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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttami-
sesta 

ESITYKSEN P ÄÄASIALUNEN SISÄLTÖ 

Kirkkolakiin ehdotetaan kirkolliskokouksen 
ehdotuksen mukaisesti lisättäväksi säännös, jonka 
mukaan kirkon virassa voisi olla vain evankelis
luterilaisen kirkon jäsen. Tätä vastaava säännös 
on nykyisin Suomen kansalaisen oikeudesta olla 

' maan palveluksessa uskontunnustukseensa katso-

matta annetussa laissa, josta se ehdotetaan ku
mottavaksi tämän esityksen kanssa samanaikaises
ti annettavalla esityksellä. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan välittömästi 
sen jälkeen, kun eduskunta on sen hyväksynyt. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Henkilön, joka on evankelis-luterilaisen kirkon 
virassa, tulee kuulua tähän kirkkoon. Asiasta 
säädetään Suomen kansalaisen oikeudesta olla 
maan palveluksessa uskontunnustukseensa katso
matta annetussa laissa (173/21). Kirkko ja valtio 
-komitea on mietinnössään (Komiteanmietintö 
1977:21) ehdottanut mainittua lakia muutetta
vaksi siten, että siitä kumottaisiin säännös, jonka 
mukaan evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulu
maton ei saa olla tämän kirkon virassa. Kysymys 
kirkon viranhaltijan kuulumisesta kirkkoon tuli 
komitean mukaan olla kirkon oma sisäinen asia, 
josta säätäminen kuuluu kirkon oman, eikä ylei
sen lainsäädännön piiriin. Komitean ehdotuksis
ta aiheutuvia jatkotoimenpiteitä selvitellyt Kirk
ko ja valtio -työryhmä (Komiteanmietintö 
1982:47) on yhdenmukaisesti komitean ehdotuk
sen kanssa katsonut, että kirkon viranhaltijan 
uskontokuntaa koskevista vaatimuksista tuli sää
tää kirkollisessa lainsäädännössä. Selostetun val
mistelutyön pohjalta on laadittu ehdotus laiksi 
Suomen kansalaisen oikeudesta olla maan palve-
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luksessa uskontunnustukseensa katsomatta anne
tun lain muuttamisesta siten, että säännös evan
kelis-luterilaisen kirkon viranhaltijan kuulumises
ta tähän kirkkoon kumottaisiin. 

Voimassa olevaan kirkkolakiin ei sisälly sään
nöstä evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijan 
kuulumisesta tähän kirkkoon. 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkollis
kokous, joka on antanut edellä selostetusta lain
muutosehdotuksesta lausunnon, on katsonut 
asialliseksi, että kirkon viranhaltijaa koskeva vel
voite kirkkoon kuulumisesta siirretään kirkkola
kiin. Samalla kirkolliskokous on ehdottanut kirk
kolakiin lisättäväksi uuden 538 c §:n, jolla tämä 
velvoite toteutettaisiin. Säännösehdotuksen mu
kaan kirkon, seurakunnan, seurakuntainliiton tai 
muun seurakuntain yhtymän palveluksessa ole
van viranhaltijan on oltava evankelis-luterilaisen 
kirkon jäsen. 

Esitys laiksi Suomen kansalaisen oikeudesta 
olla maan palveluksessa uskontunnustukseensa 
katsomatta annetun lain muuttamisesta annetaan 
eduskunnalle erillisenä esityksenä samanaikaisesti 
tämän kirkkolain muutosehdotuksen kanssa. 
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2. Ehdotuksen taloudelliset 
vaikutukset 

Uudistuksella ei ole vaikutuksia kirkon tai 
valtion talouden kannalta. 

3. Voimaan tulo 

Ehdotetun lainmuutoksen olisi tultava voi
maan samanaikaisesti kuin laki Suomen kansalai-
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sen oikeudesta olla maan palveluksessa uskontun
nustukseensa katsomatta annetun lain muuttami
sesta tulisi voimaan ja välittömästi sen jälkeen 
kun eduskunta on muutosehdotukset hyväksy
nyt. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nalle hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
kirkkolain muuttamisesta 

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 23 päivänä joulukuuta 
1964 annettuun kirkkolakiin (635/64) uusi näin kuuluva 538 c §: 

538 c § 
Kirkon, seurakunnan, seurakuntainliiton tai 

muun seurakuntain yhtymän virassa voi olla vain 
evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. 

Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 1985 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 
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