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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ortodoksisesta kirkkokun
nasta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan ortodoksisesta kirkko
kunnasta annetussa laissa määriteltyä ortodoksi
sen seurakunnan papiston käsitettä täsmennettä
väksi niin, että se paremmin vastaa seurakunnissa 
vallitsevaa tilannetta. Siten papistoon, johon voi
massa olevan lain mukaan kuuluvat papit, diako
nit, katekeetat ja kanttorit, ehdotetaan luettavik
si papit ja diakonit. Katekeettoja ei seurakunnis
sa ole, joten heitä koskevat säännökset ehdote
taan poistettaviksi laista. Kanttori ehdotetaan 
erotettavaksi papiston käsitteestä. Myös ehdote
taan nimenomaisesti säädettäväksi, että kanttori 
voi olla joko mies- tai naispuolinen. 

Lisäksi lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että kirkkokunnan apulaispiispa olisi muiden 
virassa olevien piispojen tavoin kirkolliskokouk
sen itseoikeutettu pappisjäsen. 

Lakiin ehdotetaan myös otettavaksi säännös 
kirkkokunnan keskusrahastolle perittäville mak
suille suoritettavasta viivästyskorosta. 

Asiavirheen korjaaminen väestörekisteriasiassa 
ehdotetaan mahdolliseksi hallintomenettelylain 
mukaisesti. 

Tarkoituksena on, että ehdotetut lainmuutok
set tulevat voimaan mahdollisimman pian sen 
jälkeen kun eduskunta on ne hyväksynyt. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 
(521169) mukaan seurakunnan papistoon luetaan 
papit, diakonit, katekeetat ja kanttorit. Kirkko
kunnan kanonien mukaan taas papistoa ovat 
piispat, papit ja diakonit. Laissa tarkoitetaan 
papistolla laajempaa ryhmää, kleerusta. 

Lain 4 §:n 2 momentissa määriteltyä papiston 
käsitettä ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
papistoon luettaisiin vain pappeuteen vihityt 
henkilöt eli seurakunnan papiston osalta papit ja 
diakonit. Katekeettoja ei kirkkokunnassa ole. 
Tämän vuoksi ehdotetaan katekeetan virkanimi
ke poistettavaksi laista. Kun näitä viranhaltijoita 
ei ole aikaisemminkaan ollut, eivät siirtymäsään
nökset virassa tai eläkkeellä olevien osalta ole 
tarpeen. Kanttori ehdotetaan jätettäväksi lakiin 
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omana käsitteenään. Maininta kanttoreista ehdo
tetaan lisättäväksi niihin säännöksiin, joissa sää
detään papistosta ja tarkoitetaan myös kanttorei
ta. Ehdotuksissa on kysymys vain terminologisista 
täsmennyksistä, eikä niillä ole tarkoitus muuttaa 
lain papistoa koskevien säännösten aineellista 
sisältöä. 

Seurakunnan papiston määrittelemisestä orto
doksisesta kirkkokunnasta annetun lain 4 §: ssä 
uudella tavalla johtuu, että lain 5 §, 14 §:n 
1 momentti, 16 §, 17 §:n 1 momentti, 18-21, 
23 ja 24 §, 30 §:n 2 momentin 3 kohta, 33 §, 
38 §:n 1 momentti, 40 §, 41 §:n 2 ja 8 kohta, 60 
ja 71 § sekä 73 §:n 2 momentti ehdotetaan 
muutettaviksi vastaavalla tavalla. 

Kun väestökirjahallintoa uudistettiin vuoden 
1984 maaliskuun alusta ja ortodoksisen kirkko
kunnan väestörekisterin pitäjät tämän jälkeen 
toimivat valtion väestörekisterihallinnon ohjauk-
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sessa, säädettiin ortodoksista kirkkokuntaa kos
kevassa laissa myös hallintomenettelylain ( 5981 
82) mukaisesta menettelystä väestökirjoissa ole
vien kirjoistus- ja laskuvirheiden korjaamisesta. 
Lainmuutoksen yhteydessä ei tuolloin otettu 
huomioon hallintomenettelylaissa säädettyä mah
dollisuutta asiavirheen korjaamiseen. Nyt ehdo
tetaan lain 12 a §: n 4 momenttiin tehtäväksi 
lisäys asiavirheen korjaamisesta site.n ~uin hallin
tomenettelylaissa on säädetty. As1avuheen kor
jaaminen edellyttää, että päätös perustuu selvästi 
virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taikka 
ilmeisen väärään lain soveltamiseen. Kun kirjoi
tus- ja laskuvirheen korjaamista hallin~ome~ett~
lylaissa kutsutaan kirjoit~svirheen ~o!Ja.amise~.:I, 
voidaan maininta laskuvuheen koqaam1sesta Jat
tää lain 12 a §:n 4 momentista pois. 

Voimassa olevan lain 14 §:n mukaan kussakin 
seurakunnassa tulee olla ainakin yksi kanttori. 
Seurakuntien kanttorit ovat miltei poikkeuksetta 
olleet miehiä. Kanttorin viroista on lähes kol
mannes kanttoripulan vuoksi ollut viime vuosina 
avoimina. Ortodoksisesta pappisseminaarista on 
valmistunut myös naispuolisia kanttoreita, joita 
voitaisiin sijoittaa avoimiin virkoihin. Vaikka lain 
14 §:n nykyinen sanamuoto ei estä ottamasta 
seurakuntaan naispuolista kanttoria ja heitä 
muutama onkin kanttorin viroissa, ortodoksinen 
kirkolliskokous ehdottaa säännökseen nimen
omaan lisättäväksi, että kanttori voi olla joko 
mies- tai naispuolinen. 

Lain 38 §:n 1 momentin mukaan kirkollisko
kouksen jäseniä ovat virassa olevat hiippakuntien 
piispat itseoikeutettuina pappisj.äse~inä s~kä 
säännöksessä luetellut muut papp1s- Ja maalhk
kojäsenet. Kirkkokuntaan vuonna 1977 perus
tetun apulaispiispan viran haltija ei ole minkään 
hiippakunnan piispa, eikä hän näin ollen ole 
kirkolliskokouksen itseoikeutettu pappisjäsen. 
Piispainkokouksen jäsen apulaispiispa .on lain 
37 §:n nojalla. Lain 38 §:n 1 momenun sana
muotoa ehdotetaan muutettavaksi siten, ettei 
piispan jäsenyyttä kirkolliskokouksessa sidottaisi 
hiippakuntaan, vaan säädettäisiin,. ~ttä ~irkollis
kokouksen itseoikeutettuina papplSJäsenmä ovat 
kirkkokunnan virassa olevat piispat. Kun kirkol
liskokouksen jäsenistä on säännösehdotuksen 
mukaan yhteensä puolet pappis- ja kanttorijäse
niä sekä puolet maallikkojäseniä, tulee ortodoksi
sesta kirkkokunnasta annettua asetusta, jossa sää
detään näiden jäsenten lukumäärästä, muuttaa 
lisäämällä maallikkojäsenten määrää yhdellä. 
Uuden terminologian mukaisesti ehdotetaan lain 
38 §: n 1 momentissa, että pappisjäsenten sijasta 

kirkolliskokoukseen valitaan pappis- ja kanttori
jäseniä, jotka kuitenkin nykyiseen tapaan valittai
siin yhteisillä vaaleilla siten kuin asetuksessa 
säädetään. Asetukseen on tarkoitus ottaa sään
nös, jonka mukaan jokaisesta hiippakunnasta 
valitaan kuitenkin vähintään yksi papiston ja yksi 
kanttorien edustaja. 

Lain 41 §:n mukaan ortodoksisten seurakun
tien on suoritettava kirkollishallituksen hoita
maan kirkkokunnan keskusrahastoon maksuja 
muun muassa vero-, vuokra- ja metsänmyyntitu
loistaan. Maksut on voimassa olevan asetuksen 
mukaan toimitettava kirkkokunnan keskusrahas
toa hoitavalle kirkollishallitukselle puolivuosit
tain viimeistään helmikuun 1 ja elokuun 1 päivä
nä. Myöhästyneistä maksuista ei ole peritty vii
västyskorkoa. Kun muutamat seurakunnat ovat 
toistuvasti lykänneet maksujaan, ehdotetaan, että 
lain 41 §:ään lisättäisiin uusi 2 momentti, jolla 
seurakunnat velvoitettaisiin suorituksen viiväs
tyessä maksamaan viivästyskorkoa. Viivästyskorko 
olisi kuusi prosenttiyksikköä suurempi kuin kul
loinkin voimassa oleva Suomen Pankin perus
korko, mikä vastaa evankelis-luterilaisen kirkon 
keskusrahastoon perittävän viivästyskoron enim
mäismäärää. Asetuksella säädettäisiin nykyistä 
täsmällisemmin maksujen määräämisestä, erään
tymisestä ja oikaisemisesta. 

Valituskieltoa kirkollishallituksen päätöksestä 
koskevan lain 73 §:n 2 momentin mukaan vali
tusta ei saa tehdä muun muassa lisäehdokkaan 
asettamista koskevasta päätöksestä, mikä tarkoit
taa hiippakunnan piispan ja kirkollishallituksen 
päätöstä lisäehdokkaan asettamisesta papiston 
virkojen täyttämisen yhteydessä. Asetuksen sään
nöksiä lisäehdokkaan asettamisesta on tarkoitus 
yksinkertaistaa siten, että hiippakunnan piispa 
yhdessä kirkollishallituksen kanssa päättäisi seu
rakuntakokouksessa valitun lisäehdokkaan hyväk
symisestä, jolloin tämä nimitetään tai määrätään 
virkaan, eikä uutta vaalia määrätä toimitettavak
si. Tämän vuoksi ehdotetaan, että lain 73 §:n 
2 momenttia muutettaisiin vastaavasti. Teknise
nä muutoksena suomenkielisessä säännöksessä 
käytetty käsite "virkaloma" ehdotetaan korvatta
vaksi nykykielen mukaisella käsitteellä ''vuosilo-
ma''. 

Ehdotetut lainmuutokset perustuvat kirkollis
kokouksen esityksiin ja kirkollishallituksen niistä 
antamaan lausuntoon. 
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2. Esityksen taloudelliset 
vaikutukset 

Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia orto
doksisen kirkkokunnan tai valtion kannalta. 

3. Voimaan tulo 

Lainmuutokset ehdotetaan saatettaviksi voi
maan mahdollisimman pian sen jälkeen kun 
eduskunta on ne hyväksynyt. 

Ortodoksinen kirkolliskokous valitaan seuraa
van kerran vuonna 1989. Jottei kirkolliskokouk
sen kokoonpanoa tarvitsisi muuttaa eikä vaaleja 
suorittaa ennen sanottua vuotta, ehdotetaan 
siirtymäsäännöksessä, että ennen lain voimaantu
loa valittuun kirkolliskokoukseen sovelletaan ai
kaisempaa lakia. 

Edellä olevan perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ortodoksisesta kirkkokunnasta 8 päivänä elokuuta 1969 annetun lain (521169) 4 §:n 

2 momentti, 5 §, 12 a §:n 4 momentti, 14 §:n 1 momentti, 16 §, 17 §:n 1 momentti, 18-21, 23 ja 24 
§, 30 §:n 2 momentin 3 kohta, 33 §, 38 §:n 1 momentti, 40 §, 41 §:n 2 ja 8 kohta, 60 ja 71 §sekä 73 
§:n 2 momentti, 

näistä 12 a §:n 4 momentti sellaisena kuin se on 24 päivänä helmikuuta 1984 annetussa laissa 
(206/84) ja 38 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 29 päivänä kesäkuuta 1979 annetussa laissa 
(591179), sekä 

lisätään 41 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

4 § 

Seurakunnan asioita hoitavat sen papisto, 
kanttorit, seurakunnankokous, seurakunnanval
tuusto, seurakunnanneuvosto, kirkonisännöitsijät 
ja muut elimet, niin kuin siitä jäljempänä tässä 
laissa tai erikseen säädetään. Papistoon kuuluvat 
papit ja diakonit. 

5 § 

Seurakunnat ovat velvolliset hankkimaan ja 
kunnossapitämään kirkkonsa ja hautausmaansa 
sekä papistonsa ja kanttoriensa virkatalot ja virka
asunnot, niin myös palkkaamaan papistonsa ja 
kanttorinsa sekä tarvittaessa muut viran- ja toi
menhaltijansa. 

12 a § 

Väestörekisterin pitoa koskevan asian asia- ja 
kirjoitusvirheen korjaamisessa on noudatettava, 
mitä hallintomenettelylaissa on säädetty. 

14 § 
Kussakin seurakunnassa tulee olla ainakin yksi 

mies- taikka naispuolinen kanttori sekä, jos seu
rakunta niin päättää, yksi tai useampi diakoni. 

16 § 
Diakoni ja kanttori ovat papin apuna kirkolli

sessa ja seurakunnallisessa toiminnassa. 

17 § 
Jos se, joka on valittu vakinaisen papin, diako

nin tai kanttorin virkaan, ei ole vielä ollut 
vastaavassa vakinaisessa virassa, hänet nimittämi
sen sijasta määrätään virkaan kahden vuoden 
koeajaksi. 

18 § 
Seurakunnan papisto ja kanttorit saavat raha

palkkaa ja lisäksi luontaisetuna virka-asemaansa 
vastaavan asunnon siihen liittyvine pienehköine 
maa-alueineen tai sitä ilman sekä asunnon läm
mittämiseen ja talouskäyttöön tarvittavan poltto
aineen ja sähkövoiman. Palkkauksesta määrät-
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täessä on soveltuvissa kohdin otettava huomioon, 
mitä valtion viran tai toimen haltijain palkkauk
sen perusteista on säädetty. 

19 § 

Seurakunnat, jotka eivät kykene itse kokonaan 
kustantamaan papistoosa ja kanttoriensa palk
kausta, voivat saada avustusta kirkkokunnan ylei
sistä varoista. 

20 § 

Vakinaiseen virkaan nimitetty pappi, diakoni 
ja kanttori on täyttäessään kuusikymmentäseitse
män vuotta velvollinen eroamaan virastaan. Kir
kollishallitus saa, harkitessaan siihen olevan syytä 
ja milloin tämä voi tapahtua viranhoidon siitä 
kärsimättä, seurakunnan hakemuksesta ja asian
omaisen suostumuksella pysyttää hänet kuitenkin 
edelleen virassa, ei kuitenkaan yli seitsemänkym
menen vuoden iän. Tällainen lupa annetaan 
vuodeksi kerrallaan. Hänen on kuitenkin iästään 
riippumatta erottava virasta, jos hän ruumiinvian 
taikka ruumiin- tahi sielunvoimien vähentymisen 
vuoksi on pysyvästi menettänyt työkykynsä. 
Muissa tapauksissa voidaan papiston jäsen ja 
kanttori vapauttaa virastaan vain omasta pyyn
nöstään tai laillisen tutkinnan ja tuomion perus
teella. 

21 § 

Vakinaiseen virkaan nimitetyllä ja päätoimises
sa virkasuhteessa olevalla ylimääräisellä tai koe
ajaksi määrätyllä papilla, diakonilla ja kanttorilla 
on oikeus vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeeseen 
soveltuvin osin samojen säännösten mukaan kuin 
virkasuhteessa valtioon olevalla henkilöllä. Eläke
ikä on kuitenkin kuusikymmentäkolme vuotta. 

23 § 

Sellaisia seutuja varten, JOlssa kirkko on pit
kähkön matkan päässä tai seurakunta on laaja ja 
hajanainen, voidaan asettaa matkapappi ja mat
kakanttori, jotka saavat palkkaa ja matkakustan
nusten korvausta valtion varoista. 

24 § 

Seurakunnankokous vahvistaa seurakunnanval
tuuston jäsenten lukumäärän ja valitsee seura
kunnanvaltuuston jäsenet sekä papin, diakonin 
ja kanttorin. 

30 § 

Paitsi niitä rahastoja, jotka seurakunnalla eri
tyisten säännösten tai määräysten mukaan muu
toin on, tulee kussakin seurakunnassa olla seura
kuntarahasto, jonka vuositulon muodostavat: 

3) virkatalojen sekä seurakunnan kiinteän ja 
muun siihen verrattavan omaisuuden tuotto vä
hentämällä siitä, mitä kirkkokunnan keskusrahas
toon 41 §:n mukaan on maksettava; sekä 

33 § 
Virkataloissa ja virka-asunnoissa voidaan nii

den kunnon selville saamiseksi, tarpeellisten kor
jausten suorittamiseksi ja mahdollisten korvaus
ten määräämiseksi toimittaa katselmuksia. 

38 § 
Kirkolliskokouksen jäseninä ovat kirkkokun

nan virassa olevat piispat itseoikeutettuina pap
pisjäseninä ja kirkollishallituksen lainoppinut 
asessori itseoikeutettuna maallikkojäsenenä sekä 
papiston ja kanttorien valitsemat edustajat pap
pis- ja kanttorijäseninä sekä maallikkojen valitse
mat edustajat maallikkojäseninä. Kirkollisko
kouksen jäsenistä on yhteensä puolet pappis- ja 
kanttorijäseniä sekä puolet maallikkojäseniä. 

40 § 
Kirkkokunnan keskusrahaston varoja käytetään 

kirkolliskokouksen vahvistaman talousarvion ra
joissa kirkkokunnan yleisiin tarpeisiin, taloudelli
sesti heikossa asemassa olevien seurakuntien ja 
luostarien avustamiseen, papiston ja kanttorien 
eläkkeisiin sekä heidän leskiensä ja lastensa 
perhe-eläkkeisiin ja tilapäisiin avustuksiin sekä 
muiden lakiin ja sitoumuksiin perustuvien kirk
kokunnan menojen suorittamiseen. 

41 § 
Yksityisten lahjoitusten ja valtiolta ehkä saata

vien avustusten lisäksi kartutetaan keskusrahastoa 
seuraavalla tavalla: 

2) papiston ja kanttorien virkataloihin kuulu
vien sekä seurakuntien ja luostarien metsien 
myynnistä samoinkuin seurakuntien ja luostarien 
vuokralle annetusta kiinteästä ja siihen verratta
vasta muusta omaisuudesta saadusta puhtaasta 
tulosta sen jälkeen, kun siitä on vähennetty 
mahdolliset verot, lainojen korot ja lainaehtoihin 
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sidotut kuoletukset sekä muut valtionverotukses
sa hyväksytyt vähennykset, luovutetaan kirkollis
kokouksen vahvistama osuus; 

8) papiston ja kanttorien eläkkeiden ja perhe
eläkkeiden maksamista varten jokainen seurakun
ta suorittaa lisäksi maksun, jonka suuruuden, sen 
mukaan kuin tarvitaan, kirkollishallitus määrää 1 
ja 2 kohdassa mainituin perustein. 

Seurakunnan 1 momentin nojalla keskusrahas
tolle suoritettaville maksuille on suorituksen vii
västyessä maksettava viivästyskorko, joka on kuusi 
prosenttiyksikköä suurempi kuin kulloinkin voi
massa oleva Suomen Pankin peruskorko. Kirkol
lishallitus voi erityisestä syystä hakemuksesta va
pauttaa seurakunnan suorittamasta viivästyskor
koa. 

60 § 

Mitä edellä tässä luvussa on säädetty papista 
koskee vastaavasti myös diakonia, 44, 49, 50 ja 
51 §:n osalta kuitenkin vain soveltuvilta osin. 
Sama on voimassa kanttotista lukuun ottamatta 
43 ja 44 §:n säännöksiä. Kanttori tuomitaan 
kuitenkin pappeuden menettämisen sijasta viral
tapantavaksi. 

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 1987 

71 § 
Seurakunnassa vaaliehdokkaana olevalla papil

la, pappiskandidaatilla, diakonilla, kanttorilla tai 
kanttorikokelaalla tai äänivaltaisella seurakunnan 
jäsenellä, joka on tyytymätön vaalitoimitukseen, 
on oikeus valittaa kirkollishallitukseen viimeis
tään kolmantenakymmenentenä päivänä siitä 
päivästä, jona vaalitoimitus on saatettu loppuun. 

73 § 

Valitusta ei saa tehdä kirkollishallituksen pää
töksestä, joka koskee sen vahvistettavaksi alistet
tua ohjesääntöä, avoimien virkojen ehdollepanoa 
ja lisäehdokkaan hyväksymistä, virkojen ja toin
ten väliaikaista hoitamista, sivutoimien pitämis
tä, vuosilomaa ja virkavapautta, papin, diakonin 
ja kanttorin oikeutta pysyä virassa yli eroamisiän, 
kanttorinviran täyttämättä jättämistä tai kirkollis
kokouksen edustajien vaaleja. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . Ennen tämän lain voimaantuloa 
valittuun kirkolliskokoukseen sovelletaan kuiten
kin aikaisempaa lakia. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Opetusministeri Christoffer Taxell 
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Laki Liite 

ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ortodoksisesta kirkkokunnasta 8 päivänä elokuuta 1969 annetun lain (521169) 4 §:n 

2 momentti, 5 §, 12 a §:n 4 momentti, 14 §:n 1 momentti, 16 §, 17 §:n 1 momentti, 18-21, 23 ja 24 
§, 30 §:n 2 momentin 3 kohta, 33 §, 38 §:n 1 momentti, 40 §, 41 §:n 2 ja 8 kohta, 60 ja 71 §sekä 73 
§:n 2 momentti, 

näistä 12 a §:n 4 momentti sellaisena kuin se on 24 päivänä helmikuuta 1984 annetussa laissa 
(206/84) ja 38 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 29 päivänä kesäkuuta 1979 annetussa laissa 
(591179), sekä 

lisätään 41 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

4 § 

Seurakunnan asioita hoitavat papisto, johon 
luetaan papit, diakonit, katekeetat ja kanttorit, 
seurakunnankokous, seurakunnanvaltuusto, seu
rakunnanneuvosto, kirkonisännöitsijät ja muut 
elimet, niin kuin siitä jäljempänä tässä laissa tai 
erikseen säädetään. 

5 § 
Seurakunnat ovat velvolliset hankkimaan ja 

kunnossapitämään kirkkonsa, hautausmaansa 
sekä papistonsa virkatalot ja virka-asunnot, niin 
myös palkkaamaan papistonsa ja, tarvittaessa, 
muut viran ja toimen haltijansa. 

Seurakunnan asioita hoitavat sen papisto, 
kanttorit, seurakunnankokous, seurakunnanval
tuusto, seurakunnanneuvosto, kirkonisännöitsijät 
ja muut elimet, niin kuin siitä jäljempänä tässä 
laissa tai erikseen säädetään. Papistoon kuuluvat 
papit ja diakonit. 

5 § 
Seurakunnat ovat velvolliset hankkimaan ja 

kunnossapitämään kirkkonsa ja hautausmaansa 
sekä papistonsa ja kanttoriensa virkatalot ja virka
asunnot, niin myös palkkaamaan papistonsa ja 
kanttarima sekä tarvittaessa muut viran- ja toi-
menhaltijansa. 

12 a § 

Väestörekisterin pitoa koskevan asian kirjoitus
tai laskuvirheen korjaamisessa on noudatettava, 
mitä hallintomenettelylaissa on säädetty. 

14 § 
Kussakin seurakunnassa tulee olla ainakin yksi 

kanttori sekä, jos seurakunta niin päättää, yksi tai 
useampi diakoni tai katekeetta. 

16 § 
Diakoni, katekeetta ja kanttori ovat papm 

apuna kirkollisessa ja seurakunnallisessa toimin-
nassa. 

17 § 
Jos se, joka on valittu vakinaisen papin, diako

nin, katekeetan tai kanttorin virkaan, ei ole vielä 
ollut vastaavassa vakinaisessa virassa, hänet nimit
tämisen sijasta määrätään virkaan kahden vuoden 
koeajaksi. 

Väestörekisterin pitoa koskevan asian asia- ja 
kirjoitusvirheen korjaamisessa on noudatettava 
mitä hallintomenettelylaissa on säädetty. 

14 § 
Kussakin seurakunnassa tulee olla ainakin yksi 

mies- taikka naispuolinen kanttori sekä, jos seu
rakunta niin päättää, yksi tai useampi diakoni. 

16 § 
Diakoni ja kanttori ovat papin apuna kirkolli

sessa ja seurakunnallisessa toiminnassa. 

17 § 
Jos se, joka on valittu vakinaisen papin, diako

nin tai kanttorin virkaan, ei ole vielä ollut 
vastaavassa vakinaisessa virassa, hänet nimittämi
sen sijasta määrätään virkaan kahden vuoden 
koeajaksi. 
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18 § 
Seurakunnan papisto saa rahapalkkaa ja lisäksi 

luontaisetuna virka-asemaansa vastaavan asunnon 
siihen liittyvine pienehköine maa-alueineen tai 
sitä ilman sekä asunnon lämmittämiseen ja ta
louskäyttöön tarvittavan polttoaineen ja sähkö
voiman. Palkkauksesta määrättäessä on soveltu
vissa kohdin otettava huomioon, mitä valtion 
viran tai toimen haltijain palkkauksen perusteista 
on säädetty. 

19 § 
Seurakunnat, jotka eivät kykene itse kokonaan 

kustantamaan papistoosa palkkausta, voivat saa
da avustusta kirkkokunnan yleisistä varoista. 

20 § 
Vakinaiseen virkaan nimitetty pappi, diakoni, 

katekeetta ja kanttori on täyttäessään kuusikym
mentäseitsemän vuotta velvollinen eroamaan vi
rastaan. Kirkollishallitus saa, harkitessaan siihen 
olevan syytä ja milloin tämä voi tapahtua viran
hoidon siitä kärsimättä, seurakunnan anomukses
ta ja asianomaisen suostumuksella pysyttää hänet 
kuitenkin edelleen virassa, ei kuitenkaan yli seit
semänkymmenen vuoden iän. Tällainen lupa 
annetaan vuodeksi kerrallaan. Hänen on kuiten
kin iästään riippumatta erottava virasta, jos hän 
ruumiinvian tai ruumiin- tahi sielunvoimien vä
hentymisen vuoksi on pysyvästi menettänyt työ
kykynsä. Muissa tapauksissa voidaan papiston 
jäsen vapauttaa virastaan vain omasta pyynnös
tään tai laillisen tutkinnan ja tuomion perusteel
la. 

21 § 
Vakinaiseen virkaan nimitetyllä ja päätoimises

sa virkasuhteessa olevalla ylimääräisellä tai koe
ajaksi määrätyllä papilla, diakonilla, katekeetalla 
ja kanttorilla on oikeus vanhuus- ja työkyvyttö
myyseläkkeeseen soveltuvin osin samojen sään
nösten mukaan kuin virkasuhteessa valtioon ole
valla henkilöllä, kuitenkin niin, että eläkeikä on 
kuusikymmentäkolme vuotta. 

23 § 
Sellaisia seutuja varten, JOissa kirkko on pit

kähkön matkan päässä tai seurakunta on laaja ja 
hajanainen, voidaan asettaa matkapapisto, joka 
saa palkkaa ja matkakustannusten korvausta päi
värahoineen valtion varoista. 

Ehdotus 

18 § 
Seurakunnan papisto ja kanttorit saavat raha

palkkaa ja lisäksi luontaisetuna virka-asemaansa 
vastaavan asunnon siihen liittyvine pienehköine 
maa-alueineen tai sitä ilman sekä asunnon läm
mittämiseen ja talouskäyttöön tarvittavan poltto
aineen ja sähkövoiman. Palkkauksesta määrät
täessä on soveltu11in kohdin otettava huomioon, 
mitä valtion viran tai toimen haltijain palkkauk
sen perusteista on säädetty. 

19 § 
Seurakunnat, jotka eivät kykene itse kokonaan 

kustantamaan papistoosa ja kanttoriensa palk
kausta, voivat saada avustusta kirkkokunnan ylei
sistä varoista. 

20 § 
Vakinaiseen virkaan nimitetty pappi, diakoni 

ja kanttori on täyttäessään kuusikymmentäseitse
män vuotta velvollinen eroamaan virastaan. Kir
kollishallitus saa, harkitessaan siihen olevan syytä 
ja milloin tämä voi tapahtua viranhoidon siitä 
kärsimättä, seurakunnan hakemuksesta ja asian
omaisen suostumuksella pysyttää hänet kuitenkin 
edelleen virassa, ei kuitenkaan yli seitsemänkym
menen vuoden iän. Tällainen lupa annetaan 
vuodeksi kerrallaan. Hänen on kuitenkin iästään 
riippumatta erottava virasta, jos hän ruumiinvian 
taikka ruumiin- tai sielunvoimien vähentymisen 
vuoksi on pysyvästi menettänyt työkykynsä. 
Muissa tapauksissa voidaan papiston jäsen ja 
kanttori vapauttaa virastaan vain omasta pyyn
nöstään tai laillisen tutkinnan ja tuomion perus
teella. 

21 § 
Vakinaiseen virkaan nimitetyllä ja päätoimises

sa virkasuhteessa olevalla ylimääräisellä tai koe
ajaksi määrätyllä papilla, diakonilla ja kanttorilla 
on oikeus vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeeseen 
soveltuvin osin samojen säännösten mukaan kuin 
virkasuhteessa valtioon olevalla henkilöllä. Elä
keikä on kuitenkin kuusikymmentäkolme vuotta. 

23 § 
Sellaisia seutuja varten, joissa kirkko on pit

kähkön matkan päässä tai seurakunta on laaja ja 
hajanainen, voidaan asettaa matkapappi ja mat
kakanttori, jotka saavat palkkaa ja matkakustan
nusten korvausta päivärahoineen valtion varoista. 
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24 § 
Seurakunnankokouksen tehtävänä on seura

kunnanvaltuuston jäsenten lukumäärän vahvista
minen ja näiden sekä papin, diakonin, katekee
tan ja kanttorin valitseminen. 

Ehdotus 

24 § 
Seurakunnankokous vahvistaa seurakunnanval

tuuston jäsenten lukumäärän ja valitsee seura
kunnanvaltuuston jäsenet sekä papin, diakonin 
ja kanttorin. 

30 § 

Paitsi niitä rahastoja, jotka seurakunnalla eri
tyisten säännösten tai määräysten mukaan muu
toin on, tulee kussakin seurakunnassa olla seura
kuntarahasto, jonka vuositulon muodostavat: 

3) papiston virkatalon sekä seurakunnan kiin
teän ja muun siihen verrattavan omaisuuden 
tuotto vähentämällä siitä, mitä kirkkokunnan 
keskusrahastoon 41 §:n mukaan on maksettava; 
sekä 

33 § 
Papiston virkataloissa ja virka-asunnoissa voi

daan niiden kunnon selville saamiseksi sekä pa
rannusten ja korvausten määräämiseksi toimittaa 
tarpeellisia katselmuksia. 

38 § 
Kirkolliskokouksen jäseninä ovat kirkkokun

nan virassa olevat hiippakuntien piispat itseoi
keutettuina pappisjäseninä ja kirkollishallituksen 
lainoppinut asessori itseoikeutettuna maallikkojä
senenä sekä papiston valitsemat papiston edusta
jat pappisjäseninä ja maallikkojen valitsemat 
edustajat maallikkojäseninä. Kirkolliskokouksessa 
tulee olla yhtä monta pappis- ja maallikkojäsen
tä. 

40 § 
Kirkkokunnan keskusrahaston varoja käytetään 

kirkolliskokouksen vahvistaman talousarvion ra
joissa kirkkokunnan yleisiin tarpeisiin, taloudelli
sesti heikossa asemassa olevien seurakuntien ja 
luostarien avustamiseen, papiston eläkkeisiin 
sekä heidän leskiensä ja lastensa perhe-eläkkeisiin 
ja tilapäisiin avustuksiin sekä muiden lakiin ja 
sitoumuksiin perustuvien kirkkokunnan menojen 
suorittamiseen. 

3) virkatalojen sekä seurakunnan kiinteän ja 
muun siihen verrattavan omaisuuden tuotto vä
hentämällä siitä, mitä kirkkokunnan keskusrahas
toon 41 §:n mukaan on maksettava; sekä 

33 § 
Virkataloissa ja virka-asunnoissa voidaan nii

den kunnon selville saamiseksi, tarpeellisten kor
jausten suorittamiseksi ja mahdollisten korvaus
ten määräämiseksi toimittaa katselmuksia. 

38 § 
Kirkolliskokouksen jäseninä ovat kirkkokun

nan virassa olevat piispat itseoikeutettuina pap
pisjäseninä ja kirkollishallituksen lainoppinut 
asessori itseoikeutettuna maallikkojäsenenä sekä 
papiston ja kanttorien valitsemat edustajat pap
pis- ja kanttorzjaseninä sekä maallikkojen valitse
mat edustajat maallikkojäseninä. Kirkollisko
kouksen jäsenistä on yhteensä puolet pappis- ja 
kanttorijäsenza sekä puolet maa//ikkojäsenza. 

40 § 
Kirkkokunnan keskusrahaston varoja käytetään 

kirkolliskokouksen vahvistaman talousarvion ra
joissa kirkkokunnan yleisiin tarpeisiin, taloudelli
sesti heikossa asemassa olevien seurakuntien ja 
luostarien avustamiseen, papiston ja kanttorz.en 
eläkkeisiin sekä heidän leskiensä ja lastensa 
perhe-eläkkeisiin ja tilapäisiin avustuksiin sekä 
muiden lakiin ja sitoumuksiin perustuvien kirk
kokunnan menojen suorittamiseen. 
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41 § 
Yksityisten lahjoitusten ja valtiolta ehkä saata

vien avustusten lisäksi kartutetaan keskusrahastoa 
seuraavalla tavalla: 

2) papiston virkatalojen, seurakuntien ja luos
tarien metsien myynnistä sekä seurakuntien ja 
luostarien vuokralle annetusta kiinteästä ja siihen 
verrattavasta muusta omaisuudesta saadusta puh
taasta tulosta sen jälkeen, kun siitä on vähennet
ty mahdolliset verot, lainojen korot ja lainaehtoi
hin sidotut kuoletukset sekä muut valtionvero
tuksessa hyväksytyt vähennykset, luovutetaan kir
kolliskokouksen vahvistama osuus; 

8) papiston eläkkeiden ja papiston perhe-eläk
keiden maksamista varten jokainen seurakunta 
suorittaa lisäksi maksun, jonka suuruuden, sen 
mukaan kuin tarvitaan, kirkollishallitus määrää 
edellä 1 ja 2 kohdassa mainituin perustein. 

60 § 
Mitä edellä tässä luvussa on säädetty papista 

koskee vastaavasti myös diakonia, 44, 49, 50 ja 
51 § :n osalta kuitenkin vain sovdtuvilta osin. 
Sama olkoon voimassa katekeetasta ja kanttotista 
lukuun ottamatta 43 ja 44 §:n säännöksiä, kui
tenkin niin, että katekeetta ja kanttori voidaan 
tuomita pappeuden menettämisen sijasta viralta
pantavaksi. 

71 § 
Seurakunnassa vaaliehdokkaana olevalla papil

la, pappiskandidaatilla, diakonilla, katekeetalla, 
kanttorilla tai kanttorikokelaalla ja äänivaltaisella 
seurakunnan jäsenellä, joka on tyytymätön vaali
toimitukseen, on oikeus valittaa kirkollishallituk
seen viimeistään kolmantenakymmenentenä päi
vänä sen jälkeen, jona vaalitoimitus on saatettu 
loppuun. 

2) papiston ja kanttorien virkataloihin kuulu
vien sekä seurakuntien ja luostarien metsien 
myynnistä samoinkuin seurakuntien ja luostarien 
vuokralle annetusta kiinteästä ja siihen verratta
vasta muusta omaisuudesta saadusta puhtaasta 
tulosta sen jälkeen, kun siitä on vähennetty 
mahdolliset verot, lainojen korot ja lainaehtoihin 
sidotut kuoletukset sekä muut valtionverotukses
sa hyväksytyt vähennykset, luovutetaan kirkollis
kokouksen vahvistama osuus; 

8) papiston ja kanttorien eläkkeiden ja perhe
eläkkeiden maksamista varten jokainen seurakun
ta suorittaa lisäksi maksun, jonka suuruuden, sen 
mukaan kuin tarvitaan, kirkollishallitus määrää 1 
ja 2 kohdassa mainituin perustein. 

Seurakunnan 1 momentin nojalla keskusrahas
tolle suoritettavzlle maksuzlle on suorituksen vii
västyessä maksettava viivästyskorko, joka on kuusi 
prosenttiyksikköä suurempi kuin kulloinkin voi
massa oleva Suomen Pankin peruskorko. Kirkol
lishallitus voi erityisestä syystä hakemuksesta va
pauttaa seurakunnan suorittamasta viivästyskor
koa. 

60 § 
Mitä edellä tässä luvussa on säädetty papista 

koskee vastaavasti myös diakonia, 44, 49, 50 ja 
51 §: n osalta kuitenkin vain soveltuvilta osin. 
Sama on voimassa kanttotista lukuun ottamatta 
43 ja 44 §:n säännöksiä. Kanttori tuomitaan 
kuitenkin pappeuden menettämisen sijasta viral
tapantavaksi. 

71 § 
Seurakunnassa vaaliehdokkaana olevalla papil

la, pappiskandidaatilla, diakonilla, kanttorilla tai 
kanttorikokelaalla tai äänivaltaisella seurakunnan 
jäsenellä, joka on tyytymätön vaalitoimitukseen, 
on oikeus valittaa kirkollishallitukseen viimeis
tään kolmantenakymmenentenä päivänä siitä 
päivästä, jona vaalitoimitus on saatettu loppuun. 

73 § 

Valitusta ei saa tehdä kirkollishallituksen pää- Valitusta ei saa tehdä kirkollishallituksen pää-
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töksestä, joka koskee sen vahvistettavaksi alistet
tua ohjesääntöä, avoimien virkojen ehdollepanoa 
ja lisäehdokkaan asettamista, virkojen ja tointen 
väliaikaista hoitamista, sivutoimien pitämistä, 
virkalomaa ja virkavapautta, papin, diakonin, 
katekeetan ja kanttorin oikeutta pysyä virassa yli 
eroamisiän, kanttorinviran täyttämättä jättämis
tä, eikä kirkolliskokouksen edustajien vaaleja kos
kevasta päätöksestä. 

Ehdotus 

töksestä, joka koskee sen vahvistettavakst alistet
tua ohjesääntöä, avoimien virkojen ehdollepanoa 
ja lisäehdokkaan hyväksymistä, virkojen ja toin
ten väliaikaista hoitamista, sivutoimien pitämis
tä, vuosilomaa ja virkavapautta, papin, diakonin 
ja kanttorin oikeutta pysyä virassa yli eroamisiän, 
kanttorinviran täyttämättä jättämistä tai kirkollis
kokouksen edustajien vaaleja. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . Ennen tämän lain voimaantuloa 
valittuun kirkolliskokoukseen sovelletaan kuiten
kin aikaisempaa lakia. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
tå'ytå'ntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 


