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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 97 ja 
121 §:n muuttamisesta 

EHDOTUKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Kirkkolakia ehdotetaan kirkolliskokouksen 
ehdotuksen mukaisesti muutettavaksi siten, et
tei papiksi vihittävän eikä lähetyssaarnaajaksi 
vihityn ennen ryhtymistään pappisvirkaa toi
mittamaan tarvitse pappisvalan lisäksi enää 

tehdä tuomiokapitulin edessä uskollisuuden- ja 
kuuliaisuudenvalaa. 

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

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Kirkkolain 96 §:n mukaan papiksi vihittävän 
tulee pappisvirkaa varten vihkimistilaisuudessa 
tehdä pappisvala ja 97 §:n 1 momentin mu
kaan lisäksi tuomiokapitulin edessä uskollisuu
den- ja kuuliaisuudenvala. Kirkkolain 121 §:n 
2 momentin mukaan myös lähetyssaarnaajaksi 
vihityn, jonka tuomiokapituli säädettyjen edel
lytysten täyttyessä voi julistaa oikeutetuksi toi
mittamaan pappisvirkaa kotimaassaan, on teh
tävä uskollisuuden- ja kuuliaisuudenvala pap
pisvalan lisäksi. Virkavalaa vastaavaa uskolli
suuden- ja kuuliaisuudenvalaa on pidetty tar
peellisena, koska pappi papinvirkaa hoitaes
saan käyttää myös julkista valtaa. 

Valtion virkamieslainsäädäntö uudistettiin 
vuoden 1988 alusta lukien. Samassa yhteydessä 
virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuo
marinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta anne
tulla asetuksella (1183/87) velvollisuus vannoa 
virkavala tai antaa virkavakuutus rajattiin eräi
siin asetuksen 1 §:ssä mainittuihin, pääasiassa 
korkeassa asemassa oleviin virkamiehiin. Ase
tuksen voimaantulon jälkeen ei tämän valan tai 
vakuutuksen vaatimiseen muilta kuin asetuk-
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sessa erityisesti mainituilta virkamiehiltä ole 
yleisessä laissa enää oikeudellisia perusteita. 
Kirkolliskokous on katsonut, ettei papinvirka 
vastaa edellä mainitussa asetuksessa erikseen 
lueteltuja virkoja. Tästä syystä olisi myös vir
kavalaa vastaavan valan vannomisvelvollisuus 
papeilta ja lähetyssaarnaajilta poistettava ja 
kirkkolakia näiltä osin muutettava. Muutokset 
ehdotetaan tehtäviksi poistamalla uskollisuu
den- ja kuuliaisuudenvalaa koskevat säännök
set kirkkolain 97 §:n 1 momentista j!l 121 §:n 2 
momentista. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan välittö
mästi sen jälkeen kun se on hyväksytty ja 
vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
kirkkolain 97 ja 121 §:n muuttamisesta 

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 23 patvana 
joulukuuta 1964 annetun kirkkolain (635/64) 97 §:n 1 momentti ja 121 §:n 2 momentti, 

näistä 121 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1969 annetussa laissa 
(900/69), näin kuuluviksi: 

97 § 
Papiksi vihkimisen tapahduttua vihitylle an

netaan vihkijän allekirjoittama pappeuskirja 
todistukseksi siitä, että hänet on kutsuttu ja 
vihitty pappisvirkaan. 

121 § 

Jos se, joka on vihitty lähetyssaarnaajaksi ja 
on sen jälkeen ollut saarnaajan tai opettajan 
toimessa lähetysalalla vähintään viisi vuotta, 
yliopiston teologisen tiedekunnan opettajien 
antamilla todistuksilla osoittaa, että hänellä on 
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tarpeelliset tiedot pappissivistykseen kuuluvissa 
aineissa, ja hän muutoin täyttää tässä laissa 
säädetyt papiksi vihkimisen ehdot, saakoon 
tuomiokapituli, sen jälkeen kun hän on suorit
tanut 90 §:ssä mainitut näytteet ja siinä sääde
tyn tutkinnon sekä tehnyt pappisvalan, julistaa 
hänet oikeutetuksi toimittamaan pappisvirkaa 
kotimaassaan, mistä todistukseksi hänelle an
netaan pappeuskirja, niin kuin 97 §:ssä sano
taan. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Opetusministeri Christoffer Taxell 
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Liite 

Laki 
kirkkolain 97 ja 121 §:n muuttamisesta 

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 23 paiVana 
joulukuuta 1964 annetun kirkkolain (635/64) 97 §:n 1 momentti ja 121 §:n 2 momentti, 

näistä 121 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1969 annetussa laissa 
(900/69), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

97 § 
Sitten kun papiksivihkiminen on tapahtunut 

ja vihitty on tehnyt tuomiokapitulin edessä 
uskollisuuden- ja kuuliaisuudenvalan, annetta
koon hänelle todistukseksi siitä, että hänet on 
kutsuttu ja vihitty, vihkijän allekirjoittama 
pappeuskirja. 

Ehdotus 

97 § 
Papiksi vihkimisen tapahduttua vihitylle an

netaan vihkijän allekirjoittama pappeuskirja 
todistukseksi siitä, että hänet on kutsuttu ja 
vihitty pappisvirkaan. 

121 § 

Jos se, joka on vihitty lähetyssaarnaajaksi ja 
on sen jälkeen ollut saarnaajan tai opettajan 
toimessa lähetysalalla vähintään viisi vuotta, 
yliopiston teologisen tiedekunnan opettajien 
antamilla todistuksilla osoittaa, että hänellä on 
tarpeelliset tiedot pappissivistykseen kuuluvissa 
aineissa, ja hän muutoin täyttää tässä laissa 
säädetyt papiksi vihkimisen ehdot, saakoon 
tuomiokapituli, sen jälkeen kun hän on suorit
tanut 90 §:ssä mainitut näytteet ja siinä sääde
tyn tutkinnon sekä tehnyt pappis- ynnä uskolli
suuden- ja kuuliaisuudenvalan, julistaa hänet 
oikeutetuksi toimittamaan pappisvirkaa koti
maassaan, mistä todistukseksi hänelle anne
taan pappeuskirja, niin kuin 97 §:ssä sanotaan. 

Jos se, joka on vihitty lähetyssaarnaajaksi ja 
on sen jälkeen ollut saarnaajan tai opettajan 
toimessa lähetysalalla vähintään viisi vuotta, 
yliopiston teologisen tiedekunnan opettajien 
antamilla todistuksilla osoittaa, että hänellä on 
tarpeelliset tiedot pappissivistykseen kuuluvissa 
aineissa, ja hän muutoin täyttää tässä laissa 
säädetyt papiksi vihkimisen ehdot, saakoon 
tuomiokapituli, sen jälkeen kun hän on suorit
tanut 90 §:ssä mainitut näytteet ja siinä sääde
tyn tutkinnon sekä tehnyt pappisvalan, julistaa 
hänet oikeutetuksi toimittamaan pappisvirkaa 
kotimaassaan, mistä todistukseksi hänelle an
netaan pappeuskirja, niin kuin 97 §:ssä sano
taan. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




