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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta 

ESITYKSEN P ÄÄSIALLINEN SISÄLTÖ 

Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että teologisen loppututkinnon suorittanut nai
nenkin voitaisiin vihkiä papiksi. Tämä edellyttää 
paitsi pappisvihkimystä koskevan säännöksen 
muuttamista muutoksia myös papinvirkaan oi
keuttavaa tutkintoa ja virkavuosien lukemista 
koskeviin sekä eräisiin papinviran täyttämistä 

koskeviin säännöksiin. Ehdotukseen sisältyy sel
lainen siirtymäsäännös, jolla seurakunnan nykyi
nen vakinainen tai ylimääräinen lehtorin virka 
voidaan muuttaa papin viraksi. 

Kirkkolakiin ehdotetut muutokset ovat tarkoi
tetut n.ilemaan voimaan lain hyväksymistä seu
raavan kalenterivuoden alusta. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne p asun val
mistelu 

1.1. Nykyinen tilanne 

Kirkon erityinen virka, pappisvirka, on ensiSI
jaisesti tarkoitettu palvelemaan kirkon varsinaista 
tehtävää. Pappisviran tehtävänä on julkisen ju
malanpalveluksen, pyhien sakramenttien ja mui
den kirkkolaissa (635/64) erikseen mainittujen 
toimitusten hoitaminen. Kirkkolaissa ei ole mai
nintaa papin sukupuolesta, mutta kirkon tradi
tion mukaan on tähän saakka pappisvirkaan 
vihitty vain miehiä. Pappisviran avaamista myös 
naisille puoltavien määrä on viime vuosikymme
nien aikana jatkuvasti lisääntynyt. Kirkossamme 
on kuitenkin edelleen ollut asiasta eri suuntiin 
käyviä näkemyksiä. Peruserona ovat käsitykset 
niistä periaatteista, joiden mukaan Raamattua ja 
siihen perustuvaa kirkon tunnustusta on tulkitta
va nykytilanteessa. 

1.2. Valmisteluvaiheet 

Kysymys pappisviran avaamisesta naisille on 
ollut kirkolliskokouksessa esillä useita kertoja 
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vuodesta 1958 alkaen. Mainittuna vuonna kirkol
liskokous päätti asettaa komitean tutkimaan 
asiaa. Mietinnössään komitea ehdotti pappisviran 
avaamista naisille, kuitenkin siten, ettei nainen 
olisi hakukelpoinen kirkkoherran virkaan. Vuo
den 1963 kirkolliskokouksessa ehdotus hylättiin 
äänin 63-55. Vuoden 1968 kirkolliskokous aset
ti komitean tutkimaan pappisvirkaa sekä teologi
sesti että kirkon nykyisten tehtävien kannalta ja, 
jos tämä tutkimus antaa aihetta, harkitsemaan 
ehdotusta sellaisiksi kirkkolain muutoksiksi, jotka 
tekisivät mahdolliseksi teologisen koulutuksen 
saaneiden naisten osallistumisen pappisviran eri 
tehtävien hoitamiseen. Komitea puolsi pappisvi
ran avaamista naisille. Vuoden 1976 kirkollisko
kouksen syysistuntokaudella lainmuutosehdotuk
sen puolesta annettiin 66 ääntä ja sitä vastaan 3 7 
ääntä, joten ehdotus raukesi kirkkolain edellyttä
män 314 määräenemmistön puuttuessa. Kirkol
liskokous antoi tuolloin piispainkokoukselle teh
täväksi valmistella asiaa edelleen ja tehdä siitä 
esityksen kirkolliskokoukselle ajankohtana, jonka 
piispainkokous katsoi sopivaksi. Piispainkokous 
antoi kirkolliskokoukselle selostuksen jatkoval
misteluista syysistuntokaudella 1983. Selostuk
seen ei sisältynyt esitystä pappisviran avaamisesta 
naisille. 
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Vuoden 1983 kirkolliskokouksen kevätistunto
kaudella tehtiin jälleen aloite pappisviran avaa
misesta naisille. Piispainkokous yhtyi ehdotuk
seen kirkkolain 87 §:n muuttamisesta siten, että 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappisvir
kaan voidaan vihkiä myös nainen. Lopullisessa 
äänestyksessä 11 päivänä toukokuuta 1984 annet
tiin ehdotuksen puolesta 7 3 ääntä ja sitä vastaan 
32 ääntä, joten ehdotus raukesi taaskin riittävän 
määräenemmistön puuttuessa. 

Vuonna 1986 valitun kirkolliskokouksen ko
koonnuttua teki 77 edustajaa kevätistuntokaudel
la jälleen asiaa koskevan aloitteen. Myös Porvoon 
hiippakuntakokous oli tehnyt aloitteen maalis
kuussa 1986. Näiden aloitteiden pohjalta kirkol
liskokouksen perustevaliokunta antoi mietintönsä 
22 päivänä elokuuta 1986. Kirkolliskokous hy
väksyi valiokunnan mietintöön sisältyneen esityk
sen pappisviran avaamisesta naisille lopullisessa 
äänestyksessä 6 päivänä marraskuuta 1986 äänin 
87-21. Kirkolliskokous katsoi tarpeelliseksi liit
tää päätökseensä seuraavan ponnen: "Myös niillä 
kirkon jäsenillä ja viranhaltijoilla, jotka suhtautu
vat torjuvasti pappisviran avaamiseen naisille, 
tulee edelleen olla kirkossamme toiminnanva
paus ja mahdollisuus tulla vihityksi ja nimitetyksi 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon eri virkoi
hin. Kaikki kirkon jäsenet ja viranhaltijat ovat 
yhdessä vastuussa siitä, että muutoksen aiheutta
mat vaikeudet pyritään voittamaan keskinäisen 
yhteistyön avulla ja kirkon ykseyttä varjellen." 

2. Esityksen teologiset perustelut 

Kirkolliskokous on katsonut, ettei ole olemassa 
sellaisia raamatullisia perusteita, jotka kieltäisivät 
pappisviran avaamisen naiselle. Useissa yhteyksis
sä kirkko on jo tehnyt sen johtopäätöksen, ettei 
apostolisen ajan yhteiskunnassa tehtyjä kirkon 
ulkonaista järjestystä koskevia ratkaisuja voida 
soveltaa nykyajan tilanteeseen. Niinpä nainen on 
jo kauan toiminut kirkossa ja yhteiskunnan muil
lakin sektoreilla julkisesti puhujana ja opettaja
na. 

Raamatullisia perusteita asian käsittelyn yhtey
dessä ovat esittäneet piispainkokous selostukses
saan syksyn 198 3 kirkolliskokoukselle, kirkollis
kokouksen perustevaliokunta mietinnöissään n:o 
111984 ja n:o 111986 sekä piispainkokous ensin 
mainitusta mietinnöstä kirkolliskokoukselle anta
massaan lausunnossa. 

Oppi kirkon virasta on kiteytynyt käsitykseksi, 
että kirkossa on Jumalan asettamana virka, jonka 
tehtävänä on turvata apostolisen perinnön, evan
keliumin, puhtaus ja sen julistamisen jatkuvuus. 
Luterilaisen kirkon päätunnustuksessa, Augsbur
gin tunnustuksessa, virka määritellään seuraavas
ti: "Jotta saisimme tämän uskon, on asetettu 
evankeliumin opettamisen ja sakramenttien jaka
misen virka.'' Olennaisinta kirkon virassa on 
kirkon tehtävän toteuttaminen. Kirkkomme ko
rostaa, että Kristus on läsnä sanassaan ja sakra
menteissaan. Virka on evankeliumin julkista ju
listamista ja sakramenttien hoitamista varten. 
Viran tehtävä on virassa ensisijainen viranhaltijan 
persoonaan nähden. Vaikka viralla on kirkossa 
eräässä mielessä konstitutiivinen luonne, ei siitä 
seuraa, että nainen olisi suljettava viran ulkopuo
lelle. 

Avaamalla pappisviran naisille kirkkomme ei 
muuta tulkintaansa pappisvirasta eikä se muu
tenkaan muuta kirkkolain 1 §:ssä lausuttua raa
mattu- ja tunnustusperiaatetta. Se, ettei kirkko
lain 87 §:ssä mainita vihittävän sukupuolta, il
mentää sitä, että kirkko kirkkolakia alunperin 
säädettäessä on pitänyt silloin vallinnutta perin
teellistä käytäntöä selvänä. Sekä evankeliumin 
sanoma itsessään että kirkon varsinaisen tehtävän 
toteuttaminen samoin kuin monet käytännön 
syyt puoltavat nyt sitä, että pappisvirka avataan 
myös naisille. Vaikka kirkko ei ole käsitellyt 
kysymystä pappisviran avaamisesta naisille suin
kaan ensisijaisesti miehen ja naisen keskeisenä 
tasa-arvokysymyksenä, on kuitenkin tasa-arvoa 
koskeville näkökohdille annettava niille kuuluva 
pamoarvo. 

Luterilaiset kirkot, jotka vihkivät naisia papeik
si, käsittävät noin 56 miljoonaa jäsentä maailman 
noin 70 miljoonasta luterilaisesta. Ortodoksinen 
ja roomalaiskatolinen kirkko eivät ole avanneet 
pappisvirkaa naisille, mutta nämä kirkot eivät 
muutenkaan tunnusta luterilaisen kirkon virkaa. 

Kysymys kirkon virasta ja sen keskinäisestä 
tunnustamisesta on vaikea ja mitä keskeisin eku
meeninen kysymys. Kirkkojen Maailmanneuvos
ton Faith and Order -komission käsityksen mu
kaan pappisviran avaaminen naisille ei kuiten
kaan ole ehdoton este ekumeenisten pyrkimysten 
tiellä. Komission asiakirjassa Kaste, ehtoollinen 
ja virka (1982) lausutaan: "Jotkut kirkot vihkivät 
sekä miehiä että naisia, toiset vihkivät vain 
miehiä. Tässä asiassa vallitsevat erot nostattavat 
esteitä virkojen keskinäiselle tunnustamiselle. 
Mutta näitä esteitä ei tule pitää ylitsekäymättö-
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minä ajatellen tulevia pyrkimyksiä kohti viran 
tunnustamista.'' 

3. Esityksen organisatoriset ja 
henkilöstövaikutukset sekä ta
loudelliset vaikutukset 

Kirkon ja seurakuntien viranomaisten toimi
valtaan ja organisaatioon esityksellä ei ole vaiku
tuksia. Sen sijaan henkilöstö- ja työvoimapoliitti
sessa suhteessa esitys on merkittävä. Kirkossa on 
pappispulaa. Siten maamme seurakuntien kaikis
ta pappisviroista, joita toukokuussa 1986 oli 
yhteensä 1 423, oli 46 virkaa kokonaan vailla 
hoitajaa. Samanaikaisesti naisteologeja on koulu
tustaan vastaamattomissa tehtävissä. Lisäksi val
mistuvista teologeista huomattava osa on naisia, 
esimerkiksi lukuvuonna 1984-85 valmistuneista 
ylemmän kandidaatin tutkinnon suorittaneista 
teologeista oli naisia 42,7 prosenttia. Kirkossa 
olevan lehtorin viran kehittämistä tutkitaan par
haillaan kirkolliskokouksen asettamassa komiteas
sa, jonka on annettava mietintönsä vuoden 1987 
loppuun mennessä. 

Seurakuntien nykyisten lehtorin virkojen mah
dollinen muuttaminen papinviroiksi ei palkka
kustannusten osalta aiheuta sanottavia muutok-

sia. Vakinaisen lehtorin rahapalkkaus vastaa kap
palaisen palkkausta ja ylimääräisen lehtorin raha
palkkaus ylimääräisen papin palkkausta. Lehtorin 
luontaisedut vastaavat ylimääräisen papin luon
taisetuja. Lehtorinviran muuttuessa kappalaisen 
viraksi viranhaltijan luontoisetuihin kuuluvien 
asuinhuoneiden määrä nousee yhdellä ja aiheut
taa asuntojen vähäistä lisätarvetta. Kirkossa ol
laan kuitenkin entistä enemmän siirtymässä ko
konaispalkkaukseen. 

Vakinaisen lehtorin siirtyessä ylimääräisen pa
pin virkaan aiheutuu tästä viranhaltijalle palkka
etujen vähenemistä. Palkkaetujen säilyttämisestä 
ei voida kuitenkaan säätää kirkkolailla. Jos viran 
muutos johtaisi viranhaltijan palkkaetujen vä
hentymiseen, hänelle aikaisemmassa virassa kuu
luneiden palkkaetujen säilyttämisestä tulisi sopia 
evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksis
ta annetun lain (968/74) mukaisessa järjestykses
sä. 

4. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Tässä vaiheessa ei ole vireillä muita lainmuu
toksia, jotka olisi otettava huomioon hallituksen 
esitykseen vaikuttavina. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

87 §. Kirkkolain sanamuodon muuttaminen 
on välttämätöntä pappisviran avaamiseksi naisil
le. Kirkkolaki ei yleensä mainitse pappia koske
vissa säännöksissä sukupuolta. Pappisviran suku
puolta koskeva kirkkolain tulkinta on kuitenkin 
käytännössä ollut ehdottoman yksiselitteinen. 
Kirkolliskokouksen käsityksen mukaan pappisvi
ran avaaminen myös naisille tapahtuu siten, että 
papiksi vihittävälle asetettavia vaatimuksia mää
rittelevään kirkkolain 87 §:ään lisätään sanat 
''mies tai nainen' '. 

140 §. Säännöstä ehdotetaan täydennettäväksi 
siten, että kirkkolain 143 §:n mukainen pastoraa
litutkinto ja vakinaiseen lehtorin virkaan oikeut
tava kirkkolain 233 §:n mukainen tutkinto rin
nastetaan toisiinsa kelpoisuutta tuottavina. Koska 

pastoraalitutkinto ja vakinaisen lehtorin virkaan 
oikeuttava tutkinto vastaisivat toisiaan, viimeksi 
mainitun tutkinnon aikaisemmin suorittanut leh
tori ei siten joudu vakinaisen papin virkaan 
siirtyessään suorittamaan pastoraalitutkintoa. 

158 §. On pidettävä kohtuullisena, että papil
la, joka ennen papiksi vihkimistä on toiminut 
vakinaisena tai ylimääräisenä lehtorina, on oikeus 
lukea kirkkolain 158 §:n 1 momentissa tarkoitet
tuihin virkavuosiinsa lehtorina palveltu aika. Täs
tä ehdotetaan säädettäväksi sanotun momentin 
ensimmäiseen kohtaan tehtävällä muutoksella. 
Täsmentäminen on tarpeen, vaikka periaatteessa 
papiksi vihityn lehtorin oikeus lukea hyväkseen 
lehtorina palveltuja virkavuosia saattaisi perustua 
saman pykälän 1 momentin 2 kohtaan. Tämä 
edellyttäisi kuitenkin hakemuksesta tehtävää piis
painkokouksen päätöstä. 
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159 §. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muu
tettavaksi siten, että tuomiokapituli voisi paina
vista syistä jättää vaaliehdotuksen tekemättä, jos 
virkaan toisellakin hakuajalla on ilmaantunut 
vain yksi pätevä hakija. Tämä lainmuutos vähen
täisi niitä ristiriitoja, jotka aiheutuvat siitä, että 
vakinaiseen papinvirkaan tulee henkilö, joka ei 
nauti seurakunnan luottamusta. Muutos koskisi 
kaikkia papinvaaleja, ei ainoastaan tilannetta, 
jossa naispappi on ainoana hakijana. Säännös 
antaisi tuomiokapituleille tietyn harkintavallan, 
muttei kuitenkaan syrjisi perusteettomasti ketään 
pätevää hakijaa. Hyvän hallintomenettelyn mu
kaista on, että tuomiokapituli tällaisissa tapauk
sissa ennen ratkaisun tekemistä hankkii asiasta 
seurakunnan lausunnon. Se olisi tarkoituksenmu
kaista pyytää kirkkoneuvostotta tai seurakunta
neuvostolta, koska niiden tehtävänä on kirkko
lain mukaan johtaa seurakunnan hengellistä toi
mintaa. Kirkkoneuvoston säädettynä tehtävänä 
on niin ikään antaa lausunto vakinaisen lehtorin 
virkaa hakeneista ja tehdä tuomiokapitulille esi
tys ylimääräisen lehtorin määräämisestä. 

Pykälän 3 momentin mukaan papinviran oltua 
toisen kerran haettavana ja tuomiokapitulin kat
soessa, ettei kukaan virkaa hakeneista voi lain 
mukaan saada vaalisijaa, tuomiokapitulin tulee 
antaa siitä päätös valitusosoituksineen, niin kuin 
461 §:ssä säädetään. Momenttiin ehdotetaan li
sättäväksi säännös siitä, että valitusmahdollisuus 
toisen hakuajan jälkeen annenavaan tuomiokapi
tulin päätökseen olisi myös silloin, kun hakijain 
joukossa on vain yksi pätevä henkilö, mutta 
tuomiokapituli on ehdotetun 159 §:n 2 momen
tin mukaisesti päättänyt, että vaaliehdotusta ei 
tehdä. 

Mainitun 159 §:n muuttamisesta aiheutuisi vä
häisiä muutoksia myös 161, 168 ja 249 §:ään. 

161 §. Hakemuksen peruuttamista koskevassa 
voimassa olevassa 161 §:n 1 momentissa oleva 
kielto johtaa ilmeiseen kohtuuttamuuteen siinä 
tapauksessa, että tuomiokapituli ei tee vaaliehdo
tusta toisen hakuajan jälkeen. Pykälään on tehty 
muutos, jonka mukaan hakemuksen saisi tällai
sessa tapauksessa peruuttaa. 

Tähän pykälään tulisi 159 §:n muuttamisen 
johdosta tehdä myös sellainen muutos, että 2 
momentin viimeisessä virkkeessä oleva viittaus 
163 §:n 1 momenttiin muutettaisiin viittaukseksi 
159 §:n 2 momenttiin. 

168 §. Pykälään tulisi 159 ja 161 §:ään ehdo
tettujen muutosten johdosta tehdä sellainen 
muutos, että pykälän 1 momentin lopusta poiste-

taan sanat ''sekä sen jälkeen määrätköön vaalin 
toimitettavaksi''. 

249 §. Pykälään on tarpeen tehdä 159 § :ään 
ehdotetun muutoksen johdosta sellainen muu
tos, että kanttorin viran ehdollepanoa tehtäessä 
noudatettaisiin samaa menettelyä kuin vakinais
ten papinvirkojen ehdollepanossa. 

2. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan sen vahvis
tamista seuraavan vuoden alusta. 

Seurakunnan vakinaisen lehtorin ja vakinaisen 
papin virat perustaa ja lakkauttaa kirkkolain 
17 §:n mukaan kirkkovaltuusto, ja päätös on 
alistettava tuomiokapitulin tutkittavaksi ja vah
vistettavaksi. Koska seurakuntien vakinaiset leh
torin virat voidaan rinnastaa kappalaisen virkoi
hin, olisi tehtävä mahdolliseksi, että vakinaisesta 
lehtorin virasta voisi siirtyä virkasuhteen katke
amatta suoraan viran muuttamista koskevalla 
päätöksellä perustettuun uuteen kappalaisen vir
kaan. Lakiehdotuksen voimaantulosäännöksen 2 
momentin mukaan vakinainen lehtorin virka voi
taisiin muuttaa kappalaisen viraksi tai ylimääräi
sen papin viraksi. 

Seurakunnat voivat ilman tuomiokapitulin 
myötävaikutusta lakkauttaa ylimääräisen lehtorin 
viran ja perustaa ylimääräisen papin viran. Olisi 
kuitenkin tarkoituksenmukaista, että tämä voisi 
alkuvaiheessa tapahtua muuttamalla ylimääräi
nen lehtorin virka virkasuhteen katkeamatta yli
määräisen papin viraksi. 

Virkamiesoikeudellisessa käytännössä ei ole pi
detty moitteettomana, että virka ilman viranhal
tijan suostumusta lakkautetaan ja perustetaan 
toinen tehtäviensä suhteen hyvin samanlainen 
virka, jonka saaminen ei olisi lakkautetun viran 
haltijalle varmaa. Tästä syystä ehdotetaan, että 
viran muuttamiseen voidaan ryhtyä vain viran
haltijan suostumuksella. 

Lehtorin viran muuttaminen papin viraksi vir
kasuhteen katkeamatta edellyttäisi, että viranhal
tija on ollut asianomaisessa virassaan yhtäjaksoi
sesti vähintään kaksi vuotta. Muutoksesta olisi 
päätettävä viiden vuoden kuluessa lain voimaan
tulosta. Edelleen voimaantulosäännöksessä ehdo
tetaan säädettäväksi, että viran muutos tulee 
voimaan, kun lehtori on vihitty papiksi. 

Lehtorin oikeudet saaneen henkilön, joka pyy
tää papiksi vihkimistä, ei tarvitsisi ennen vihki
mistä suorittaa kirkkolain 90 §:n 1 momentissa 
tarkoitettuja näytteitä. Näitä korvaavat näytteet 
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lehtori ,on jo antanut kirkkolain 231 §:n 3 mo
mentin mukaan. Tästä tulee säätää voimaantulo
säännöksessä. Voimaantulosäännöksen 3 mo
mentti on tarkoitettu luonteeltaan pysyväksi sel-
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vennykseksi papiksi vihkimisen edellytyksiä kos
keviin nykyisiin säännöksiin. 

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) 87 §, 140 §, 158 §:n 1 momentti, 159 §:n 2 ja 3 
momentti, 161 §:n 1 ja 2 momentti, 168 §:n 1 momentti ja 249 §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 87 § 13 päivänä heinäkuuta 1973 annetussa laissa (607 /73), 158 §:n 1 
momentti 18 päivänä toukokuuta 1984 annetussa laissa (373/84) ja 249 §:n 2 momentti 24 päivänä 
heinäkuuta 1981 annetussa laissa (557/81), näin kuuluviksi: 

87 § 
Papiksi vihittävän tulee olla nuhteeton, juma

laapelkäävä ja kristillisestä elämästään tunnettu, 
kaksikymmentäkaksi vuotta täyttänyt mies tai 
nainen, joka on yliopistossa erikseen säädetyissä 
pappissivistykseen kuuluvissa oppiaineissa hyväk
sytty sekä vapaa sellaisista taudeista taikka jäsen
ten, puheen tai aistimien virheistä ja vioista, 
jotka haittaavat pappisviran toimittamista. 

140 § 
Papilta, joka hakee vakinaista papinvirkaa, 

vaaditaan, että hän on suorittanut 143 § :ssä 
tarkoitetun pastoraalitutkinnon tai 233 §:ssä tar
koitetun tutkinnon. 

158 § 
Virkavuosiksi luetaan 
1) se aika, jonka pappi rodellisesti on hoitanut 

virkaa seurakunnassa tai oppilaitoksessa taikka 
hoitanut muuta sellaista virkaa tai tointa, johon 
hänet tämän lain mukaan on pappina tai lehtori
na nimitetty tai määrätty; sekä 

2) kokonaan tai osaksi myös muu kuin 1 
kohdassa mainittu aika, jonka pappi joko ennen 
papiksi vihkimistä tai sen jälkeen on toiminut 
papinvirkaan rinnastettavissa tai muutoin kirkon 
kannalta ansiokkaissa tehtävissä. 

159 § 

Jos toisen hakuajan jälkeenkin on vain yksi 
hakija, joka voisi saada vaalisijan, tuomiokapituli 
voi joko tehdä vaaliehdotuksen tai painavista 
syistä päättää, että virka sopivana ajankohtana 
julistetaan uudelleen haettavaksi. Ennen ratkai
sun tekemistä tuomiokapitulin on varattava 
asianomaiselle kirkkoneuvostolle tai seurakunta
neuvostolle tilaisuus antaa asiasta lausunto. Toi
sen hakuajan päätyttyä tehtävässä vaaliehdotuk
sessa on virkaa ensimmäisenä hakuaikana hake
neella pätevällä hakijalla oikeus saada vaalisija, 
jollei hän toisena hakuaikana ole peruuttanut 
hakemustaan. 

Jos papinvirka on ollut toisen kerran haettava
na ja tuomiokapituli katsoo, ettei kukaan virkaa 
hakeneista voi lain mukaan saada vaalisijaa, anta
koon siitä päätöksen valitusosoituksineen, niin 
kuin 461 §:ssä säädetään. Samoin on meneteltä
vä, kun toisen hakuajan jälkeen vain yksi useasta 
hakijasta on havaittu päteväksi ja tuomiokapituli 
päättää, että vaaliehdotusta ei tehdä. Kun päätös 
on saanut lainvoiman, noudatetaan, mitä 2 mo
mentissa säädetään. 

161 § 
Hakuajan päätyttyä älköön virkaa hakenut pe

ruuttako hakemustaan, ennen kuin vaaliehdotus 
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on tehty, pa1ts1 JOS tuomiokapituli on toisen 
hakuajan jälkeen päättänyt olla tekemättä vaa
liehdotusta. Vaalisijan saanut älköön kieltäytykö 
siitä, ellei ole saanut toista virkaa tai tullut 
kykenemättömäksi hoitamaan hakemaansa vir
kaa. 

Jos vaalisijalle asetettu ennen vaalipäivää il
moittaa tuomiokapitulille sellaisen esteen, pois
rakoon tuomiokapituli, jos katsoo esteen päte
väksi, hänet vaalisijalta ja vaatikoon niitä muita 
virkaan päteviä hakijoita, jotka eivät ole saaneet 
vaalisijaa tai nimitystä toiseen virkaan, määräajan 
kuluessa ilmoittamaan, pysyvätkö he edelleen 
hakemuksessaan. Jos he ilmoittavat pysyvänsä 
hakemuksessaan, asetettakoon ansiokkain heistä 
avoimelle vaalisijalle ja näin muutettu vaaliehdo
tus, sitten kun se on saanut lainvoiman, kuulu
tettakoon uudelleen asianmukaisessa järjestykses
sä. Jos ei kukaan niistä, joilta on kysytty, pysy 
hakemuksessaan taikka jos ei ole ollut muita 
päteviä hakijoita, ja jos tällöin vaaliehdolle ei ole 
jäänyt kuin yksi hakija, julistakoon tuomiokapi
tuli viran muut vaalisijat uudelleen haettaviksi. 
Jos virka kuitenkin on jo ollut kahdesti haettava
na, menetelköön tuomiokapituli, niin kuin 
159 §:n 2 momentissa sanotaan. 

168 § 
Jos vaalisijalle asetettu ilman laillista estettä on 

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987 

laiminlyönyt vaalinäytteen suorittamisen tal pt
tänyt esteestään ilmoittamatta tuomiokapitulille 
ennen vaalipäivää, poistakoon tuomiokapituli 
hänet vaalisijalta ja menetelköön soveltuvia koh
din, niin kuin 161 §:n 2 momentissa säädetään. 

249 § 

Toisen hakuajan jälkeen on meneteltävä, mm 
kuin 159 §:n 2 momentissa säädetään. 

Tämä laki tulee v01maan päivänä 
kuuta 19 

Vakinainen ja ylimääräinen lehtorin virka voi
daan siinä virassa tämän lain voimaan tullessa 
yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta olleen vi
ranhaltijan suostumuksella muuttaa kirkkolain 
säätämässä järjestyksessä virkasuhteen katkeamat
ta, vakinainen lehtorin virka kappalaisen tai 
ylimääräiseksi papin viraksi ja ylimääräinen leh
torin virka ylimääräiseksi papin viraksi. Viran 
muuttamisesta on päätettävä viiden vuoden ku
luessa lain voimaantulosta, ja muutos tulee voi
maan, kun lehtori on vihitty papiksi. 

Kun henkilö, joka on saanut oikeuden toimia 
lehtorina, pyytää papiksi vihkimistä, hänen ei 
tarvitse ennen vihkimistä suorittaa kirkkolain 
90 §:n 1 momentissa tarkoitettuja näytteitä. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Gustav Björkstrand 
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Liite 

Laki 
kirkkolain muuttamisesta 

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 23 pa1Vana 
joulukuuta 1964 annetun kirkkolain (635/64) 87 §, 140 §, 158 §:n 1 momentti, 159 §:n 2 ja 3 
momentti, 161 §:n 1 ja 2 momentti, 168 §:n 1 momentti ja 249 §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 87 § 13 päivänä heinäkuuta 1973 annetussa laissa (607/73), 158 §:n 1 
momentti 18 päivänä toukokuuta 1984 annetussa laissa (373/84) ja 249 §:n 2 momentti 24 päivänä 
heinäkuuta 1981 annetussa laissa (55 7/81 ), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

87 § 
Papiksi vihittävän tulee olla nuhteeton, juma

laapelkäävä ja kristillisestä elämästään tunnettu, 
kaksikymmentäkaksi vuotta täyttänyt, yliopistos
sa erikseen säädetyissä pappissivistykseen kuulu
vissa oppiaineissa hyväksytty sekä vapaa sellaisista 
taudeista taikka jäsenten, puheen tahi aistimien 
virheistä ja vioista, jotka haittaavat pappisviran 
toimittamista. 

140 § 
Papilta, joka hakee vakinaista papinvirkaa, 

vaaditaan, että hän on suorittanut 143 § :ssä 
tarkoitetun pastoraalitutkinnon. 

158 § 
Virkavuosiksi luetaan 
1) se aika, jonka pappi rodellisesti on hoitanut 

virkaa seurakunnassa tai oppilaitoksessa taikka 
hoitanut muuta sellaista virkaa tai tointa, johon 
hänet tämän lain mukaan on pappina nimitetty 
tai määrätty; sekä 

2) kokonaan tai osaksi myös muu kuin 1 
kohdassa mainittu aika, jonka pappi joko ennen 
papiksi vihkimistä tai sen jälkeen on toiminut 
papinvirkaan rinnastettavissa tai muutoin kirkon 
kannalta ansiokkaissa tehtävissä. 

Ehdotus 

87 § 
Papiksi vihittävän tulee olla nuhteeton, juma

laapelkäävä ja kristillisestä elämästään tunnettu, 
kaksikymmentäkaksi vuotta täyttänyt mies tai 
nainen, joka on yliopistossa erikseen säädetyissä 
pappissivistykseen kuuluvissa oppiaineissa hyväk
sytty sekä vapaa sellaisista taudeista taikka jäsen
ten, puheen tai aistimien virheistä ja vioista, 
jotka haittaavat pappisviran toimittamista. 

140 § 
Papilta, joka hakee vakinaista papinvirkaa, 

vaaditaan, että hän on suorittanut 143 § :ssä 
tarkoitetun pastoraalitutkinnon tai 233 §:ssä tar
koitetun tutkinnon. 

158 § 
Virkavuosiksi luetaan 
1) se aika, jonka pappi rodellisesti on hoitanut 

virkaa seurakunnassa tai oppilaitoksessa taikka 
hoitanut muuta sellaista virkaa tai tointa, johon 
hänet tämän lain mukaan on pappina tai lehtori
na nimitetty tai määrätty; sekä 

2) kokonaan tai osaksi myös muu kuin 1 
kohdassa mainittu aika, jonka pappi joko ennen 
papiksi vihkimistä tai sen jälkeen on toiminut 
papinvirkaan rinnastettavissa tai muutoin kirkon 
kannalta ansiokkaissa tehtävissä. 

159 § 

Toisen hakuajan jälkeen on vaaliehdotus tehtä
vä, vaikka vain yksi pätevä hakija on hakenut 

jos toisen hakuajan jälkeenkin on vain yksi 
hakija, joka voisi saada vaalisijan, tuomiokapituli 
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Voimassa oleva laki 

virkaa. Ensimmäisenä hakuaikana virkaa hake
neella pätevällä hakijalla on oikeus joka tapauk
sessa saada vaalisija, ellei hän toisena hakuaikana 
ole peruuttanut hakemustaan. 

Jos papinvirka on ollut toisen kerran haettava
na ja tuomiokapituli katsoo, ettei kukaan virkaa 
hakeneista voi lain mukaan saada vaalisijaa, anta
koon siitä päätöksen valitusosoituksineen, niin 
kuin 461 §:ssä säädetään. Kun päätös on saanut 
lainvoiman, on virka uudelleen julistettava haet
tavaksi. 

161 § 
Hakuajan päätyttyä älköön virkaa hakenut pe

ruuttako hakemustaan, ennen kuin vaaliehdotus 
on tehty. Vaalisijan saanut älköön kieltäytykö 
siitä, ellei ole saanut toista virkaa tai tullut 
kykenemättömäksi hoitamaan hakemaansa vir
kaa. 

Jos vaalisijalle asetettu ennen vaalipäivää il
moittaa tuomiokapitulille sellaisen esteen, poisra
koon tuomiokapituli, jos katsoo esteen päteväksi, 
hänet vaalisijalta ja vaatikoon niitä muita virkaan 
päteviä hakijoita, jotka eivät ole saaneet vaalisijaa 
tai nimitystä toiseen virkaan, määräajan kuluessa 
ilmoittamaan, pysyvätkö he edelleen hakemuk
sessaan. Jos he ilmoittavat pysyvänsä hakemuk
sessaan, asetettakoon ansiokkain heistä avoimelle 
vaalisijalle ja näin muutettu vaaliehdotus, sitten 
kun se on saanut lainvoiman, kuulutettakoon 
uudelleen asianmukaisessa järjestyksessä. Jos ei 
kukaan niistä, joilta on kysytty, pysy hakemuk
sessaan taikka jos ei ole ollut muita päteviä 
hakijoita, ja jos tällöin vaaliehdolle ei ole jäänyt 
kuin yksi hakija, julistakoon tuomiokapituli viran 
muut vaalisijat uudelleen haettaviksi. Jos virka 
kuitenkin on jo ollut kahdesti haettavana, mene
telköön tuomiokapituli, niin kuin 163 §:n 1 
momentissa sanotaan. 

Ehdotus 

voi joko tehdä vaaliehdotuksen tai painavi.sta 
syistä päättää', että virka sopivana ajankohtana 
julistetaan uudelleen haettavaksi. Ennen ratkai
sun tekemistä tuomiokapitulin on varattava 
asianomaiselle kirkkoneuvostolle tai seurakunta
neuvostolle tilaisuus antaa asiasta lausunto. Toi
sen hakuajan päätyttyä tehtävässä vaaliehdotuk
sessa on virkaa ensimmäisenä hakuaikana hake
neella pätevällä hakijalla oikeus saada vaalisija, 
jollei hän toisena hakuaikana ole peruuttanut 
hakemustaan. 

Jos papinvirka on ollut toisen kerran haettava
na ja tuomiokapituli katsoo, ettei kukaan virkaa 
hakeneista voi lain mukaan saada vaalisijaa, anta
koon siitä päätöksen valitusosoituksineen, niin 
kuin 461 §:ssä säädetään. Samoin on meneteltä
vä, kun toisen hakuajan jälkeen vain yksi useasta 
haktj"asta on havaittu päteväksi ja tuomiokapituli 
päättää, että vaaliehdotusta ei tehdä. Kun päätös 
on saanut lainvoiman, noudatetaan, mitä 2 mo
mentissa säädetään. 

161 § 
Hakuajan päätyttyä älköön virkaa hakenut pe

ruuttako hakemustaan, ennen kuin vaaliehdotus 
on tehty, paitsi jos tuomiokapituli on toisen 
hakuajan jälkeen päättänyt olla tekemättä vaa
liehdotusta. Vaalisijan saanut älköön kieltäytykö 
siitä, ellei ole saanut toista virkaa tai tullut 
kykenemättömäksi hoitamaan hakemaansa vir
kaa. 

Jos vaalisijalle asetettu ennen vaalipäivää il
moittaa tuomiokapitulille sellaisen esteen, pois
rakoon tuomiokapituli, jos katsoo esteen päte
väksi, hänet vaalisijalta ja vaatikoon niitä muita 
virkaan päteviä hakijoita, jotka eivät ole saaneet 
vaalisijaa tai nimitystä toiseen virkaan, määräajan 
kuluessa ilmoittamaan, pysyvätkö he edelleen 
hakemuksessaan. Jos he ilmoittavat pysyvänsä 
hakemuksessaan, asetettakoon ansiokkain heistä 
avoimelle vaalisijalle ja näin muutettu vaaliehdo
tus, sitten kun se on saanut lainvoiman, kuulu
tettakoon uudelleen asianmukaisessa järjestykses
sä. Jos ei kukaan niistä, joilta on kysytty, pysy 
hakemuksessaan taikka jos ei ole ollut muita 
päteviä hakijoita, ja jos tällöin vaaliehdolle ei ole 
jäänyt kuin yksi hakija, julistakoon tuomiokapi
tuli viran muut vaalisijat uudelleen haettaviksi. 
Jos virka kuitenkin on jo ollut kahdesti haettava
na, menetelköön tuomiokapituli, niin kuin 
159 §:n 2 momentissa sanotaan. 
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Voimassa oleva laki 

168 § 
Jos vaalisijalle asetettu ilman laillista estettä on 

laiminlyönyt vaalinäytteen suorittamisen tai jät
tänyt esteestään ilmoittamatta tuomiokapitulille 
ennen vaalipäivää, poistakoon tuomiokapituli 
hänet vaalisijalta ja menetelköön soveltuvin koh
din, niin kuin 161 §:n 2 momentissa säädetään, 
sekä sen jälkeen määrätköön vaalin toimitetta
vaksi. 

Ehdotus 

168 § 
Jos vaalisijalle asetettu ilman laillista estettä on 

laiminlyönyt vaalinäytteen suorittamisen tai jät
tänyt esteestään ilmoittamatta tuomiokapitulille 
ennen vaalipäivää, poistakoon tuomiokapituli 
hänet vaalisijalta ja menetelköön soveltuvin koh
din, niin kuin 161 §:n 2 momentissa säädetään. 

249 § 

Toisen hakuajan jälkeen on virkaehdotus teh
tävä, vaikka vain yksi pätevä hakija on hakenut 
virkaa. Ensimmäisenä hakuaikana virkaa hake
neella pätevällä hakijalla on oikeus joka tapauk
sessa saada sija virkaehdotuksessa, ellei hän en
nen virkaehdotuksen tekemistä ole peruuttanut 
hakemustaan. 

2 370404N 

Toisen hakuajan jälkeen on meneteltävä, mzn 
kuin 159 §:n 2 momentissa säädetään. 

Tämå· laki tulee vozmaan päivänä 
kuuta 19 

Vakinainen ja ylimääräinen lehtorin virka voi
daan siinä virassa tämän lain voimaan tullessa 
yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta olleen vi
ranhaltijan suostumuksella muuttaa kirkkolain 
säätämässä järjestyksessä virkasuhteen katkeamat
ta, vakinainen lehton·n virka kappalaisen tai 
ylimääräiseksi papin viraksi ja ylimääräinen leh
torin virka ylimääräiseksi papin viraksi. Viran 
muuttamisesta on påatettävä viiden vuoden ku
luessa lain voimaantulosta, ja muutos tulee voi
maan, kun lehton· on vihitty papiksi. 

Kun henkilö, joka on saanut oikeuden toimia 
lehton·na, pyytää papiksi vihkimistä, hänen ei 
tarvitse ennen vihkimistä suon'ttaa kirkkolain 
90 §:n 1 momentissa tarkoitettuja näytteitä. 




