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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan seurakuntayhtymä-
hallinnon kehittämistä siten, että nykyisistä 
osittaisen ja täydellisen yhteistalouden seura-
kuntayhtymämalleista luovuttaisiin. Uusi-
muotoisessa seurakuntayhtymässä olisi piir-
teitä molemmista malleista. Seurakuntayh-
tymän hallintoeliminä olisivat yhteinen kirk-
kovaltuusto ja yhteinen kirkkoneuvosto. Seu-
rakuntayhtymän jokaisella seurakunnalla oli-
si seurakuntaneuvosto. Yhteinen kirkkoval-
tuusto ja seurakuntaneuvostot valittaisiin seu-
rakuntavaaleilla. Yhteinen kirkkovaltuusto 
valitsisi yhteisen kirkkoneuvoston.  

Seurakuntayhtymä hoitaisi lakisääteisinä 
tehtävinä asiat, jotka koskevat yhtymään 
kuuluvien seurakuntien kirkollisverotusta, 
keskusrahastomaksuja, talousarviota, raha-
tointa, kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja tilintarkas-
tusta. Lisäksi seurakuntayhtymälle kuuluisi-
vat eräät laissa määritellyt seurakuntien hen-
kilöstöhallinnon asiat. Näitä tehtäviä ei voi-
taisi siirtää seurakuntatasolle. 

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyisi koko 

seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien me-
not kattavan talousarvion. Seurakunnille voi-
taisiin osoittaa kokonaismääräraha, jonka 
puitteissa niiden olisi mahdollista perustaa ja 
lakkauttaa virkoja, jos perussäännössä niin 
määrätään. Seurakunnat päättäisivät itse ta-
lousarviossa niille osoitettujen varojen käy-
töstä. 

Myös arkkipiispan vaalitapaan ehdotetaan 
muutosta. Äänioikeuden arkkipiispan vaalis-
sa saisivat kaikkien hiippakuntavaltuustojen 
jäsenet sekä kirkkohallituksen jäsenet. Ääni-
valtaisia olisivat edelleen arkkihiippakunnan 
papisto ja lehtorit sekä yhtä moni maallikko-
valitsijamies, kaikkien tuomiokapitulien jä-
senet sekä kaikkien hiippakuntien kirkollis-
kokousedustajat. Uudistuksen jälkeen koko 
valitsijakunnasta arkkihiippakunnan osuus 
olisi noin 71 prosenttia ja muiden hiippakun-
tien osuus noin 29 prosenttia. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä  tammikuuta  2005.  

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1.  Nykyt i la  

1.1. Seurakuntayhtymän hallintorakenne 
ja yhteistalouden muodot 

Seurakuntaa on perinteisesti pidetty kirkon 
perusyksikkönä, jonka hallinnossa on ollut 
sisäkkäin kaksi rakennetta: virkarakenne 
(pappisvirka) ja edustusrakenne (demokraat-
tinen). Seurakunnan omaleimaisuuden katso-
taan lähtökohtaisesti edellyttävän papiston 
myötävaikutusta seurakunnan asioista päätet-
täessä. 

Mainitut yleiset periaatteet koskevat myös 
1970-luvulta lähtien kirkossa käytössä ollutta 
seurakuntayhtymähallintoa. Seurakuntayhty-
mä on ensisijaisesti siihen kuuluvien seura-
kuntien yhteistoiminta- ja palveluorganisaa-
tio, jonka pääasialliset tehtävät liittyvät ta-
louden koordinointiin sekä hallinnon ja ta-
louden tehostamiseen ja rationalisointiin. 
Saman kunnan alueella olevien seurakuntien 
on muodostettava seurakuntayhtymä. Yhty-
mään kuuluvien seurakuntien on hoidettava 
asiat joko täydellisessä tai osittaisessa yhteis-
taloudessa. 

Täydellisessä yhteistaloudessa olevien seu-
rakuntien osalta seurakuntayhtymä käyttää 
päätösvaltaa asioissa, jotka yksittäisessä seu-
rakunnassa kuuluvat kirkkovaltuustolle. Täy-
dellisessä yhteistaloudessa olevilla seurakun-
nilla on vaaleilla valitut seurakuntaneuvosto 
ja yhteinen kirkkovaltuusto, joka puolestaan 
valitsee yhteisen kirkkoneuvoston. Yhteinen 
kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion koko 
seurakuntayhtymää ja sen seurakuntia varten 
sekä perustaa ja lakkauttaa kaikki virat ja 
käyttää muutoinkin pääsääntöisesti kirkko-
valtuustolle kuuluvaa päätösvaltaa. Seura-
kuntaneuvosto päättää niiden varojen käytös-
tä, jotka seurakunnalle osoitetaan yhtymän 
talousarviolla seurakunnallista toimintaa var-
ten. Seurakuntayhtymä on varsinainen oike-
ussubjekti, joka omistaa kiinteistöt ja muun-
kin omaisuuden. Nykyisin myös seurakunta 
voi omistaa omaisuutta ja päättää siitä, jos 
kysymyksessä on lahjoitusvaroin hankittu 
omaisuus ja asiasta on määrätty seurakun-
tayhtymän perussäännössä. Vuonna 2002 

täydellisessä yhteistaloudessa olevia seura-
kuntayhtymiä oli 42, joissa oli yhteensä 167 
seurakuntaa ja näissä 1 947 085 läsnä olevaa 
jäsentä. 

Osittaisessa yhteistaloudessa kunkin seu-
rakunnan kirkkovaltuusto säilyttää oman pää-
tösvaltansa lukuun ottamatta niitä asioita, 
joista seurakuntayhtymän on huolehdittava 
lain nojalla tai jotka uskotaan seurakuntayh-
tymän hoidettaviksi yhtymän perussäännöllä. 
Osittaisessa yhteistaloudessa seurakunnat 
ovat organisaatioltaan ja toimivaltuuksiltaan 
itsenäisiä seurakuntia, joilla kullakin on vaa-
leilla valittu kirkkovaltuusto. Nämä valitse-
vat seurakuntayhtymälle yhteisen kirkkoval-
tuuston, joka valitsee yhteisen kirkkoneuvos-
ton. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy seu-
rakuntayhtymän ja sen seurakuntien väliset 
tulonjakoperusteet toistaiseksi. Ensimmäinen 
päätös alistetaan kirkkohallituksen ratkaista-
vaksi. Vahvistettujen tulonjakoperusteiden 
mukaan jokainen seurakunta ja seurakun-
tayhtymä hyväksyvät vuosittain itselleen ta-
lousarvion. Vuonna 2002 oli osittaisessa yh-
teistaloudessa 14 seurakuntayhtymää, joissa 
oli yhteensä 36 seurakuntaa ja näissä 203 898 
läsnä olevaa jäsentä. 

Seurakuntayhtymän voivat muodostaa 
myös kahden tai useamman kunnan alueella 
olevat seurakunnat. Vapaaehtoiseen seura-
kuntayhtymään sovelletaan kaikkia yhtymä-
hallintoa koskevia säännöksiä sellaisenaan. 
Vapaaehtoisia seurakuntayhtymiä on tällä 
hetkellä vain kaksi, Turun ja Kaarinan seura-
kuntayhtymä sekä Pietarsaarenseudun seura-
kuntayhtymä. 

Perussäännöllä seurakuntayhtymän tehtä-
väksi otettujen asioiden määrä vaihtelee 
huomattavasti yhtymittäin. Vähäisintä se on 
osittaisen yhteistalouden yhtymissä, etenkin 
jos seurakuntajako on toteutettu kielellisillä 
perusteilla. Tyypillisiä yhteisesti hoidettavia 
asioita ovat tällöin kiinteistötoimi ja hautaus-
toimi. 

Täydellisen yhteistalouden seurakuntayh-
tymällä, joka lakisääteisesti hoitaa seurakun-
tien omaisuuden, on yleensä toiminnallisia 
tehtäviä keskimäärin enemmän kuin osittai-
sen yhteistalouden yhtymällä. Usein nämä 
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seurakuntayhtymät hoitavat myös henkilös-
töasioita huomattavan keskitetysti. Näitä ovat 
henkilöstöpolitiikan yleissuunnittelu, paikal-
listen virka- ja työehtosopimusten tekeminen 
ja niiden soveltaminen sekä esitysten teke-
minen kirkon sopimusvaltuuskunnalle, luot-
tamusmiestoiminta, työsuojelu, työpaikka-
demokratian ja työterveyshuollon järjestämi-
nen, nimikirjanpito sekä kokemus- ja muiden 
lisien myöntäminen. 

Seurakuntayhtymässä hoidettavista toimin-
nallisista asioista yleisimpiä ovat sairaa-
lasielunhoito, perheneuvonta, diakoniatyön 
yleissuunnittelu, erityisdiakoniatyö ja yhteis-
kunnallinen työ, kasvatustoiminnan yleis-
suunnittelu, erityisnuorisotyö sekä kurssikes-
kusten käytön järjestäminen ja valvonta. Suu-
rissa seurakuntayhtymissä on lisäksi yleensä 
muitakin tehtäviä. 

Seurakuntayhtymien perussäännöt noudat-
televat hyvin pitkälle kirkkohallituksen an-
tamia mallisääntöjä.  

 
 

1.2. Kirkkoneuvoston kokoonpanoa kos-
kevat rajoitukset 

Nykyisin kirkkoneuvoston ja yhteisen 
kirkkoneuvoston valituista jäsenistä enintään 
puolet saa olla kirkkovaltuuston jäseniä. 
Kirkkoneuvoston itsenäinen valmistelu kirk-
kovaltuuston päätettäväksi on katsottu turvat-
tavan parhaiten tällaisella rajoituksella. 

Varapuheenjohtajaksi ei voida valita saman 
seurakunnan viranhaltijaa. Seurakunnan vi-
ranhaltijat ovat muuten vaalikelpoisia kirk-
koneuvostoon.  

 
1.3. Arkkipiispan valinta 

Kirkkolain (1054/1993) mukaan arkkipiis-
pan vaalissa ovat äänivaltaisia arkkihiippa-
kunnassa samat tahot kuin piispanvaalissa 
yleensäkin. Äänivaltaisia ovat siten hiippa-
kunnan papit ja lehtorit, tuomiokapitulin la-
kimiesasessori, hiippakunnasta kirkollisko-
koukseen valitut maallikot sekä seurakunnis-
ta valitut maallikot, joita valitaan niin monta, 
että maallikkovalitsijoita on yhtä monta kuin 
on pappeja ja lehtoreita. Tämän lisäksi ääni-
valtaisia ovat myös muiden hiippakuntien 
tuomiokapitulien jäsenet sekä kirkolliskoko-

ukseen hiippakunnista valitut edustajat ja 
saamelaiskäräjien valitsema edustaja. 

Arkkipiispan viran kokonaiskirkolliset teh-
tävät ovat käytännössä oleellisesti lisäänty-
neet ja niiden merkitys kasvanut, vaikka ark-
kipiispan tehtäviä koskevat säännökset eivät 
ole varsinaisesti muuttuneet. Arkkipiispa 
toimii kirkolliskokouksen, piispainkokouk-
sen, kirkkohallituksen ja kirkon ulkoasiain 
neuvoston puheenjohtajana ja huolehtii kir-
kon edustamisesta ekumeenisissa suhteissa. 
Arkkipiispan persoonallinen asema ja merki-
tys kirkon johdossa ja kirkon äänenä sekä 
vaikuttajana yhteiskunnassa ovat vahvistu-
neet. Hänellä ei kuitenkaan ole määräysval-
taa muissa hiippakunnissa hiippakuntahallin-
non parokiaaliperiaatteen mukaisesti.  

Toisaalta arkkipiispalla on myös osa Turun 
arkkihiippakuntaa normaalina piispallisena 
vastuualueenaan toisen osan kuuluessa piis-
palle. Arkkipiispan vastuualueen papisto on 
lukumäärältään puolet koko arkkihiippakun-
nan papistosta. Tapahtunut kehitys puoltaa 
sitä, että muiden hiippakuntien edustusta lisä-
tään arkkipiispan vaalissa. Muutos ei kuiten-
kaan vaikuttaisi arkkipiispan ja muiden piis-
pojen työnjakoon eikä sen perusteisiin. 

 
1.4. Työkyvyttömyyseläkkeistä aiheutuvi-

en menojen rahoitus 

Kirkon eläkejärjestelmässä siirryttiin 
vuonna 1991 sekä palkkaperusteiseen eläke-
maksujärjestelmään että rahastoivaan järjes-
telmään. Eläkerahaston tavoitekoko vuonna 
2010 on noin 1,0—1,2 miljardia euroa. Tämä 
vastaa rahastointitasoa, joka vastaavasta elä-
keturvasta olisi rahastoitu yksityisessä eläke-
järjestelmässä. 

Kirkon eläkejärjestelmän piirissä on eläke-
vakuutettuja noin 16 600 ja eläkkeensaajia 
noin 14 450. Kirkon eläkejärjestelmässä 
työnantajan eläkemaksu 27 prosenttia on 
Suomen korkein. Työntekijän eläkemaksu 
määräytyy samoin kuin muissakin eläkejär-
jestelmissä, joten kirkon yhteenlaskettu elä-
kemaksu on 31,6 prosenttia. Maksu on kai-
kille työnantajille sama riippumatta siitä, 
minkälaisista eläketapahtumista on kysymys. 

Vuonna 2002 työkyvyttömyyseläkemenot 
olivat 9,6 prosenttia kaikista eläkemenoista. 
Myönnettyjen työkyvyttömyyseläkepäätösten 
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osuus oli lukumääräisesti 20 prosenttia kai-
kista eläkeratkaisuista. Voidaan arvioida, että 
työnantajan 27 prosentin palkkaperusteisesta 
eläkemaksusta 2,5 prosenttiyksikköä tarvi-
taan työkyvyttömyyseläkkeiden ja 24,5 pro-
senttiyksikköä muiden eläkkeiden rahoitta-
miseen. 

Yhteisvastuullisesta työkyvyttömyyseläk-
keiden eläkevastuun kattamisesta seuraa, että 
työnantajat eivät havaitse varhaisen eläkkeel-
lesiirtymisen aiheuttamia taloudellisia vaiku-
tuksia. Työkyvyttömyyseläke on eläkejärjes-
telmälle erittäin kallis ratkaisu. Esimerkiksi 
mikäli 45-vuotias 3 000 euroa kuukaudessa 
ansaitseva henkilö jää työkyvyttömyyseläk-
keelle toistaiseksi (vanhuuseläkkeelle saak-
ka), eläkkeen indeksikorottamaton hinta on 
450 000 euroa. Vastaavasti 35-vuotiaan 
2 000 euroa kuukaudessa ansaitsevan henki-
lön yhden vuoden määräaikaisen työkyvyt-
tömyyseläkkeen hinta on 13 000 euroa. 

Muiden eläkelakien, kuten työntekijäin 
eläkelain (395/1961), valtion eläkelain 
(280/1966) ja kunnallisten viranhaltijain ja 
työntekijäin eläkelain (202/1964), mukaisissa 
työkyvyttömyyseläkepäätöksissä eläkerasi-
tuksen ja maksuvelvollisuuden (omavastuu-
osuuden) yhdistämisellä on todettu olevan 
myönteisiä vaikutuksia. Omavastuuosuuden 
seurauksena on ollut havaittavissa kasvava 
kiinnostus työkykyä ylläpitävän toiminnan ja 
kuntoutuksen kehittämiseen. 

  
2.  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

2.1. Seurakuntayhtymään yhtenäinen hal-
lintomalli 

Nykyinen seurakuntayhtymähallinto näyt-
tää pääpiirteissään vastanneen niihin haastei-
siin, joita varten se aikanaan luotiin. Toisaal-
ta järjestelmään koetaan liittyvän myös on-
gelmia ja kehittämiskysymyksissä mielipiteet 
vaihtelevat. Selvästi on eroja myös siinä, mi-
ten säännöksiä ja niiden antamia mahdolli-
suuksia on käytännössä sovellettu. 

Seurakuntayhtymät ovat syntyneet eri syis-
tä. Kun seurakuntayhtymiä joudutaan muo-
dostamaan kuntaliitosten takia, saattaa syntyä 
erilaisia sopeutumisongelmia. Osaksi seura-
kuntayhtymät ovatkin olleet pelkkä väline 

entisen tilanteen säilyttämiseksi kunnallishal-
linnon muutostilanteessa. Kun kuntaliitokset 
ovat syntyneet taloudellisen ja toiminnallisen 
koordinoinnin, tehokkuuden ja taloudellisuu-
den tarpeesta, eivät johtopäätökset seurakun-
nissa useinkaan ole olleet samansuuntaisia. 
Seurakuntien yhdistymisen ja sen tuomien 
etujen sijasta seurakunnat ovat luoneet enti-
sen lisäksi yhden uuden hallintotason, seura-
kuntayhtymän. Erityisesti osittaisessa yhteis-
taloudessa olevien seurakuntien hallintora-
kennetta on pidetty hallinnollisesti monimut-
kaisena. Seurakuntahallinnon omiin kehittä-
mistarpeisiin seurakuntayhtymät ovat vas-
tanneet silloin, kun yhteistä toimintaa on ha-
luttu koordinoida tai olemassa olevia seura-
kuntia on jaettu alueellisella tai kielellisellä 
perusteella.  

Seurakuntayhtymä on vakiintunut osa kir-
kollishallintoa. Seurakuntaa on pidettävä kir-
kon perusyksikkönä ja seurakuntayhtymää 
siihen kuuluvien seurakuntien palvelu- ja 
hallinto-organisaationa, jonka tehtävänä on 
luoda toimivat puitteet seurakunnissa tapah-
tuvalle toiminnalle eli kirkon varsinaiselle ja 
pääasialliselle työlle.  

Seurakuntayhtymähallinnon kehittämisessä 
pääperiaatteina on pidetty seurakuntien itse-
näisyyden ja seurakuntayhtymän palvelu-
luonteen korostamista. Tavoitteena on seura-
kuntayhtymähallinnon keventäminen ja 
muuttaminen joustavampaan suuntaan sekä 
mahdollisimman väljä puitelainsäädäntö.  

Esityksessä ehdotetaan yhtä yhtenäistä seu-
rakuntayhtymän hallintomallia. Täydellisestä 
ja osittaisesta yhteistaloudesta luovuttaisiin 
käsitteinä ja malleina. Kullakin seurakunnal-
la olisi seurakuntavaaleilla valittu seurakun-
taneuvosto. Seurakuntayhtymän hallintoeli-
minä toimisivat seurakuntavaaleilla valittu 
yhteinen kirkkovaltuusto ja sen valitsema yh-
teinen kirkkoneuvosto. 

Seurakuntayhtymällä olisi nykyiseen ta-
paan myös itsenäistä päätösvaltaa kaikkia yh-
tymään kuuluvia seurakuntia koskevissa yh-
teisissä asioissa sekä kirkkovaltuustotason 
ratkaisuvaltaa edellyttävissä yksittäistä seu-
rakuntaa koskevissa asioissa. Seurakuntayh-
tymä muun muassa päättäisi veroprosentista 
ja talousarviosta. Seurakuntayhtymälle kuu-
luisivat myös lähtökohtaisesti voimassa ole-
van lainsäädännön mukaiset taloushallintoon 
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liittyvät tehtävät eli keskusrahastomaksuista, 
rahatoimesta, kirjanpidosta, tilinpäätöksestä 
ja tilintarkastuksesta huolehtiminen. Yhtymä 
hoitaisi lain mukaan keskitetysti myös eräitä 
henkilöstöhallintoa koskevia asioita, jotka 
edellyttävät yhtenäistä linjaa ja jotka ny-
kyisinkin useimmiten hoidetaan yhtymässä 
perussäännön nojalla.  

Yksittäisen seurakuntaneuvoston toimival-
taa laajennettaisiin siten, että se voisi vallita 
omaisuutta  myös kiinteistöjä  ilman nykyisiä 
rajoituksia sekä perustaa ja lakkauttaa virkoja 
yhteisen kirkkovaltuuston myöntämien mää-
rärahojen puitteissa, jos näistä valtuuksista 
määrätään perussäännössä. Tällä menettelyllä 
osittaisen yhteistalouden seurakunnat voisi-
vat pääosin säilyttää nykyisen päätösvaltan-
sa. Niin ikään seurakuntien ja seurakuntayh-
tymän omaisuuden omistusoikeussuhteet 
voisivat jäädä ennalleen. Niitä voidaan tarvit-
taessa jatkossa järjestellä eri päätöksillä.  

Väljän puitelainsäädännön sallimissa ra-
joissa seurakuntayhtymät voisivat muokata 
itselleen paikallisesti tarkoituksenmukaiset ja 
sopivimmat ratkaisut. Jo nyt eri seurakun-
tayhtymät käytännössä poikkeavat toisistaan 
erittäin paljon. Väljää puitelainsäädäntöä voi-
taisiin täydentää antamalla keskitetysti sovel-
tamisohjeita ja suosituksia, esimerkiksi mal-
lisääntöjä. Seurakuntayhtymähallinnossa 
ovat säädösmuutosten ohella tärkeät ohjeis-
tus, koulutus, kokonaisvaltainen suunnittelu 
sekä vuorovaikutukseen perustuva yhteistoi-
minta ja seurakuntarajoja ylittävä yhteistyö. 

Eri kuntien alueella olevat seurakunnat tai 
seurakuntayhtymät voisivat nykyiseen tapaan 
vapaaehtoisesti perustaa seurakuntayhtymän. 
Voimassa olevassa järjestelmässä vapaaeh-
toista yhtymää koskevat samat säännökset 
kuin pakollistakin. Vapaaehtoinen yhtymä-
malli ei ole ollut erityisen houkutteleva vaih-
toehto harkittaessa yhteistyön syventämistä 
ja integroimista. Jos pakollinen seurakun-
tayhtymä kehittyy ehdotettujen periaatteiden 
mukaisesti, malli saattaa toimia nykyistä pa-
remmin myös vapaaehtoisuuden pohjalta. 
Vapaaehtoisen seurakuntayhtymän jäsenseu-
rakunnilla ja jäsenyhtymillä voi periaatteessa 
olla erisuuruinen veroprosentti kuntarajan 
mukaisesti.  

Kuntakentällä on satoja pakollisia tai va-
paaehtoisia kuntayhtymiä, jotka kuitenkin 

ovat sektorikohtaisia. Tämä on perusteltua 
näiden sektoreiden erikoistumisen ja eri hal-
linnonaloilla toimimisen vuoksi sekä niiden 
suuren volyymin takia. Kunnat toimivat 
yleishallinnollisesti itsenäisinä, päättävät 
omat, toisistaan mahdollisesti poikkeavat ve-
roprosenttinsa ja suorittavat kuntayhtymälle 
osuuksiensa mukaisen peruspääoman ja vuo-
tuiset menot yksityiskohtaisten sopimusten 
nojalla. 

Seurakuntiin verrattuna kuntien tilanne on 
erilainen, eikä sen pohjalta ole voitu laatia 
hahmotelmaa kirkolliseksi ratkaisuksi. Aina-
kin tässä vaiheessa vaikuttaa luontevammal-
ta, että seurakunnissa sektorikohtaisia yhteis-
työaloja hoidettaisiin sopimukseen perustuen 
yhteisjohtokunnan ja yhteisten tai useiden 
osa-aikaisten virkojen avulla sekä lisäksi os-
topalvelusopimuksin. Tämä tarjoaisi olennai-
sesti keveämmän ja joustavamman hallinnon 
ja olisi ilmeisen riittävä seurakuntien tarpei-
den tyydyttämiseksi. Yhteistyön tiivistyessä 
voitaisiin seuraavana askeleena harkita va-
paaehtoista seurakuntayhtymää. Syvimmil-
lään tämä voi johtaa seurakuntayhtymän hal-
linnollisten rajojen poistamiseen ja yhden 
seurakunnan muodostamiseen, mitä viime 
aikoina onkin tapahtunut. 

 
 

2.2. Kirkkoneuvoston kokoonpanoa kos-
kevat muutokset  

Kirkkolaista ehdotetaan poistettavaksi ra-
joitus, jonka mukaan kirkkoneuvoston tai 
seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvos-
ton valituista jäsenistä enintään puolet saa ol-
la kirkkovaltuuston jäseniä. Tällöin periaat-
teessa kaikki valitut neuvoston jäsenet voisi-
vat olla myös valtuuston jäseniä. Rajoituksen 
poisto helpottaisi neuvoston valintaa. Erityi-
sesti suurissa seurakuntayhtymissä yhteisen 
kirkkovaltuuston valtuutettujen määrä on 
suuri verrattuna neuvoston jäsenten määrään, 
mikä on aiheuttanut hankaluuksia saada riit-
tävä kierto neuvostossa olevien valtuutettujen 
suhteen. Myös rajoitus seurakunnan tai seu-
rakuntayhtymän viranhaltijan valitsemisesta 
neuvoston varapuheenjohtajaksi kumottai-
siin, koska viranhaltija ja työntekijä eivät 
enää olisi lainkaan vaalikelpoisia neuvoston 
jäseneksi.  
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2.3. Arkkipiispan vaalitavan kehittämi-
nen 

Ehdotuksen mukaan äänioikeuden arkki-
piispan vaalissa saisivat hiippakuntavaltuus-
tojen jäsenet sekä kirkkohallituksen jäsenet. 
Äänivaltaisia olisivat edelleen arkkihiippa-
kunnan papisto ja lehtorit sekä yhtä moni 
maallikkovalitsijamies, kaikki tuomiokapitu-
lien jäsenet ja hiippakunnista valitut kirkol-
liskokousedustajat sekä saamelaiskäräjien 
valitsema kirkolliskokousedustaja.  

Äänivaltaisten joukkoa on perusteltua lisätä 
uudistetun hiippakuntahallinnon mukaisesti. 
Hiippakuntavaltuustot hiippakuntien ylimpi-
nä toimieliminä edustavat hiippakuntien seu-
rakuntia, ja hiippakuntavaltuustojen jäsenet 
edustavat välillisesti seurakuntien kirkkoval-
tuustojen sekä yhteisten kirkkovaltuustojen ja 
seurakuntaneuvostojen jäseniä sekä hiippa-
kuntien papistoa.  

Tuomiokapitulien jäsenten äänivallan säi-
lyttämistä arkkipiispan vaalissa voidaan pitää 
perusteltuna. Nimenomaan tuomiokapitulien 
tehtävänä on uudistetun hiippakuntahallinnon 
myötä hoitaa yhteyksiä koko kirkon yhtei-
seen toimintaan ja hallintoon sekä muihin 
hiippakuntiin. 

Ottaen huomioon arkkipiispan kokonais-
kirkolliset tehtävät on tarkoituksenmukaista, 
että kirkon ylimmän toimielimen eli kirkol-
liskokouksen jäsenten lisäksi arkkipiispan 
vaaliin voivat osallistua myös kirkon hallin-
toa ja toimintaa hoitavan toimielimen eli 
kirkkohallituksen jäsenet. Kirkkohallituksen 
jäsenet edustavat hiippakuntansa maallikkoja 
sekä piispoja ja kirkon papistoa. 

Näillä muutoksilla arkkihiippakunnan ää-
nivaltaisten ja muiden äänivaltaisten suhde 
muuttuisi siten, että arkkihiippakunnan osuus 
on noin 71 prosenttia ja muiden hiippakunti-
en ja kirkkohallituksen yhteenlaskettu osuus 
noin 29 prosenttia. Nykyisin muiden hiippa-
kuntien osuus on noin 13 prosenttia. 

Jotta edellä mainittu suhdeluku pysyisi va-
kiona, on tärkeää, että arkkipiispan vaalissa 
on sijaantulosäännökset niitä tilanteita var-
ten, jolloin äänivaltaisella on äänioikeus use-
alla perusteella. Nämä säännökset otettaisiin 
kirkon vaalijärjestykseen (1056/1993). 

  

2.4. Työkyvyttömyyseläkkeiden omavas-
tuuosuudet 

Aikaisempaa tarkemmin aiheuttamisperi-
aatteella toimiva maksurasitus työkyvyttö-
myyseläkkeiden kustantamisessa lisäisi kiin-
nostusta muun muassa työkykyä ylläpitävään 
toimintaan ja olisi siksi perusteltu. Tämän to-
teuttamiseksi kirkkolakiin ehdotetaan lisättä-
väksi säännös, jonka perusteella työnantajat 
maksaisivat prosenttiperusteisen eläkemak-
sun lisäksi kirkolliskokouksen vahvistamien 
perusteiden mukaan määrätyt työkyvyttö-
myyseläkkeiden omavastuuosuudet. 

Tällä hetkellä kirkolliskokous päättää työn-
antajan eläkemaksun suuruudesta vuosittain 
talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Sa-
massa yhteydessä vahvistettaisiin jatkossa 
myös omavastuuosuuksien perusteet. Esityk-
sessä lähdetään siitä, että omavastuuosuudet 
koskevat vain työkyvyttömyyseläkkeitä. 

Sovellettavat laskentamallit vaihtelevat 
suuresti eri eläkejärjestelmissä. Kirkon eläke-
järjestelmään suoraan sopivaa ratkaisumallia 
ei ole olemassa, vaan malli on kehitettävä 
soveltaen eri järjestelmissä käytettäviä mene-
telmiä. Omavastuutekniikalle voidaan asettaa 
seuraavanlaisia kriteerejä: tekniikka on toi-
meenpanon kannalta riittävän yksinkertainen, 
tekniikan tulee kannustaa pitämään työnteki-
jöitä työssä eikä tekniikka saa johtaa pienissä 
seurakunnissa ylivoimaisiin kustannuksiin. 

  
3.  Esityksen vaikutukset  

Seurakuntayhtymähallinnon uudistaminen 
selkeyttäisi ja yksinkertaistaisi seurakuntayh-
tymien ja koko seurakuntakentän hallintoa. 
Tällä hetkellä täydellisessä yhteistaloudessa 
oleville seurakunnille tulisi nykyistä enem-
män mahdollisuuksia toimia itsenäisesti niille 
uskottujen määrärahojen puitteissa. Seura-
kunnat saisivat käyttöönsä kokonaismäärära-
han, josta ne päättäisivät itsenäisesti. Seura-
kuntien päätösvaltaa voitaisiin lisätä virkojen 
perustamisen ja lakkauttamisen osalta, jos 
tällainen perussäännön muutos hyväksytään 
paikallisella tasolla. Edelleen seurakunnat 
voisivat samalla edellytyksellä omistaa ja 
luovuttaa kiinteää omaisuutta ilman seura-
kuntayhtymän päätöksiä.  

Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoval-
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tuusto käyttäisi pääsääntöisesti kirkkoval-
tuustolle kuuluvaa päätösvaltaa. Täydellisen 
yhteistalouden seurakuntayhtymässä tilanne 
pysyisi ennallaan, mutta osittaisen yhteista-
louden yhtymässä seurakuntien kirkkoval-
tuustojen päätösvalta siirtyisi periaatteessa 
yhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle. Seu-
rakuntayhtymä vastaisi koko seurakuntayh-
tymän yleissuunnittelusta, budjetoinnista, ve-
rotuksesta, kirkon keskusrahastomaksuista, 
rahatoimesta, kirjanpidosta, tilinpäätöksestä 
ja tilintarkastuksesta. Ehdotuksilla pyritään 
saamaan nykyistä parempi tasapaino seura-
kuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakun-
tien kesken.  

Tällä hetkellä osittaisessa yhteistaloudessa 
olevien seurakuntien asema ei olennaisesti 
tarvitsisi muuttua, jos tämänhetkinen tilanne 
halutaan säilyttää. Se edellyttäisi kuitenkin 
perussääntöön otettavia lisämääräyksiä sekä 
muita delegointipäätöksiä. 

Henkilöstöhallinnon osalta seurakuntayh-
tymän seurakuntien päätöksenteko yhtenäis-
tyisi lain tasoisella sääntelyllä, kun yhtymän 
viranomaiset hoitaisivat huomattavan osan 
merkittävistä henkilöstöhallinnon asiaryh-
mistä. Se yhtenäistäisi näiden asioiden val-
mistelua ja päätöksentekoa ja takaisi siten 
yhtymän ja seurakuntien koko henkilöstön 
yhdenmukaisen kohtelun nykyistä paremmin. 
Oikeudellisia tai muita suoranaisia vaikutuk-
sia henkilöstöön ehdotuksella ei tältä osin 
kuitenkaan olisi.  

Seurakuntavaalien osalta muutosta ei ta-
pahtuisi nykyisin täydellisen yhteistalouden 
seurakuntayhtymissä, joita on suurin osa. Sen 
sijaan osittaisen yhteistalouden seurakunnis-
sa siirryttäisiin kaksiin vaaleihin, joissa seu-
rakuntalaiset valitsisivat oman seurakuntansa 
edustajat myös yhteiseen kirkkovaltuustoon. 
Tästä aiheutuisi vähäisiä lisäkustannuksia 
vaalimateriaalin hankkimisessa kaksia vaale-
ja varten. Kun seurakuntaneuvostossa on 
huomattavasti vähemmän jäseniä kuin kirk-
kovaltuustossa, aiheutuisi tästä vastaavasti 
säästöjä luottamushenkilöhallinnossa. 

Arkkipiispan vaalissa äänioikeutettujen 
määrän lisääminen muissa hiippakunnissa li-
säisi niiden vaikutusmahdollisuutta valittaes-
sa arkkipiispaa, jonka kokonaiskirkolliset 
tehtävät sekä kirkkopoliittinen ja yhteiskun-
nallinen painoarvo edellyttävät nykyistä laa-

jempaa valitsijakuntaa. Vaalin toimittamises-
ta ei aiheutuisi sanottavia lisäkustannuksia.  

Työkyvyttömyyseläkejärjestelmään ehdote-
tun uudistuksen taloudellisia vaikutuksia on 
mahdollista arvioida ainoastaan oletusten 
kautta. Vuonna 2002 työkyvyttömyyseläk-
keitä myönnettiin 255 kappaletta. Noin 30 % 
eläkkeistä myönnettiin toistaiseksi, 70 % 
määräaikaisesti. Keskimääräinen määräai-
kainen työkyvyttömyyseläke myönnetään 
vuodeksi kerrallaan. Oletetaan, että työkyvyt-
tömyyseläkkeet jakaantuvat tasaisesti seura-
kuntiin työntekijämäärän suhteessa. Lisäksi 
oletetaan, että toistaiseksi myönnetyn työky-
vyttömyyseläkkeen eläkevastuu on keski-
määrin 352 000 euroa ja määräaikaisen 
20 000 euroa. 

Työnantajan eläkemaksun kiinteän osuuden 
(prosenttia palkasta) tuotto olisi 87,6 miljoo-
naa euroa, mikä olisi 1,0 miljoonaa euroa vä-
hemmän kuin mitä nykyinen 27 %:n tasa-
maksu tuottaa. Toisaalta omavastuuosan 
tuotto olisi edellä mainituilla oletuksilla 3,6 
miljoonaa euroa, jolloin uudistuksen netto-
vaikutus olisi 2,6 miljoonaa euron lisäkassa-
virta. Tämä selittyy sillä, että työnantajat 
maksavat kerralla eläketapahtuman yhtey-
dessä omavastuuosuuden. Työkyvyttömyys-
eläke maksetaan saajille kuukausittain. 

 
4.  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu kirkkohallituksessa ja 
kirkolliskokouksessa. Esitystä on valmisteltu 
seurakuntayhtymähallinnon ja arkkipiispan 
vaalin osalta kirkkohallituksen asettamissa 
työryhmissä. Seurakuntayhtymähallintoa 
koskevasta mietinnöstä on pyydetty kaikkien 
seurakuntayhtymien sekä tuomiokapitulien 
lausunnot. Arkkipiispan vaalia koskevasta 
mietinnöstä on pyydetty arkkipiispan ja 
kaikkien tuomiokapitulien lausunnot.  

Esityksen lakiteknisen viimeistelyn yhtey-
dessä opetusministeriössä on havaittu sään-
nöksissä eräitä asiasisältöön vaikuttamatto-
mia lainsäädäntöteknisiä virheitä. Kirkollis-
kokous on antanut virheistä toukokuussa 
2004 kirkkolain 2 luvun 2 §:n 2 momentin 
mukaisen lausunnon. Hallituksen esityksessä 
virheet on korjattu kirkolliskokouksen anta-
man lausunnon mukaisesti.  
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1.  Lakiehdotuksen perustelut  

7 luku.  Yleisiä säännöksiä 

7 §. Seurakunnan ja seurakuntayhtymän 
nimenkirjoitusoikeus. Seurakuntahallinnon 
yleisiä säännöksiä sisältävään 7 lukuun ehdo-
tetaan lisättäväksi uusi 7 §, jonka mukaan 
kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto päät-
täisi seurakunnan ja yhteinen kirkkoneuvosto 
seurakuntayhtymän nimen kirjoittamisesta. 
Säännös täydentäisi nykyistä kirkkojärjestyk-
sen (1055/1993) 7 luvun 7 §:ää, jonka mu-
kaan toimielimen toimituskirjan allekirjoittaa 
puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri, jollei 
ohje- tai johtosäännöstä muuta johdu. Toimi-
tuskirjoja ovat esimerkiksi erilliseksi laadittu 
päätös, kirje, kuulutus tai selostus. Myös seu-
rakunnan tekemät sopimukset ja muut oike-
ustoimet on allekirjoitettu vastaavalla tavalla.  

Kirkkojärjestyksen säännös ei kuitenkaan 
ole riittävä. Puheenjohtaja ja sihteeri voivat 
vaihdella kokouksittain eikä ulkopuolisella 
ole mahdollisuutta erikseen varmistua alle-
kirjoittajien toimivaltuudesta. Varsinkin suu-
remmissa seurakuntayhtymissä ja seurakun-
nissa johtavilla viranhaltijoilla on merkittä-
vää päätösvaltaa, jonka täytäntöönpano edel-
lyttää erilaisten sopimusten laatimista ja alle-
kirjoittamista. Kirkkojärjestyksen säännös ei 
koske sanamuotonsa mukaan tällaisia tilan-
teita. 

Käytännössä neuvosto määräisi nimenkir-
joitusoikeudesta toistaiseksi ja täydentäisi 
valtuutta tarpeen mukaan. Tällöin nimenkir-
joitusoikeus olisi helposti ja luotettavasti sel-
vitettävissä ja pysyisi parhaiten ajan tasalla. 

 
 

8 luku. Papinvaali ja seurakuntavaali 

2 §. Seurakuntavaalit. Pykälän 1 momentti 
ehdotetaan muutettavaksi, koska osittaiset ja 
täydelliset seurakuntayhtymämuodot lakkai-
sivat ja niiden tilalle tulisivat yhdenmuotoiset 
seurakuntayhtymät. Kaikissa seurakuntayh-
tymissä valittaisiin seurakuntavaaleissa yh-

teisen kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvos-
ton jäsenet.  

4 §. Ehdokkaan suostumus. Vaalikelpoi-
suuden rajoitus. Seurakuntaan palvelussuh-
teessa olevan henkilön vaalikelpoisuuden ra-
joitusta koskeva 2 momentti ehdotetaan muu-
tettavaksi. Työsopimussuhteinen työntekijä 
ei olisi seurakuntavaalissa vaalikelpoinen 
työnantajanaan olevan seurakunnan luotta-
mustoimeen. Nykyisin rajoitus on koskenut  
vain päätoimista työntekijää. Ehdotus asettai-
si työntekijän ja viranhaltijan samanlaiseen 
asemaan. Vastaavat rajoitukset koskisivat 
seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvan seura-
kunnan viranhaltijaa ja työntekijää. 

Luottamushenkilö ei kuitenkaan menettäisi 
vaalikelpoisuuttaan eikä luottamustoimipaik-
kaansa, jos hänet valitaan seurakunnan tai 
seurakuntayhtymän palvelukseen väliaikai-
sesti enintään kuudeksi kuukaudeksi. Tänä 
aikana hän ei kuitenkaan saa hoitaa luotta-
mustointaan. 

5 §. Poikkeukselliset seurakuntavaalit. Py-
kälän 1 momenttiin ehdotetaan tehtäväksi 
tekniset muutokset, jotka aiheutuvat eri yh-
teistalousmuodoista luopumisesta. 

6 §. Keskusvaalitoimikunta. Uudessa 
6 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi seurakun-
tayhtymän keskusvaalitoimikunnasta, josta 
nykyisin säädetään 11 luvun 8 §:ssä. Sään-
nöksen systemaattisesti oikea paikka on 8 lu-
vussa. 

 
 
 

10 luku.  Kirkkoneuvosto 

2 §. Jäsenet. Pykälän 1 momentti tarkistet-
taisiin 8 luvun 4 §:n muutoksen johdosta si-
ten, että kirkkoneuvoston jäsenenä voisi olla 
seurakuntavaaleissa vaalikelpoinen henkilö.  

Pykälän 3 momentti ehdotetaan kumotta-
vaksi. Säännös on sisältänyt rajoituksen, jon-
ka mukaan kirkkoneuvoston valituista jäse-
nistä enintään puolet saa olla kirkkovaltuus-
ton jäseniä. Varapuheenjohtajaksi ei ole saa-
nut valita saman seurakunnan viranhaltijaa. 
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11 luku. Seurakuntayhtymä 

1 §. Seurakuntayhtymän perustaminen. Py-
kälän otsikko ehdotetaan muutettavaksi ja 2 
momentti kumottavaksi, koska erilaisista yh-
teistalouden malleista luovuttaisiin sulautta-
malla ne yhteen. Nykyiselleen jäävän pykälän 
1 momentin mukaan saman kunnan alueella 
olevien seurakuntien on muodostettava seura-
kuntayhtymä. Seurakuntayhtymä voitaisiin 
edelleen muodostaa myös vapaaehtoisesti. 

2 §. Tehtävät. Pykälän 1 momentissa sää-
dettäisiin nykyiseen tapaan tehtävistä, joita 
seurakuntayhtymä on velvollinen itse hoita-
maan ja joita se ei voi antaa seurakuntien 
hoidettaviksi. Säännöksessä ehdotetaan ny-
kyistä täsmällisemmin säädettäväksi seura-
kuntien ja seurakuntayhtymän taloushallin-
toon liittyvien tehtävien hoitamisesta. Seura-
kuntayhtymälle kuuluvia tehtäväryhmiä ovat 
talousarvio, kirkollisverotus, keskusrahasto-
maksut, rahatoimi, kirjanpito, tilinpäätös ja 
tilintarkastus.  

Pykälän 2 momentiksi ehdotetaan otetta-
vaksi säännös sellaisista henkilöstöhallintoa 
koskevista asioista, jotka seurakuntayhtymän 
olisi hoidettava seurakuntien puolesta. Täl-
laisia olisivat ensinnäkin sellaiset palkka- ja 
henkilöstöhallintoon liittyvät tehtävät, joita ei 
ole tarkoituksenmukaista eikä taloudellista 
hajauttaa seurakuntiin. Toiseksi seurakun-
tayhtymässä hoidettaisiin nimikirjanpito, 
jollei tässä laissa toisin säädetä. Kolmanneksi 
seurakuntayhtymän vastuulla olisi paikallis-
tasolle uskottujen virka- ja työehtosopimus-
ten tekeminen ja tulkinta sekä paikallisesti 
toteutettavien palkantarkistusten tekeminen 
tai palkantarkistuksia koskevien esitysten te-
keminen kirkon sopimusvaltuuskunnalle. 
Neljänneksi seurakuntayhtymässä hoidettai-
siin luottamusmiestoimintaa, työsuojelua ja 
työterveyshuoltoa. Lisäksi työnantajan ja 
henkilöstön väliset erilaiset yhteistoiminnan 
muodot on valtakunnallisissa virka- ja työeh-
tosopimuksissa sovittu ja tarkoitettu hallin-
nollisesti seurakuntayhtymän tasolla hoidet-
taviksi. Yhteistoiminta-asioiden hoitovastuun 
kohdistaminen seurakuntayhtymälle ei estä 
seurakuntien viranhaltijoiden ja työntekijöi-
den tulemista valituksi yhteistoimintatehtä-
viin, esimerkiksi luottamusmieheksi tai työ-
suojeluvaltuutetuksi.  

Henkilöstöhallinnollisen yhtenäisyyden ja 
tasapuolisuuden vuoksi palvelusaikaan pe-
rustuvien lisien myöntäminen olisi myös suo-
tavaa antaa seurakuntayhtymän hoidettavak-
si, mutta siitä ei ehdoteta pakottavaa sään-
nöstä, vaan asia voidaan tarvittaessa hoitaa 
perussäännön määräyksellä. Pykälän 1 ja 2 
momentissa säädettyjä tehtäviä ei voida 
10 §:n 1 momentin perusteella siirtää lain-
kaan seurakuntaneuvostolle.  

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, että seurakuntayhtymä käyttäisi pää-
tösvaltaa niissä asioissa, jotka yksittäisessä 
seurakunnassa kuuluvat kirkkovaltuustolle. 
Säännös vastaa voimassa olevaa 6 §:n 2 mo-
menttia, joka koskee täydellisessä yhteista-
loudessa olevia seurakuntia. Seurakuntayh-
tymän päätösvallan siirtämisestä seurakunnil-
le säädetään tarkemmin 10 §:ssä, jota ehdote-
taan selkeytettäväksi ja täydennettäväksi. 
Osittaisessa yhteistaloudessa olevat seura-
kunnat voivat säilyttää asemansa käytännössä 
ennallaan ja uudet yhtymät järjestää asiat 
vastaavalla tavalla niin halutessaan, jos näin 
määrätään perussäännössä. 

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi tehtävistä, joita seurakuntayhtymä 
valtuustoasioina lähtökohtaisesti hoitaa, mut-
ta jotka voitaisiin perussäännöllä antaa myös 
seurakuntien hoidettaviksi. Tällaisia tehtäviä 
olisivat seurakuntien virkojen perustaminen 
ja lakkauttaminen sekä seurakuntien kiinteän 
omaisuuden luovuttaminen. Kysymys on sel-
laisista tärkeistä asioista, että niiden siirtämi-
sestä seurakuntatason päätettäviksi on syytä 
määrätä perussäännöllä. Perussäännön muut-
tamista koskeva päätös edellyttää näiltä osin 
5 §:n mukaan alistamista, jollei päätös ole 
yksimielinen. Muiden valtuustotason asioi-
den uskominen yksittäiselle seurakunnalle 3 
momentin ja tämän luvun 10 §:n mukaan ta-
pahtuu tavallisella yhteisen kirkkovaltuuston 
hallintopäätöksellä, jota ei ole alistettava. Tä-
tä päätöstä voidaan ilman alistamista myös 
muuttaa tavallisessa järjestyksessä.  

Pykälän 5 momentti vastaa voimassa ole-
vaa 3 momenttia, jonka mukaan seurakun-
tayhtymälle voidaan perussäännöllä antaa 
muita hallintoon, talouteen ja seurakunnalli-
seen toimintaan liittyviä tehtäviä ja työmuo-
toja. Perussäännöllä seurakuntayhtymän pää-
tettäviksi annettavia tehtäviä voisivat olla 
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esimerkiksi hautaustoimi, perheneuvonta ja 
sairaalasielunhoito. 

3 §. Omaisuuden ja velvoitteiden siirtymi-
nen. Pykälän otsikko ehdotetaan muutetta-
vaksi. Kun seurakuntayhtymä perustetaan, 
siihen liittyvien seurakuntien omaisuus ja 
vastuut siirtyisivät seurakuntayhtymälle. Pe-
russäännöllä voitaisiin kuitenkin määrätä, et-
tä seurakunnat saavat pitää siinä erikseen 
mainitun omaisuutensa tai vastaavat tietyistä 
sitoumuksistaan. Saantokirjana olisi perus-
sääntöön liitettävä omaisuusluettelo.  

Nykyisin osittaisessa yhteistaloudessa ole-
vat ja myöhemmin seurakuntayhtymään siir-
tyvät seurakunnat voisivat säilyttää omai-
suuttaan joutumatta luovuttamaan sitä seura-
kuntayhtymälle. Toisaalta säännös antaa 
mahdollisuuden täydellisessä yhteistaloudes-
sa oleville seurakunnille nykyistä laajemmas-
sa mitassa omistaa ja hallita myös kiinteää 
omaisuutta. Voimassa olevan 2 momentin 
säännöksen mukaan tämä voi koskea vain 
lahjoitusomaisuutta. Seurakuntien mahdolli-
suus omistaa kiinteää omaisuutta edellyttäisi 
aina asianmukaisen perussäännön määräyk-
sen olemassaoloa. 

4 §. Perussääntö. Pykälän 1 momentissa 
säädetään perussäännöstä ja sen hyväksymi-
sestä. Pääsääntöisesti kirkkovaltuustot päät-
tävät seurakuntayhtymän muodostamisesta 
hyväksymällä perussäännön. Kun olemassa 
oleva seurakuntayhtymä siirtyy muodostetta-
vaan uuteen yhtymään, päätöksen tekee yh-
teinen kirkkovaltuusto hankittuaan seurakun-
taneuvostojen lausunnot kirkkojärjestyksen 
10 luvun 14 §:n 1 kohdan mukaisesti. Perus-
säännössä määrätään ne tehtävät, joita seura-
kuntayhtymä hoitaa keskitetysti lakisääteis-
ten tehtävien lisäksi. Perussäännössä voidaan 
myös määrätä, siirtyykö seurakuntayhtymän 
omaisuutta seurakunnille tai jääkö osittaises-
sa seurakuntayhtymässä omaisuutta edelleen 
seurakunnille. Perussäännössä voidaan edel-
leen määrätä, että seurakunta voi talousarvi-
on puitteissa perustaa ja lakkauttaa virkoja. 
Muut asiat kuuluvat seurakunnille. Perustet-
tavan seurakuntayhtymän ensimmäinen pe-
russääntö olisi nykyiseen tapaan alistettava 
kirkkohallituksen ratkaistavaksi. 

5 §. Perussäännön muuttaminen ja yhty-
män purkaminen tai lakkaaminen. Pykälän 
otsikko ehdotetaan muutettavaksi. Voimassa 

olevan lain mukaan seurakuntayhtymän pe-
russäännön muutoksia ei ole tarvinnut alistaa 
kirkkohallitukselle, jollei kysymyksessä ole 
ollut yhteistalouden muodon muutos. Kun 
yhteistalouden eri muodoista ehdotetaan luo-
vuttaviksi ja kun vapaaehtoisesti muodoste-
tun seurakuntayhtymän purkamiseen ei liity 
alistusviranomaisen kannalta tärkeitä intres-
sejä, ei vapaaehtoisen seurakuntayhtymän 
purkamista koskevaa päätöstä enää tarvitsisi 
alistaa. 

Perussäännön muutos saattaa koskea perus-
säännöllä määrättyjen verotulojen jakoperus-
teiden muuttamista seurakuntien kesken, 
omaisuuden (kiinteistöjen ja muun varalli-
suuden) siirtämistä seurakuntayhtymän ja 
seurakuntien välillä sekä virkojen perusta-
mista ja lakkauttamista koskevan päätösval-
lan siirtämistä seurakuntayhtymän ja seura-
kuntien välillä. Jollei näitä asiaryhmiä kos-
keva päätös ole yksimielinen, se on alistetta-
va kirkkohallituksen ratkaistavaksi. Perus-
säännön muutos vaatisi edelleen yhteisen 
kirkkovaltuuston määräenemmistöpäätöksen. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, että jos kaikki seurakuntayhtymän 
seurakunnat yhdistyvät, seurakuntayhtymä 
lakkaa samalla kirkkohallituksen päätöksellä. 
Seurakuntayhtymän varat ja velvoitteet siir-
tyvät yhdistetylle seurakunnalle. Säännös on 
osoittautunut tarpeelliseksi seurakunnallista 
jaotusta ja seurakuntayhtymän purkamista 
koskevien erilaisten menettelysäännösten 
johdosta. Seurakuntien yhdistyessä seurakun-
tayhtymälle ei jää olemassaolon perustetta. 
Seurakuntien omaisuuden siirtymisestä seu-
rakuntien yhdistyessä säädetään 13 luvun 
4 §:n 2 momentissa. 

Pykälän 3 momentiksi siirretään nykyinen 
voimassa oleva 2 momentti, jonka mukaan 
on soveltuvin osin noudatettava seurakunta-
jaon yhteydessä tapahtuvasta omaisuuden ja-
osta annettuja säännöksiä, jos seurakuntayh-
tymän omaisuutta on jaettava perussäännön 
muuttamisen tai seurakuntayhtymän purka-
misen johdosta eikä jaosta voida sopia. 

6 §. Päätösvalta. Pykälän 2 ja 3 momentti 
ehdotetaan kumottaviksi. Asiasta on ehdotet-
tu säädettäväksi 2 §:n 3 momentissa. Seura-
kuntaneuvostolle voidaan siirtää yhteiselle 
kirkkovaltuustolle kuuluvaa päätösvaltaa yk-
sittäisissä asiaryhmissä 10 §:n mukaisesti.  
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7 §. Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet. Py-
kälän 1 momentin mukaan yhteinen kirkko-
valtuusto voisi erityisestä syystä päättää kun-
talain (365/1995) 10 § 2 momentin tapaisesti, 
että seuraavalle vaalikaudelle yhteinen kirk-
kovaltuusto valitaan jäsenmäärältään kirkko-
järjestyksessä säädettyä pienempänä. Erityi-
senä syynä voi olla esimerkiksi se, että pe-
russäännöllä tai ohje- ja johtosäännöillä seu-
rakuntayhtymän seurakunnille on delegoitu 
merkittäviä lain perusmallissa yhtymän vas-
tuulle ajateltuja tehtäviä tai että seurakun-
tayhtymään kuuluvat hyvin suuri ja hyvin 
pieni seurakunta. Tällöin suuri yhteinen kirk-
kovaltuusto on tarpeeton. Yhteisen kirkko-
valtuuston jäsenten vähimmäismäärän tulisi 
kuitenkin aina olla pariton luku ja jäseniä tu-
lisi vähintään olla 11. 

Pykälän 3 momentti ehdotetaan kumotta-
vaksi eri yhteistalousmuotojen poistuessa.  

8 §. Yhteinen kirkkoneuvosto. Pykälän 
säännös keskusvaalitoimikunnasta on ehdo-
tettu siirrettäväksi asiayhteyden johdosta seu-
rakuntavaaleja koskevan 8 luvun uudeksi 6 
§:ksi. Lisäksi tehtäisiin tekninen muutos viit-
taukseen seurakuntayhtymän tehtävistä. 

9 §. Seurakuntaneuvosto. Jokaisella seura-
kuntayhtymään kuuluvalla seurakunnalla oli-
si oma seurakuntavaaleilla valittu seurakun-
taneuvosto. Nykyisin täydellisessä yhteista-
loudessa olevissa seurakunnissa tilanne säi-
lyisi ennallaan, mutta osittaisessa yhteista-
loudessa oleville seurakunnille valittaisiin 
kirkkovaltuuston asemasta seurakuntaneu-
vosto. Seurakuntaneuvoston kokoonpanoa 
ehdotetaan hieman kasvatettavaksi, koska sil-
lä olisi nykyistä enemmän päätösvaltaa muun 
muassa talousasioissa. Seurakuntaneuvosto 
voisi käyttää myös nykyistä enemmän val-
tuustotason päätösvaltaa. Seurakuntaneuvos-
ton jäsenmääräksi ehdotetaan vähintään 8 ja 
enintään 16 valittua jäsentä. Vielä ehdotetaan 
palaamista aikaisempaan käytäntöön, jonka 
mukaan seurakuntaneuvosto voisi asettaa 
keskuudestaan jaostoja samalla tavalla kuin 
kirkkoneuvosto, jos siihen tarvetta ilmenee. 
Tästä ehdotetaan lisättäväksi viittaus 10 lu-
vun 3 §:n 2—4 momenttiin. 

Seurakuntaneuvosto käyttäisi omistajanhal-
lintaa omaisuuteensa, myös kiinteän omai-
suuden osalta. Seurakuntaneuvosto voi siten 
omalla päätöksellään myydä, kiinnittää ja 

pantata omaisuuttaan. Päätöksentekomenette-
lystä säädettäisiin jäljempänä 11 §:ssä. 

10 §. Päätösvallan siirtäminen. Pykälän 1 
momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että 2 
§:n 1 ja 2 momentissa yhtymälle säädettyjä 
tehtäviä ei voida siirtää seurakuntaneuvostol-
le. Sama koskee 9 luvun 1 §:n 2 momentissa 
tarkoitettuja valtuustoasioita, jotka on tehtävä 
määräenemmistöllä tai alistettava. Tästä eh-
dotetaan kuitenkin otettavaksi poikkeus vir-
kojen perustamisen ja lakkauttamisen sekä 
kiinteän omaisuuden luovuttamisen osalta 2 
§:n 4 momentin perusteella. Tämä päätösval-
lan siirto tapahtuisi perussäännöllä. Tavalli-
sia valtuustoasioita voitaisiin siirtää seura-
kuntaneuvostolle yksinkertaisella enemmis-
töllä tehtävällä yhteisen kirkkovaltuuston 
päätöksellä.  

Pykälän uudessa 2 momentissa säädettäi-
siin selvyyden vuoksi, että yhteisen kirkko-
neuvoston päätösvallan siirrosta on vastaa-
vasti voimassa, mitä siitä seurakunnan kirk-
koneuvoston osalta säädetään. Kirkkolain 10 
luvun 4 §:n 2 momentin mukaan kirkkoneu-
voston puheenjohtajalle ja varapuheenjohta-
jalle sekä kirkkoneuvoston alaiselle viranhal-
tijalle voidaan ohje- tai johtosäännössä antaa 
valta ratkaista kirkkoneuvostolle kuuluvia 
säännössä mainittavia asioita, joiden merki-
tys ei ole sellainen, että asian käsittelemistä 
kirkkoneuvostossa on pidettävä tarpeellisena. 
Voimassa oleva 11 §, jossa yleisellä tasolla 
käsitellään seurakuntayhtymän toimielimiin 
sovellettavia yksittäistä seurakuntaa koskevia 
säännöksiä, ei tältä osin ole aivan selvä. 

11 §. Toimielimiin sovellettavat säännök-
set. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi säännös 
siitä, että seurakuntaneuvoston käsitellessä 
sille uskottua muutoin yhteiselle kirkkoval-
tuustolle kuuluvaa asiaa noudatetaan, mitä 
kirkkovaltuustosta ja asioiden käsittelemises-
tä siellä säädetään. Esimerkiksi jos seurakun-
taneuvosto myy kiinteää omaisuuttaan, pää-
tös on tehtävä määräenemmistöllä ja alistet-
tava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Uu-
den viran perustamista koskeva päätös vaatii 
määräenemmistön. 

12 §. Tulojen jakaminen osittaisessa yhteis-
taloudessa. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi, 
koska eri yhtymämuodoista on ehdotettu 
luovuttavaksi. Muutoksen johdosta seurakun-
tayhtymän ja seurakuntien talousarviorahoi-
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tuksesta kaikissa tapauksissa päätettäisiin yh-
teisessä kirkkovaltuustossa. 

  
13 luku.  Seurakuntajaon muuttaminen 

1 §. Aloiteoikeus. Pykälä ehdotetaan muu-
tettavaksi siten, että kirkkohallituksen aloite-
oikeus laajennettaisiin koskemaan tilanteita, 
joissa seurakuntajaotuksen muutostarve kos-
kee muun kielistä kuin suomen- tai ruotsin-
kielistä taikka kaksikielistä seurakuntaa, esi-
merkiksi vironkielistä seurakuntaa. Kirkko-
hallituksen aloiteoikeus on perusteltu, koska 
tällaiset tarpeet koskevat yleensä hiippakun-
taa laajempaa aluetta ja niillä on valtakunnal-
linen merkitys. 

  
18 luku.  Piispa 

3 §. Vaalin ajankohta, äänioikeus ja ehdo-
kasasettelu. Pykälän 2 momentin 3 kohtaa 
täydennettäisiin siten, että tuomikapitulin 
maallikkojäsenellä olisi äänioikeus piispan 
vaalissa. Kyseessä on hiippakuntahallintouu-
distukseen liittyvä muutos, jossa tuomiokapi-
tulin uudeksi jäseneksi tuli maallikko. 

Pykälän 3 momenttia muutettaisiin siten, 
että arkkipiispan vaalissa olisivat äänivaltai-
sia myös hiippakuntavaltuustojen jäsenet se-
kä kirkkohallituksen jäsenet. Kirkon vaalijär-
jestyksessä säädettäisiin uuden 4 momentin 
mukaan siitä, miten äänioikeutta käytetään, 
jos se on samalla henkilöllä usealla perusteel-
la.  

  
22 luku.  Kirkkohallitus, kirkon keskus-

rahasto ja kirkon sopimusval-
tuuskunta 

8 §. Maksut kirkon keskusrahastolle. Pykä-
lään lisättäisiin uusi 4 kohta, jonka mukaan 
seurakuntien tai seurakuntayhtymien tulisi 
vuosittain suorittaa kirkon keskusrahastoon 

kirkolliskokouksen vahvistamien perusteiden 
mukaan määräytyvät työkyvyttömyyseläk-
keiden omavastuuosuudet. 

  
2.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 
2005 alusta. Lain hyväksymisen ja vahvista-
misen jälkeen lain toimeenpano edellyttää 
riittävää valmisteluaikaa sekä kirkkohallituk-
sessa että seurakunnissa. Lain täytäntöönpa-
non edellyttämiin toimenpiteisiin voitaisiin 
kuitenkin ryhtyä jo sitä aikaisemmin. Erityi-
sesti tämä koskee seurakuntayhtymien perus-
sääntöjen ja muiden tarvittavien ohje- ja joh-
tosääntöjen tarkistamista. 

Kun lain muutos tulisi voimaan kesken 
seurakuntien ja kirkolliskokouksen vaalikaut-
ta, ehdotetaan erikseen säädettäväksi, että 
marraskuun 2002 seurakuntavaaleissa valitut 
seurakuntaneuvostot ja yhteiset kirkkoval-
tuustot jatkaisivat ehdotetun lain mukaisina 
seurakuntaneuvostoina ja yhteisinä kirkko-
valtuustoina sekä osittaisessa yhteistaloudes-
sa olevien seurakuntien kirkkovaltuustot jat-
kaisivat uuden hallintomallin mukaisina seu-
rakuntaneuvostoina vaalikauden loppuun.  

Lisäksi ehdotetaan, että ehdotetun lain 
voimaan tullessa osittaisessa yhteistaloudessa 
olevien seurakuntien kirkkovaltuustojen va-
litsemat yhteiset kirkkovaltuustot jatkaisivat 
ehdotetun lain mukaisina yhteisinä kirkko-
valtuustoina toimikautensa loppuun. Jos en-
nen ehdotetun lain voimaantuloa perustetaan 
seurakuntayhtymä, on seurakuntayhtymä 
muodostettava sekä seurakuntien ja seura-
kuntayhtymien toimielimet valittava tämän 
lain mukaan. 

  
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:  
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Lakiehdotus 
  

  
Laki 

kirkkolain muuttamisesta 

  
Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 26 päivänä marraskuuta 1993 annetun kirkkolain (1054/1993) 10 luvun 2 §:n 3 

momentti sekä 11 luvun 1 §:n 2 momentti, 6 §:n 2 ja 3 momentti, 7 §:n 3 momentti ja 12 §, 
muutetaan 8 luvun 2 §:n 1 momentti, 4 §:n 2 momentti ja 5 §:n 1 momentti, 10 luvun 2 §:n 1 

momentti, 11 luvun 1 §:n otsikko, 2 ja 3 §, 4 §:n 1 momentti, 5 §, 7 §:n 1 momentti ja 8—11 
§, 13 luvun 1 § sekä 18 luvun 3 §:n 2 momentin 3 kohta ja 3 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 11 luvun 5 § osaksi laissa 1303/1997, 8 § laissa 347/1998, 9 § 
osaksi laissa 626/2003, 10 § mainitussa laissa 1303/1997 sekä 18 luvun 3 §:n 2 momentin 3 
kohta laissa 201/2000 ja 3 momentti laissa 1274/2003, sekä 

lisätään 7 lukuun uusi 7 § ja 8 lukuun uusi 6 §, 18 luvun 3 §:ään, sellaisena kuin se on osak-
si mainituissa laeissa 201/2000 ja 1274/2003, uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti 
siirtyy 5 momentiksi ja 22 luvun 8 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1247/2001, uusi 4 
kohta seuraavasti: 

  
7 luku 

Yleisiä säännöksiä 

7 § 

Seurakunnan ja seurakuntayhtymän nimen-
kirjoitusoikeus 

Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto 
päättää seurakunnan ja yhteinen kirkkoneu-
vosto seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoi-
keudesta. 

  
 

8 luku 

Papinvaali ja seurakuntavaali 

2 § 

Seurakuntavaalit 

Seurakuntavaaleissa valitaan seurakunnan 
kirkkovaltuuston tai seurakuntayhtymässä 
yhteisen kirkkovaltuuston ja seurakuntaneu-
voston jäsenet. Vaalit toimitetaan joka neljäs 
vuosi samanaikaisesti kaikissa seurakunnissa, 
jollei 5 §:stä muuta johdu. 
— — — — — — — — — — — — — —  

4 § 

Ehdokkaan suostumus. Vaalikelpoisuuden 
rajoitus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Seurakuntavaaleissa ei seurakunnan luot-

tamustoimeen saada valita tämän seurakun-
nan viranhaltijaa tai työsopimussuhteessa 
olevaa työntekijää. Jos seurakunta kuuluu 
seurakuntayhtymään, ei tämän yhtymän eikä 
siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltija ja 
työntekijä myöskään ole vaalikelpoinen. 
Luottamushenkilö ei menetä vaalikelpoisuut-
taan toimielimeen, jos seurakunta tai seura-
kuntayhtymä ottaa hänet väliaikaisesti enin-
tään kuuden kuukauden palvelussuhteeseen. 
Sen kestäessä hän ei kuitenkaan saa hoitaa 
luottamustointaan. 

  
5 § 

Poikkeukselliset seurakuntavaalit 

Ylimääräiset seurakuntavaalit toimitetaan, 
kun kesken seurakunnallisen vaalikauden ta-
pahtuu seurakuntajaon muutos, seurakuntia 
liitetään seurakuntayhtymään tai seurakun-
tayhtymä puretaan. Ylimääräisissä seurakun-
tavaaleissa valittujen toimikausi kestää ku-



  HE 98/2004 vp   
    

 

  

14

lumassa olevan vaalikauden loppuun tai, jos 
vaalit toimitetaan vaalikauden viimeisenä 
vuonna, seuraavan vaalikauden loppuun. 
Kirkkohallitus voi päättää, että vaalit toimite-
taan muutettua seurakuntajakoa taikka seura-
kuntayhtymän uutta tai muutettua perussään-
töä noudattaen jo ennen kuin seurakuntajaon 
muutos tai perussääntö on tullut voimaan. 
— — — — — — — — — — — — — —  

  
6 § 

Keskusvaalitoimikunta 

Yhteinen kirkkoneuvosto voi asettaa seura-
kuntavaaleja varten keskusvaalitoimikunnan, 
jonka tehtävistä säädetään kirkon vaalijärjes-
tyksessä. 

  
10 luku 

Kirkkoneuvosto 

2 § 

Jäsenet 

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirk-
koherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja 
sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrä-
tään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seura-
kuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Vali-
tuilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäse-
net. 
— — — — — — — — — — — — — —  

  
11 luku 

Seurakuntayhtymä 

1 § 

Seurakuntayhtymän perustaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
  

2 § 

Tehtävät 

Seurakuntayhtymän on hoidettava asiat, 
jotka koskevat yhtymään kuuluvien seura-

kuntien kirkollisverotusta, kirkollisverojen ja 
muiden yhteisten tulojen jakoa seurakuntien 
kesken sekä kirkon keskusrahastoon suoritet-
tavia maksuja ja talousarviota, rahatointa, 
kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja tilintarkastusta. 

Seurakuntayhtymän on lisäksi hoidettava 
seurakuntien henkilöstöasiat, jotka koskevat 

1) palkan ja työnantajasuoritusten maksa-
mista, työnantajailmoitusten tekemistä ja 
palkkakirjanpitoa; 

2) nimikirjanpitoa, jollei tässä laissa toisin 
säädetä; 

3) virka- ja työehtosopimusten tekemistä ja 
tulkintaa sekä paikallisesti toteutettavien pal-
kantarkistusten tekemistä tai palkantarkistuk-
sia koskevien esitysten tekemistä kirkon so-
pimusvaltuuskunnalle; sekä 

4) luottamusmiestoimintaa, työsuojelua, 
työterveyshuoltoa sekä työnantajan ja työn-
tekijöiden välistä yhteistoimintaa. 

Seurakuntayhtymä käyttää päätösvaltaa 
myös yksittäistä seurakuntaa koskevissa 
kirkkovaltuustolle kuuluvissa asioissa, jollei 
päätösvaltaa ole annettu 10 §:ssä säädetyllä 
tavalla seurakunnille. 

Seurakuntayhtymä päättää myös seurakun-
tien virkojen perustamisesta ja lakkauttami-
sesta sekä seurakuntien kiinteästä omaisuu-
desta ja sen luovuttamisesta, jollei näitä asi-
oita ole perussäännössä annettu seurakuntien 
hoidettavaksi. 

Seurakuntayhtymän päätettäväksi voidaan 
perussäännössä antaa myös muita hallintoon 
ja talouteen liittyviä asioita sekä siinä mainit-
tuja seurakunnalliseen toimintaan liittyviä 
tehtäviä ja työmuotoja. 

  
 
  

3 § 

Omaisuuden ja velvoitteiden siirtyminen 

Seurakuntayhtymää perustettaessa seura-
kuntien varat ja velvoitteet siirtyvät seura-
kuntayhtymälle, jollei perussäännössä määrä-
tä, että siinä mainittu omaisuus pysyy seura-
kunnan omistuksessa tai hallinnassa taikka 
seurakunta vastaa siinä mainitusta velvoit-
teesta. Siirtyvän omaisuuden saantokirjana 
on siitä laadittu perussääntöön liitettävä luet-
telo. 
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4 § 

Perussääntö 

Seurakuntayhtymälle on hyväksyttävä pe-
russääntö, jossa määrätään yhtymän hoidet-
tavaksi annettavat tehtävät sekä annetaan 
muut määräykset, jotka ovat tarpeen yhtymän 
ja sen seurakuntien toimivallan osoittamisek-
si. Kirkkovaltuustot päättävät seurakuntayh-
tymän muodostamisesta hyväksymällä perus-
säännön ja seurakuntayhtymälle siirtyvästä 
omaisuudesta tehdyn luettelon. Päätökset on 
alistettava kirkkohallituksen ratkaistavaksi. 
Jos seurakuntayhtymään liittyvät seurakunnat 
ovat tehneet omaisuuden siirtymistä koske-
van sopimuksen, kirkkohallitus ei voi ilman 
erityisiä syitä poiketa sopimuksesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

5 § 

Perussäännön muuttaminen ja yhtymän pur-
kaminen tai lakkaaminen 

Perussäännön muuttamista tai vapaaehtoi-
sesti muodostetun yhtymän purkamista kos-
kevan päätöksen tekemiseen vaaditaan, että 
vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla ole-
vista ja enemmän kuin puolet kaikista yhtei-
sen kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa. 
Jos perussäännön muutos koskee perussään-
nöllä määrättyjen verotulojen jakoperustei-
den muuttamista seurakuntien kesken, omai-
suuden siirtämistä seurakuntayhtymän ja seu-
rakuntien välillä tai virkojen perustamista ja 
lakkauttamista koskevan päätösvallan siirtä-
mistä seurakuntayhtymän ja seurakuntien vä-
lillä, perussäännön muutos on alistettava 
kirkkohallituksen ratkaistavaksi, jollei pää-
töstä ole tehty yksimielisesti. 

Jos seurakuntajakoa muutetaan siten, että 
kaikki samaan seurakuntayhtymään kuuluvat 
seurakunnat yhdistetään yhdeksi seurakun-
naksi, seurakuntayhtymä lakkaa samasta 
ajankohdasta lukien. Seurakuntayhtymän va-
rat ja velvoitteet siirtyvät tällöin yhdistetylle 
seurakunnalle. Siirtyvän omaisuuden saanto-
kirjana on siitä laadittu kirkkohallituksen 
päätökseen liitettävä luettelo. 

Jos seurakuntayhtymän omaisuutta on jaet-

tava perussäännön muuttamisen tai seurakun-
tayhtymän purkamisen johdosta eikä jaosta 
voida sopia, se on toimitettava noudattaen 
soveltuvin osin seurakuntajaon yhteydessä 
tapahtuvasta omaisuuden jaosta annettuja 
säännöksiä. 

 
 

7 § 

Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet 

Yhteisessä kirkkovaltuustossa on yhtymään 
kuuluvien seurakuntien yhteenlasketusta vä-
kiluvusta riippuen vähintään 21 ja enintään 
91 jäsentä. Jäsenmäärästä säädetään tarkem-
min kirkkojärjestyksessä. Yhteinen kirkko-
valtuusto voi erityisestä syystä päättää vaali-
kaudeksi kerrallaan, että yhteisen kirkkoval-
tuuston jäsenmäärä on säädettyä pienempi 
pariton luku, kuitenkin vähintään 11 jäsentä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

8 § 

Yhteinen kirkkoneuvosto 

Seurakuntayhtymän toimeenpano- ja hal-
lintoelimenä on yhteinen kirkkoneuvosto, jo-
ka johtaa myös 2 §:n 5 momentissa mainittu-
ja seurakunnalliseen toimintaan liittyviä teh-
täviä ja työmuotoja. Yhteisen kirkkoneuvos-
ton kokoonpanosta säädetään kirkkojärjes-
tyksessä. 

 
 

9 § 

Seurakuntaneuvosto 

Seurakuntayhtymään kuuluvilla seurakun-
nilla on kullakin seurakuntaneuvosto. Se hoi-
taa ne 10 luvun 1 §:ssä mainitut kirkkoneu-
voston tehtävät, jotka eivät kuulu yhteiselle 
kirkkoneuvostolle, sekä muut seurakunta-
neuvostolle tässä laissa osoitetut tai erikseen 
määrätyt tehtävät. Seurakuntaneuvosto hy-
väksyy itselleen ohjesäännön, joka on alistet-
tava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Seura-
kuntaneuvostoon sovelletaan myös, mitä 
kirkkoneuvostosta säädetään 10 luvun 2 §:n 4 
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momentissa ja 3 §:n 2—4 momentissa sekä 4 
ja 5 §:ssä. 

Seurakuntaneuvosto päättää niiden varojen 
käytöstä, jotka seurakunnalle osoitetaan seu-
rakuntayhtymän talousarviossa seurakunnal-
lista toimintaa varten, sekä käyttää seurakun-
nan omaisuuden omistamiseen ja hallintaan 
sekä sen tuottoon liittyvää päätösvaltaa. 

Seurakuntaneuvostossa on puheenjohtajana 
kirkkoherra ja vähintään 8 ja enintään 16 
muuta jäsentä. Jäsenten luvusta säädetään 
kirkkojärjestyksessä seurakunnan väkiluvun 
perusteella. 

 
 

10 § 

Päätösvallan siirtäminen 

Yhteisen kirkkovaltuuston päätösvaltaa 
voidaan ohje- tai johtosäännöllä siirtää sään-
nössä mainituissa asioissa yhteiselle kirkko-
neuvostolle, sen jaostolle ja yhtymän johto-
kunnalle sekä yhteisen kirkkovaltuuston pää-
töksellä seurakuntaneuvostolle. Päätösvaltaa 
ei kuitenkaan saa siirtää 9 luvun 1 §:n 2 mo-
mentissa eikä tämän luvun 2 §:n 1 ja 2 mo-
mentissa mainituissa asioissa lukuun ottamat-
ta kiinteän omaisuuden luovuttamista ja viran 
perustamista ja lakkauttamista, joita koske-
van päätösvallan siirtämisestä voidaan mää-
rätä perussäännöllä edellä 2 §:n 4 momentin 
nojalla. 

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösvallan 
siirtämisestä on vastaavasti voimassa, mitä 
kirkkoneuvoston päätösvallan siirtämisestä 
säädetään. 

 
 

11 § 

Toimielimiin sovellettavat säännökset 

Yhteiseen kirkkovaltuustoon, yhteiseen 
kirkkoneuvostoon ja seurakuntayhtymän joh-
tokuntaan sekä asioiden käsittelyyn näissä 
toimielimissä sovelletaan, mitä vastaavasti 
kirkkovaltuustosta, kirkkoneuvostosta ja seu-
rakunnan johtokunnasta sekä asioiden käsit-
telemisestä niissä säädetään tai määrätään, 
jollei tästä laista tai kirkkojärjestyksestä 
muuta johdu. Seurakuntaneuvoston käsitel-

lessä sille uskottua yhteisen kirkkovaltuuston 
päätösvaltaan muutoin kuuluvaa asiaa nouda-
tetaan, mitä vastaavasti kirkkovaltuustosta ja 
asioiden käsittelemisestä siellä säädetään tai 
määrätään. 

 
 
 

13 luku 

Seurakuntajaon muuttaminen 

1 § 

Aloiteoikeus 

Aloitteen seurakuntajaon muuttamiseksi 
voi tehdä seurakunnan kirkkovaltuusto tai 
kunkin seurakunnan seurakuntaneuvosto se-
kä tuomiokapituli tai piispa. Jos seurakunta-
jaon muutostarve johtuu kuntajaon muutta-
misesta tai koskee muuta kuin suomenkielis-
tä tai ruotsinkielistä taikka kaksikielistä seu-
rakuntaa, asian voi panna vireille myös kirk-
kohallitus. 

 
 

18 luku 

Piispa 

3 § 

Vaalin ajankohta, äänioikeus ja  
ehdokasasettelu 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vaalissa ovat äänivaltaisia 

— — — — — — — — — — — — — —  
3) tuomiokapitulin lakimiesasessori ja 

maallikkojäsen; 
— — — — — — — — — — — — — —  

Arkkipiispan vaalissa ovat äänivaltaisia 
myös muiden hiippakuntien kirkollisko-
kousedustajat ja saamelaiskäräjien valitsema 
kirkolliskokousedustaja sekä hiippakuntaval-
tuustojen ja tuomiokapitulien jäsenet. Lisäksi 
äänivaltaisia ovat kirkkohallituksen jäsenet. 

Kirkon vaalijärjestyksessä säädetään, miten 
äänioikeutta käytetään, jos se on samalla 
henkilöllä usealla perusteella. 
— — — — — — — — — — — — — —  



  HE 98/2004 vp   
    

 

  

17

22 luku 

Kirkkohallitus, kirkon keskusrahasto ja 
kirkon sopimusvaltuuskunta 

8 § 

Maksut kirkon keskusrahastolle 

Jokainen seurakunta tai seurakuntayhtymä 
suorittaa kirkon keskusrahastoon vuosittain 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) kirkolliskokouksen vahvistamien perus-
teiden mukaan määräytyvät työkyvyttömyys-
eläkkeiden omavastuuosuudet. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä          

kuuta 200  . 
Marraskuun 2002 seurakuntavaaleissa vali-

tut seurakuntaneuvostot ja yhteiset kirkkoval-

tuustot jatkavat tämän lain mukaisina seura-
kuntaneuvostoina ja yhteisinä kirkkovaltuus-
toina sekä osittaisessa yhteistaloudessa olevi-
en seurakuntien kirkkovaltuustot tämän lain 
mukaisina seurakuntaneuvostoina vaalikau-
den loppuun. 

Tämän lain voimaan tullessa osittaisessa 
yhteistaloudessa olevien seurakuntien kirk-
kovaltuustojen valitsemat yhteiset kirkkoval-
tuustot jatkavat tämän lain mukaisina yhtei-
sinä kirkkovaltuustoina toimikautensa lop-
puun. 

Jos jo ennen tämän lain voimaantuloa pe-
rustetaan seurakuntayhtymä, on seurakun-
tayhtymä muodostettava sekä seurakuntien ja 
seurakuntayhtymän toimielimet valittava tä-
män lain mukaan. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
sen toimeenpanon edellyttämiin toimenpitei-
siin. 

————— 

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Kulttuuriministeri Tanja Karpela 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

  
  

Laki 

kirkkolain muuttamisesta 

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 26 päivänä marraskuuta 1993 annetun kirkkolain (1054/1993) 10 luvun 2 §:n 3 

momentti sekä 11 luvun 1 §:n 2 momentti, 6 §:n 2 ja 3 momentti, 7 §:n 3 momentti ja 12 §, 
muutetaan 8 luvun 2 §:n 1 momentti, 4 §:n 2 momentti ja 5 §:n 1 momentti, 10 luvun 2 §:n 1 

momentti, 11 luvun 1 §:n otsikko, 2 ja 3 §, 4 §:n 1 momentti, 5 §, 7 §:n 1 momentti ja 8—11 
§, 13 luvun 1 § sekä 18 luvun 3 §:n 2 momentin 3 kohta ja 3 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 11 luvun 5 § osaksi laissa 1303/1997, 8 § laissa 347/1998, 9 § 
osaksi laissa 626/2003, 10 § mainitussa laissa 1303/1997 sekä 18 luvun 3 §:n 2 momentin 3 
kohta laissa 201/2000 ja 3 momentti laissa 1274/2003, sekä 

lisätään 7 lukuun uusi 7 § ja 8 lukuun uusi 6 §, 18 luvun 3 §:ään, sellaisena kuin se on osak-
si mainituissa laeissa 201/2000 ja 1274/2003, uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti 
siirtyy 5 momentiksi ja 22 luvun 8 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1247/2001, uusi 4 
kohta seuraavasti: 

  
Voimassa oleva laki Ehdotus 

  
  7 luku 

Yleisiä säännöksiä 

7 § 

Seurakunnan ja seurakuntayhtymän  
nimenkirjoitusoikeus 

Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto 
päättää seurakunnan ja yhteinen kirkko-
neuvosto seurakuntayhtymän nimenkirjoi-
tusoikeudesta. 

  
8 luku 

Papinvaali ja seurakuntavaali 

2 § 

Seurakuntavaalit 

Seurakuntavaaleissa valitaan kirkko-
valtuuston tai täydellisessä yhteistaloudessa 
olevien seurakuntien yhteisen kirkkoval-
tuuston ja seurakuntaneuvoston jäsenet. 
Vaalit toimitetaan joka neljäs vuosi saman-

2 § 

Seurakuntavaalit 

Seurakuntavaaleissa valitaan seurakunnan 
kirkkovaltuuston tai seurakuntayhtymässä 
yhteisen kirkkovaltuuston ja seurakunta-
neuvoston jäsenet. Vaalit toimitetaan joka 
neljäs vuosi samanaikaisesti kaikissa seura-
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aikaisesti kaikissa seurakunnissa, jollei 
5 §:stä muuta johdu. 
— — — — — — — — — — — — — —  
  

kunnissa, jollei 5 §:stä muuta johdu. 
  
— — — — — — — — — — — — — — 

  
  

4 § 

Ehdokkaan suostumus. Vaalikelpoisuuden rajoitus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Seurakuntavaaleissa ei seurakunnan luot-

tamustoimeen saada valita tämän seurakun-
nan viranhaltijaa tai työsopimussuhteessa 
olevaa päätoimista työntekijää eikä seura-
kuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon 
tämän yhtymän tai siihen kuuluvan seura-
kunnan viranhaltijaa tai työsopimussuh-
teessa olevaa päätoimista työntekijää. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Seurakuntavaaleissa ei seurakunnan luot-

tamustoimeen saada valita tämän seurakun-
nan viranhaltijaa tai työsopimussuhteessa 
olevaa työntekijää. Jos seurakunta kuuluu 
seurakuntayhtymään, ei tämän yhtymän ei-
kä siihen kuuluvan seurakunnan viranhalti-
ja ja työntekijä myöskään ole vaalikelpoi-
nen. Luottamushenkilö ei menetä vaalikel-
poisuuttaan toimielimeen, jos seurakunta 
tai seurakuntayhtymä ottaa hänet väliaikai-
sesti enintään kuuden kuukauden palvelus-
suhteeseen. Sen kestäessä hän ei kuitenkaan 
saa hoitaa luottamustointaan. 
  

  
  

5 § 

Poikkeukselliset seurakuntavaalit 

Ylimääräiset seurakuntavaalit toimitetaan, 
kun kesken seurakunnallisen vaalikauden 
tapahtuu seurakuntajaon muutos, seurakun-
tia liitetään täydelliseen yhteistalouteen, yh-
teistalouden muotoa muutetaan tai yhteista-
lous lopetetaan. Ylimääräisissä seurakunta-
vaaleissa valittujen toimikausi kestää kulu-
massa olevan vaalikauden loppuun tai, jos 
vaalit toimitetaan vaalikauden viimeisenä 
vuonna, seuraavan vaalikauden loppuun. 
Kirkkohallitus voi päättää, että vaalit toimi-
tetaan muutettua seurakuntajakoa taikka 
seurakuntayhtymän uutta tai muutettua pe-
russääntöä noudattaen jo ennen kuin seura-
kuntajaon muutos tai perussääntö on tullut 
voimaan. 
— — — — — — — — — — — — — —  
  

5 § 

Poikkeukselliset seurakuntavaalit 

Ylimääräiset seurakuntavaalit toimitetaan, 
kun kesken seurakunnallisen vaalikauden 
tapahtuu seurakuntajaon muutos, seurakun-
tia liitetään seurakuntayhtymään tai seura-
kuntayhtymä puretaan. Ylimääräisissä seu-
rakuntavaaleissa valittujen toimikausi kes-
tää kulumassa olevan vaalikauden loppuun 
tai, jos vaalit toimitetaan vaalikauden vii-
meisenä vuonna, seuraavan vaalikauden 
loppuun. Kirkkohallitus voi päättää, että 
vaalit toimitetaan muutettua seurakuntaja-
koa taikka seurakuntayhtymän uutta tai 
muutettua perussääntöä noudattaen jo ennen 
kuin seurakuntajaon muutos tai perussääntö 
on tullut voimaan. 

  
— — — — — — — — — — — — — — 
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 6 § 

Keskusvaalitoimikunta 

Yhteinen kirkkoneuvosto voi asettaa seu-
rakuntavaaleja varten keskusvaalitoimikun-
nan, jonka tehtävistä säädetään kirkon vaa-
lijärjestyksessä. 
  

  
10 luku 

Kirkkoneuvosto 

2 § 

Jäsenet 

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on 
kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheen-
johtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännös-
sä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 
muuta henkilöä. Valituilla jäsenillä on hen-
kilökohtaiset varajäsenet. 

  
— — — — — — — — — — — — — —  

Kirkkoneuvoston valituista jäsenistä saa 
enintään puolet olla kirkkovaltuuston jäse-
niä. Varapuheenjohtajaksi ei saa valita tä-
män seurakunnan viranhaltijaa. 

2 § 

Jäsenet 

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on 
kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheen-
johtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännös-
sä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 
muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista 
henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökoh-
taiset varajäsenet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

(3 mom. kumotaan) 
  

  
11 luku 

Seurakuntayhtymä 

1§ 

Perustaminen ja yhteistalouden muoto 

— — — — — — — — — — — — — —  
Yhtymään kuuluvien seurakuntien on hoi-

dettava 2 §:ssä mainitut ja perussäännössä 
määrättävät asiat joko täydellisessä tai 
osittaisessa yhteistaloudessa. 

1 § 

Seurakuntayhtymän perustaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
(2 mom. kumotaan) 

  
2 § 

Tehtävät 

Seurakuntayhtymän on hoidettava asiat, 
jotka koskevat yhtymään kuuluvien seura-
kuntien kirkollisverotusta, kirkollisverojen 

2 § 

Tehtävät 

Seurakuntayhtymän on hoidettava asiat, 
jotka koskevat yhtymään kuuluvien seura-
kuntien kirkollisverotusta, kirkollisverojen 
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ja muiden yhteisten tulojen jakoa seurakun-
tien kesken sekä kirkon keskusrahastoon 
suoritettavia maksuja. 
  
  

Seurakuntayhtymän on hoidettava myös 
seurakuntien rahatoimi, kirjanpito ja tilin-
tarkastus. Jos seurakunnat ovat osittaisessa 
yhteistaloudessa, rahatoimi ja kirjanpito 
voidaan perussäännössä mainitulla tavalla 
jättää seurakuntien hoidettavaksi. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Seurakuntayhtymän hoidettavaksi voi-
daan perussäännössä antaa myös muita hal-
lintoon ja talouteen liittyviä asioita sekä sii-
nä mainittuja seurakunnalliseen toimintaan 
liittyviä tehtäviä ja työmuotoja. 

ja muiden yhteisten tulojen jakoa seurakun-
tien kesken sekä kirkon keskusrahastoon 
suoritettavia maksuja ja talousarviota, ra-
hatointa, kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja tilin-
tarkastusta. 

Seurakuntayhtymän on lisäksi hoidettava 
seurakuntien henkilöstöasiat, jotka koskevat 

1) palkan ja työnantajasuoritusten mak-
samista, työnantajailmoitusten tekemistä ja 
palkkakirjanpitoa; 

2) nimikirjanpitoa, jollei tässä laissa toi-
sin säädetä; 

3) virka- ja työehtosopimusten tekemistä 
ja tulkintaa sekä paikallisesti toteutettavien 
palkantarkistusten tekemistä tai palkantar-
kistuksia koskevien esitysten tekemistä kir-
kon sopimusvaltuuskunnalle; sekä 

4) luottamusmiestoimintaa, työsuojelua, 
työterveyshuoltoa sekä työnantajan ja työn-
tekijöiden välistä yhteistoimintaa. 

Seurakuntayhtymä käyttää päätösvaltaa 
myös yksittäistä seurakuntaa koskevissa 
kirkkovaltuustolle kuuluvissa asioissa, jollei 
päätösvaltaa ole annettu 10 §:ssä säädetyl-
lä tavalla seurakunnille. 

Seurakuntayhtymä päättää myös seura-
kuntien virkojen perustamisesta ja lakkaut-
tamisesta sekä seurakuntien kiinteästä 
omaisuudesta ja sen luovuttamisesta, jollei 
näitä asioita ole perussäännössä annettu 
seurakuntien hoidettavaksi. 

Seurakuntayhtymän päätettäväksi voi-
daan perussäännössä antaa myös muita 
hallintoon ja talouteen liittyviä asioita sekä 
siinä mainittuja seurakunnalliseen toimin-
taan liittyviä tehtäviä ja työmuotoja. 
  

  
3 § 

Omaisuuden siirtyminen 

Jos muodostettavan seurakuntayhtymän 
seurakunnat liittyvät täydelliseen yhteista-
louteen, seurakuntien omaisuus siirtyy seu-
rakuntayhtymälle, jollei 2 momentista muu-
ta johdu. Jos seurakunnat liittyvät osittai-
seen yhteistalouteen, seurakuntayhtymälle 
siirtyvästä omaisuudesta päätetään 4 §:ssä 
säädetyllä tavalla. Siirtyvän omaisuuden 
saantokirjana on siitä laadittu perussääntöön 
liitettävä luettelo. 

3 § 

Omaisuuden ja velvoitteiden siirtyminen 

Seurakuntayhtymää perustettaessa seura-
kuntien varat ja velvoitteet siirtyvät seura-
kuntayhtymälle, jollei perussäännössä 
määrätä, että siinä mainittu omaisuus pysyy 
seurakunnan omistuksessa tai hallinnassa 
taikka seurakunta vastaa siinä mainitusta 
velvoitteesta. Siirtyvän omaisuuden saanto-
kirjana on siitä laadittu perussääntöön liitet-
tävä luettelo. 
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Perussäännössä voidaan määrätä, että 
myös täydelliseen yhteistalouteen liittyvälle 
tai yhteistaloudessa olevalle seurakunnalle 
lahjoitettu tai testamentilla annettu taikka 
seurakunnan lahjoitusvaroin hankkima 
omaisuus pysyy seurakunnan omistuksessa 
tai hallinnassa. 

(2 mom. kumotaan) 

  
4 § 

Perussääntö 

Seurakuntayhtymälle on hyväksyttävä pe-
russääntö, jossa määrätään ainakin yhteista-
louden muoto sekä yhtymän hoidettavaksi 
annettavat tehtävät. Kirkkovaltuustot päät-
tävät seurakuntayhtymän muodostamisesta 
hyväksymällä perussäännön ja seurakun-
tayhtymälle siirtyvästä omaisuudesta teh-
dyn luettelon. Päätökset on alistettava kirk-
kohallituksen ratkaistavaksi. Jos osittaiseen 
yhteistalouteen liittyvät seurakunnat ovat 
tehneet omaisuuden siirtymistä koskevan 
sopimuksen, kirkkohallitus ei voi ilman eri-
tyisiä syitä poiketa sopimuksesta. 

  
  

— — — — — — — — — — — — — —  
  

4 § 

Perussääntö 

Seurakuntayhtymälle on hyväksyttävä pe-
russääntö, jossa määrätään yhtymän hoidet-
tavaksi annettavat tehtävät sekä annetaan 
muut määräykset, jotka ovat tarpeen yhty-
män ja sen seurakuntien toimivallan osoit-
tamiseksi. Kirkkovaltuustot päättävät seura-
kuntayhtymän muodostamisesta hyväksy-
mällä perussäännön ja seurakuntayhtymälle 
siirtyvästä omaisuudesta tehdyn luettelon. 
Päätökset on alistettava kirkkohallituksen 
ratkaistavaksi. Jos seurakuntayhtymään liit-
tyvät seurakunnat ovat tehneet omaisuuden 
siirtymistä koskevan sopimuksen, kirkko-
hallitus ei voi ilman erityisiä syitä poiketa 
sopimuksesta. 
— — — — — — — — — — — — — — 

  
5 § 

Perussäännön muuttaminen ja yhtymän 
purkaminen 

Seurakuntayhtymän perussäännön muut-
tamista tai yhtymän purkamista koskevan 
päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähin-
tään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista 
ja enemmän kuin puolet kaikista yhteisen 
kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa. 
Yhtymän purkamista koskeva päätös sekä 
sellainen perussäännön muuttamista koske-
va päätös, jolla muutetaan yhteistalouden 
muotoa, on alistettava kirkkohallituksen 
ratkaistavaksi. 

  
  
  
  
  
  

5 § 

Perussäännön muuttaminen ja yhtymän 
purkaminen tai lakkaaminen 

Perussäännön muuttamista tai vapaaehtoi-
sesti muodostetun yhtymän purkamista 
koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan, 
että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla 
olevista ja enemmän kuin puolet kaikista 
yhteisen kirkkovaltuuston jäsenistä sitä 
kannattaa. Jos perussäännön muutos koskee 
perussäännöllä määrättyjen verotulojen ja-
koperusteiden muuttamista seurakuntien 
kesken, omaisuuden siirtämistä seurakun-
tayhtymän ja seurakuntien välillä tai virko-
jen perustamista ja lakkauttamista koskevan 
päätösvallan siirtämistä seurakuntayhty-
män ja seurakuntien välillä, perussäännön 
muutos on alistettava kirkkohallituksen rat-
kaistavaksi, jollei päätöstä ole tehty yksi-
mielisesti. 
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Jos seurakuntayhtymän omaisuutta on ja-

ettava perussäännön muuttamisen tai seura-
kuntayhtymän purkamisen johdosta eikä ja-
osta voida sopia, se on toimitettava noudat-
taen soveltuvin osin seurakuntajaon yhtey-
dessä tapahtuvasta omaisuuden jaosta an-
nettuja säädöksiä. 

Jos seurakuntajakoa muutetaan siten, että 
kaikki samaan seurakuntayhtymään kuulu-
vat seurakunnat yhdistetään yhdeksi seura-
kunnaksi, seurakuntayhtymä lakkaa samas-
ta ajankohdasta lukien. Seurakuntayhtymän 
varat ja velvoitteet siirtyvät tällöin yhdiste-
tylle seurakunnalle. Siirtyvän omaisuuden 
saantokirjana on siitä laadittu kirkkohalli-
tuksen päätökseen liitettävä luettelo. 

Jos seurakuntayhtymän omaisuutta on ja-
ettava perussäännön muuttamisen tai seura-
kuntayhtymän purkamisen johdosta eikä ja-
osta voida sopia, se on toimitettava noudat-
taen soveltuvin osin seurakuntajaon yhtey-
dessä tapahtuvasta omaisuuden jaosta an-
nettuja säännöksiä. 
  

  
6 § 

Päätösvalta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos seurakunnat ovat täydellisessä yhteis-

taloudessa, käyttää yhteinen kirkkovaltuus-
to päätösvaltaa myös yksittäistä seurakun-
taa koskevissa kirkkovaltuustolle kuuluvissa 
asioissa, mikäli päätösvaltaa ei ole annettu 
seurakuntaneuvostolle. 

Jos seurakunnat ovat osittaisessa yhteis-
taloudessa, yksittäisen seurakunnan pää-
tösvaltaa käyttää sen oma kirkkovaltuusto, 
jollei asiaa ole perussäännössä määrätty 
seurakuntayhtymän hoidettavaksi. 

— — — — — — — — — — — — — —  
(2 mom. kumotaan) 
  
  
  
  
  
(3 mom. kumotaan) 

  

 
7 § 

Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet 

Yhteisessä kirkkovaltuustossa on yhty-
mään kuuluvien seurakuntien yhteenlaske-
tusta väkiluvusta riippuen vähintään 21 ja 
enintään 91 jäsentä. Jäsenmäärästä määrä-
tään tarkemmin kirkkojärjestyksessä. 

  
  
  
  
  

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos seurakunnat ovat osittaisessa yhteis-

taloudessa, yhteiseen kirkkovaltuustoon 

7 § 

Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet 

Yhteisessä kirkkovaltuustossa on yhty-
mään kuuluvien seurakuntien yhteenlaske-
tusta väkiluvusta riippuen vähintään 21 ja 
enintään 91 jäsentä. Jäsenmäärästä sääde-
tään tarkemmin kirkkojärjestyksessä. Yh-
teinen kirkkovaltuusto voi erityisestä syystä 
päättää vaalikaudeksi kerrallaan, että yh-
teisen kirkkovaltuuston jäsenmäärä on sää-
dettyä pienempi pariton luku, kuitenkin vä-
hintään 11 jäsentä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

(3 mom. kumotaan) 
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kustakin seurakunnasta tulevat jäsenet ja 
varajäsenet valitsee seurakunnan kirkkoval-
tuusto. 

  
  

8 § 

Yhteinen kirkkoneuvosto 

Seurakuntayhtymän toimeenpano- ja hal-
lintoelimenä on yhteinen kirkkoneuvosto, 
joka johtaa myös 2 §:n 3 momentissa mai-
nittuja seurakunnalliseen toimintaan liitty-
viä tehtäviä ja työmuotoja. Se voi asettaa 
seurakuntavaaleja varten keskusvaalitoimi-
kunnan, jonka tehtävät määrätään kirkon 
vaalijärjestyksessä. Yhteisen kirkkoneuvos-
ton kokoonpanosta määrätään kirkkojärjes-
tyksessä. 

8 § 

Yhteinen kirkkoneuvosto 

Seurakuntayhtymän toimeenpano- ja hal-
lintoelimenä on yhteinen kirkkoneuvosto, 
joka johtaa myös 2 §:n 5 momentissa mai-
nittuja seurakunnalliseen toimintaan liitty-
viä tehtäviä ja työmuotoja. Yhteisen kirk-
koneuvoston kokoonpanosta säädetään 
kirkkojärjestyksessä. 
  

 
 
 

9 § 

Seurakuntaneuvosto 

Täydellisessä yhteistaloudessa olevilla 
seurakunnilla on kullakin seurakuntaneu-
vosto. Se hoitaa ne 10 luvun 1 §:ssä maini-
tut kirkkoneuvoston tehtävät, jotka eivät 
kuulu seurakuntayhtymän yhteiselle kirk-
koneuvostolle, sekä muut seurakuntaneu-
vostolle tässä laissa osoitetut tai erikseen 
määrätyt tehtävät. Seurakuntaneuvosto hy-
väksyy itselleen ohjesäännön, joka on alis-
tettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 
Seurakuntaneuvostoon sovelletaan myös 
mitä kirkkoneuvostosta on säädetty 10 lu-
vun 2 §:n 4 momentissa sekä 4 ja 5 §:ssä. 

Seurakuntaneuvosto päättää niiden varo-
jen käytöstä, jotka seurakunnalle osoitetaan 
seurakuntayhtymän talousarviossa seura-
kunnallista toimintaa varten, sekä käyttää 3 
§:n 2 momentissa mainitun omaisuuden 
omistamiseen ja hallintaan sekä sen tuot-
toon liittyvää päätösvaltaa. 

Seurakuntaneuvostossa on puheenjohtaja-
na kirkkoherra ja vähintään 6 ja enintään 14 
muuta jäsentä. Jäsenten luku määrätään 
kirkkojärjestyksessä seurakunnan väkiluvun 
perusteella. 

9 § 

Seurakuntaneuvosto 

Seurakuntayhtymään kuuluvilla seura-
kunnilla on kullakin seurakuntaneuvosto. 
Se hoitaa ne 10 luvun 1 §:ssä mainitut kirk-
koneuvoston tehtävät, jotka eivät kuulu yh-
teiselle kirkkoneuvostolle, sekä muut seu-
rakuntaneuvostolle tässä laissa osoitetut tai 
erikseen määrätyt tehtävät. Seurakuntaneu-
vosto hyväksyy itselleen ohjesäännön, joka 
on alistettava tuomiokapitulin vahvistetta-
vaksi. Seurakuntaneuvostoon sovelletaan 
myös, mitä kirkkoneuvostosta säädetään 10 
luvun 2 §:n 4 momentissa ja 3 §:n 2—4 
momentissa sekä 4 ja 5 §:ssä. 

Seurakuntaneuvosto päättää niiden varo-
jen käytöstä, jotka seurakunnalle osoitetaan 
seurakuntayhtymän talousarviossa seura-
kunnallista toimintaa varten, sekä käyttää 
seurakunnan omaisuuden omistamiseen ja 
hallintaan sekä sen tuottoon liittyvää pää-
tösvaltaa. 

Seurakuntaneuvostossa on puheenjohtaja-
na kirkkoherra ja vähintään 8 ja enintään 16 
muuta jäsentä. Jäsenten luvusta säädetään  
kirkkojärjestyksessä seurakunnan väkiluvun 
perusteella. 
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10 § 

Päätösvallan siirtäminen 

Yhteisen kirkkovaltuuston päätösvaltaa 
voidaan ohje- tai johtosäännöllä siirtää 
säännössä mainituissa asioissa yhteiselle 
kirkkoneuvostolle, sen jaostolle ja yhtymän 
johtokunnalle sekä yhteisen kirkkovaltuus-
ton päätöksellä seurakuntaneuvostolle. Pää-
tösvaltaa ei kuitenkaan saa siirtää 9 luvun 1 
§:n 2 momentissa mainituissa asioissa. 

10 § 

Päätösvallan siirtäminen 

Yhteisen kirkkovaltuuston päätösvaltaa 
voidaan ohje- tai johtosäännöllä siirtää 
säännössä mainituissa asioissa yhteiselle 
kirkkoneuvostolle, sen jaostolle ja yhtymän 
johtokunnalle sekä yhteisen kirkkovaltuus-
ton päätöksellä seurakuntaneuvostolle. Pää-
tösvaltaa ei kuitenkaan saa siirtää 9 luvun 1 
§:n 2 momentissa eikä tämän luvun 2 §:n 1 
ja 2 momentissa mainituissa asioissa lu-
kuun ottamatta kiinteän omaisuuden luovut-
tamista ja viran perustamista ja lakkautta-
mista, joita koskevan päätösvallan siirtämi-
sestä voidaan määrätä perussäännöllä 
edellä 2 §:n 4 momentin nojalla. 

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösvallan 
siirtämisestä on vastaavasti voimassa, mitä 
kirkkoneuvoston päätösvallan siirtämisestä 
säädetään. 
  

  
11 § 

Toimielimiin sovellettavat säännökset 

Yhteiseen kirkkovaltuustoon, yhteiseen 
kirkkoneuvostoon ja seurakuntayhtymän 
johtokuntiin sekä asioiden käsittelyyn näis-
sä toimielimissä sovelletaan, mitä vastaa-
vasti kirkkovaltuustosta, kirkkoneuvostosta 
ja seurakunnan johtokunnista sekä asioiden 
käsittelemisestä niissä on säädetty tai mää-
rätty, jollei tästä laista tai kirkkojärjestyk-
sestä muuta johdu. 

11 § 

Toimielimiin sovellettavat säännökset 

Yhteiseen kirkkovaltuustoon, yhteiseen 
kirkkoneuvostoon ja seurakuntayhtymän 
johtokuntaan sekä asioiden käsittelyyn 
näissä toimielimissä sovelletaan, mitä vas-
taavasti kirkkovaltuustosta, kirkkoneuvos-
tosta ja seurakunnan johtokunnasta sekä 
asioiden käsittelemisestä niissä säädetään 
tai määrätään, jollei tästä laista tai kirkko-
järjestyksestä muuta johdu. Seurakuntaneu-
voston käsitellessä sille uskottua yhteisen 
kirkkovaltuuston päätösvaltaan muutoin 
kuuluvaa asiaa noudatetaan, mitä vastaa-
vasti kirkkovaltuustosta ja asioiden käsitte-
lemisestä siellä säädetään tai määrätään. 
  

  
12 § 

Tulojen jakaminen osittaisessa  
yhteistaloudessa 

Osittaisessa yhteistaloudessa oleville seu-
rakunnille tulevat kirkollisverot ja muut yh-
teiset tulot jaetaan ensin yhtymän ja sen 

12 § 

Tulojen jakaminen osittaisessa  
yhteistaloudessa 

(kumotaan) 
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seurakuntien kesken sekä seurakunnille tu-
leva osuus seurakuntien kesken yhteisen 
kirkkovaltuuston päättämien perusteiden 
mukaan. Päätös on alistettava kirkkohalli-
tuksen ratkaistavaksi. 
  

13 luku 

Seurakuntajaon muuttaminen 

1 § 

Aloiteoikeus 

Aloitteen seurakuntajaon muuttamiseksi 
voivat tehdä seurakunnan kirkkovaltuusto ja 
seurakuntayhtymässä kunkin seurakunnan 
seurakuntaneuvosto sekä tuomiokapituli tai 
piispa. Jos seurakuntajaon muutos johtuu 
kuntajaon muuttamisesta, asian voi panna 
vireille myös kirkkohallitus, 

1 § 

Aloiteoikeus 

Aloitteen seurakuntajaon muuttamiseksi 
voi tehdä seurakunnan kirkkovaltuusto tai 
kunkin seurakunnan seurakuntaneuvosto 
sekä tuomiokapituli tai piispa. Jos seura-
kuntajaon muutostarve johtuu kuntajaon 
muuttamisesta tai koskee muuta kuin suo-
menkielistä tai ruotsinkielistä taikka kaksi-
kielistä seurakuntaa, asian voi panna vireil-
le myös kirkkohallitus. 
  

  
18 luku 

Piispa 

3 § 

Vaalin ajankohta, äänioikeus ja  
ehdokasasettelu 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vaalissa ovat äänivaltaisia 

— — — — — — — — — — — — — —  
3) tuomiokapitulin lakimiesasessori; 
  

— — — — — — — — — — — — — —  
Arkkipiispan vaalissa ovat äänivaltaisia 

myös muiden hiippakuntien tuomiokapitu-
lien jäsenet sekä kirkolliskokoukseen hiip-
pakunnista valitut edustajat ja saamelaiskä-
räjien valitsema edustaja. 

  
  
  
  
  

— — — — — — — — — — — — — —  
  

— — — — — — — — — — — — — —  
Vaalissa ovat äänivaltaisia 

— — — — — — — — — — — — — —  
3) tuomiokapitulin lakimiesasessori ja 

maallikkojäsen; 
— — — — — — — — — — — — — —  

Arkkipiispan vaalissa ovat äänivaltaisia 
myös muiden hiippakuntien kirkollisko-
kousedustajat ja saamelaiskäräjien valitse-
ma kirkolliskokousedustaja sekä hiippakun-
tavaltuustojen ja tuomiokapitulien jäsenet. 
Lisäksi äänivaltaisia ovat kirkkohallituksen 
jäsenet. 

Kirkon vaalijärjestyksessä säädetään, mi-
ten äänioikeutta käytetään, jos se on samal-
la henkilöllä usealla perusteella. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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22 luku 

Kirkkohallitus, kirkon keskusrahasto ja kirkon sopimusvaltuuskunta 

8 § 

Maksut kirkon keskusrahastolle 

Jokainen seurakunta tai seurakuntayhtymä 
suorittaa kirkon keskusrahastoon vuosittain 

— — — — — — — — — — — — — —  
  

— — — — — — — — — — — — — —  
4) kirkolliskokouksen vahvistamien perus-

teiden mukaan määräytyvät työkyvyttö-
myyseläkkeiden omavastuuosuudet. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä    

kuuta 200  . 
Marraskuun 2002 seurakuntavaaleissa 

valitut seurakuntaneuvostot ja yhteiset kirk-
kovaltuustot jatkavat tämän lain mukaisina 
seurakuntaneuvostoina ja yhteisinä kirkko-
valtuustoina sekä osittaisessa yhteistalou-
dessa olevien seurakuntien kirkkovaltuustot 
tämän lain mukaisina seurakuntaneuvostoi-
na vaalikauden loppuun. 

Tämän lain voimaan tullessa osittaisessa 
yhteistaloudessa olevien seurakuntien kirk-
kovaltuustojen valitsemat yhteiset kirkko-
valtuustot jatkavat tämän lain mukaisina 
yhteisinä kirkkovaltuustoina toimikautensa 
loppuun. 

Jos jo ennen tämän lain voimaantuloa pe-
rustetaan seurakuntayhtymä, on seurakun-
tayhtymä muodostettava sekä seurakuntien 
ja seurakuntayhtymän toimielimet valittava 
tämän lain mukaan. 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
sen toimeenpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

——— 
  

  
  


