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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 20 luvun 1 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Kirkolliskokous ehdottaa kirkkolakia muu
tettavaksi niin, ettei kirkolliskokouksessa enää 
olisi korkeimman oikeuden ja korkeimman 
hallinto-oikeuden määräämää jäsentä. Ehdo
tusta perustellaan sillä, että tuomioistuinten 
tulee olla riippumattomia ja korkeimpien oike
uksien jäsenten toimiminen kirkollisko-

kousedustajina saattaa vaikuttaa mielikuvaan 
näiden tuomioistuinten riippumattomuudesta. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan niin, 
että sitä voitaisiin soveltaa kirkolliskokoukses
sa, jonka toimikausi alkaa 1 päivänä touko
kuuta 1996. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

Kirkkolain (1054/93) 20 luvun 1 §:n 1 mo
mentin mukaan kirkon edustajina kirkollisko
kouksessa ovat hiippakuntien piispat, kenttä
piispa, yhdeksänkymmentäkuusi valittua edus
tajaa, valtioneuvoston määräämä edustaja sekä 
yksi korkeimman oikeuden ja yksi korkeimman 
hallinto-oikeuden keskuudestaan määräämä jä
sen. 

Korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus 
ovat esittäneet ryhdyttäväksi sellaiseen kirkko
lain muuttamiseen, että mainitut tuomio-istui
met eivät enää määräisi jäsentään edustajaksi 
kirkolliskokoukseen. Esitystään ne ovat perus
telleet sillä, että tuomioistuinten tulee olla 
riippumattomia. Riippumattomuuden vaatimus 
on korostunut Euroopan yhdentymisprosessin 
yhteydessä. Tuomioistuinten riippumattomuu
den uskottavuus edellyttää luopumista niiden 
jäsenten lakisääteisestä toimimisesta kirkollis
kokous-edustajina. 

Kirkolliskokous on yhtynyt korkeimpien 
tuomioistuinten esittämiin näkökohtiin. Tämän 
vuoksi se ehdottaa kirkkolain 20 luvun 1 §:n 1 
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momenttia muutettavaksi niin, että korkein 
oikeus ja korkein hallinto-oikeus eivät enää 
määräisi jäsentään edustajaksi kirkolliskokouk
seen. 

Ehdotetusta kirkkolain muutoksesta aiheu
tuisi kirkolliskokouksen lainopillisen asiantun
temuksen heikkeneminen. Tämän vuoksi kir
kolliskokous on kehottanut kirkkohallitusta 
tekemään esityksen kirkolliskokoukselle siitä, 
miten taataan korkea lakiasioita koskeva asi
antuntemus kirkolliskokouksessa sen jälkeen 
kun korkeimpien oikeuksien jäseniä ei enää ole 
kirkolliskokouksessa. 

2. Esityksen taloudelliset 
vaikutukset 

Ehdotetuna muutoksella ei ole merkittäviä 
taloudellisia vaikutuksia. Korkeimman oikeu
den ja korkeimman hallinto-oikeuden jäsenten 
jääminen pois kirkolliskokouksesta tuo vähäi
siä säästöjä, mutta lainopillisen asiantuntemuk
sen turvaaminen muulla tavoin aiheuttaa vas
taavasti kuluja. 
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3. Asian valmistelu 

Ehdotus on valmisteltu kirkkohallituksessa 
ja kirkolliskokouksen lakivaliokunnassa. 

4. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan niin, että 

sitä voitaisiin soveltaa kirkolliskokouksessa, 
jonka toimikausi alkaa 1 päivänä toukokuuta 
1996. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
kirkkolain 20 luvun 1 §:n muuttamisesta 

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 26 päivänä marraskuuta 1993 annetun kirkkolain (1054/93) 20 luvun 1 §:n 

momentti seuraavasti: 

1 § 

Kokoonpano 

Kirkon edustajina kirkolliskokouksessa ovat 
1) hiippakuntien piispat tai, jos piispanvirka 

on avoinna tai piispalla on este, tuomiokapitu
lin keskuudestaan määräämä jäsen; 

2) kenttäpiispa; 
3) yhdeksänkymmentäkuusi valittua edusta

jaa, joista kolmekymmentäkaksi pappia ja kuu
sikymmentäneljä maallikkoa; sekä 

Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 1995 

4) valtioneuvoston määräämä edustaja. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Korkeimman oikeuden ja korkeimman hal
linto-oikeuden kirkolliskokoukseen määrää
mien edustajien toimikausi jatkuu kirkollis
kokouksen kulumassa olevan toimikauden lop
puun. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen 
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Liite 

Laki 
kirkkolain 20 luvun 1 §:n muuttamisesta 

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 26 päivänä marraskuuta 1993 annetun kirkkolain (1054/93) 20 luvun 1 §:n 1 

momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 

Kokoonpano 

Kirkon edustajina kirkolliskokouksessa ovat 
1) hiippakuntien piispat tai, jos piispanvirka 

on avoinna tai piispana on este, tuomiokapitu
lin keskuudestaan määräämä jäsen; 

2) kenttäpiispa; 
3) yhdeksänkymmentäkuusi valittua edusta

jaa, joista kolmekymmentäkaksi pappia ja kuu
sikymmentäneljä maallikkoa; 

4) valtioneuvoston määräämä edustaja; sekä 
5) yksi korkeimman oikeuden ja yksi kor

keimman hallinto-oikeuden keskuudestaan mää
räämä jäsen. 

Ehdotus 

1 § 

Kokoonpano 

Kirkon edustajina kirkolliskokouksessa ovat 
l) hiippakuntien piispat tai, jos piispanvirka 

on avoinna tai piispana on este, tuomiokapitu
lin keskuudestaan määräämä jäsen; 

2) kenttäpiispa; 
3) yhdeksänkymmentäkuusi valittua edusta

jaa, joista kolmekymmentäkaksi pappia ja kuu
sikymmentäneljä maanikkoa; sekä 

4) valtioneuvoston määräämä edustaja. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallin
to-oikeuden kirkolliskokoukseen määräämien 
edustajien toimikausi jatkuu kirkolliskokouksen 
kulumassa olevan toimikauden loppuun. 
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