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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttami
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan kirkolliskokouksen 
ehdotuksen mukaisesti avioliittoon vihkimistä 
koskevia kirkkolain säännöksiä muutettaviksi 
avioliittolakiin tehtyjen muutosten johdosta si
ten, että kuuluttamista koskevat säännökset 
kumottaisiin ja kirkolliseen avioliittoon vihki
misen edellytyksiä ja avioliiton siunaamista 
koskevia säännöksiä tarkistettaisiin. Lisäksi 

ehdotetaan kirkkohallituksen täysistunnon 
päätösvaltaisuutta ja kirkkohallituksessa nou
datettavia esteellisyysperusteita koskevia kirk
kolain säännöksiä tarkistettaviksi. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan välittömästi sen tultua hyväksytyksi ja 
vahvistetuksi. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Nykyinen tilanne 

1.1.1. Avioliittoon vihkiminen 

Avioliittolakia (234/29) on huomattavalta 
osalta muutettu 16 päivänä huhtikuuta 1987 
annetulla lailla (411187), joka on tullut voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1988. Avioliit
toon vihkimistä koskeva kirkkolain (635/64) 9 
luku on osittain ristiriidassa avioliittolain uu
sien säännösten kanssa. 

Avioliittolain muutoksella on avioliiton jul
kista kuuluttamista koskevat säännökset ku
mottu ja kuuluttamismenettely korvattu avio
liiton esteiden tutkinnalla. Tutkinnan suorittaa 
paikallinen väestörekisterin pitäjä, jonka rekis
teriin joko nainen tai mies on merkitty. Väes
törekisterin pitäjällä tarkoitetaan evankelis
luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokun
nan kirkkoherraa tai tehtävään määrättyä pap
pia sekä kihlakunnan rekisteritoimistoa. Jos 

380054C 

väestörekisterin pitäjä toteaa, että aiottu avio
liitto on lain mukaan luvallinen, hän antaa 
siitä todistuksen aikaisintaan seitsemäntenä 
päivänä avioliiton esteiden tutkinnan pyytämi
sestä. Avioliittolaki ei siis enää edellytä avio
liittoon kuuluttamista. 

Vihkiminen ei enää määräydy sen perusteel
la, onko avioliiton esteet tutkinut kirkollinen 
tai siviiliviranomainen. Kihlakumppanit voi
vatkin valita avioliittolain 14 §:n mukaan joko 
kirkollisen vihkimisen tai siviilivihkimisen. 
Avioliittolain 17 §:n 2 momentissa mainittu 
viranomainen on velvollinen toimittamaan si
viilivihkimisen riippumatta siitä, missä kihla
kumppaneilla on kotipaikka tai missä väestöre
kisterissä he ovat. Kirkollinen vihkiminen saa
daan toimittaa, kun siihen avioliittolaissa sää
dettyjen edellytysten lisäksi ovat olemassa kir
kon asettamat edellytykset. 

Kirkko on korostanut avioliiton julkisuutta, 
ja kuuluttamisella on vuosisatainen perinne. 
Kuulutuksen julkilukeminen on käytännössä 
menettänyt tosiasiallisen merkityksensä avio
liiton esteiden tutkimisen kannalta. Näin ollen 
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aviokuulutuksen julkilukeminen on jo pitkään 
ollut luonteeltaan ilmoitus seurakunnan jäse
nen aikomuksesta mennä avioliittoon. Ilmoi
tukseen on liittynyt seurakunnan esirukous 
avioliittoon aikavien puolesta. Kirkolliskokous 
ei pidä tarkoituksenmukaisena määrätä avio
liittoaikomuksen julkista lukemista kirkollisen 
vihkimisen edellytykseksi, eikä tästä asiasta 
olisi näin ollen tarpeen ottaa enää säännöstä 
kirkkolakiin. Ehdottomasta määräyksestä tuli
si käytännön ongelmia jo sen vuoksi, että 
avioliiton esteet voi tutkia kirkollisen väestöre
kisterin pitäjän lisäksi myös rekisteritoimisto. 
Avioliittoaikomuksen lukeminen seurakunnan 
yhteisessä jumalanpalveluksessa ja tähän liitty
vä esirukous seurakunnan jäsenen merkittävän 

, ratkaisun puolesta tulee kuitenkin edelleen säi
lyttää jumalanpalvelusperinteessä. Tästä tul
laan antamaan ohjeet kirkkokäsikirjassa. 

Ennen lakiin tehtyjä muutoksia on kirkolli
sen vihkimisen edellytyksenä avioliittolain 
5 § :n 2 momentin tulkinnan mukaan ollut, että 
kirkkoon kuulumattoman kihlakumppanin on 
tullut kuulua sellaiseen uskonnolliseen yhdys
kuntaan, jolla on valtioneuvoston myöntämä 
vihkimisoikeus. Kirkolliskokous ehdottaa, että 
oikeutta kirkolliseen vihkimiseen evankelis
luterilaisessa kirkossa ei enää sidota siihen, 
onko asianomaisen uskontokunnalla vihkimis
oikeus vai ei. Tämä merkitsee kirkollisen vihki
misoikeuden vähäistä laajenemista. Laajennus 
on tarkoituksenmukainen siitäkin syystä, että 
ulkomaalaisten kanssa soimittavien avioliitto
jen määrä maassamme on kasvanut. Kirkolli
nen vihkiminen edellyttäisi ehdotuksen mu
kaan edelleen kuten nykyisenkin lain mukaan 
ainakin toisen kihlakumppanin kuulumista 
evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja toisenkin 
kuulumista kristilliseen uskontokuntaan. 

Kirkollisesti vihittävän seurakunnan jäsenen 
tulisi edelleen olla rippikoulun käynyt. Rippi
koulun keskeisenä tehtävänä on auttaa ja tu
kea nuoria elämään kristittyinä. A vialiitossa 
eläminen ja vanhemmuus ovat keskeisiä elä
mänalueita, joilla seurakunnan jäsen toteuttaa 
kristityn kutsumustaan. Rippikoulu on osa 
seurakunnan toimintaa, joka tähtää avioliiton, 
kotien ja perheiden sekä niissä annettavan 
kristillisen kasvatuksen tukemiseen. Jo lapsi
kastekäytäntö edellyttää kirkolta, että kristillis
tä kasvatusta annetaan ja tuetaan monin eri 
tavoin. Rippikoulun säilyttäminen kirkollisen 
vihkimisen edellytyksenä tukee ja korostaa 
myönteisellä tavalla kirkon jäsenyyden merki-

tystä. Edellä mainituista syistä kirkolliskokous 
on ehdottanut rippikoulun säilyttämistä kirkol
lisen vihkimisen edellytyksenä. 

A vialiiton siunaamista koskevaa säännöstä 
ehdotetaan sisällöltään laajennettavaksi nykyi
sestä siten, että se koskisi siviiliavioliittojen 
lisäksi myös niitä avioliittoja, jotka on solmit
tu muun uskontokunnan kuin evankelis-luteri
laisen kirkon mukaisessa järjestyksessä. 

1.1.2. Päätöksenteko kirkkohallituksessa 

Kirkkolain 492 §:ssä on säännökset asioiden 
käsittelystä kirkkohallituksessa. Pykälästä 
puuttuu säännös siitä, kuka toimii kirkkohalli
tuksen täysistunnon puheenjohtajana siinä ta
pauksessa, että sekä puheenjohtaja että vara
puheenjohtaja ovat estyneitä tai esteellisiä. 

Asiain käsittelyssä kirkkohallituksessa on 
kirkkolain 493 §:n nojalla soveltuvin kohdin 
noudatettava, mitä tuomiokapitulista vastaa
vasti säädetään. Kirkkolain 436 §:n 3 momen
tissa taas säädetään, että tuomiokapitulin pu
heenjohtajan ja muun jäsenen esteellisyydestä 
on voimassa, mitä yleisessä laissa säädetään 
tuomarin esteellisyydestä (oikeudenkäymiskaa
ri 13: 1). Tuomarin esteellisyyssäännö kset kos
kevat siten myös asiain käsittelyä kirkkohalli
tuksessa. Tämä on todettu myös apulaisoikeus
kanslerin päätöksessä 21.8.1985 n:o 3328 sekä 
korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä 
13.7.1987 n:o 2759. 

Tuomarin esteellisyysperusteet eivät kaikilta 
osin sovellu kirkkohallituksen päätöksente
koon. Erityiseksi ongelmaksi tällöin on nous
sut esteellisyysperusteena se tuomarinjäävi, et
tä tuomari ''toisessa Oikeudessa on ollut sa
massa asiassa tuomarina". Korkein hallinto
oikeus on yllä mainitussa päätöksessä katso
nut, että tämä toisenasteen jäävi koskee kirk
kohallitusta myös tavallisissa hallintoasioissa. 
Hallintomenettelylain (598/82) 10 §:n 1 mo
mentin 6 kohdan mukaan virkamies on tämän
kaltaisessa tilanteessa esteellinen vain, jos luot
tamus hänen puolueettomuuteensa tästä syystä 
vaarantuu. Hallintomenettelylain esteellisyys
säännös olisi kirkkohallituksen tehtävät huo
mioon ottaen käytännön tilanteisiin paremmin 
soveltuva kuin oikeudenkäymiskaaren tuoma
rinjääviä koskevat säännökset. 
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1.2. Ehdotetut muutokset 

Kirkkolakia ehdotetaan edellä sanotun joh
dosta muutettavaksi siten, että avioliittoon 
kuuluttamista koskevat 56 ja 57 § kumotaan. 
Kirkollista vihkimistä koskeva perussäännös 
olisi edelleen 55 §:n 1 momentissa, jonka kieli
asua tarkistettaisiin. Lisäksi momenttiin otet
taisiin säännös siitä, että vihkimisen toimittaa 
pappi. Mainitun pykälän 2 momenttiin otettai
siin kirkollisen vihkimisen edellytyksiä koske
vat säännökset. Avioliiton kirkollista siunaa
mista koskeva nykyisin 55 §:n 2 momentissa 
oleva saannös ehdotetaan siirrettäväksi 
58 §:ään, josta poistettaisiin vihkimistä koske
vat säännökset. 

Asioiden käsittelyä kirkkohallituksessa kos
kevaa kirkkolain 492 §:ää ehdotetaan täyden
nettäväksi siten, että kirkkohallituksen täysis
tunnon puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan 
ollessa estynyt tai esteellinen, puhetta johtaisi 
virassa vanhin kirkkohallituksen jäsen. 

Kirkkolain 493 §:ää ehdotetaan muutetta
vaksi siten, että kirkkohallituksen jäsenen es
teellisyys ei enää määräytyisi tuomarin esteelli
syyttä koskevien säännösten mukaan, vaan 

hallintomenettelylain 
mukaan. 

esteellisyysperusteiden 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksellä ei ole vaikutuksia valtion tai kir
kon taikka seurakuntien talouteen. 

3. Tarkemmat määräykset 

Ehdotettu lainmuutos edellyttää avioliittoon 
vihkimisen osalta kirkon antavan ohjeet kirk
kokäsikirjassa seurakunnan jäsenen avioliitto
aikomuksen ilmoittamisesta päiväjumalanpal
veluksessa. 

4. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan välittö
mästi sen tultua hyväksytyksi ja vahvistetuksi. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
kirkkolain muuttamisesta 

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 23 päivänä joulukuuta 1964 annetun kirkkolain (635/64) 56 ja 57 §, sekä 
muutetaan 55 ja 58 §, 492 §:n 1 momentti ja 493 §, 
sellaisena kuin niistä on 492 §:n 1 momentti 22 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa 

(1034/83), näin kuuluviksi: 

55 § 
Kihlakumppanit vihitään kirkollisesti avio

liittoon kirkkokäsikirjassa määrätyllä tavalla. 
Vihkimisen toimittaa pappi. 

Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on, että 
molemmat kihlakumppanit ovat evankelis-lute
rilaisen kirkon jäseniä tai että toinen on kirkon 
jäsen ja toinen kuuluu muuhun kristilliseen 
uskontokuntaan. Kirkon jäsenen tulee olla rip
pikoulun käynyt. 

58 § 
Avioliitto, joka on solmittu muussa kuin 55 

§:n 1 momentissa säädetyssä järjestyksessä, on 
pyydettäessä siunattava kirkkokäsikirjassa 
määrätyllä tavalla. 

492 § 
Kirkkohallituksen asiat käsitellään joko 

täysistunnossa tai jaostojen istunnoissa. Täys
istunnossa kirkkohallitus on päätösvaltainen, 
kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapu-

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1988 

heenjohtaja sekä lisäksi vähintään puolet muis
ta jäsenistä. Puheenjohtajan tai varapuheen
johtajan ollessa estynyt tai esteellineo puhetta 
johtaa virassa vanhin kirkkohallituksen jäsen. 

493 § 
Asiain valmistelun ja esittelyn kirkkohalli

tuksessa suorittavat kirkkohallituksen määrää
mättömäksi ajaksi valitut kirkkoneuvokset 
sekä ne virkamiehet, joiden valmisteltaviksi 
asiat annetaan. Kirkkohallituksen jäsenen ja 
virkamiehen esteellisyysperusteista on voimas
sa, mitä niistä hallintomenettelystä annetussa 
laissa (598/82) säädetään. Muutoin on asiain 
käsittelyssä kirkkohallituksessa soveltuvin koh
din noudatettava, mitä tuomiokapitulista vas
taavasti säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Opetusministeri Christoffer Taxell 



1988 vp. - HE n:o 6 5 

Liite 

Laki 
kirkkolain muuttamisesta 

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 23 päivänä joulukuuta 1964 annetun kirkkolain (635/64) 56 ja 57 §, sekä 
muutetaan 55 ja 58 §, 492 §:n 1 momentti ja 493 §, 
sellaisena kuin niistä on 492 §:n 1 momentti 22 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa 

(1034/83), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

55 § 
Ne, jotka tahtovat mennä kirkolliseen avio

liittoon, on kirkkokäsikirjassa määrätyllä ta
valla avioliittoon vihittävä. 

Siviiliavioliitto on pyydettäessä siunattava, 
niin kuin kirkkokäsikirjassa sanotaan. 

56 § 
Kuulutuksen avioliittoon antaa sen seura

kunnan kirkkoherra, missä nainen on kirkon
kirjoissa. 

Kuulutusta älköön annettako, 
1) kun jompikumpi, mies tai nainen, ei kuu

lu kristilliseen uskontokuntaan; 
2) kun se avioliittoon aikovista, joka on 

kirkon jäsen, ei ole rippikoulunkäynyt; sekä 
3) kun yleinen laki kieltää avioliiton tai 

kirkollisen vihkimisen. 

57 § 
Kuulutus avioliittoon on päiväjumalanpalve

luksessa luettava julki ja asetettava nähtäväksi, 
niin kuin siitä erikseen säädetään. 

58 § 
Vihkimisen toimittaa pappi, kun kuulutus 

on tapahtunut, eikä ole tiedossa seikkaa, joka 
estäisi aiotun avioliiton. 

Vihkimisessä tulee olla saapuvilla vähintään 
kaksi todistajaa. 

492 § 
Kirkkohallituksessa asiat käsitellään joko 

täysistunnossa tai jaostojen istunnoissa. Täys
istunnossa kirkkohallitus on päätösvaltainen, 
kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapu-

Ehdotus 

55 § 
Kihlakumppanit vihitään kirkollisesti avio

liittoon kirkkokäsikirjassa määrätyllä tavalla. 
Vihkimisen toimittaa pappi. 

Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on, että 
molemmat kihlakumppanit ovat evankelis-lute
rilaisen kirkon jäseniä tai että toinen on kirkon 
jäsen ja toinen kuuluu muuhun kristilliseen 
uskontokuntaan. Kirkon jäsenen tulee olla rip
pikoulun käynyt. 

(Kumotaan) 

(Kumotaan) 

58 § 
Avioliitto, joka on solmittu muussa kuin 

55 §:n 1 momentissa säädetyssä järjestyksessä, 
on pyydettäessä siunattava kirkkokäsikirjassa 
määrätyllä tavalla. 

492 § 
Kirkkohallituksen asiat käsitellään joko 

täysistunnossa tai jaostojen istunnoissa. Täys
istunnossa kirkkohallitus on päätösvaltainen, 
kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapu-
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Voimassa oleva laki 

heenjohtaja sekä lisäksi vähintään puolet muis
ta jäsenistä. 

493 § 
Asiain valmistelun ja esittelyn kirkkohalli

tuksessa suorittavat kirkkohallitukseen mää
räämättömäksi ajaksi valitut kirkkoneuvokset 
sekä ne virkamiehet, joiden valmisteltaviksi 
asiat annetaan. Muutoin on asiain käsittelyssä 
kirkkohallituksessa soveltuvin kohdin nouda
tettava, mitä tuomiokapitulista vastaavasti sää
detään. 

Ehdotus 

heenjohtaja sekä lisäksi vähintään puolet muis
ta jäsenistä. Puheenjohtajan tai varapuheen
johtajan ollessa estynyt tai esteeilinen puhetta 
johtaa virassa vanhin kirkkohallituksen jäsen. 

493 § 
Asiain valmistelun ja esittelyn kirkkohalli

tuksessa suorittavat kirkkohallituksen määrää
mättömäksi ajaksi valitut kirkkoneuvokset 
sekä ne virkamiehet, joiden valmisteltaviksi 
asiat annetaan. Kirkkohallituksen jäsenen ja 
virkamiehen esteellisyysperusteista on voimas
sa, mitä niistä hallintomenettelystä annetussa 
laissa (598/82) säädetään. Muutoin on asiain 
käsittelyssä kirkkohallituksessa soveltuvin koh
din noudatettava, mitä tuomiokapitulista vas
taavasti säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 


