syttävä niissä yleisissä puitteissa, joissa päätösval
lan siirtäminen lauta- ja johtokunnille on mah
dollista. Yhteislautakunnan ja -johtokunnan toi
minnan järjestäminen edellyttää, että kirkkolain 
396 §:n muutoksella tehdään kirkkohallitukselle 
mahdolliseksi valmistella seurakuntien yhteistoi
minnan sopimuksenvaraisen järjestelyn pohjaksi 
erilaisia sopimusmalleja sekä yhteislautakunnan 
ja -johtokunnan malliohjesääntöjä. 

Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaali
tapaan ehdotettavan muutoksen mukaan valitsi
jamiehiä ei enää valittaisi, minkä vuoksi kirkko
lain 465 §:ään sisältyvä muutoksenhakukielto ja 

sitä koskeva viittaus kirkkolain 525 §:n 1 mo
menttiin ehdotetaan poistettavaksi. 

Nykyisin kirkolliskokousvaalit on totmltettu 
seurakuntavaalien vaalikauden viimeisenä vuon
na. Kirkkolain 522 §:n muutoksella vaali ehdote
taan toimitettavaksi vaalikauden toisena vuotena. 
Edustajien vaalin toimittaminen siirtyisi kuukau
della nykyistä myöhemmäksi eli maaliskuun en
simmäiseen maanantaihin. Tämä on aikaisin 
ajankohta, johon mennessä vaali ehditään järjes
tää edellisen vuodenvaihteen väkilukutietojen ja 
seurakuntajaotuksessa mahdollisesti aiheutunei
den muutosten pohjalta. Ehdotuksen mukaan 
myös pappisedustajien vaali siirtyisi kuukautta 
myöhemmäksi eli samaan päivämäärään maallik
koedustajien vaalin kanssa. Vaalivuosi määritel
täisiin nyt kiinteästi laissa. Edustajien toimikausi 
säädettäisiin alkamaan 1 päivänä toukokuuta, 
josta lukien se kestäisi neljä vuotta. Tällöin ei 
syntyisi sellaista nykyisen lain aiheuttamaa epä
kohtaa, että edellisten edustajien toimikauden 
päättymisen ja uusien edustajien valituiksi julis
tamisen väliin jää ajanjakso, jolloin ei ole olemas
sa toimintakykyistä kirkolliskokousta. 

Lakiehdotuksen 523 §:n 2 momentin mukaan 
maallikkoedustajaksi olisi kelpoinen sellainen 
henkilö, joka ehdokaslistojen jättämisen päätty
essä on hiippakunnan jonkin seurakunnan jäsen 
sekä muutoin täyttää kirkkolain 288 §:n 1 mo
mentissa säädetyt kelpoisuusehdot. 

Uuteen kirkkolain 524 a §:ään otettaisiin vaali
tavan muuttamisesta aiheutuvat säännökset. Uusi 
vaalitapa edellyttää hiippakunnittain asetettavaa 
vaalilautakuntaa. Sen asettamisesta, kokoonpa
nosta ja päätösvaltaisuudesta säädettäisiin 1 mo
mentissa. Pykälän 2 momenttiin sisältyisi sään
nöksiä valitsijayhdistyksen perustamisesta, ehdo
kasasettelusta ja ehdokkaiden asettamiseen liitty
västä menettelystä. Muulta osin ehdotetaan vii
tattavaksi seurakuntavaaleja koskeviin vastaaviin 
säännöksiin. Pykälän 3 momentti sisältäisi sään
nökset vaalilautakunnan toimittamasta lopullises
ta ehdokasasettelusta ja sen julkistamisesta. 
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Lakiehdotuksen 525 §:ään sisältyvät uudistuk
sen perustavaa laatua olevat muutokset. 

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan säännökset 
maallikkoedustajien vaalin luonteesta ja vaalin 
toimittajista. Edustajat valittaisiin suhteellisilla ja 
salaisilla vaaleilla. Seurakunnan äänioikeutta 
käyttäisivät kirkkovaltuuston tai seurakuntayhty
missä seurakuntaneuvoston maallikkojäsenet. 
Pappi ei kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvos
ton valittuna jäsenenäkään voisi äänestää. Jäsene
nä olevan papin sekä äänioikeuttaan käyttämästä 
estyneen maallikkojäsenen sijaan tulisi asian
omaisen listan ensimmäinen varajäsen. Jollei ää
nioikeutettua saataisi tällä tavalla samalta listalta, 
tulisi äänioikeutetuksi muilta listoilta se varajä
sen, jolla on suurin vertausluku. Äänioikeutetun 
määräytyminen noudattaisi siten soveltuvin osin 
kirkkolain 280 §:n 5 momentin säännöksiä kirk
kovaltuuston ja seurakuntaneuvoston varajäsen
ten määräytymisestä. Lainkohdassa ehdotetaan
kin nimenomaisesti viitattavaksi tähän. 

Pykälän 2 momenttiin on otettu säännös siitä, 
että kukin vaaliin osallistuva saa äänestää yhtä 
henkilöä. Tämä poikkeaa voimassa olevan kirkko
lain vastaavassa lainkohdassa olevasta säännökses
tä, jonka mukaan kukin valitsijamies äänestää 
enintään niin monta kuin hiippakunnasta on 
maallikkoedustajia valittava. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan sisällytettä
väksi säännökset vaalissa noudatettavasta äänten 
painotusmenetelmästä, jolla pyrittäisiin tasoitta
maan väkiluvultaan erikokoisten seurakuntien 
äänivaltaa vaalissa. Ehdotuksen mukaan painot
taminen toteutettaisiin siten, että ehdokkaille 
kussakin seurakunnassa annettujen äänten määrä 
suhteutetaan seurakunnan väkilukuun sekä kirk
kovaltuuston tai seurakuntaneuvoston jäsenmää
rään. Suhteuttaminen tapahtuisi siten, että 1) 
kunkin seurakunnan kirkkovaltuuston tai seura
kuntaneuvoston jäsenillä oleva äänimäärä vastaisi 
yhteensä neljää ääntä ja lisäksi yhtä ääntä kutakin 
seurakunnan väkiluvun täyttä tuhatta kohti sekä 
2) että 1 kohdan mukainen äänimäärä jakautuisi 
tasan äänivaltaisten kesken. Näin saadut äänet 
lasketaan yhteen ja niiden perusteella määrätään 
ehdokkaitten vertausluvut. Uusi järjestelmä joh
taisi siihen, että pienten seurakuntien vaikutus
valta vaalissa vähenisi ja suurten seurakuntien 
vaikutusvalta taas lisääntyisi jonkin verran. Kir
kon jäsenistä noin 8 % kuuluu sellaisiin seura
kuntiin, joiden väkiluku on enintään 3000. Näi
den seurakuntien ääniosuus, joka nykyisen vaali
tavan mukaan on noin 23 %, muuttuisi ehdo~ 
tuksen mukaan noin 16 % :ksi. Väkiluvultaan 
3000-8000 hengen seurakuntiin kuuluu puoles-

taan noin 25 % kirkon jäsenistä. Näiden seura
kuntien osalta ei tapahtuisi sanottavaa muutosta 
nykyiseen äänten jakautumiseen. Enemmistö eli 
noin 67 % kirkon jäsenistä kuuluu sellaisiin 
seurakuntiin, joiden väkiluku on yli 8 000. Näi
den seurakuntien edustus nousisi noin 48 % :sta 
noin 55 % :iin. 

Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan vaalisalai
suuden turvaamiseksi säännöstä, jonka mukaan 
vaaliliput lähetetään seurakunnasta avaamattomi
na vaalilautakunnalle. 

Pykälän 5 momenttiin sisältyvät säännökset 
vaalin tuloksen vahvistamisesta ja ilmoittamises
ta. Täydellisen vaalipöytäkirjan asettamista ylei
sesti nähtäville ei ole pidetty tarpeellisena vaan 
ainoastaan vaalin tuloksen nähtävillä pitäminen 
valitusosoituksineen tuomiokapitulin ilmoitus
taululla. Nähtävilläoloaika ehdotetaan määrättä
väksi vaalin tuloksen vahvistamista seuraavasta 
päivästä valitusajan päättymiseen saakka. 

Pykälän 6 momenttiin sisältyvät säännökset 
valtakirjojen antamisesta. Valtakirjan valituille 
antaisi vaalilautakunta. Kun vaalin tulosta on 
noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta 
huolimatta, on asianmukaista, että vaalilauta
kunta jo vahvistaessaan vaalin tuloksen samalla 
antaa myös valtakirjan valituille. Siinä tapaukses
sa, että vaalin tulosta on muutoksenhaun johdos
ta tuomiokapitulin tai korkeimman hallinto
oikeuden lainvoimaisella päätöksellä muutettu, 
tai kun varamies astuu varsinaisen edustajan 
sijaan, valtakirjan antaisi tuomiokapituli. 

Lakiehdotukseen lisätty 525 a § sisältää Ahve
nanmaan seurakuntia koskevat poikkeussäännök
set. Muutokset nykyiseen kirkkolain 525 §:n 3 
momenttiin johtuvat ehdokkaiden asettamisesta 
etukäteen ja uudesta vaalitavasta. Kun Ahvenan
maalta valitaan kirkkolain 521 §:n 3 momentin 
mukaan vain yksi kirkolliskokousedustaja eikä 
vaali tämän vuoksi ole suhteellinen, eivät yleiset 
ehdokaslistoja ja vaalimenettelyä koskevat sään
nökset voi sellaisenaan tulla siellä sovellettaviksi. 
Uutta on säännös kahden varaedustajan valitse
misesta. 

2. Voimaan tulo 

Ehdotettujen kirkolliskokouksen maallikko
edustajien vaalitapaa koskevien lainmuutosten 
vuoksi laki tulisi saattaa voimaan vuoden 1985 
kuluessa, jotta seuraavat säännönmukaiset kirkol
liskokouksen maallikkoedustajien vaalit voitaisiin 
toimittaa maaliskuussa 1986. 
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Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaali, 
joka nykyisin toimitetaan seurakuntavaaleissa va
littujen luottamushenkilöiden vaalikauden vii
meisenä vuotena, siirrettäisiin toimitettavaksi 
seurakuntien luottamushenkilöiden vaalikauden 
toisena vuotena. Tämä edellyttää siirtymävaihees
sa järjestelyjä kirkolliskokouksen toimikauden 
osalta. Vuonna 1986 kirkolliskokoukseen valitta-

vien edustajien, sekä pappien että maallikoiden, 
toimikaudeksi ehdotetaan kahta. vuotta, joten 
toimikausi päättyisi 30 päivänä huhtikuuta 1988. 
Lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimjin voi
taisiin ryhtyä jo ennen lain voimaantuloa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
kirkkolain muuttamisesta 

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1964 annetun kirkkolain (635/64) 396, 465 ja 522 §, 523 §:n 2 

momentti sekä 525 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 396 ja 522 § 13 päivänä heinäkuuta 1973 annetussa laissa (607 /73), 465 § 24 

päivänä heinäkuuta 1981 annetussa laissa (557 /81),523 §:n 2 momentti 25 päivänä heinäkuuta 1975 
annetussa laissa (633/75) ja 525 § muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja mainitulla 13 päivänä 
heinäkuuta 1973 annetulla lailla, sekä 

lisätään 386 §:ään uusi 3 momentti sekä lakiin uusi 524 a ja 525 a § seuraavasti: 

386 § 

Sopimuksella voidaan seurakunnan tai seura
kuntayhtymän hoidettavaksi antaa jokin tehtävä 
myös yhden tai useamman muun seurakunnan 
tai seurakuntayhtymän puolesta. Tällaisessa sopi
muksessa voidaan kirkkovaltuustojen, yhteisten 
kirkkovaltuustojen tai edustajistojen päätösten 
nojalla määrätä, että sen seurakunnan tai seura
kuntayhtymän lautakuntaan tai johtokuntaan, 
jonka asiana on tehtävästä huolehtiminen, valit
sevat osan jäsenistä asianomaisten muiden seura
kuntien tai seurakuntayhtymien kirkkovaltuus
tot, yhteiset kirkkovaltuustot tai edustajistot niis
sä seurakunnissa tai seurakuntayhtymissä sellai
seen lautakuntaan tai johtokuntaan vaalikelpoi
sista henkilöistä. Tällaista lauta- tai johtokuntaa 
sanotaan yhteislautakunnaksi tai -johtokunnaksi. 

396 § 
Kirkkohallitus antaa tarvittaessa tarkempia 

määräyksiä tässä luvussa mainituista asioista. 

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 momen
tissa, 270 §:n 7 momentissa, 274 §:n 2 momen
tissa, 282 §:ssä, 326 §:n 4 momentissa, 354, 355, 
435 ja 438 §:ssä sekä 514 §:n 4 ja 5 momentissa 
mainituissa asioissa antamaan päätökseen ei saa 
hakea muutosta. 

522 § 
Edustajain vaali toimitetaan maaliskuun en

simmäisenä maanantaina 270 §:n 2 momentissa 
tarkoitettujen seurakuntavaalien jälkeisenä toise
na vuotena. Edustajan toimikausi alkaa seuraavan 
toukokuun 1 päivänä ja kestää neljä vuotta, 
kuitenkin siten, että jos edustaja siirtyy hiippa
kunnasta tai menettää vaalikelpoisuutensa, lak
kaa hänen edustajantoimensa. 
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523 § 

Maallikkoedustajaksi kirkolliskokoukseen voi
daan valita hiippakuntaan kuuluvan seurakun
nan maallikkojäsen, jonka vaalikelpoisuudesta on 
voimassa, mitä 288 §:n 1 momentissa säädetään. 

524 a § 
~aallikkoedustajain vaalia varten tuomiokapi

tuh asettaa vaalilautakunnan. Siihen kuuluu pu
heenjohtaja ja neljä muuta jäsentä sekä kaksi 
varajäsentä, joiden vaalikelpoisuudesta on voi
massa, mitä 288 §:n 1 momentissa säädetään. 
Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun vähin
tään kolme jäsentä on saapuvilla. 

Oikeus asettaa ehdokkaita vaalissa on valitsija
yhdistyksellä, jonka vähintään kymmenen tässä 
vaalissa äänioikeutettua on perustanut. Perusta
misasiakirja ehdokaslistoineen on toimitettava 
vaalilautakunnalle viimeistään tammikuun 2 päi
vänä ennen kello 16. Kussakin ehdokaslistassa 
saadaan nimetä enintään yksi ja puoli kertaa niin 

. ~()11!a -~ll.d~okasta, ku!n hiippakunnasta on edusta
jia valittava. Valitsijayhdistyksestä, sen asiamie
hestä ja ehdokaslistasta on muutoin soveltuvin 
osin voimassa, mitä 275 §:ssä säädetään. 

Vaalilautakunta tarkastaa ehdokaslistat valmis
tavasti viimeistään tammikuun 5 päivänä noudat
taen soveltuvin osin, mitä 276 §:n 2 momentissa 
säädetään. Tammikuun 20 päivänä pidettävässä 
kokouksessa vaalilautakunta päättää lopullisesti 
ehdokaslistojen hyväksymisestä, laatii ehdokaslis
tojen yhdistelmän sekä numeroi ehdokaslistat ja 
ehdokkaat. Viimeistään kolme viikkoa ennen 
vaalin alkamista on ehdokaslistojen yhdistelmä 
pantava nähtäville tuomiokapitulin ja kunkin 
seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaulul
le. 

525 § 
Maallikkoedustajat valitaan suhteellisilla ja sa

laisilla vaaleilla. Vaalin toimittavat kirkkovaltuus
tojen ja seurakuntaneuvostojen maallikkojäsenet 
seurakunnittain pidettävissä kokouksissa. Jos 
kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston jäse
neksi on valittu pappi, hänen sijaansa tulee 280 
§:n 5 momentin mukaan määrättävä varajäsen, 
joka on maallikko. 

Kukin vaaliin osallistuva saa äänestää yhtä 
ehdokaslistassa olevaa ehdokasta tai, jollei hän 
hyväksy ketään ehdotetuista, yhtä muuta hiippa
kunnassa vaalikelpoista maallikkoa. 

Vaalin tulosta määrättäessä suhteutetaan eh
dokkaille kussakin seurakunnassa annettujen ään-

ten määrä seurakunnan väkilukuun sekä kirkko
valtuuston tai seurakuntaneuvoston jäsenmää
rään. Tämä tapahtuu siten, 

1) että kunkin seurakunnan kirkkovaltuuston 
tai seurakuntaneuvoston jäsenillä oleva äänimää
rä vastaa yhteensä neljää ääntä ja lisäksi yhtä 
ääntä kutakin seurakunnan väkiluvun täyttä tu
hatta kohti sekä 

2) että 1 kohdan mukainen äänimäärä jakau
tuu tasan äänivaltaisten kesken. 

Vaaliliput on varustettava seurakunnan leimal
la ja avaamattomina lähetettävä vaalilautakun
nalle sinetöidyssä päällyksessä. 

Vaalin tuloksen vahvistaa vaalilautakunta maa
liskuun toisena maanantaina noudattaen soveltu
vin osin, mitä 280 §:ssä säädetään. Ilmoitus 
vaalin tuloksesta ja 526 §:n mukainen valituso
soitus on vaalin tuloksen vahvistamista seuraavas
ta päivästä valitusajan päättymiseen saakka pidet
tävä yleisesti nähtävänä tuomiokapitulin ilmoi
tustaululla. 

Valtakirjan edustajiksi valituille antaa vaalilau
takunta. Jos vaalin tulosta valituksen johdosta 
oikaistaan tai varamies vaalin tuloksen vahvista
misen jälkeen tulee edustajaksi, valtakirjan antaa 
tuomiokapituli. 

525 a § 
Siinä hiippakunnassa, johon Ahvenanmaan 

seurakunnat kuuluvat, on 522 §:n säännöstä 
edustajan hiippakunnasta siirtymisestä, 523 §:n 2 
momentin ja 525 §:n 2 momentin säännöksiä 
ehdokkaiden vaalikelpoisuudesta sekä 524 a §:n 
3 momentin säännöstä ehdokaslistojen nähtävil
lepanosta sovellettava erikseen Ahvenanmaabao 
ja hiippakunnan muuhun osaan. Tuomiokapituli 
asettaa vaalilautakunnan erikseen hiippakunnan 
kumpaakin osaa varten. 

Poiketen siitä, mitä 524 a §:ssä sekä 525 §:n 2 
momentissa on säädetty, Ahvenanmaalla 

kussakin ehdokaslistassa saadaan nimetä yksi 
ehdokas edustajaksi sekä yksi ensimmäiseksi ja 
yksi toiseksi varamieheksi, 

ehdokaslistojen yhdistelmässä numeroidaan 
vain ehdokaslistat, 

kukin äänivaltainen äänestää yhtä ehdokasta 
edustajaksi ja muita samassa listassa mainittuja 
henkilöitä tämän varamiehiksi sekä 

valituiksi tulevat eniten ääniä saaneessa ehdo
kaslistassa edustajaksi ja tämän varamiehiksi ni
metyt henkilöt. 

Jos Ahvenanmaalla sekä edustajan että hänen 
kummankin varamiehensä sijat tulevat avoimiksi, 
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toimitetaan uudet vaalit tuomiokapitulin mää
räämänä aikana. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 . 

Kirkolliskokouksen vuonna 1986 valittavien 
pappis- ja maallikkoedustajien toimikausi päättyy 
30 päivänä huhtikuuta 1988. 

Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 1984 

Kirkkohallituksen vuonna 1982 määräajaksi 
valittujen jäsenten toimikausi päättyy 31 päivänä 
toukokuuta 1986 ja vuonna 1986 valittavien 
jäsenten toimikausi 31 päivänä toukokuuta 1988. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Opetusministeri Kaarina Suonio 
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Liite 

Laki 
kirkkolain muuttamisesta 

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1964 annetun kirkkolain (635/64) 396, 465 ja 522 §, 523 §:n 2 

momentti sekä 525 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 396 ja 522 § 13 päivänä heinäkuuta 1973 annetussa laissa (607/73), 465 § 24 

päivänä heinäkuuta 1981 annetussa laissa (557/81),523 §:n 2 momentti 25 päivänä heinäkuuta 1975 
annetussa laissa (633/75) ja 525 § muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja mainitulla 13 päivänä 
heinäkuuta 1973 annetulla lailla, sekä 

lisätään 386 §:ään uusi 3 momentti sekä lakiin uusi 524 a ja 525 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

386 § 

396 § 
Kirkkohallitus antaa tarkempia määräyksiä 

seurakuntain edustajainkokouksen ja seurakun
tainliiton toiminnan järjestämisestä. 

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 momen
tissa, 270 §:n 7 momentissa, 274 §:n 2 momen
tissa, 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 anta
maan päätökseen ei saa hakea muutosta. 

Sopimuksella voidaan seurakunnan tai seura
kuntayhtymän hoidettavaksi antaa jokin tehtävä 
myös yhden tai useamman muun seurakunnan 
tai seurakuntayhtymän puolesta. Tällaisessa sopi
muksessa voidaan kirkkovaltuustojen, yhteisten 
kirkkovaltuustojen tai edustajistojen päätösten 
nojalla määrätä, että sen seurakunnan tai seura
kuntayhtymän lautakuntaan tai johtokuntaan, 
jonka asiana on tehtävästä huolehtiminen, valit
sevat osan jäsenistä asianomaisten muiden seura
kuntien tai seurakuntayhtymien kirkkovaltuus
tot, yhteiset kirkkovaltuustot tai edustajistot niis
sii seurakunnissa tai seurakuntayhtymissä sellai
seen lautakuntaan tai johtokuntaan vaalikelpoi
sista henkzlöistii. Tällaista lauta- tai johtokuntaa 
sanotaan yhteislautakunnaksi tai -johtokunnaksi. 

396 § 
Kirkkohallitus antaa tarvittaessa tarkempia 

määräyksiä tässä luvussa mainituista asioista. 

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 momen
tissa, 270 §:n 7 momentissa, 274 §:n 2 momen
tissa, 282 §:ssä, 326 §:n 4 momentissa, 354, 355, 
435 ja 438 §:ssä sekä 514 §:n 4 ja 5 momentissa 
mainituissa asioissa antamaan päätökseen ei saa 
hakea muutosta. 
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Voimassa oleva laki 

522 § 
Edustajain vaali toimitetaan joka neljäs vuosi 

helmikuun ensimmäisenä maanantaina. Edusta
jan toimivalta alkaa silloin, kun hänet on julistet
tu valituksi, ja jatkuu, kunnes seuraava vaali on 
toimitettu, kuitenkin niin, että jos edustaja siir
tyy hiippakunnasta tai menettää vaalikelpoisuu
tensa, lakkaa hänen edustajantoimensa. 

Ehdotus 

522 § 
Edustajain vaali toimitetaan maaliskuun en

simmäisenä maanantaina 270 §:n 2 momentissa 
tarkoitettujen seurakuntavaalien jälkeisenä toise
na vuotena. Edustajan toimikausi alkaa seuraavan 
toukokuun 1 päivänä ja kestää neljä vuotta, 
kuitenkin siten, että jos edustaja siirtyy hiippa
kunnasta tai menettää vaalikelpoisuutensa, lak
kaa hänen edustajantoimensa. 

523 § 

Maallikkoedustajaa tai sellaisen edustajan valit
sijamiestä valittaessa noudatettakoon, mitä 288 
§~n 1 momentissa säädetään. 

525 § 
Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalin 

toimittavat hiippakunnittain valitsijamiehet, joi-

2 438400782P 

Maallzkkoedustajaksi kirkolliskokoukseen voi
daan valita hzippakuntaan kuuluvan seurakun
nan maallikkojäsen, jonka vaaltkelpoisuudesta on 
voimassa, mitä 288 §:n 1 momentissa säädetään. 

524 a § 
Maallikkoedustajain vaalia varten tuomiokapi

tuli asettaa vaalzlautakunnan. Stihen kuuluu pu
heenjohtaja ja neljä muuta jäsentä sekä kaksi 
varajäsentä, joiden vaalzkelpoisuudesta on voi
massa, mitä 288 §:n 1 momentissa säädetään. 
Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun vähin
tään kolme jäsentä on saapuvzlla. 

Oikeus asettaa ehdokkaita vaalissa on valitsija
yhdistyksellä, jonka vähintään kymmenen tässä 
vaalissa äänioikeutettua on perustanut. Perusta
misasiakirja ehdokaslistoineen on toimitettava 
vaaltlautakunnalle viimeistään tammzkuun 2 päi
vänä ennen kello 16. Kussakin ehdokaslistassa 
saadaan nimetä enintään yksi ja puoli kertaa min 
monta ehdokasta kuin hiippakunnasta on edusta
Jia valittava. Valitsijayhdistyksestä, sen aszamie
hestä Ja ehdokaslistasta on muutoin soveltuvin 
osin voimassa, mitä 275 §:ssä säädetään. 

Vaalzlautakunta tarkastaa ehdokaslistat valmis
tavasti vzimeistään tammzkuun 5 päivänä noudat
taen soveltuvin osin, mitä 276 §:n 2 momentissa 
säädetään. Tammzkuun 20 päivänä pidettävässä 
kokouksessa vaalzlautakunta päättää lopullisesti 
ehdokaslistojen hyväksymisestä, laatii ehdokaslis
tojen yhdistelmän sekä numeroi ehdokaslistat ja 
ehdokkaat. Vzimeistään kolme vizkkoa ennen 
vaalin alkamista on ehdokaslistojen yhdistelmä 
pantava nähtävzlle tuomiokapitulin ja kunkin 
seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaulul
le. 

525 § 
Maallikkoedustajat valitaan suhteellisilla ja sa

laisilla vaaleilla. Vaalin toimittavat kirkkovaltuus-



10 1984 vp. - HE n:o 215 

Voimassa oleva laki 

ta kunkin seurakunnan kirkkovaltuusto tai seura
kuntaneuvosto valitsee kaksi ja, mikäli seurakun
nan väkiluku on enemmän kuin 5000, ylimene
vältä osalta lisäksi yhden kutakin alkavaa 5000 
henkeä kohti sekä eri vaalissa kullekin varamie
hen. Kokouksen pöytäkirja on vaalin tapahdut
tua viipymättä lähetettävä tuomiokapituliin. 

Hiippakunnan valitsijamiehet kokoontuvat 
paikkaan, jonka tuomiokapitulin kokoonkutsu
jaksi nimeämä valitsijamies määrää, ja valitsevat 
keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Ku
kin valitsijamies äänestää enintään niin monta 
hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan maallikko
jäsentä, kuin hiippakunnasta on maallikkoedus
tajia valittava. Vaali toimitetaan suhteellista vaa
litapaa noudattaen, jos neljännes vaaliin osallis
tuvista sitä vaatii. Vaalipöytäkirja ja annetut 
vaaliliput on viipymättä lähetettävä tuomiokapi
tuliin, joka soveltuvin osin noudattaen, mitä 
pappisedustajista ja heidän varaedustajistaan 524 
§:n 2 ja 3 momentissa on säädetty, antakoon 
valtakirjan hiippakunnan maallikkoedustajiksi 
valituille. Varaedustajiksi tulevat muut ääniä saa
neet äänimääräosa osoittamassa järjestyksessä. 
Suhteellisen vaalitavan soveltamisesta antaa tar
kempia määräyksiä kirkolliskokous. 

Mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty hiippakun
nasta, on siinä hiippakunnassa, johon Ahvenan
maan seurakunnat kuuluvat, vastaavasti sovellet
tava toisaalta Ahvenanmaahan, toisaalta hiippa
kunnan muuhun osaan. 

Ehdotus 

tojen ja seurakuntaneuvostojen maallzkkojäsenet 
seurakunnittain pidettävissä kokouksissa. jos 
kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston jäse
neksi on valittu pappi, hänen sijaansa tulee 280 
§:n 5 momentin mukaan mäiiriittåvä varajäsen, 
joka on maallikko. 

Kukin vaaliin osallistuva saa äänestää yhtä 
ehdokaslistassa olevaa ehdokasta tai, jollei hän 
hyväksy ketään ehdotetuista, yhtä muuta hiippa
kunnassa vaalikelpoista maallikkoa. 

Vaalin tulosta määrättäessä suhteutetaan eh
dokkazlle kussakin seurakunnassa annettujen ään
ten määrä seurakunnan väkzlukuun sekä kirkko
valtuuston tai seurakuntaneuvoston jäsenmää
rään. Tämä tapahtuu siten, 

1} että. kunkin seurakunnan kirkkovaltuuston 
tai seurakuntaneuvoston jäsenillä oleva äänimää
rä· vastaa yhteensä neljää ääntä ja lisäksi yhtä 
ääntä kutakin seurakunnan väkzluvun täyttä tu
hatta kohti sekä 

2) että. 1 kohdan mukainen iiä"nimiiårä jakau
tuu tasan äänivaltaisten kesken. 

Vaaliliput on varustettava seurakunnan leimal
la ja avaamattomina lähetettävä vaa!tlautakun
nalle sinetöidyssä päällyksessä. 

Vaalin tuloksen vahvistaa vaaltlautakunta maa
liskuun toisena maanantaina noudattaen soveltu
vin osin, mitä 280 §:ssä säädetään. Ilmoitus 
vaalin tuloksesta ja 526 §:n mukainen valituso
soitus on vaalin tuloksen vahvistamista seuraavas
ta päivästä valitusajan päättymiseen saakka pidet
tävä yleisesti nähtävänä tuomiokapitulin ilmoi
tustaululla. 

Valtakirjan edustajiksi valituzlle antaa vaalzlau
takunta. jos vaalin tulosta valituksen johdosta 
ozkaistaan tai varamies vaalin tuloksen vahvista
misen jälkeen tulee edustajaksz; valtakirjan antaa 
tuomiokapituli. 

525 a § 
Siinä hiippakunnassa, johon Ahvenanmaan 

seurakunnat kuuluvat, on 522 §:n säännöstä" 
edustajan hiippakunnasta siirtymisestä, 523 §:n 
2 momentin ja 525 §:n 2 momentin säännöksiä 
ehdokkaiden vaalikelpoisuudesta sekä 524 a §:n 
3 momentin säännöstä ehdokaslistojen nähtävzl
lepanosta sovellettava erikseen Ahvenanmaahan 
ja hiippakunnan muuhun osaan. Tuomiokapituli 
asettaa vaa!tlautakunnan erikseen hzippakunnan 
kumpaakin osaa varten. 

Poiketen szitä·, mitä.524 a §:ssä·sekå"525 §:n 2 
momentissa on säädetty, Ahvenanmaalla 
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Ehdotus 

kussakin ehdokaslistassa saadaan nimetä yksi 
ehdokas edustajaksi sekä yksi ensimmäiseksi ja 
yksi toiseksi varamieheksi, 

ehdokaslistojen yhdistelmässä numeroidaan 
vain ehdokaslistat, 

kukin äänivaltainen äänestää yhtä ehdokasta 
edustajaksi ja muita samassa lista.sa f?zainittuja 
henkilöitä tämän varamiehiksi sekä 'i 

valituiksi tulevat eniten ääniä saanebsa ehdo
kaslistassa edustajaksi ja tämän varamiehiksi ni
metyt henkilöt. 

jos Ahvenanmllfl/la sekä edustajan että hänen 
kummankin varamiehensä sijat tulevat avoimzksi, 
toimitetaan uudet vaalit tuomiokapitulin mää
räämänä azkana. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 . 

Kirkolliskokouksen vuonna 1986 valittavien 
pappis- ja maallzkkoedustaji"en toimzkausipäättyy 
30 päivänä huhttkuuta 1988. 

Kirkkohallituksen vuonna 1982 määräajaksi 
valittujen jäsenten toimzkausi päättyy 31 päivänä 
toukokuuta 1986 ja vuonna 1986 valittavien 
jäsenten toimikausi 31 päivänä toukokuuta 1988. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimzin. 




