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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 288 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN P ÄÄASIALUNEN SISÄLTÖ 

Kirkkolakia ehdotetaan kirkolliskokouksen eh
dotuksen mukaisesti muutettavaksi siten, että 
vaalikelpoisuusikä kirkollisissa vaaleissa alennet
taisiin 18 vuodeksi. 

Ehdotettu lainmuutos tulisi saattaa voimaan 
vuoden 1985 kuluessa, jotta sitä voitaisiin sovel
taa vuonna 1986 toimitettavissa seurakuntavaa
leissa. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotettu 
muutos 

Vaalikelpoinen seurakunnan luottamustehtä
viin on seurakunnan äänivaltainen jäsen, joka 
ennen toimikauden alkua on täyttänyt 20 vuotta. 
Tämä vaalikelpoisuusikäraja otettiin kirkkolain 
288 §:ään vuonna 1975 tehdyllä lainmuutoksella 
(633/75) vastaamaan yhteiskunnallista täysi-ikäi
syysrajaa, joka tuolloin oli 20 vuotta. Täysi-ikäi
syysraja on sittemmin holhouslain muuttamisesta 
vuonna 1976 annetulla lailla (457 /76) alennettu 
18 vuoteen. 

Seurakunnallinen äänioikeus on seurakunnan 
jäsenellä, joka ennen vaalivuoden alkua on täyt
tänyt 18 vuotta. 

Kun yhteiskunnallista täysi-ikäisyysrajaa on 
alennettu, on myös kirkollisen vaalikelpoisuusi
kärajan alentaminen perusteltua. Nykyisestä ti
lanteesta aiheutuu epäkohtia, siten esimerkiksi 
seurakunnan nuorisotyön johtokuntaan ei voida 
valita alle 20-vuotiasta mutta jo täysi-ikäistä hen
kilöä käsittelemään nuorisoa koskevia asioita. 
Kirkollisen äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden 
tulisi määräytyä samoin perustein. Tämän vuoksi 
myös vaalikelpoisuuden tulisi määräytyä vaali
vuoden alun tilanteen perusteella. 
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Edellä esitetty huomioon ottaen ehdotetaan, 
että vaalikelpoisuusikä kirkollisissa vaaleissa alen
nettaisiin samaksi kuin äänioikeusikä. Nykyisen 
lain mukainen 20 vuoden ikäraja on saavutettava 
ennen toimikauden alkua. Ehdotus merkitsee, 
että 18 vuoden ikäraja on saavutettava ennen 
vaalivuoden alkua. Käytännössä tämä tarkoittaa 
vaalikelpoisuusiän alentamista kirkkovaltuuston 
ja muissa seurakunnan luottamuselinten vaaleissa 
yhdellä vuodella. Vaalikelpoisuusikä tulisi sa
maksi kuin eduskuntavaaleissa, tasavallan presi
dentin valitsijamiesten vaalissa ja kunnan luotta
mustoimiin valittaessa. 

Ehdotus toteutettaisiin muuttamalla kirkkolain 
288 §:n 1 momenttia, jossa on määritelty kirkko
valtuuston jäsenen vaalikelpoisuus. Kirkkolaissa 
olevien viittaussäännösten johdosta vaalikelpoi
suusiän alentaminen koskisi, paitsi muutettavaksi 
ehdotetussa 288 §:n 1 momentissa mainittua 
kirkkovaltuuston jäsenten vaalia, myös kelpoi
suutta vaalilautakunnan jäseneksi (272 §), kirk
koneuvoston jäseneksi (309 §), seurakuntaneu
voston jäseneksi (310 §), kappelineuvoston ja 
piirineuvoston jäseneksi (312 §), seurakunnallis
ten lauta- ja johtokuntien jäseneksi (320 §), 
yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi ja edustajis
ton jäseneksi (326 §) yhteisen kirkkoneuvoston 
jäseneksi (330 §), piispanvaalin valitsijamieheksi 
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(416 §), hiippakuntakokouksen maallikkoedus
tajaksi ja tällaisen edustajan valitsijamieheksi 
(514 §)ja kirkolliskokouksen maallikkoedustajak
si (523 §). Rovastikuntakokouksen maallikko
edustajan vaalikelpoisuusikä on jo nyt sama kuin 
äänioikeusikä (519 §). 

2. Ehdotuksen taloudelliset ja 
organisatoriset vaikutukset 

Uudistuksella ei ole vaikutusta seurakuntien 
talouteen eikä organisaatioon. 

3. Voimaan tulo 

Jotta 18 vuoden vaalikelpoisuusikää voitaisiin 
soveltaa vuonna 1986 toimitettavissa seurakunta
vaaleissa, tulisi lainmuutos saattaa voimaan vuo
den 1985 kuluessa. 

Edellä olevan perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
kirkkolain 288 §:n muuttamisesta 

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 23 päivana 
joulukuuta 1964 annetun kirkkolain 288 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 25 päivänä heinäkuuta 
1975 annetussa laissa (633/75), näin kuuluvaksi: 

288 § 
Kirkkovaltuuston jäseneksi voidaan valita ju

malaapelkäävä ja kristillisestä harrastuksesta tun
nettu seurakunnan äänivaltainen jäsen, joka ei 
ole holhouksenalainen. 

Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1985 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOMSTO 

päivänä 

Ministeri Gustav Björkstrand 
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Liite 

Laki 
kirkkolain 288 §:n muuttamisesta 

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 23 pa1vanä 
joulukuuta 1964 annetun kirkkolain 288 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 25 päivänä heinäkuuta 
1975 annetussa laissa (633/75), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

288 § 
Kirkkovaltuuston jäseneksi voidaan valita ju

malaapelkäävä ja kristillisestä harrastuksesta tun
nettu seurakunnan äänivaltainen jäsen, joka en
nen toimikauden alkua on täyttänyt kaksikym
mentä vuotta ja joka ei ole holhouksenalainen. 

Ehdotus 

288 § 
Kirkkovaltuuston jäseneksi voidaan valita ju

malaapelkäävä ja kristillisestä harrastuksesta tun
nettu seurakunnan äänivaltainen jäsen, joka ei 
ole holhouksenalainen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




