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ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
 

Esityksessä ehdotetaan kirkkolain virka-
miesoikeudellisten säännösten uudistamista 
kokonaisuudessaan. Kirkollisen viranhaltijan 
oikeudellinen asema järjestettäisiin kirkko-
laissa mahdollisimman kootusti ja kattavasti 
ottaen huomioon perustuslain vaatimukset 
sekä virkamiesoikeudessa ja työoikeudessa 
tapahtunut kehitys. Kirkollisen viranhaltijan 
oikeusasema vastaisi pääosin muun julkisen 
sektorin viranhaltijoiden oikeusasemaa, jollei 
kirkon järjestysmuodosta tai toiminnan luon-
teesta muuta johdu. 

Kirkon viranhaltijoilta ja tietyissä tehtävis-
sä toimivilta työsopimussuhteisilta työnteki-
jöiltä edellytettäisiin kelpoisuusvaatimuksena 
kirkon jäsenyyden lisäksi myös konfirmaa-
tiota. Kurinpitomenettelyä koskevat säännök-

set ehdotetaan kumottavaksi. Lakiin otettai-
siin virkasuhteen irtisanomisesta ja purkami-
sesta muita virkamieslakeja vastaavat sään-
nökset. Lisäksi kirkkolakiin ehdotetaan otet-
tavaksi säännöksiä muun muassa virkasuh-
teen alkamisesta, työnantajan ja viranhaltijan 
velvollisuuksista, virkasuhteessa tapahtuvista 
muutoksista, virkavapaasta, lomauttamisesta, 
virkasuhteen päättymisestä sekä virantoimi-
tuksesta pidättämisestä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 2013. Täytäntöönpanon 
vaatimien toimien vuoksi laki voi kuitenkin 
tulla voimaan aikaisintaan kolmen ja viimeis-
tään kuuden kuukauden kuluttua sen hyväk-
symisestä ja vahvistamisesta. 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Johdanto 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hal-
linnolle on ominaista, että viranhaltijoiden 
oikeusasemaa on laajasti säännelty säädösta-
soltaan lakia alemmalla, kirkolliskokouksen 
antamalla kirkkojärjestyksellä (1055/1993) 
sekä työnantajan vahvistamilla virkasään-
nöillä. Seurakuntien virkasäännöt ovat oi-
keudellisesti kirkkolain (1054/1993) mukai-
sia valtuuston hyväksymiä ohjesääntöjä, jot-
ka on alistettu tuomiokapitulin vahvistetta-
viksi. Kirkkolain viranhaltijoita koskevat 
säännökset ovat suppeat. 

Lakiehdotuksen taustalla on tarve järjestää 
kirkon ja sen seurakuntien ja seurakuntayh-
tymien viranhaltijoiden oikeusasema lainsää-
dännössä perustuslain kannalta asianmukai-
sella tavalla. Perustuslain 80 §:n mukaan yk-
silön oikeuksien ja velvollisuuksien perus-
teista sekä asioista, jotka perustuslain mu-
kaan kuuluvat lain alaan, on säädettävä lailla. 
Säännöksen mukaan lailla säädettäviin asioi-
hin kuuluvat myös viranhaltijoiden oikeus-
aseman perusteet. 

Perustuslain huomioon ottamisen ohella 
taustana esityksen antamiselle on muun työ-
elämää koskevan lainsäädännön kehitys. 
Virkamiesoikeuden kehitys on ollut voima-
kasta 1990-luvun alun jälkeen. Valtion vir-
kamieslaki (750/1994) ja kunnallisesta viran-
haltijasta annettu laki (304/2003) on koko-
naisuudessaan uudistettu. Samalla virkamies-
lainsäädäntö on sisällöltään lähentynyt työ-
sopimuslakia. Euroopan unioni on tuonut 
työelämää koskevalle sääntelylle uusia vaa-
timuksia, jotka eräiltä osin ulottavat vaiku-
tuksensa myös julkiselle sektorille. Samaan 
aikaan työoikeuden kehitys on ollut nopeaa. 
Tästä esimerkkinä on työsopimuslain 
(55/2001), työaikalain (605/1996), työturval-
lisuuslain (738/2002) ja vuosilomalain 
(162/2005) säätäminen. 
 
 

2  Nykyti la  

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

2.1.2 Kirkon henkilöstöä koskeva aineellinen 
lainsäädäntö kirkkolaissa, kirkkojärjestykses-
sä ja kirkon vaalijärjestyksessä 

Kirkon, seurakunnan ja seurakuntayhtymän 
henkilöstöä koskevaa sääntelyä on kirkkolain 
lisäksi useissa eri säädöksissä, muun muassa 
kirkkojärjestyksessä, kirkon vaalijärjestyk-
sessä sekä kirkkolain perusteella vahviste-
tuissa virkasäännöissä, työalojen ohjesään-
nöissä sekä viranhaltijoita koskevissa joh-
tosäännöissä. Kirkon viranhaltijoiden palve-
lussuhteen ehtoihin vaikuttavat lisäksi laki 
evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopi-
muksista (968/1974) ja laki evankelis-
luterilaisen kirkon työehtosopimuksista 
(829/2005), joiden nojalla on solmittu kirkon 
viranhaltijoita ja työntekijöitä koskevia vir-
ka- ja työehtosopimuksia. Kirkolla ei ole eril-
listä, valtion virkamieslakia (750/1994) tai 
kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia 
(304/2003) vastaavaa kirkon virkasuhdetta 
sääntelevää lakia. 

Perussäännös kirkon henkilöstöstä on kirk-
kolain 6 luvun 1 §:ssä. Sen mukaan kirkon, 
seurakunnan ja seurakuntayhtymän viranhal-
tijoita ovat niiden palvelukseen virkasuhtee-
seen ja työntekijöitä niiden palvelukseen työ-
suhteeseen otetut henkilöt. 

Virkasuhteella tarkoitetaan julkisoikeudel-
lista palvelussuhdetta, jossa kirkko on työn-
antajana ja viranhaltija työn suorittajana. 
Työsopimussuhteesta on voimassa, mitä siitä 
erikseen säädetään. Viranhaltijan on oltava 
evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Työsuh-
teessa jumalanpalvelukseen, kirkollisiin toi-
mituksiin, diakoniaan tai opetukseen liitty-
vässä pysyväisluonteisessa työssä voi olla 
vain evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. 
Tuomiokapituli voi eräissä tilanteissa myön-
tää poikkeuksen näistä kelpoisuusvaatimuk-
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sista muun kirkon tai uskonnollisen yhdys-
kunnan papille. 

Muista viran yleisistä kelpoisuusvaatimuk-
sista on säädetty papin osalta kirkkolain 5 lu-
vussa ja kirkkojärjestyksen 5 luvussa. Kirk-
koherran ja kappalaisen tarkemmista kelpoi-
suusvaatimuksista on säännökset kirkkojär-
jestyksen 6 luvussa. Kanttorin, vakinaisen 
lehtorin ja diakonian viranhaltijan kelpoi-
suusvaatimuksista on säädökset samoin kirk-
kojärjestyksen 6 luvussa. Niissä viitataan 
piispainkokouksen päätöksiin kelpoisuusvaa-
timuksista. 

Viran perustamisesta ja lakkauttamisesta 
päättää kirkkovaltuusto ja seurakuntayhty-
mässä yhteinen kirkkovaltuusto. Seurakun-
tayhtymässä viran perustaminen ja lakkaut-
taminen voidaan seurakuntayhtymän perus-
sääntöön otettavalla määräyksellä uskoa 
myös seurakuntaneuvoston tehtäväksi. Eräi-
den virkojen osalta seurakunnan omien toi-
mielinten toimivalta virkojen perustamisen ja 
lakkauttamisen osalta on rajoitettu. Päätökset 
kappalaisen, vakinaisen lehtorin ja kanttorin 
viran perustamisesta ja lakkauttamisesta on 
alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 
Virkasuhdetta on käytetty kaikissa henkilös-
töryhmissä, eikä sen käyttö kirkossa ole ra-
jattu vain julkisen vallan käyttöön tai viran-
omaistehtävien hoitoon. 

Kirkkolain 6 luvun 14 §:n mukaan viran-
haltijoiden palvelussuhteen ehdoista anne-
taan voimassa olevien säännösten ja virkaeh-
tosopimuksen lisäksi tarpeelliset määräykset 
virkasäännössä. Siinä annetaan myös yleiset 
määräykset viranhaltijoiden ottamisesta. Vir-
kasäännön soveltamisala on yleinen. Virka-
sääntö koskee kirkkojärjestyksen 6 luvun 
8 §:n mukaan pappeja, lehtoreita ja kanttorei-
ta vain siltä osin kuin siinä määrätään palk-
kauksesta ja muusta etuudesta sekä niiden 
suorittamisesta ja pidättämisestä. Kirkkohal-
lituksen ja tuomiokapitulin virkasäännössä 
määrätään vastaavista asioista sekä viranhal-
tijoiden asemasta ja velvollisuuksista. 

Kirkkolain 6 luvun 5 §:n mukaan viranhal-
tijoiden ja työntekijöiden palkkauksesta ja 
muista palvelussuhteen ehdoista voidaan so-
pia virka- ja työehtosopimuksin sen estämät-
tä, mitä niistä on säädetty kirkkolaissa tai 
muissa kirkkoa ja seurakuntaa koskevissa 
säädöksissä. Evankelis-luterilaisen kirkon 

virkaehtosopimuksista annetun lain mukaan 
viranhaltijalla on kuitenkin vähintään ne 
edut, joita huonommista ehdoista ei muun 
lain mukaan hänen osaltaan saa sopia. Maini-
tussa laissa säädetään myös niistä asioista, 
joita ei pidetä virkasuhteessa palvelussuhteen 
ehtoina sekä siitä, mitkä palvelussuhteen eh-
dot eivät ole sopimuksenvaraisia. 

Kirkon viranhaltijoiden ja työntekijöiden 
eläketurvasta sekä viranhaltijoiden ja työnte-
kijöiden edunsaajan oikeudesta perhe-
eläkkeeseen säädetään evankelis-luterilaisen 
kirkon eläkelaissa (261/2008). Sen mukaan 
eläketurva määräytyy soveltuvin osin samo-
jen säännösten mukaan kuin virka- tai työ-
suhteessa valtioon olevalla henkilöllä. 

Virkasuhteeseen ottamisesta ja virkasuh-
teen alkamisesta ei ole tällä hetkellä kirkko-
laissa yleissäännöstä. Asiasta on säädetty 
kirkkojärjestyksen 6 luvun 1 ja 2 §:ssä. Sen 
mukaan virka on ennen sen täyttämistä julis-
tettava haettavaksi, jollei sitä kirkkolain tai 
sen nojalla annetun säädöksen mukaan saa 
täyttää haettavaksi julistamatta. Seurakuntien 
virkasäännöissä on annettu määräyksiä siitä, 
milloin virka voidaan täyttää haettavaksi ju-
listamatta. Virkasuhde alkaa siitä ajankoh-
dasta, josta lukien asianomainen on nimitet-
ty, määrätty tai siirretty virkaan taikka otettu 
viran väliaikaiseksi hoitajaksi tai viransijai-
seksi. 

Virantoimitusvelvollisuudesta on säädetty 
kirkkojärjestyksen 6 luvun 3 §:ssä. Sen mu-
kaan viranhaltijan on suoritettava virkatehtä-
vät asianmukaisesti ja viivytyksettä, nouda-
tettava työnjohto- ja työnvalvontamääräyksiä 
sekä käyttäydyttävä virka-aseman edellyttä-
mällä tavalla. Papistoa sitovat myös papiksi 
vihkimiselle asetetut edellytykset sekä pap-
pislupaus. 

Palvelussuhteen päättymisestä on säännök-
set kirkkolain 6 luvun 8—8 b §:ssä. Pykälissä 
säädetään eroamisiästä, velvollisuudesta ero-
ta virasta sairauden, vian tai vamman vuoksi, 
virkasuhteen irtisanomisesta sekä virkasuh-
teen lakkaamisesta ilman irtisanomista. Vi-
ranhaltija voidaan lomauttaa enintään kol-
meksi viikoksi kalenterivuodessa. Virkasuh-
teen purkaminen ei ole mahdollista. Kurinpi-
tomenettelyä koskevat säännökset ovat kirk-
kolain 23 luvussa. Kurinpitorangaistuksia 
ovat kirjallinen varoitus, virantoimituksesta 



 HE 41/2012 vp  
  

 

5

erottaminen 1—6 kuukaudeksi sekä viralta-
pano. Kurinpitorangaistusta ei voida määrätä 
piispalle tai tuomiokapitulin jäsenelle hänen 
tässä virassaan tekemästä rikkomuksesta. 

Kirkkolaissa olevat viranhaltijan irtisano-
misperusteet seuraavat valtion vuonna 1994 
kumotun vuoden 1986 virkamieslain 
(755/1986) 46 §:n irtisanomisperusteita. Irti-
sanomissäännöstä ei sovelleta kirkkoherran, 
kappalaisen, seurakuntapastorin, kanttorin 
eikä vakinaisen lehtorin virkoihin. Tuomio-
kapituli voi keskeyttää tai peruuttaa seura-
kuntapastorin virkamääräyksen uutta anta-
matta, kun siihen on perusteltu syy. Virka-
määräyksen keskeyttämiseen ilman uuden 
virkamääräyksen antamista tulee olla kirkko-
lain mukaista irtisanomisperustetta vastaava 
peruste (PeVL 30/1996 vp). Muiden mainit-
tujen viranhaltijoiden palvelussuhde voidaan 
katkaista vain määräaikaisella kurinpidolli-
sella erottamisella tai viraltapanolla. Pappi 
voidaan kurinpitorangaistuksen lisäksi myös 
erottaa pappisviran toimittamisesta 1—6 
kuukauden määräajaksi, tai hänet voidaan 
määrätä menettämään kokonaan pappisvir-
kansa eli oikeutensa toimia pappina. 

Kirkkolain 6 luvun yleisissä säännöksissä 
säädetään ulkomaalaisen kelpoisuudesta kir-
kon virkasuhteeseen, ulkomaisten opintojen 
ja tutkintojen tuottamasta kelpoisuudesta, 
papin ja lehtorin rippisalaisuudesta sekä ylei-
sestä vaitiolovelvollisuudesta, terveystarkas-
tuksista, huumetestistä, rekisteriotteen esit-
tämisestä nähtäväksi, asumisvelvollisuudesta, 
virantoimituksesta pidättämisestä, viroista, 
joihin voidaan nimittää pappi tai lehtori, sekä 
lehtorin viran velvollisuuksista. 

Kirkkolaissa on säännöksiä seurakuntien ja 
seurakuntayhtymien viroista. Seurakunnassa 
tulee olla kirkkoherran virka. Seurakunnilla 
voi olla yhteinen kirkkoherran tai kanttorin 
virka. Muista viroista säädetään kirkkojärjes-
tyksessä. Kirkkolaissa on säännökset myös 
puolustusvoimien sotilaspapeista sekä vanki-
la- ja kuurojenpapeista. 

Kirkkojärjestyksessä on edellä jo mainittu-
jen viran täyttämisen, virkasuhteen alkami-
sen ja virantoimitusvelvollisuuden lisäksi 
säännöksiä virkavapauden myöntämisen vai-
kutuksesta, sivutoimesta, eron myöntämises-
tä papin-, lehtorin- tai kanttorinvirkaan nimi-
tetylle viranhaltijalle, nimikirjan pitämisestä 

ja ulkomailla suoritettujen tutkintojen hyväk-
symisestä. 

Kirkkojärjestyksessä on myös erityisiä 
säännöksiä seurakunnan ja seurakuntayhty-
män viroista. Seurakunnassa on oltava eräin 
rajoituksin vähintään yksi kanttorin ja yksi 
diakonian virka. Tämän lisäksi seurakunnas-
sa voi olla kappalaisen virkoja ja seurakun-
nassa tai seurakuntayhtymässä seurakunta-
pastorin ja lehtorin virkoja sekä muita virko-
ja. Päätös kappalaisen, vakinaisen lehtorin 
sekä kanttorin viran perustamisesta tai lak-
kauttamisesta on alistettava tuomiokapitulin 
vahvistettavaksi. 

Kirkkojärjestyksessä säädetään viranhalti-
jalta vaadittavasta kielitaidosta, kirkkoherran, 
kappalaisen, vakinaisen lehtorin ja kanttorin 
viran hakemukseen liitettävästä nimikirjan 
otteesta sekä vuosiloman ja virkavapauden 
myöntämisestä näille viranhaltijoille. Kirkko-
järjestyksessä on lisäksi lukuisia muita pap-
pia, lehtoria ja kanttoria koskevia säännöksiä, 
muun muassa kiireellisten virkatehtävien hoi-
tamisesta vapaa-ajalla, työn jakamisesta pap-
pien ja lehtorien kesken työnjakokirjalla, 
vaaliehdotuksesta sekä viran haku- ja täyttö-
menettelystä, kelpoisuusvaatimuksista, valta-
kirjan antamisesta virkaan sekä virkamäärä-
yksen antamisesta seurakuntapastorille, kirk-
koherran, kanttorin ja lehtorin tehtävistä sekä 
tuomiokapitulin oikeudesta hakemuksesta 
antaa papille ja lehtorille oikeus toimia muun 
työnantajan kuin kirkon palveluksessa. 

Kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 23—
29 §:ssä on säännökset vaalimenettelystä, jo-
ta sovelletaan kirkkoherran vaalissa. 
 
2.1.3 Voimassa olevat kirkkoa työnantajana 
sitovat yhdenvertaisuutta ja syrjinnän kieltoa 
koskevat säännökset 

Suomessa toteutettiin perusoikeusuudistus 
voimassa olevan kirkkolain säätämisen jäl-
keen vuonna 1995. Perustuslain 6 §:ssä sää-
detään kansalaisten yhdenvertaisuudesta. 

Työsopimuslain 2 luvun 2 §:ssä sekä valti-
on virkamieslain 11 §:ssä ja kunnallisesta vi-
ranhaltijasta annetun lain 12 §:ssä on nimen-
omainen säännös syrjinnän kiellosta. Kirkon 
viranhaltijoita koskevaa nimenomaista sään-
nöstä syrjinnän kiellosta ei ole kirkkolaissa, 
mutta syrjinnän kielto on voimassa muun 
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lainsäädännön perusteella. Kirkon työsopi-
mussuhteisia työntekijöitä koskee työsopi-
muslain mukainen syrjintäkielto. 

Kirkon viranhaltijoita koskee perustuslain 
yhdenvertaisuutta koskeva 6 §. Perusoikeus-
lainsäädännön lähtökohtana on vaatimus oi-
keudellisesta yhdenvertaisuudesta ja tosiasi-
allisesta tasa-arvosta. Perustuslain 6 §:n 1 
momentin mukaan ihmiset ovat yhdenvertai-
sia lain edessä. Yhdenvertaisuus lain edessä 
tarkoittaa niin muodollista kuin aineellista 
yhdenvertaisuutta, yhdenvertaista kohtelua ja 
lakiin perustuvan oikeudenmukaisuuden ta-
kaamista. Yhdenvertaisuusnäkökohdilla on 
merkitystä sekä etuja ja oikeuksia myönnet-
täessä että velvollisuuksia asetettaessa. Yleis-
tä yhdenvertaisuussäännöstä täydentää perus-
tuslain 6 §:n 2 momentissa säädetty syrjinnän 
kielto. Kiellettyä on henkilön asettaminen 
muihin nähden eri asemaan ilman hyväksyt-
tävää perustetta. Jos tästä halutaan poiketa, se 
on voitava perustella perusoikeusjärjestelmän 
kannalta hyväksyttävillä syillä. 

Perustuslain 6 §:n 2 momentin mukaan ke-
tään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta 
asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkupe-
rän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipi-
teen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun 
henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjin-
täkiellosta on määräyksiä myös useissa Suo-
mea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa, 
kuten esimerkiksi kansalaisoikeuksia ja po-
liittisia oikeuksia koskevassa yleissopimuk-
sessa (SopS 8/1976), Euroopan ihmisoikeus-
sopimuksessa, Euroopan sosiaalisessa perus-
kirjassa (SopS 44/1991) ja taloudellisia, sosi-
aalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevas-
sa yleissopimuksessa (SopS 6/1976). 

Perustuslain 6 §:n syrjintäkieltoa täydentä-
vät naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 
annetun lain (609/1986), jäljempänä tasa-
arvolaki, ja yhdenvertaisuuslain (21/2004) 
syrjinnän kieltoa koskevat säännökset. Yh-
denvertaisuuslain 6 §:n mukaan ketään ei saa 
syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, 
kansalaisuuden, kielen, uskonnon, va-
kaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, 
vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumi-
sen tai muun henkilöön liittyvän syyn perus-
teella. Syrjintä on kiellettyä sekä välittömästi 
että välillisesti. Välittömällä syrjinnällä tar-
koitetaan sitä, että jotakuta kohdellaan epä-

suotuisammin kuin jotakuta muuta kohdel-
laan, on kohdeltu tai kohdeltaisiin vertailu-
kelpoisessa tilanteessa. Välillisellä syrjinnäl-
lä tarkoitetaan puolestaan sitä, että näennäi-
sesti puolueeton säännös, peruste tai käytäntö 
saattaa jonkun erityisen epäedulliseen ase-
maan muihin vertailun kohteena oleviin näh-
den, paitsi jos säännöksellä, perusteella tai 
käytännöllä on hyväksyttävä tavoite ja tavoit-
teen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat 
asianmukaisia ja tarpeellisia. Yhdenvertai-
suuslaissa säädetään myös häirintä kielletyk-
si. Häirinnällä tarkoitetaan henkilön tai ih-
misryhmän arvon ja koskemattomuuden tar-
koituksellista tai tosiasiallista loukkaamista 
siten, että luodaan uhkaava, vihamielinen, 
halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilma-
piiri. Yhdenvertaisuuslaki ei koske sukupuo-
leen perustuvaa syrjintää, vaan siitä sääde-
tään tasa-arvolaissa. 

Tasa-arvolain 7 §:n mukaan kielletään yh-
denvertaisuuslain tapaan sekä välitön että vä-
lillinen syrjintä sukupuolen perusteella. Eri 
asemaan asettaminen sukupuolen perusteella 
on kiellettyä ilman lain tarkoittamaa hyväk-
syttävää syytä. Lain soveltamisalaa koskevan 
2 §:n mukaan lakia ei sovelleta muun muassa 
evankelis-luterilaisen kirkon, ortodoksisen 
kirkkokunnan eikä muiden uskonnollisten 
yhdyskuntien uskonnonharjoitukseen liitty-
vään toimintaan. Säännöksen säätämisen 
taustana oli muun muassa se, että tasa-
arvolain säätämisaikana kirkon pappisvir-
kaan ei voitu vihkiä naisia. Kirkolliskokouk-
sen ehdotuksen perustelujen mukaan sen jäl-
keen, kun evankelis-luterilaisessa kirkossa 
avattiin pappisvirka naisille vuonna 1988, ta-
sa-arvolain soveltamisalarajoituksella ei enää 
ole käytännössä oikeudellista merkitystä 
evankelis-luterilaisessa kirkossa. Perustelu-
jen mukaan kirkolla ei enää ole sellaista us-
konnonharjoitukseen liittyvää toimintaa, joka 
edellyttäisi naisten ja miesten asettamista eri 
asemaan. 

Kun kirkkolaissa ei ole säännöstä syrjinnän 
kiellosta, perustuslain 6 §:n syrjintäkielto 
samoin kuin tasa-arvolain ja yhdenvertai-
suuslain syrjintäkiellot velvoittavat sellaise-
naan kirkkoa työnantajana. Työsopimussuh-
teissa sovelletaan lisäksi työsopimuslain syr-
jinnän kieltoa. 
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Arvioitaessa toiminnan syrjivyyttä on us-
konnollisille yhteisöille hyväksytty perustus-
lainsäädännönkin puitteissa tietty autonomia 
niiden järjestäessä uskontoon liittyvä toimin-
tansa oppinsa ja tunnustuksensa mukaiseksi.  
Kirkon opin ja tunnustuksen perusteella on 
siten periaatteessa mahdollista säätää poik-
keuksia yhdenvertaisesta kohtelusta siten, et-
tä niitä ei voida pitää syrjivinä perustuslain ja 
muun lainsäädännön syrjintäkieltojen perus-
teella. Poikkeamaan oikeuttavan säännöksen 
tulee kuitenkin olla sisällöltään sellainen, että 
sille on löydettävissä sellaiset objektiiviset 
kirkon opista ja tunnustuksesta nousevat pe-
rusteet, joista kirkossa on riittävän laaja yk-
simielisyys. Riittäväksi yksimielisyydeksi on 
katsottava kirkkolain 20 luvun 10 §:ssä kirk-
kolain säätämiseksi edellytetty kolmen nel-
jäsosan määräenemmistö kirkolliskokoukses-
sa. Yhdenvertaisesta kohtelusta poikkeavalle 
käytännölle on tämän lisäksi oltava perusoi-
keusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät pe-
rusteet. 

Syrjivänä ei voida pitää voimassa olevan 
kirkkolain 6 luvun 1 §:n säännöstä siitä, että 
kirkon viranhaltijalta sekä jumalanpalveluk-
seen, kirkollisiin toimituksiin, diakoniaan tai 
opetukseen liittyvässä toistaiseksi voimassa 
olevassa työsopimussuhteessa olevalta työn-
tekijältä vaaditaan kelpoisuusehtona kirkon 
jäsenyyttä. Tämän on eduskunnan perustus-
lakivaliokunta nimenomaan todennut lausun-
nossaan (PeVL 57/2001 vp; sekä myöhem-
min uudestaan lausunnossaan PeVL 28/2006 
vp ortodoksisen kirkon työntekijöiden kel-
poisuusvaatimuksista). Valiokunnan mukaan 
kirkon kirkkolain mukainen perustehtävä on 
uskonnollinen ja liittyy määrättyyn uskon-
tunnustukseen. Perustuslain 11 §:stä johtuva 
kirkon oikeus sisäiseen autonomiaan huomi-
oon ottaen valiokunta piti perustuslain 6 §:n 
2 momentista huolimatta mahdollisena, että 
laissa säädetään kirkon jäsenyys edellytyk-
seksi kirkon omiin virkoihin ja tehtäviin va-
littaville. Tämä oli valiokunnan mielestä kiis-
tatonta sellaisissa viroissa ja tehtävissä, jotka 
liittyvät suoraan kirkon hengelliseen toimin-
taan. Mahdollisuus ulottui valiokunnan mie-
lestä kuitenkin myös muunlaisiin virkoihin ja 
tehtäviin. 

 

2.1.4 Seurakuntien virkasäännöt ja muut 
määräykset 

Kirkkolain 6 luvun 14 §:n mukaan viran-
haltijoiden palvelussuhteen ehdoista anne-
taan voimassa olevien säännösten ja virkaeh-
tosopimuksen lisäksi tarpeelliset määräykset 
virkasäännössä, jonka hyväksyy seurakun-
nassa kirkkovaltuusto. Virkasääntö on pakol-
linen. Kirkkohallitus ja Kirkon sopimusval-
tuuskunta (nykyisin Kirkon työmarkkinalai-
tos) ovat hyväksyneet seurakunnille mallivir-
kasäännön. Käytännössä seurakuntien hyväk-
symät virkasäännöt noudattavat melko tar-
kasti mallivirkasäännön määräyksiä. Virka-
sääntöä sovelletaan papin, lehtorin ja kantto-
rin virkaan vain palkkausta ja muuta etuutta 
sekä niiden suorittamista ja pidättämistä kos-
kevien määräysten osalta. 

Virkasäännössä annetaan määräykset vir-
kasuhteen lajeista (vakinainen viranhaltija, 
väliaikainen viranhaltija, tilapäinen viranhal-
tija), koko- ja osa-aikaisuudesta, palvelukau-
desta, haettavaksi julistamisesta, viran täyt-
tämisestä, lääkärintodistuksen esittämisestä, 
koeajasta, virkasuhteen irtisanomisajoista, vi-
ranhaltijan yleisistä velvollisuuksista, laajen-
netusta ja supistetusta virantoimitusvelvolli-
suudesta, velvollisuudesta siirtyä toiseen vir-
kaan, virkasuhdeasunnosta, työ- ja vapaa-
ajan sijoittelusta, osa-aikatyöstä, palkkauk-
sesta päättämisestä, vuosiloman myöntävästä 
viranomaisesta ja lomajärjestelyistä, yleiset 
määräykset virkavapaudesta ja poissaolosta 
virantoimituksesta ilman lupaa, terveystar-
kastuksista, hakemusten lähettämisestä, 
etuuksien vanhentumisesta, kuittausoikeu-
desta, nimikirjan pidosta ja muutoksenhausta. 

Myös viranhaltijoiden kelpoisuudesta on 
yleisiä määräyksiä virkasäännössä. Erityisiä 
kelpoisuusehtomääräyksiä on lisäksi kirkko-
valtuuston kirkkojärjestyksen 7 luvun 1 §:n 
nojalla hyväksymissä virkojen johtosään-
nöissä ja mahdollisesti eri työalojen oh-
jesäännöissä. Johtosäännöissä on myös mää-
räyksiä virkatehtävistä sekä esimiehestä. 
 
2.1.5 Kirkon virka- ja työehtosopimukset 

Viranhaltijoiden oikeusasemaan vaikutta-
vat myös virkaehtosopimukset. Virkaehtoso-
pimusjärjestelmä nykymuodossaan on synty-
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nyt julkiselle sektorille 1970-luvulla. Virka-
ehtosopimuksia on solmittu valtion, kunnan 
ja kirkon sektoreilla. 

Kirkon viranhaltijoiden palvelussuhteen 
ehdot määräytyvät pääsääntöisesti kirkkolain 
6 luvun 5 §:n ja evankelis-luterilaisen kirkon 
virkaehtosopimuksista annetun lain nojalla 
tehtyjen virkaehtosopimusten sekä evankelis-
luterilaisen kirkon työehtosopimuksista anne-
tun lain nojalla tehtyjen työehtosopimusten 
mukaan. Virka- ja työehtosopimukset solmii 
evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalai-
toksesta annetun lain (827/2005) 1 §:n mu-
kaan seurakuntien ja seurakuntayhtymien se-
kä kirkon puolesta Kirkon työmarkkinalaitos. 
Sopimusjärjestelmän tarkoituksena on vah-
vistaa seurakuntien puolesta niiden viranhal-
tijoiden ja työntekijöiden palvelussuhteen 
ehdot ja turvata työrauha. Virkaehtosopimus 
on palvelussuhteen ehtojen osalta minimi- ja 
maksimisopimus, työehtosopimus minimiso-
pimus. 

Virka- ja työehtosopimuksella sovitaan 
palvelussuhteen ehdoista. Kirkon viranhalti-
joiden ja työntekijöiden palkkaus, vuosiloma, 
virkavapaudet ja korvaukset määräytyvät 
kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen 
mukaan. Virkavapaudesta on lisäksi määrä-
yksiä virkasäännössä sekä papin, lehtorin ja 
kanttorin vuosilomasta, virkavapaudesta ja 
vapaa-ajasta kirkkolain valtuutuksen perus-
teella annetussa kirkkohallituksen päätökses-
sä (kirkon säädöskokoelma nro 
68/30.5.1995). Työ- ja vapaa-aika määräytyy 
työaikalain ja sen lisäksi työaikalain mahdol-
listamalla tavalla annettujen virka- ja työeh-
tosopimusmääräysten perusteella. 

Virka- ja työehtosopimusten yhteyteen ote-
tuilla soveltamisohjeilla ja muilla selventävil-
lä määräyksillä on virka- ja työehtosopimus-
vaikutus. 

Evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtoso-
pimuksista annetun lain 2 §:n 2 momentin 
mukaan palvelussuhteen ehtoja eivät ole seu-
rakunnan virastojen ja laitosten järjestys-
muodon perusteet tai muu virkakoneiston jär-
jestely, viran perustaminen tai lakkauttami-
nen, viranomaisen tehtävät tai sisäinen työn-
jako, työn johtaminen, työmenetelmät eikä 
virkasuhteen tai siihen verrattavan palvelus-
suhteen syntyminen taikka niiden lakkaami-

nen, lukuun ottamatta irtisanomisaikaa. Näis-
tä ei voida sopia virkaehtosopimuksella. 

Evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtoso-
pimuksista annetun lain 2 §:n 2 momentin 
mukaan sopia ei myöskään saa viran kelpoi-
suusvaatimuksista, virkaylennysperusteista, 
viranhaltijan velvollisuuksista eikä kurinpi-
dosta, eläkkeistä, perhe-eläkkeistä tai niihin 
verrattavista muista eduista, virkasuhdeasun-
tojen vuokrien määrästä taikka seurakunnan 
muun omaisuuden käyttämisestä lukuun ot-
tamatta työnantajan ja viranhaltijoiden väli-
sessä yhteistoimintatehtävässä toimivan hen-
kilön työtiloja ja työvälineitä eikä niistä asi-
oista, joista työehtosopimuksilla ei voida 
työntekijöiden osalta sopia. 

Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuk-
sen lisäksi on erillisillä virkaehtosopimuksil-
la sovittu muun muassa lain 3 §:n 4 momen-
tissa tarkoitetusta neuvottelumenettelyä kos-
kevasta pääsopimuksesta, yhteistoimintaa 
seurakunnissa koskevasta yleissopimuksesta, 
henkilöstökoulutuksesta, luottamusmiesten 
asettamisesta ja kouluttamisesta sekä etuuk-
sista työsuojelukoulutusajalta, seurakunta-
pappien vapaa-ajasta, eräitä lähinnä suurim-
pia seurakuntatalouksia koskevista erityisistä 
palkkausmääräyksistä, nuorten kausityönte-
kijöiden sekä opiskelijoiden ja oppisopimus-
koulutukseen otettavien työntekijöiden palk-
kauksesta, yksittäisiä viranhaltijoita sekä 
työntekijöitä koskevista palkan tarkistuksista 
sekä ryhmähenkivakuutusta vastaavasta 
edusta. 

Irtisanomisajoista on sovittu erillisellä vir-
kaehtosopimuksella. Irtisanomisajoista on 
määräyksiä myös seurakuntien virkasään-
nöissä. Jos vahvistetun virkasäännön irtisa-
nomisajat poikkeaisivat virkaehtosopimuksen 
irtisanomisajoista, virkasäännön irtisanomis-
ajat syrjäytyisivät. 

Kirkon työmarkkinalaitoksesta annetun 
lain 1 §:n 2 momentin nojalla työmarkkina-
laitos voi antaa suosituksia asioista, joista ei 
voi sopia virkaehtosopimuksin. Käytännössä 
suositukset ovat olleet palkansaajajärjestöjen 
kanssa neuvoteltuja suositussopimuksia. Täl-
laisia ovat muun muassa suositussopimus 
pappien ja kanttorien toimituspalkkioista, 
sairaanhoidon järjestämisestä, suojavaatetuk-
sesta, työpaikkaruokailusta, hyvän kohtelun 
edistämisestä työpaikalla, päihdeongelmien 
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käsittelyn periaatteista sekä hoitoonohjaami-
sesta. 
 
2.1.6 Virkasuhteen alkamisen ja päättymisen 
erityiskysymyksiä 

Kirkon viranhaltijoita koskeva lainsäädäntö 
on hajallaan useissa eri säädöksissä, muun 
muassa kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja 
kirkon vaalijärjestyksessä. Tämä koskee eri-
tyisesti palvelussuhteen alkamista ja päätty-
mistä koskevia säännöksiä. Myös työnantaja-
tehtävät ovat osittain hajautettuja. Seurakun-
nan viranhaltijoiden työnantajana on seura-
kunta, mutta tuomiokapitulilla on määrättyjä 
tehtäviä papiston, lehtoreiden ja kanttoreiden 
virkoja ja viranhaltijoita koskien. 

Virkasuhteen alkamisen suhteen on yli 
kymmenen erilaista ryhmää, joita koskevat 
osin eri säännökset alkaen viran auki julista-
misesta. Eroa on muun muassa siinä, mikä 
viranomainen tai toimielin julistaa virat haet-
taviksi ja antaa virkamääräyksen viranhalti-
jalle. Seurakunnissa nämä tehtävät jakaantu-
vat seurakunnan viranomaisten ja tuomioka-
pitulin kesken. Kirkkoherran virkaan valitaan 
viranhaltija seurakunnan jäsenten suoritta-
malla suoralla kansanvaalilla. Piispan vir-
kaan valitaan vaalilla, jossa äänioikeutettuja 
ovat kirkkolain mukaiset hiippakunnallisesti 
määräytyvät äänestäjät. Arkkipiispan vaalissa 
äänioikeutettujen piiri on laajempi. Kirkko-
neuvoksen virkaan viranhaltijat valitsee kir-
kolliskokous. 

Myös virkasuhteen päättämisen osalta on 
olemassa erilaisia henkilöstöryhmiä. Voi-
massa olevan kirkkolain mukaan irtisanomi-
sella ei voida katkaista papin-, lehtorin- tai 
kanttorinvirkaan nimitetyn viranhaltijan vir-
kasuhdetta. Kirkon hallinnossa on kunta- ja 
valtiosektoreista poiketen edelleen käytössä 
laissa säädelty kurinpitomenettely. Irtisano-
mismenettelyn ulkopuolisten viranhaltija-
ryhmien osalta kurinpitomenettely on ainoa 
keino katkaista virkasuhde yksipuolisesti 
työnantajan aloitteesta. Kurinpitomenettely ei 
kuitenkaan koske piispan virkaa. 
 
2.1.7 Työsopimuslaki ja muu työlainsäädäntö 

Työsopimuslaki on työelämän peruslaki, 
jota sovelletaan lähes kaikissa niissä oikeus-

suhteissa, joissa työtä tehdään työnantajan 
lukuun vastiketta vastaan työnantajan johdon 
ja valvonnan alaisena. Nykyinen työsopimus-
laki tuli voimaan vuonna 2001. Päälinjoiltaan 
laki on vuoden 1970 työsopimuslain 
(320/1970) mukainen. Uudistukseen vaikut-
tivat muun muassa uuden perustuslain perus-
oikeussäännökset. Merkittävimpiä sisällölli-
siä muutoksia ovat muun muassa irtisano-
misaikojen lyhentäminen lyhytaikaisissa pal-
velussuhteissa, lomauttamista, irtisanomista 
ja työsuhteen purkamista koskevien säännös-
ten selkeyttäminen ja työsuhteen perusteet-
tomaan päättämiseen liittyvä yhtenäinen kor-
vausjärjestelmä. 

Poikkeuksen työsopimuslain yleisestä so-
veltamisalasta tekevät lain nimenomaisen 
säännöksen mukaan julkisoikeudelliset pal-
velussuhteet. Soveltamisalan rajoitus koskee 
myös evankelis-luterilaisen kirkon julkisoi-
keudellisia palvelussuhteita; työsopimuslakia 
ei sovelleta kirkon viranhaltijoihin. Lakia so-
velletaan kuitenkin kirkon työsopimussuhtei-
siin työntekijöihin. 

Vaikka virkasuhdetta ja työsopimussuhdet-
ta koskevat monelta osin muodollisesti eri 
sääntelyt, ovat näiden palvelussuhdelajien si-
sällölliset erot kaventuneet merkittävästi vii-
me vuosina. Tämä kehitys on otettu huomi-
oon muun muassa valtion ja kunnan virka-
miesoikeudellisessa sääntelyssä. 

Työsopimuslain lisäksi on useita merkittä-
viä työelämää koskevia erityislakeja. Jollei 
poikkeussäännöstä ole, nämä lait koskevat 
kirkkoa työnantajana vastaavalla tavalla kuin 
yksityisiä tai muita julkisia työnantajia ja 
kirkko on työnantajana samassa asemassa 
muiden työnantajien kanssa. Tämän periaat-
teen voidaan katsoa olevan voimassa sikäli, 
kuin kyseiset lait eivät puutu kirkon omiin 
asioihin, jotka kuuluisivat kirkon oman nor-
minantovallan piiriin. Työelämän lainsäädän-
tö on viime vuosina kehittynyt merkittävästi 
useiden erityislakien antamisen ja muuttami-
sen myötä. Työturvallisuuslaki ja työterveys-
huoltolaki (1383/2001) on uusittu 2000-
luvulla. Laki lasten kanssa työskentelevien 
rikostaustan selvittämisestä (504/2002) on ol-
lut voimassa vuoden 2003 alusta. Syrjinnän 
työelämässä kieltävä yhdenvertaisuuslaki tuli 
voimaan vuoden 2004 alussa. Sukupuolten 
välistä tasa-arvoa koskevaa lakia sovelletaan 
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myös kirkon virkasuhteisiin. Laissa olevan 
poikkeussäännöksen perusteella lakia ei kui-
tenkaan sovelleta uskonnonharjoitukseen liit-
tyvään toimintaan. Seurakunnan virkavalin-
toihin lakia sovelletaan lukuun ottamatta 
kansanvaalina suoritettavaa kirkkoherran 
vaalia. 

Työaikalaki on työajan sääntelyä koskeva 
yleislaki, jota sovelletaan kaikkiin työ- ja 
virkasuhteisiin, jollei laista tai sen nojalla 
annetuista säännöksistä tai määräyksistä 
muuta johdu. Työaikalakiin on otettu kirkkoa 
koskeva poikkeussäännös. Lain 2 §:n 1 mo-
mentin 2 kohdan mukaan sitä ei sovelleta 
työntekijöihin, jotka suorittavat uskonnollisia 
toimituksia evankelis-luterilaisessa kirkossa, 
ortodoksisessa kirkossa tai muussa uskonnol-
lisessa yhteisössä. Tämän säännöksen perus-
teella työaikalain soveltamisalan ulkopuolel-
le jäävät uskonnollisia toimituksia suorittava 
seurakuntapapisto sekä kanttorit (HE 
34/1996 vp). Työaikalain 2 §:n 3 momentin 
nojalla on lisäksi annettu Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon työaika-asetus (33/1998), 
joka rajaa myös muita kirkossa työskentele-
viä työaikalain soveltamisalan ulkopuolelle. 
Työaika-asetuksen mukaan työaikalakia ei 
sovelleta kirkon, seurakunnan tai seurakun-
tayhtymän julistus-, kasvatus-, opetus-, lähe-
tys- ja diakoniatyötä välittömästi tekevien vi-
ranhaltijoiden työssä. Työaikalakia sovelle-
taan kaikkiin kirkon työsopimussuhteisiin 
työntekijöihin sekä muihin kuin työaika-
asetuksessa mainittuihin viranhaltijoihin, 
jollei työaikalain yleisistä soveltamisalapoik-
keuksista muuta johdu. 
 
2.1.8 Kunnallista viranhaltijaa koskeva lain-
säädäntö 

Kunnallista viranhaltijaa koskeva lainsää-
däntö on kokonaan uusittu vuonna 2003. La-
ki kunnallisesta viranhaltijasta sekä siihen 
liittyvät kuntalain (365/1995) muutokset tuli-
vat voimaan marraskuussa 2003. Uudistuk-
sen taustalla olivat uuden perustuslain aset-
tamat vaatimukset virkamiehiä koskevan 
säännöstön säädöstasosta ja tarve järjestää 
kunnallisen viranhaltijan oikeusasema perus-
tuslain kannalta asianmukaisella tavalla. Kä-
sitellessään hallituksen esitystä kuntalain 
muuttamiseksi (HE 1/2000 vp) eduskunta 

edellytti, että uuden perustuslain tultua voi-
maan on lain tasoista viranhaltijoiden asemaa 
koskevaa sääntelyä täydennettävä merkittä-
västi. Hallintovaliokunta katsoi, että kunnal-
lista viranhaltijaa koskevat säännökset ja sil-
loiset virkasääntöjen määräykset tulee koota 
kolmikantaisen valmistelun pohjalta yhteen 
lakiin (HaVM 9/2000 vp). Samalla edellytet-
tiin, että tämän lain tulee sisältää kunnallisen 
viranhaltijan oikeuksia ja velvollisuuksia 
koskevat säännökset ja että kunnallisen vi-
ranhaltijan asemaa koskevaan lainsäädäntöön 
on otettava myös kuntalaissa tuolloin olleet 
virkasuhdetta koskevat säännökset. Lain 
valmistelussa tuli ottaa huomioon myös val-
tion virkamieslainsäädännön kehitys. 

Kunnallisesta viranhaltijasta annettuun la-
kiin otettiin aiemmin kunnallisen viranhalti-
jan palvelussuhdeturvalaissa (484/1996, ku-
mottu lailla 304/2003) ja kuntalain 6 luvussa 
olleet viranhaltijoita koskeneet säännökset. 
Lisäksi laissa on säädetty niistä viranhaltijan 
oikeusasemaa koskevista asioista, joista ai-
emmin oli määräykset kunnallisissa vir-
kasäännöissä mutta joista tuli säätää lain ta-
solla. Kuntalakiin otettiin kunnan henkilöstöä 
koskeva yleinen säännös, jonka mukaan kun-
nan palveluksessa oleva henkilöstö on vir-
kasuhteessa tai työsuhteessa kuntaan, sekä 
viran perustamista ja lakkauttamista koskevat 
säännökset. Myös kunnanjohtajaa koskevat 
erityissäännökset jätettiin kuntalakiin. 

Perustuslain edellyttämän laintasoisen sää-
tämisen ohella merkittävin muutos aiempaan 
kunnallisia viranhaltijoita koskevaan säänte-
lyyn oli virkasuhteen käytön selkeyttäminen 
ja supistaminen. Nykyisen säännöstön mu-
kaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, 
hoidetaan virkasuhteessa (kuntalain 44 §). 
Tämän lakimuutoksen yhteydessä säädettiin 
edellytyksistä, joiden perusteella virkasuhde 
voidaan muuttaa työsuhteeksi. Kuntalain 
46 §:n mukaan työnantaja voi muuttaa vir-
kasuhteen työsuhteeksi, jos viran tehtäviin ei 
kuulu julkisen vallan käyttöä ja työnantaja on 
tarjonnut viranhaltijalle työsuhteista tehtävää 
vähintään entisillä palvelussuhteen ehdoilla 
sekä antanut viranhaltijalle työsopimuslaissa 
tarkoitetun kirjallisen selvityksen työnteon 
keskeisistä ehdoista. Tällöin työsuhde voi 
syntyä työnantajan yksipuolisella päätöksellä 
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eikä työnantajan ja työntekijän välisellä so-
pimuksella. 

Kuntalaista on kumottu virkasääntöjen an-
tamista koskeva valtuutussäännös. Kunnalli-
sen viranhaltijan oikeuksia ja velvollisuuksia 
koskevia määräyksiä ei voi enää olla virka-
säännössä tai muussa johtosäännössä. 

Kunnallista viranhaltijaa koskevaan lakiin 
sisällytettiin muun muassa säännökset liik-
keen luovutus -periaatteen soveltamisesta 
virkasuhteessa, viranhaltijan oikeudesta kor-
vaukseen laittoman irtisanomisen ja lomau-
tuksen johdosta menettämistään ansioista se-
kä viranomaisen velvollisuudesta seurata vi-
ran toimituksesta pidättämisen perusteita ja 
tehdä tarvittaessa uusi päätös. 
 
2.1.9 Valtion virkamieslainsäädäntö 

Valtion virkamieslaki tuli voimaan vuonna 
1994. Valtion virkamieslaissa säädetään 
muun muassa virkojen perustamisesta, siir-
tämisestä, lakkauttamisesta ja muuttamisesta, 
virkamiehen nimittämisestä ja yleisistä kel-
poisuusvaatimuksista, viranomaisen ja vir-
kamiehen yleisistä velvollisuuksista, virka-
vapaudesta, varoituksesta, virkasuhteen päät-
tämisestä, lomauttamisesta, virantoimitukses-
ta pidättämisestä, erorahasta ja koulutustues-
ta, palvelussuhteen ehtoja koskevasta sopi-
muksesta, tuomareista, virkamieslautakun-
nasta, muutoksenhausta sekä muun muassa 
aiheettomasti saadun palkan ja muun etuuden 
takaisinperinnästä, vahingonkorvauksesta ja 
työtodistuksesta. Valtion virkamieslakia on 
sen säätämisen jälkeen muutettu lukuisia ker-
toja. Tarkempia säännöksiä on lisäksi annettu 
valtion virkamiesasetuksessa (971/1994), 
jossa säädetään myös viran hakumenettelys-
tä. 

Valtion virkamieslain tavoitteena oli luoda 
sellainen palvelussuhde, joka turvaa valtion 
tehtävien hoitamisen tehokkaasti, tarkoituk-
senmukaisesti ja oikeusturvavaatimukset 
täyttäen (HE 291/1993 vp). Valtion toimin-
not katsottiin tarkoituksenmukaisimmaksi 
järjestää edelleen virkasuhteen pohjalle. Tä-
hän oli syynä muun muassa se, että valtion 
ydintoiminta sisältää usein julkisen vallan 
käyttöä. Myös virkamiesaseman, virkavas-
tuun ja hallinnon riippumattomuuden periaat-
teilla oli asiassa merkitystä. Uutuutena edel-

liseen lakiin verrattuna oli muun muassa vir-
kasopimuksen tekemismahdollisuus ja kurin-
pitomenettelyn poistaminen. Virkasopimuk-
sella tarkoitetaan valtion virkamieslaissa so-
pimusta, jonka viranhaltija ja työnantajavi-
rasto tekevät koskien viranhaltijan palvelus-
suhteen ehtoja. Sopia ei kuitenkaan saa asi-
oista, joista ei voida valtion virkaehtosopi-
muslain (664/1970) mukaan sopia, eikä 
myöskään virkaehtosopimuksessa sovittuja 
palvelussuhteen ehtoja huonommista ehdois-
ta. Lisäksi säädettiin, että määräaikaista vir-
kasuhdetta voidaan käyttää laista ilmenevin 
perustein, ja aiemmin käytössä olleet käsit-
teet tilapäinen ja virkaatoimittava virkamies 
korvattiin käsitteellä määräaikainen palvelus-
suhde. 

Laki lähensi virkasuhdetta työsopimuslain 
mukaiseen työsuhteeseen, ja eri palvelussuh-
delajien väliset perusteettomat erot pyrittiin 
poistamaan. Virkasuhteeseen sisällytettiin 
kuitenkin edelleen ne erityispiirteet, joita val-
tion tehtävien hoitamisen katsottiin edellyttä-
vän. Näitä erityispiirteitä ovat muun muassa 
julkisen vallan käyttö ja siihen liittyvä virka-
vastuu, virkasuhteen katkeamattomuus lain-
vastaisen irtisanomisen johdosta sekä työnan-
tajan työnjohto-oikeus suhteessa hallinnon 
lainalaisuusperiaatteeseen. Lisäksi otettiin 
huomioon valtion työnantajanäkökulma. Vir-
kasuhde tarjoaa työnantajalle työsopimus-
suhdetta paremmat mahdollisuudet muun 
muassa työvoiman joustavaan käyttöön ja 
valtiotyönantajalle mahdollisuuden siirtää 
henkilöstövoimavaroja koko budjettitalouden 
piiriin kuuluvassa valtionhallinnossa. 

Laki eduskunnan virkamiehistä 
(1197/2003) tuli voimaan vuoden 2004 alus-
ta. Siihen sisältyy yhtenä kokonaisuutena 
eduskunnan virkamiehiä, virkasuhteita ja 
virkoja sekä virkaehtosopimuksia, työrauhaa 
ja työriitoja koskevat säännökset. Merkittä-
vimmät muutokset koskevat virkaehtosopi-
musjärjestelmän käyttöönottamista eduskun-
nassa, jolloin palvelussuhteen ehdoista sovi-
taan työnantajan ja virkamiesyhdistysten 
kesken aikaisemman neuvottelumenettelyn 
sijaan. Lakiin sisällytettiin myös virkamiehen 
oikeusturvaa parantavat muutoksenhakua 
virkasuhdeasioissa koskevat säännökset. 
Laissa on myös otettu huomioon valtion vir-
kamieslaissa tapahtunut kehitys. Lain uudis-
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tamista pidettiin tarpeellisena muun muassa 
siitä syystä, että aiemmin voimassa olleen 
sääntelyn ei katsottu täyttävän perustuslain 
80 §:stä johtuvia vaatimuksia (PNE 1/2003 
vp). 

Laki Suomen Pankin virkamiehistä 
1166/1998) perustuu pääosin valtion virka-
mieslakiin, kuitenkin niin että laissa on otettu 
huomioon Suomen Pankin virkamiehiä kos-
kevat erityistarpeet, muun muassa lisäämällä 
virkamiesten velvollisuutta ilmoittaa viran-
hoitoon vaikuttavista erilaisista sidonnai-
suuksista (HE 244/1998 vp). 
 
2.1.10 Laki ortodoksisesta kirkosta 

Laki ortodoksisesta kirkosta (985/2006) tu-
li voimaan vuoden 2007 alusta. Sen myötä 
ortodoksisessa kirkossa siirryttiin yhteen pal-
velussuhdelajiin siten, että kirkollishallituk-
sen virkamiehet ja seurakuntien viranhaltijat 
siirtyivät työsopimussuhteeseen. Uudistuk-
sella pyrittiin keventämään sääntelytarpeita 
ja yksinkertaistamaan henkilöstöhallintoa. 
Kahden eri palvelussuhdelajin säilyttämistä 
ei pidetty tarkoituksenmukaisena ottaen 
huomioon muun muassa ortodoksisen kirkon 
ja sen seurakuntien pieni henkilöstömäärä. 
Ortodoksisen kirkon ja sen seurakuntien 
työntekijöiden tehtäviin ei myöskään sisälly 
siinä määrin julkisen vallan käyttöä, että vir-
kasuhteen käyttö olisi välttämätöntä niin sa-
notun virkamieshallintoperiaatteen näkökul-
masta. 

Ortodoksisen kirkon ja sen seurakuntien 
työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet 
määräytyvät uudistuksen jälkeen lähtökohtai-
sesti yleisen työlainsäädännön mukaan. Pal-
velussuhteen ehdoista sovitaan kirkkoa ja 
seurakuntia työnantajana edustavan kirkol-
lishallituksen ja työntekijöiden yhdistyksen 
tai yhdistysten välisellä työehtosopimuksella. 
Työsopimussuhteeseen siirtymisen johdosta 
luovuttiin seurakuntien viranhaltijoita koske-
vasta ojennusmenettelystä. 
 
2.1.11 Virka- ja työsuhteen vertailua 

Virkasuhde on luonteeltaan julkisoikeudel-
linen palvelussuhde, jossa viranhaltija suos-
tumuksensa perusteella määrätään hoitamaan 
virkatehtäviä. Työsuhde on puolestaan yksi-

tyisoikeudelliseen sopimukseen perustuva 
palvelussuhde. Virkasuhteeseen liittyvät eri-
mielisyydet ratkaistaan valitus- tai hallintorii-
ta-asioina hallintotuomioistuimissa. Työso-
pimussuhdetta koskevat riidat kuuluvat yksi-
tyisoikeudellisina riita-asioina yleisten tuo-
mioistuinten ratkaistaviin asioihin. 

Virkasuhde syntyy työnantajan yksipuoli-
sella hallintotoimella, jossa virkaan ottami-
nen kuitenkin edellyttää suostumusta virkaan 
otettavalta. Viranhaltijan kanssa ei eräitä val-
tion johtavia viranhaltijoita lukuun ottamatta 
tehdä sopimusta palvelussuhteen ehdoista. 
Työsuhde sen sijaan perustuu työnantajan ja 
työntekijän väliseen sopimukseen. 

Virkasuhteeseen liittyy niin sanottu jatku-
vuusperiaate. Lainvastaisin perustein päätty-
nyt virkasuhde palautuu tuomioistuimen pää-
töksellä. Sen sijaan lain- tai sopimuksenvas-
taisesti päätettyä työsuhdetta ei voida palaut-
taa vastoin työnantajan tahtoa. Työnantaja 
voidaan kuitenkin tuomita maksamaan kor-
vausta perusteettomasta työsuhteen päättämi-
sestä. 

Kirkon yleisessä virka- ja työehtosopimuk-
sessa on määritelty sekä viranhaltijoiden että 
työntekijöiden palvelussuhteen ehdot. Virka- 
ja työsuhteen välisiä eroja on pyritty pienen-
tämään viimeisten runsaan kymmenen vuo-
den aikana. Virka- ja työehtosopimusten si-
sältö onkin nykyisin lähes sama, mitä ilmen-
tää myös se, että virka- ja työehtosopimuk-
sissa samat määräykset koskevat molempia 
ryhmiä, jollei jostain asiasta ole nimenomai-
sesti sovittu eri tavoin. 
 
2.1.12 Virka- ja työsuhteiden käyttö kirkossa 
ja muualla julkisella sektorilla 

Kirkon työmarkkinalaitoksen tilastojen 
mukaan vuonna 2007 kirkon palveluksessa 
oli 21 392 palkansaajaa, joista viranhaltijoita 
oli 48 % ja työntekijöitä 52 %. Virka- ja työ-
suhteisten suhde on pysynyt suunnilleen sa-
mana tilastoinnin alkamisesta 1970-luvulta 
lähtien. Vuosityövoimaksi muutettuna henki-
löstön määrä oli 15 295 henkilötyövuotta. 
Kuukausipalkkaisista oli virkasuhteessa 56 % 
ja työsuhteessa 44 %. Tuntipalkkaiset olivat 
kaikki työsuhteessa. Henkilöstön määrä sisäl-
tää kaikki tilastoidut viranhaltijat ja työnteki-
jät, jolloin mukana ovat kaikki koko- ja osa-
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aikaiset samoin kuin kaikki toistaiseksi voi-
massa olevassa ja määräaikaisessa palvelus-
suhteessa olevat. Tilastoidusta henkilöstöstä 
oli vakinaisia 66 % ja määräaikaisia 34 %. 
Päätoimisia kokoaikaisia oli 84 % henkilös-
töstä ja osa-aikaisia ja sivutoimisia yhteensä 
16 %. 

Ammateittain tarkasteltuna tyypillisiä vir-
kasuhteisia ryhmiä ovat kirkon hengellistä 
työtä tekevät viranhaltijat (papit, lehtorit, 
kanttorit, diakonian viranhaltijat, nuoriso-
työnohjaajat ja lapsityönohjaajat) sekä talo-
ushallinnon ja kirkkoherranvirastojen viran-
haltijat. Hengellisen työn tekijöistä vain las-
tenohjaajat ovat työsuhteessa. Kiinteistö- ja 
niin sanotussa kirkonpalvelutyössä on sekä 
viranhaltijoita että työntekijöitä, kuitenkin si-
ten että enemmistö, noin kaksi kolmasosaa, 
on työsuhteessa. Hautausmaatyöntekijöistä 
on työsuhteessa 95 %. 

Kirkossa tietyt tehtävät on vakiintuneesti 
hoidettu virkasuhteessa. Tällaisia ovat erityi-
sesti papin, lehtorin, kanttorin, diakonian, 
nuorisotyön sekä seurakunnan taloushallin-
non johtavat tehtävät ja yleensä myös kirk-
koherranviraston väestökirjanpitoon liittyvät 
tehtävät. Taloushallinnon samoin kuin väes-
tökirjanpitoon ja sukuselvityksiin liittyvien 
tehtävien on katsottu edellyttävän virkasuh-
detta. Seurakuntien kesken ei ole suuria 
eroavuuksia virka- ja työsuhteen käytössä. 
Vaikka tehtävien hoidossa voidaan erotella 
selvästi virkasuhteessa ja toisaalta selvästi 
työsuhteessa hoidettavia tehtäviä, jako perus-
tuu ennen kaikkea historiallisiin syihin eikä 
esimerkiksi julkisen vallan käyttöön tai vi-
ranomaistehtävien hoitoon. Usein jopa sa-
moissa tehtävissä käytetään saman seurakun-
nan palveluksessa sekä virka- että työsuhdet-
ta. 

Valtion henkilöstöstä vuonna 2007 oli 
83 % virkasuhteessa ja 17 % työsuhteessa, 
kun vuonna 1970 virkasuhteisten osuus oli 
66 % ja työsuhteisten 34 %. Kuntien henki-
löstön lukumäärä oli vuonna 2007 noin 
424 000 henkilöä. Näistä oli virkasuhteessa 
32 % ja työsuhteessa 68 %. Kuntien henki-
löstössä on viime vuosina virkasuhteisten 
suhteellinen osuus vähentynyt keskimäärin 
noin kahden prosentin vuosivauhtia, vuoden 
2003 viranhaltijoita koskevan lakiuudistuk-
sen jälkeen hetkellisesti tätäkin nopeammin. 

Vuonna 1970 kunnan henkilöstöstä oli vir-
kasuhteessa 75 % ja työsuhteessa 25 %. 
 
2.2 Kansainvälinen kehitys ja ulkomai-

den lainsäädäntö 

Ruotsi 
 

Ruotsissa on lainsäätäjän tavoitteena ollut, 
että samanlainen työlainsäädäntö koskisi 
kaikkia palvelussuhteessa olevia. Yleisesti 
julkisessa palvelussuhteessa olevia koskee 
sama laki kuin yksityisessä palvelussuhteessa 
olevia (lagen om anställningsskydd 1982:80, 
jäljempänä LAS, ja lagen om medbestäm-
mande i arbetslivet 1976:580, jäljempänä 
MBL). Kirkollisessa palvelussuhteessa olevia 
koskee siten yleinen työlainsäädäntö eli LAS, 
ellei työehtosopimuksessa ole toisin sovittu 
sopimuksenvaraisista asioista. Kirkollishal-
linnossa ei tehdä eroa virka- ja työsuhteen 
välillä. Vuoden 2000 alusta voimaan tulleen 
Ruotsin kirkkolain (Lag om Svenska kyrkan 
1998:1951) mukaan Ruotsin kirkko on evan-
kelis-luterilainen uskonnollinen yhdyskunta 
(trossamfund). Kirkon henkilöstö on palve-
lussuhteessa seurakuntiin, seurakuntayhty-
miin tai hiippakuntaan. Seurakunnan työnte-
kijän palvelussuhteeseen ottamisesta ja pal-
velussuhteen päättämisestä tekee päätöksen 
seurakunta. Tuomiokapitulilla on piispalli-
seen kaitsentaan liittyviä oikeuksia seurakun-
tapapistoon nähden, mutta se ei ole seurakun-
tapapiston työnantaja. 

Työtuomioistuimet ja yleiset käräjäoikeu-
det ovat toimivaltaisia käsittelemään palve-
lussuhteesta johtuvia riita-asioita. Laissa 
1974:371 (lagen om rättegången i arbetstvis-
ter) säädetään oikeudenkäyntimenettelyistä 
työsuhderiidoissa. Lisäksi sovelletaan yleisen 
oikeudenkäymiskaaren säännöksiä soveltuvin 
osin. 

Työtuomioistuin on toimivaltainen käsitte-
lemään riita-asiaa, joka koskee työehtosopi-
muksessa määriteltyä asiaa tai MBL:n tulkin-
taa tai sellaisen yksittäisen työntekijän riita-
asiaa, johon työnantaja noudattaa työehtoso-
pimusta. Työtuomioistuimessa työntekijäjär-
jestöllä on kanneoikeus myös ilman järjestön 
asianomaisen jäsenen suostumusta. Jos jär-
jestö ei nosta kannetta, on työntekijällä oike-
us nostaa kanne yleisessä alioikeudessa. 



 HE 41/2012 vp  
  

 

14 

Yleinen alioikeus on toimivaltainen käsitte-
lemään muita palvelussuhteesta johtuvia rii-
ta-asioita. Käräjäoikeuden päätökseen tyyty-
mätön voi valittaa päätöksestä vain työtuo-
mioistuimelle eikä, kuten tavallisesti, hovioi-
keudelle ja korkeimmalle oikeudelle. Työ-
tuomioistuimen päätökseen ei saa hakea 
muutosta, vaan se on korkein oikeusaste työ-
suhderiidoissa. 

Jos työntekijän työsopimus on irtisanottu 
tai purettu lainvastaisesti, voi tuomioistuin 
julistaa irtisanomisen tai purkamisen päte-
mättömäksi. Työntekijän palvelussuhde jat-
kuu silloin muuttumattomana. Tuomioistuin 
ei voi julistaa irtisanomista pätemättömäksi 
silloin, kun kannetta perustellaan ainoastaan 
sillä, että se on ristiriidassa irtisanomista 
koskevan etuoikeusjärjestyksen kanssa. Jos 
tuomioistuin julistaa irtisanomisen tai pur-
kamisen pätemättömäksi, voi työntekijä vielä 
erikseen kanteella vaatia vahingonkorvausta 
perusteettomasta työsuhteen päättämisestä. 
Työntekijällä on kuitenkin mahdollisuus vali-
ta, haluaako hän palata entiseen työhönsä vai 
vaatia vahingonkorvausta. Jos hän palaa työ-
hönsä, hänellä on oikeus menetettyyn palk-
kaan viivästyskorkoineen tuomion julista-
mispäivään saakka. Jos työntekijä valitsee 
vahingonkorvaustien, hänellä on oikeus vaa-
tia vahingonkorvausta taloudellisesta vahin-
gosta, joka hänelle on syntynyt työsuhteen 
päättymisen johdosta. Kummassakin tapauk-
sessa työntekijällä on lisäksi oikeus vaatia 
vahingonkorvausta vahingonkorvauslain mu-
kaisesti. 
 
Norja 
 

Norjan evankelis-luterilainen kirkko on 
valtiokirkko. Muu henkilöstö kuin papisto on 
seurakuntien palkkaamaa henkilöstöä. Kir-
kon työntekijöitä koskee sama lainsäädäntö 
kuin kaikkia muitakin työntekijöitä, pääasi-
assa työturvallisuutta ja työympäristöä kos-
keva laki (lov om arbeidervern og arbeids-
miljö, 4. februar 1977 nr. 4). Papisto on val-
tion palkkaamaa. Papistoon sovelletaan eräin 
poikkeuksin valtion henkilöstöä koskevia 
säännöksiä. Silloin, kun papin palvelussuh-
teen päättäminen koskee muita kuin yleisiä 
irtisanomisperusteita, lähinnä kirkon opista 

poikkeamista, irtisanomiseen vaaditaan tuo-
miokapitulin myötävaikutus. 
 
Saksa 
 

Saksan liittotasavalta muodostuu osavalti-
oista (Land), joissa on omat itsenäiset protes-
tanttiset eli luterilaiset, evankeliset tai refor-
moidut kirkot (Landeskirche). Näistä luteri-
laiset kirkot muodostavat Die Vereinigte 
Evangelisch-Lutherische Kirche Deutsch-
lands (VELKD) -nimisen kirkkoliiton, jolla 
on jäsenkirkkoja velvoittavaa lainsäädäntö-
valtaa. 

Jokaisella kirkolla on oma sen itsensä sää-
tämä kirkkolaki (Verfassung), jossa sääde-
tään kirkon omasta hallinnosta ja toiminnas-
ta. Virkamieslaeissa ei määritellä virkoja eikä 
niiden perustamista, tehtäviä ja täyttöä, esi-
miesasemaa eikä muuta hallintoa, vaan niitä 
koskevia säännöksiä on kirkkojen omissa 
kirkkolaeissa. Virkamieslaeissa käsitellään 
yleisesti virkasuhteeseen liittyviä oikeuksia 
ja velvollisuuksia, joista on perusteellisia 
säännöksiä. 

Virkamiesoikeutta koskevat VELKD:n sää-
tämät ja jäsenkirkkoja sekä eräitä muitakin 
tahoja velvoittavat yleislait ovat papiston 
virkamieslaki (Kirchengesetz zur Regelung 
des Dienstes der Pfarrer und Pfarrerinnen in 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Deutschlands: Pfarrergesetz, PfG 
17.10.1995), muuta kirkollisvirkakuntaa kos-
keva virkamieslaki (Kirchengesetz zur Rege-
lung der Rechtsverhältnisse der Kirchen-
beamten und Kirchenbeamtinnen in der Ve-
reinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands; Kirchenbeamtengesetz, KBG 
17.10.1995) sekä kurinpitolaki (Kirchen-
gesetz der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche Deutschlands über das 
Verfahren und die Rechtsfolgen bei Amtsp-
flichtverletzungen; Disziplinargesetz, DiszG 
22.4.1994). 

Lait ovat laajoja ja perusteellisesti kirjoitet-
tuja. Pfarrergesetz, joka on lainsäädäntötek-
nisesti peruslaki, sisältää 126 §:ää, Kirchen-
beamtengesetz 83 §:ää ja Disziplinargesetz 
142 §:ää. 

Näitä lakeja täydentävät monilta osin jä-
senkirkkojen omat virkamieslait ja muut täy-
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täntöönpanosäännökset asioissa, joissa on 
annettu jäsenkirkoille toimivaltaa. 
 
2.3 Nykytilan arviointi 

Kirkossa virkasuhde on pääsääntönä kirkon 
hengellisen työn tehtävissä sekä hallintoteh-
tävissä, mutta sitä on käytetty laajasti myös 
muissa tehtävissä. Vaikka kirkon keskeisten 
palvelussuhteiden säilyttämistä edelleen vir-
kasuhteina ei voida pitää esimerkiksi julkisen 
vallan käytön kannalta välttämättömänä, vir-
kajärjestelmää puoltavat monet seikat. En-
sinnäkin kyseessä on vuosisatoja kestänyt pe-
rinne, joka on osaltaan vaikuttanut ja vaikut-
taa edelleen kirkon viranhaltijoiden asemaan 
suomalaisessa yhteiskunnassa. Toiseksi vir-
kasuhteisuus heijastaa kirkon asemaa julkis-
oikeudellisena yhteisönä, jolla on autonomi-
nen asema ja verotusoikeus. 

Kirkon virkasuhteita koskeva sääntely ei 
nykyisellään vastaa työelämän tarpeita ja on 
muuhun palvelussuhdelainsäädäntöön verrat-
tuna vanhakantaista. Virkasuhteiden synty-
miseen ja lakkaamiseen liittyvä sääntely, sa-
moin kuin virkasuhteiden ehtojen määräyty-
minen, on sekä sisällöllisesti että menettelyl-
lisesti epäselvää. 

Lisäksi monien viranhaltijan oikeuksia ja 
velvollisuuksia koskevien säännösten säädös-
taso ei vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen 
ja vuoden 2000 perustuslakiuudistuksen jäl-
keen enää vastaa perustuslain vaatimuksia. 
Monista viranhaltijoiden oikeusaseman pe-
rusteita koskevista asioista, joista perustus-
lain 80 §:n mukaan tulee säätää lain tasolla, 
säädetään nykyisin kirkkojärjestyksessä tai 
määrätään virkasäännöissä. 

Nykyisen sääntelyn puitteissa seurakunnil-
la ja muilla kirkollisilla työnantajilla ei ole 
riittäviä ja asianmukaisia keinoja puuttua on-
gelmatilanteisiin. Kurinpitojärjestelmä on 
kankea ja muodostaa käytännössä ainoan 
keinon puuttua valtakirjaviroissa olevien vi-
ranhaltijoiden toimintaan. 

Säätyjen erioikeudet kumottiin perustus-
lainsäätämisjärjestyksessä säätyjen erioike-
uksien lakkauttamisesta annetussa laissa 
(971/1995) vuonna 1995. Samalla kumottiin 
hallitusmuodon 67 §:n 3 momentti, jossa sää-
tyjen erioikeuksien poistamisen katsottiin 
vaativan perustuslainsäätämismenettelyn. 

Tämän jälkeen piispan, kirkkoherran ja kap-
palaisen palvelussuhteen erityinen suoja on 
kirkkolain säännösten varassa. Mainittujen 
viranhaltijoiden palvelussuhde syntyy tuo-
miokapitulin antamalla valtakirjalla virkaan. 

Valtakirjan saaneen viranhaltijan virkasuh-
teen voi tuomiokapituli päättää yksipuolisesti 
vain kurinpitomenettelyssä, josta säädetään 
kirkkolain 23 luvussa. Kanttorin ja vakinai-
sen lehtorin vastaava palvelussuhteen suoja 
ei ole perustunut erioikeuksiin vaan siihen, 
että palvelussuhteen syntymistä ja päättymis-
tä koskevissa kirkkolain säännöksissä heidät 
on rinnastettu pappeihin. 

Valtion virkamieslaissa tai laissa kunnalli-
sesta viranhaltijasta ei ole säännöksiä valta-
kirjan antamisesta tai kurinpitomenettelystä. 
Palvelussuhteen päättämismenettelynä on 
virkasuhteen irtisanominen tai purkaminen. 
Valtion ja kuntien virkamiesoikeuden kehitys 
sekä käytännölliset näkökohdat edellyttävät, 
että myös kirkkolain säännöksissä kurinpi-
tomenettelystä luovuttaisiin palvelussuhteen 
päättämismuotona ja viranomaisen keinona 
puuttua virkavelvollisuuksien vastaiseen 
toimintaan. Tilalle tulisi säätää kaikkia vir-
kasuhteita lähtökohtaisesti samalla tavalla 
koskeva irtisanomis- ja purkumenettely. 
 
3  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

3.1 Tavoitteet 

Lakiehdotuksen tavoitteena on, että kirkol-
lisen viranhaltijan oikeudellinen asema on 
järjestetty lainsäädännössä mahdollisimman 
kootusti ja kattavasti ottaen huomioon perus-
tuslain vaatimukset sekä virkamiesoikeudes-
sa ja työoikeudessa tapahtunut kehitys. Li-
säksi tavoitteena on, että kirkollisen viranhal-
tijan oikeusasema noudattaa muun julkisen 
sektorin viranhaltijoiden oikeusasemaa, jollei 
kirkon järjestysmuodosta tai toiminnan luon-
teesta muuta johdu. Varsinkin papiston ase-
maan piispallisen kaitsennan alaisena viran-
haltijaryhmänä liittyy sellaisia kirkon järjes-
tysmuodosta johtuvia tekijöitä, joiden vuoksi 
on perusteltua poiketa eräistä muussa virka-
miesoikeudessa noudatetuista käytännöistä. 

Tavoitteena on myös antaa työnantajalle 
nykyistä paremmat ja joustavammat mahdol-
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lisuudet puuttua viranhaltijan virheelliseen 
menettelyyn tai laiminlyönteihin. Selkeämpi-
en säännösten myötä viranhaltijoiden oikeus-
turva lisäksi paranee. Ehdotetut menettely-
säännökset mahdollistavat myös asioiden ny-
kyistä huomattavasti nopeamman selvittämi-
sen. 

Uudistuksen valmistelussa oli esillä kaksi 
toteuttamistapaa: kirkkolain ja kirkkojärjes-
tyksen säännösten uudistaminen tai erillisen 
lain säätäminen evankelis-luterilaisen kirkon 
viranhaltijasta. Valmistelutyössä päädyttiin 
ensimmäiseen vaihtoehtoon. Erityisesti pa-
piston henkilöstöhallinto liittyy välittömästi 
kirkon sisäisiin asioihin, kirkon järjestys-
muotoon ja hallintoon, joista säädetään kirk-
kolaissa. Erillislainsäädäntö olisi joka tapa-
uksessa edellyttänyt joidenkin säännösten ot-
tamista myös kirkkolakiin, mitä ei ole pidetty 
säännösten yhtenäisyyden vuoksi tarkoituk-
senmukaisena. Vaikka erillislakia voitaisiin 
pitää jatkuvasti muuttuvalla työoikeuden 
alalla periaatteessa joustavampana sääntely-
tapana kuin kirkkolakia, ainakin merkittävät 
erillislakia koskevat muutokset edellyttäisi-
vät kirkolliskokouksen lausuntoa. Näin eril-
lislain muuttaminen ei joustavuudeltaan 
olennaisesti eroaisi kirkkolain muuttamisesta. 
 
3.2 Keskeiset ehdotukset 

Lakiehdotus sisältää kirkkolain 6 luvun ja 
eräiden muiden viranhaltijan asemaan vaikut-
tavien kirkkolain säännösten muuttamisen. 
Siihen on koottu perustuslain 80 §:n mukaan 
laissa säätämistä edellyttävät säännökset sekä 
säännökset, jotka muun virkamieslainsää-
dännön kehityksen vuoksi on katsottu tar-
peellisiksi. 

Kirkkojärjestyksestä lakiin otettavaksi eh-
dotetaan säännöksiä, jotka koskevat muun 
muassa viran haettavaksi julistamista, vir-
kasuhteeseen nimittämistä, viranhaltijan vel-
vollisuuksia, virkavapautta, sivutointa, nimi-
kirjan pitämistä sekä eräitä pappien virkasuh-
teen hakumenettelyä ja viranhoitomääräyk-
sen antamista koskevia säännöksiä. 

Mallivirkasäännöstä lakiin otettavaksi eh-
dotetut säännökset koskevat muun muassa 
haettavaksi julistamista, viran täyttämistä, 
lääkärintodistusta ja terveystarkastuksia, 
koeaikaa, viranhoitomääräyksen antamista, 

virkasuhteen sekä siihen liittyvien oikeuksien 
alkamista ja keskeytymistä, virkasuhteen 
lakkaamista, viranhaltijan yleisiä velvolli-
suuksia sekä velvollisuuksia siirtyä toiseen 
virkaan, virkavapautta, etuuksien vanhentu-
mista ja saatavien kuittausta palkasta. 

Kirkkolain valtuutussäännös virkasäännön 
antamisesta ehdotetaan kumottavaksi siten, 
että virkasääntöjä voitaisiin noudattaa vuo-
den siirtymäajan siltä osin kuin ne eivät ole 
ristiriidassa lain kanssa. 

Käyttäen mallina valtion virkamieslakia, 
lakia kunnallisesta viranhaltijasta sekä työso-
pimuslakia kirkkolakiin ehdotetaan otetta-
vaksi säännöksiä, jotka koskevat esimerkiksi 
virkasuhteen lajeja, lomauttamista, virkasuh-
teen irtisanomis- ja purkamisperusteita, vir-
kasuhteen päättämismenettelyä, viranhoito-
määräystä, työnantajan velvollisuuksia, työ-
turvallisuutta, erityistä irtisanomissuojaa, vi-
ranhaltijan asemaa ja irtisanomisoikeutta 
liikkeen luovutuksen yhteydessä, irtisano-
misaikaa, menetettyjen ansioiden korvaamis-
ta, irtisanotun viranhaltijan takaisin ottamis-
ta, yhdistymisvapautta, palkan takaisin peri-
mistä ja työtodistusta. 

Lakiehdotukseen sisältyy kirkon viranhalti-
joiden ja eräiden työsuhteisten työntekijöiden 
kirkon jäsenyysvaatimuksen lisäksi vaatimus 
konfirmaatiosta kelpoisuusehtona. Kirkon jä-
senyyttä sekä konfirmaatiota edellytettäisiin 
kaikilta viranhaltijoilta, mutta vain niiltä 
työntekijöiltä, joiden tehtävät liittyvät juma-
lanpalveluselämään, diakoniaan, kasvatuk-
seen, opetukseen tai sielunhoitoon tai jos teh-
tävän luonteen vuoksi on muuten perusteltua 
edellyttää kirkon jäsenyyttä. 

Konfirmaatiota, josta säädetään tarkemmin 
kirkkojärjestyksen 3 luvun 5 §:ssä, edellytet-
täisiin yleisenä kelpoisuusvaatimuksena niis-
sä tehtävissä, joissa jäsenyyttäkin edellyte-
tään. Konfirmaatio vahvistaa kirkon jäsenen 
sitoutumisen uskoon, johon hänet on kastet-
tu. Edellytys olisi yhtenäinen kummeille ja 
luottamushenkilöille asetettujen vaatimusten 
kanssa. Konfirmaatiosta kummina toimimi-
sen edellytyksenä säädetään kirkkojärjestyk-
sen 2 luvun 17 §:ssä ja kirkollisen vaalikel-
poisuuden edellytyksenä kirkkolain 7 luvun 
3 §:ssä. 

Koska kirkon palveluksessa saattaa olla vi-
ranhaltijoita ja työntekijöitä, jotka ovat kir-
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kon jäseniä mutta eivät konfirmoituja, on la-
kiin otettava siirtymäsäännös. 

Seurakuntien ja seurakuntayhtymien pappi-
en virkaan valitsemista ja virkamääräyksen 
antamista koskevat säännökset ehdotetaan 
säilytettäväksi asiallisesti pääosin entisellään. 
Tuomiokapitulin harkintavaltaa kirkkoherran 
ja kappalaisen viran hakuajan jatkamisesta, 
uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen 
täyttämättä jättämisestä ehdotetaan laajennet-
tavaksi. 

Kanttorin valintamenettelyä ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että virkaan valitsemi-
nen tapahtuisi ilman tuomiokapitulin myötä-
vaikutusta. 

Kurinpitomenettelyä koskevat säännökset 
kirkkolain 23 luvussa ehdotetaan kumotta-
vaksi. Koska voimassa olevien säännösten 
mukaan työnantaja on voinut päättää kirkko-
herran, kappalaisen, vakinaisen lehtorin ja 
kanttorin palvelussuhteen vain kurinpitome-
nettelyllä, kurinpitomenettelyä koskevien 
säännösten kumoaminen edellyttää palvelus-
suhteen päättämistä koskevan järjestelmän 
uudistamista. Koko henkilöstöä koskevina 
palvelussuhteen uusina päättämiskeinoina 
ehdotetaan otettaviksi käyttöön virkasuhteen 
irtisanominen ja purkaminen. Purkaminen 
olisi virkasuhteita koskevana menettelynä 
kirkon hallinnossa kokonaan uusi. Irtisano-
mista ja purkamista koskevat säännökset vas-
taisivat muiden virkamieslakien säännöksiä. 

Papin erityisen aseman vuoksi kirkon hal-
linnossa papin virassa olevan papin palvelus-
suhteen irtisanominen tai purkaminen olisi 
tuomiokapitulin tehtävä. Seurakunnalle ja 
seurakuntayhtymälle säädettäisiin oikeus 
tehdä aloite sen palveluksessa papin virassa 
olevan papin virkasuhteen päättämisestä, jol-
loin tuomiokapitulin olisi käsiteltävä asia kii-
reellisenä. Tuomiokapitulilla olisi itsenäinen 
oikeus pappien pappisvirkaa koskevaan val-
vontaoikeuteen liittyen päättää papin palve-
lussuhde seurakunnalta lausunnon saatuaan 
tai oikeus pidättää pappi pappisviran toimit-
tamisesta. 

Kirkkoherran, kappalaisen, vakinaisen leh-
torin ja kanttorin virkaan valinnasta viranhal-
tijalle annetaan nykyisin valtakirja. Muille 
viranhaltijoille annetaan virkamääräys vir-
kaan. Valtakirjan ja virkamääräyksen anta-
misesta ehdotetaan luovuttavaksi. Niiden 

asemesta annettaisiin kaikkia virkasuhteita 
koskeva viranhoitomääräys. 

Virkasuhteen oikeusturvaan kuuluisi edel-
leen olennaisena osana virkasuhteen jatku-
vuusperiaate. Jos viranhaltija on irtisanottu 
tai hänen palvelussuhteensa on purettu mutta 
päätös tuomioistuimessa on katsottu lainvas-
taiseksi, palvelussuhde ei katkeaisi. Viranhal-
tija voisi saada vahvistettua laittomin perus-
tein päätetyn virkasuhteensa jatkuvuuden 
hallinto-oikeudellisella valituksella. Myös 
tuomiokapitulin päätöksestä pappisvirasta 
pidättämisestä tai erottamisesta voisi valittaa. 

Lakiehdotukseen sisältyy viranhaltijan 
asumisvelvollisuutta koskevan kirkkolain 6 
luvun 7 §:n kumoaminen. Valtion virkamies-
lakiin ei sisälly säännöstä asumisvelvollisuu-
desta. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun 
lain säätämisen yhteydessä vastaava kunnal-
lisen viranhaltijan asumisvelvollisuutta kos-
keva säännös kumottiin, koska sitä ei enää 
pidetty tarpeellisena ja koska se nähtiin on-
gelmalliseksi suhteessa perustuslakiin. Oike-
usministeriö onkin lausunnossaan kirkon vir-
kasuhdetyöryhmän mietinnöstä kiinnittänyt 
huomiota siihen, että asumisvelvollisuutta 
koskeva säännös on perustuslain 9 §:n 1 
momentin vastainen. Sen sijaan kirkkoherran 
tai kappeliseurakunnan kappalaisen asumis-
velvollisuutta virka-asunnossa, josta sääde-
tään kirkkolain 26 luvun 4 §:n 4 momentissa, 
ei ehdoteta asian luonteen vuoksi kumotta-
vaksi. 

Lakiehdotukseen sisältyy sivutoimilupaa 
koskevien säännösten lisäksi kilpailevaan 
toimintaan kohdistuvia säännöksiä. Viranhal-
tija ei saa virkasuhteen kestäessä harjoittaa 
sivutoimena sellaista toimintaa, joka kilpai-
levana toimintana ilmeisesti vahingoittaa 
työnantajaa. Kilpailukielto ulottuu myös kil-
pailevan toiminnan valmisteluun: viranhaltija 
ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä kilpaile-
van toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin 
toimenpiteisiin, joita ei voida pitää hyväksyt-
tävinä. 

Lakiehdotukseen ei sisälly erillistä syrjin-
nän kieltävää säännöstä. Säännöksen puut-
tuminen kirkkolaista ei tarkoita sitä, että syr-
jintä olisi kirkossa sallittua. Syrjintäkielto on 
jo voimassa yleisen lainsäädännön nojalla, ja 
syrjintäkiellon sisällyttämisellä kirkkolakiin 
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ei säädettäisi työnantajalle eikä henkilöstölle 
uusia oikeuksia tai velvollisuuksia. 
 
4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole välittömiä vaikutuksia 
kirkon tai seurakuntien talouteen. 
 
4.2 Vaikutukset kirkon organisaatioon 

ja henkilöstöön 

Esitys kokoaa kirkon viranhaltijoita koske-
vaa sääntelyä yhteen ja siirtää seurakuntien ja 
muiden kirkollisten viranomaisten vir-
kasäännöissä olevan viranhaltijan oikeuksia 
ja velvollisuuksia koskevan tarpeellisen sään-
telyn lain tasolle, mikä parantaa viranhalti-
joiden oikeusturvaa ja yhtenäistää seurakun-
tien ja seurakuntayhtymien palveluksessa 
olevien viranhaltijoiden oikeusasemaa kos-
kevaa sääntelyä. Säännösten kokoaminen ja 
jäsentäminen aiempaa paremmin helpottaa 
säännösten soveltamista ja lisää oikeusvar-
muutta ja ennakoitavuutta. 

Voimassa olevien säännösten mukaan pal-
velussuhde päätetään virka- ja työsuhteessa 
eri menettelyllä. Lisäksi viranhaltijoiden 
kesken on eroja palvelussuhteen päättämista-
voissa. Kurinpitomenettelystä luopuminen ja 
siirtyminen valtion virkamieslain ja kunnalli-
sesta viranhaltijasta annetun lain kaltaiseen 
virkasuhteen irtisanomis- tai purkamismenet-
telyyn saattaa koko henkilöstön tässä suh-
teessa yhdenvertaiseen asemaan. Sama kos-
kee lomauttamista. Yhdenmukainen säännös-
tö helpottaa henkilöstöhallintoa. 

Esityksen mukaan työnantajat eivät enää 
voisi antaa viranhaltijoiden oikeusasemaa 
koskevia määräyksiä virkasäännössä. Vir-
kasäännöillä on nykyisin katsottu voivan olla 
vain lakia täydentävä rooli. Tämän vuoksi ja 
koska perustuslain 80 §:n 1 momentin mu-
kaan henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien 
perusteista on säädettävä lailla, voidaan vir-
kasäännöistä luopumista koskevan esityksen 

katsoa pitävän työnantajan aseman entisel-
lään. Viranhaltijoita koskevat täydentävät 
määräykset tulisi vastaisuudessa antaa virka-
sääntöjen sijaan ohje- tai johtosäännöissä, 
joita ei virkasääntöjen tapaan tarvitse alistaa 
tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 
 
4.3 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Esitys saattaa kirkon viranhaltijoita koske-
van vanhentuneen lainsäädännön ajan tasalle 
ja viranhaltijoiden oikeusaseman yhdenver-
taiseksi muiden virkamiesten ja viranhaltijoi-
den oikeusaseman kanssa ottaen kuitenkin 
samalla huomioon evankelis-luterilaisen kir-
kon olemuksesta ja järjestysmuodosta nouse-
vat tarpeet. 
 
5  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu ensin työryhmässä, 
jossa oli kirkkohallituksen, tuomiokapitulien, 
seurakuntien ja viranhaltijayhdistysten edus-
tus, ja sitten virkatyönä kirkkohallituksessa. 
Kirkolliskokouksessa asia käsiteltiin lakiva-
liokunnassa ja perustevaliokunnassa. 

Työryhmän mietinnöstä pyydettiin lausun-
not hiippakuntien tuomiokapituleilta, piis-
painkokoukselta, Kirkon työmarkkinalaitok-
selta, kirkon sopimusalan pääsopijajärjestöil-
tä (Julkisalojen koulutettujen neuvottelujär-
jestö JUKO r.y., Seurakuntien Viran- ja 
Toimenhaltijain Liitto SVTL r.y., Kirkon 
alan unioni r.y.), Kirkon hallintovirkamiehet 
r.y:ltä, oikeusministeriöltä, opetus- ja kult-
tuuriministeriöltä, Valtion työmarkkinalai-
tokselta ja Kunnalliselta työmarkkinalaitok-
selta. 

Esitys on viimeistelty opetus- ja kulttuuri-
ministeriössä. Esitykseen on yhdistetty kir-
kolliskokouksen 6 päivänä toukokuuta 2011 
hyväksymä ehdotus kirkkolain 24 luvun 11 ja 
14 §:n muuttamisesta. Lakiehdotukseen on 
tehty kirkkolain 2 luvun 2 §:n 2 momentissa 
tarkoitettuja lainsäädäntöteknisiä korjauksia, 
josta on saatu kirkkohallituksen puoltava lau-
sunto. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
 
 
1  Lakiehdotuksen perustelut  

 
5 luku Pappisvirka 

 
1 a §. Pappisvirka, pappi ja papin virka. 

Kirkkolain 5 lukuun ehdotetaan uutta 
1 a §:ää, jossa olisi pappisviran, papin ja pa-
pin viran määritelmä. 

Pappisviran ja papin viran määrittelyssä on 
pyritty selkeyttämään niiden välinen ero. 
Pappisvirassa on kysymys nimenomaan 
Augsburgin tunnustuksen (CA) tarkoittamas-
ta kirkon virasta. 

Pappisvirassa kysymys on ensi sijassa teo-
logisesta käsitteestä (ministerium, ämbete, 
Amt), joka on kirkon konstitutiivinen osa. 
Pappisvirassa ei ole kysymys virkamiesoi-
keudellisesta virasta (tjänst, Dienst), vaikka-
kin pappisviralla on myös määrättyjä virka-
miesoikeudellisia ulottuvuuksia. Pappisviran 
haltijalla on oikeus vihkiä avioliittoon ja kas-
taa kirkon ja seurakunnan jäseneksi, vaikkei 
hän olisikaan seurakunnan papin virassa. 
Pappisviran haltija on pappisvirkaa toimitta-
essaan piispan ja tuomiokapitulin valvonnan 
alainen. 

Pykälän 2 kohdan määritelmän mukaan pa-
pilla tarkoitetaan henkilöä, joka on kirkkojär-
jestyksen mukaisesti joko vihitty pappisvir-
kaan tai jolle on myönnetty oikeus toimittaa 
pappisvirkaa Suomen evankelis-luterilaisessa 
kirkossa. Määritelmässä on otettu huomioon 
se, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
papiksi voi tulla paitsi pappisvihkimyksen 
kautta myös piispan ja tuomiokapitulin sel-
laisella yhteisellä päätöksellä, jolla erikseen 
myönnetään oikeus toimittaa pappisvirkaa 
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. 
Useimmiten on silloin kysymys jossakin toi-
sessa kirkossa vihitystä papista, jonka pap-
pisvihkimyksen Suomen evankelis-
luterilainen kirkko hyväksyy ja jota näin ol-

len ei vihitä uudelleen. Molemmissa tapauk-
sissa viitataan kirkkojärjestykseen, jossa asi-
asta on tarkemmat säännökset. 

Pykälän 3 kohdassa todettaisiin, että papin 
virka on hallinnollisella päätöksellä perustet-
tu seurakunnan, seurakuntayhtymän, tuomio-
kapitulin tai kirkkohallituksen virka julkisoi-
keudellisena palvelussuhdelajina. Ainoat pa-
kolliset papin virat ovat kirkkolain mukaan 
seurakunnan kirkkoherran virka ja hiippa-
kunnan piispan virka. 

3 §. Ero pappisvirasta, pappisvirasta pi-
dättäminen ja pappisviran menettäminen. 
Voimassa olevan 3 §:n 2 momentissa sääde-
tään pappisvirasta pidättämisestä tai siitä 
erottamisesta tapauksessa, jossa pappi ei ole 
pysynyt kirkon tunnustuksessa. Voimassa 
olevan 23 luvun 9 §:ssä säädetään tuomioka-
pitulin pappisvirkaa koskevasta kurinpidolli-
sesta toimivallasta, kun pappi muussa kuin 
opillisessa asiassa toimii vastoin virkavelvol-
lisuuksiaan tai laiminlyö niitä. Koska kurin-
pitomenettelystä ehdotetaan luovuttavaksi ja 
23 luku kumottavaksi, pappisvirkaa koske-
vasta tuomiokapitulin toimivallasta säädettäi-
siin muiden pappisvirkaa koskevien säännös-
ten yhteydessä 5 luvussa. 

Pappisvirkaa koskeva tuomiokapitulin ja 
piispan valvontaoikeus ei rajoitu kirkon vir-
ka- tai työsuhteissa oleviin pappeihin vaan 
ulottuu kaikkiin vihittyihin evankelis-
luterilaisen kirkon pappeihin riippumatta 
työnantajasta tai siitä, onko pappi minkään 
työnantajan palvelussuhteessa. Piispan ja 
tuomiokapitulin valvontaoikeus heijastaa 
kirkon episkopaalista rakennetta, jonka mu-
kaan hiippakunnan papisto on piispan ja 
tuomiokapitulin erityisen ohjaus- ja valvon-
tavallan alainen (kirkkolain 18 luvun 1 § se-
kä kirkkojärjestyksen 18 luvun 1 § ja 19 lu-
vun 1 §). 

Pappisviran hoitamista koskeva kirjallinen 
varoitus, pappisvirasta pidättäminen tai papin 
määrääminen menettämään pappisvirka ei 
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olisi enää kurinpitorangaistus vaan kirkon 
järjestyksen mukainen pappien valvontaan 
liittyvä tuomiokapitulin hallinnollinen seu-
raamus, jota koskeva päätös olisi valituskel-
poinen. Asian käsittelyssä tuomiokapitulissa 
voitaisiin noudattaa 19 luvun 7 §:ssä säädet-
tyä suullista käsittelyä, katselmusta ja kuu-
lemista. 

Papin virkasuhde päättyisi ilman irtisano-
mista ja irtisanomisaikaa 6 luvun 48 §:n 4 
momenttia koskevan ehdotuksen mukaan, 
kun tuomiokapituli on myöntänyt papille 
eron pappisvirasta tai määrännyt hänet me-
nettämään pappisvirkansa 5 luvun 3 §:n no-
jalla. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tuo-
mio-kapitulin oikeudesta antaa papille kirjal-
linen varoitus tai pidättää pappi määräajaksi 
pappisvirasta, jos pappi ei ole pysynyt kirkon 
tunnustuksessa. Jos pappi ei ole pappisvirasta 
pidättämisen kuluessa itse pyytänyt eroa 
pappisvirasta tai osoittanut tahtovansa pysyä 
kirkon tunnustuksessa, tuomiokapituli mää-
räisi hänet menettämään pappisvirkansa. Eh-
dotettu 2 momentti vastaa sisällöltään muu-
toin voimassa olevaa säännöstä, mutta sitä 
ehdotetaan täydennettäväksi ehdotetun 3 
momentin kanssa yhdenmukaisesti kirjallisen 
varoituksen antamismahdollisuudella. Lisäk-
si momentin sanamuotoa uudistettaisiin. 

Kirkon opin ja tunnustuksen sisällä saattaa 
olla näkemyseroja joistakin kysymyksistä. 
Kirkon opin ja tunnustuksen puitteissa pysy-
vät näkemykset tällaisista kysymyksistä eivät 
sinänsä ole peruste pykälässä tarkoitetuille 
sanktioille. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin sellai-
sista muista kuin opista poikkeamista koske-
vista tapauksista, joilla voisi olla papin pap-
pisvirkaan kohdistuvia seuraamuksia. Sään-
nös vastaisi voimassa olevan 23 luvun 9 §:n 
1 momenttia. 

Kun kurinpitomenettelyä koskeva kirkko-
lain 23 luku ehdotetaan kumottavaksi, siitä 
seuraa, että papin papinvirkaan kohdistuvat 
kurinpitosanktiot (kirjallinen varoitus, viran-
toimituksesta erottaminen vähintään yhdeksi 
ja enintään kuudeksi kuukaudeksi ja viralta-
pano) poistuisivat. Niiden tilalle tulisivat 
säännökset virkasuhteen irtisanomisesta ja 
purkamisesta. Pappisvirkaa koskevina seu-
raamuksina kurinpitomenettelyn mukaiset 

sanktiot sen sijaan säilyisivät − joskin ilman 
kurinpitorangaistuksen juridista luonnetta. 

Ehdotetun 4 momentin sanamuodon mu-
kaan pappi voisi menettää pappisviran, jos 
pappi on tuomittu rikoksesta sellaiseen ran-
gaistukseen, joka osoittaa hänet ilmeisen so-
pimattomaksi olemaan pappina. Säännös vas-
taisi osittain voimassa olevan kirkkolain 23 
luvun 9 §:n 2 momenttia. Uutta olisi se, että 
viraltapano voitaisiin tehdä vain silloin, kun 
rikoksen laatu antaa aihetta arvioida pappi 
ilmeisen sopimattomaksi toimimaan pappina. 
Seuraamusta arvioidessaan tuomiokapitulin 
tulee ottaa huomioon myös siitä seuranneen 
tuomioistuimen määräämän rangaistuksen 
ankaruus. 

Pykälän 5 momentiksi ehdotetaan säännös-
tä, jonka mukaan piispa ja tuomiokapituli 
voivat pyynnöstä palauttaa aiemmin pappis-
viran menettäneelle pappisviran, jos pappis-
vihkimyksen edellytykset ovat olemassa. 
Piispa ja tuomiokapituli suorittaisivat vastaa-
vanlaisen tutkinnan ja harkinnan kuin muu-
toinkin pappisvirkaan vihittäväksi hyväksy-
misestä päättäessään. He voisivat ottaa huo-
mioon myös syyn, jonka vuoksi hakija on ai-
kanaan menettänyt pappisvirkansa. Pappis-
virka voitaisiin piispan ja tuomiokapitulin 
harkinnan perusteella palauttaa pappisvirasta 
aiemmin vapaaehtoisesti eronneelle mutta 
myös siitä erotetulle. Voimassa olevaan kirk-
kolakiin vastaavaa säännöstä ei sisälly, mutta 
käytännössä piispa ja tuomiokapituli ovat 
pyynnön perusteella eräissä tapauksissa anta-
neet pappisviran takaisin sen aikaisemmin 
menettäneelle. 

4 §. Vaalikelpoisuuden tai äänioikeuden 
menettäminen. Pykälä ehdotetaan muutetta-
vaksi 3 §:ään ehdotettujen muutosten vuoksi. 
Vaalikelpoisuuden ja äänioikeuden menetys 
papillisiin luottamustehtäviin perustuisi pap-
pisvirkaa koskeviin tuomiokapitulin päätök-
siin. Lisäksi vaalikelpoisuuden voisi menet-
tää tuomioistuimen viraltapanopäätöksen pe-
rusteella. 

Säännöksessä nimetyissä vaaleissa äänioi-
keus perustuu nimenomaisesti pappisvirkaan. 
Tämän vuoksi henkilöllä ei ole pappina ääni-
oikeutta, mikäli hänet on pidätetty pappisvi-
rasta. Kun papin äänioikeus vaaleissa ei pe-
rustu siihen, onko pappi virkasuhteessa seu-
rakuntaan tai seurakuntayhtymään, ei ole riit-
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tävää perustetta äänioikeuden menettämiseen 
pelkästään sillä perusteella, että papin vir-
kasuhde lakkaa henkilöön liittyvistä syistä 
tapahtuneen irtisanomisen tai virkasuhteen 
purkamisen vuoksi. Tuomiokapitulilla on 
velvollisuus tutkia pappisvirasta pidättämisen 
tarve siinä yhteydessä, kun tuomiokapituli 
päättää papin irtisanomisesta tai papin vir-
kasuhteen purkamisesta. Pappi menettäisi 
säännöksen mukaan äänioikeutensa vain ti-
lanteissa, joissa hänet on mahdollisen papin 
virkasuhdetta koskevan päätöksen lisäksi pi-
dätetty määräajaksi pappisvirasta. Äänioike-
us palautuisi määräajan päättyessä. 

Papin äänioikeus on perustavanlaatuisempi 
oikeus kuin vaalikelpoisuus. Pappi menettää 
äänioikeutensa vain pappisvirasta pidättämi-
sen johdosta tai tämän luvun 5 §:ssä sano-
tuista syistä, joita ovat yli neljän vuoden 
poissaolo seurakunnan, seurakuntayhtymän 
tai kirkon keskushallinnon virkasuhteesta tai 
eroamisiän saavuttaminen. Papin vaalikelpoi-
suus edellyttää tämän vuoksi yleisesti, että 
papilla on äänioikeus vaaleissa, joissa vali-
taan pappeja eräisiin kirkon luottamustehtä-
viin (kirkolliskokouksen pappisedustajien ja 
hiippakuntavaltuuston pappisjäsenten vaali) 
ja hiippakunnallisiin tehtäviin (tuomiokapitu-
lin pappisasessorin vaali ja lääninrovastin 
vaali). Pappisvirasta pidätetty ei ole äänioi-
keutettu eikä siten vaalikelpoinenkaan. 

Papin vaalikelpoisuus papillisiin luotta-
mus-tehtäviin on äänioikeutta koskevien pe-
rusteiden lisäksi sidottu erityisiin vaalikel-
poisuus-edellytyksiin. Pappisasessoriksi voi-
daan valita vain hiippakuntaan kuuluva kirk-
koherra tai kappalainen (kirkkolain 19 luvun 
3 §) ja lääninrovastiksi vain rovastikuntaan 
kuuluvan seurakunnan kirkkoherra (kirkko-
lain 19 luvun 11 §). Kirkolliskokouksen ja 
hiippakuntavaltuuston pappisedustajan vaa-
lissa vaalikelpoisuuden ehtona on papin kuu-
luminen hiippakuntaan (kirkkolain 20 luvun 
2 § ja 17 b luvun 4 §). 

Voimassa olevan 4 §:n mukaan pappi, joka 
on pidätettynä tai määräaikaisesti erotettuna 
papin- tai pappisviran toimittamisesta taikka 
viraltapantuna papinvirasta, ei ole vaalikel-
poinen papillisiin luottamustehtäviin kirkos-
sa. Ehdotuksen mukaan vaalikelpoisuutta ei 
enää menettäisi sillä perusteella, että pappi 
on irtisanottu papinvirasta tai virkasuhde on 

purettu. Vain jos pappi on pidätetty myös 
pappisvirasta, hän ei olisi enää vaalikelpoi-
nen edellä mainittuihin papillisiin luottamus-
tehtäviin. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tuo-
mioistuimen määräämän viraltapanon seu-
raamuksista. Tuomioistuimen määräämä vi-
raltapano voi olla seuraamus virkarikoksesta, 
jos rikos osoittaa virkamiehen ilmeisen so-
pimattomaksi tehtäväänsä. Viraltapano voi 
kuitenkin seurata myös muusta rikoksesta 
kuin virkarikoksesta. Rikoslain (39/1889) 2 
luvun 10 §:n mukaan viraltapanomääräyksen 
antaminen riippuu rikoksen törkeydestä ja 
siitä seuraavan rangaistuksen ankaruudesta. 
Viraltapano on määrättävä, jos virkamies 
tuomitaan elinkaudeksi vankeuteen. Viralta-
pano on pääsääntö myös silloin, kun virka-
mies tuomitaan vankeuteen vähintään kah-
deksi vuodeksi, jollei tuomioistuin katso, että 
rikos ei osoita tuomittua sopimattomaksi 
olemaan virkamiehenä. Harkinnanvaraista vi-
raltapano on tilanteissa, joissa virkamies 
tuomitaan tahallisesta rikoksesta vankeuteen 
alle kahdeksi vuodeksi. Viraltapano on täl-
löin tuomittava, jos rikos osoittaa tekijän il-
meisen sopimattomaksi olemaan virkamie-
henä. Koska tuomioistuimen määräämä viral-
tapano on aina seuraamus hyvin vakavasta 
rikoksesta, joka osoittaa henkilön sopimat-
tomuuden virkatehtäviin, vaalikelpoisuuden 
menettämistä tuomioistuimen määräämän vi-
raltapanon seuraamuksena voidaan pitää pe-
rusteltuna. Vaalikelpoisuus kuitenkin palau-
tuu, kun pappi tuomiokapitulin antaman uu-
den viranhoitomääräyksen myötä ei enää oli-
si viraltapantuna. Tuomioistuimen määräämä 
viraltapano ei vaikuttaisi papin äänioikeu-
teen, jollei tuomiokapituli sen perusteella 
päättäisi pidättää pappia pappisvirasta. 

Jos pappi on itse eronnut tai tuomiokapitu-
lin päätöksellä erotettu pappisvirasta, hän ei 
enää ole pappi eikä siitä syystä ole vaalikel-
poinen tai äänioikeutettu papillisiin luotta-
mustehtäviin. 

5 §. Kuuluminen hiippakuntaan ja rovasti-
kuntaan sekä äänioikeus. Pykälään ehdote-
taan lisättäväksi 5 momentti kenttäpiispan ja 
sotilaspapin kuulumisesta hiippakuntaan. 
Momentti vastaisi sanamuodoltaan voimassa 
olevaa 6 luvun 16 §:n 3 momenttia. 
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6 luku  Henkilöstö 

Yleiset säännökset 

1 §. Työnantaja ja henkilöstö. Työnantajia 
sekä viranhaltijoita ja työntekijöitä koskevas-
sa yleissäännöksessä todettaisiin kirkolliset 
työnantajat ja se, millaisia palvelussuhde-
muotoja käytetään. 

Pykälän 1 momentin jälkimmäisessä virk-
keessä säädettäisiin, että palvelussuhteen eh-
toja koskevissa asioissa seurakuntayhtymää 
ja siihen kuuluvia seurakuntia käsitellään yh-
tenä työnantajayksikkönä. Seurakunnat ovat 
kirkon perusyksikköjä. Seurakuntayhtymiin 
kuuluvat seurakunnat käyttävät laajasti itse-
näistä työnantajavaltaa. Ne valitsevat viran-
haltijansa, hoitavat työnjohdon sekä päättävät 
työmenetelmistä ja viranhaltijan irtisanomi-
sesta. Seurakuntayhtymä puolestaan hoitaa 
11 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan seura-
kuntien 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 esitysten tekemistä kirkon 
työmarkkinalaitokselle; sekä 

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

Kirkkolain 11 luvun 2 §:n 3 ja 4 momentin 
mukaan seurakuntayhtymä käyttää päätösval-
taa myös yksittäistä seurakuntaa koskevissa 
kirkkovaltuustolle kuuluvissa asioissa, jollei 
päätösvaltaa ole annettu saman luvun 10 
§:ssä säädetyllä tavalla seurakunnille. Seura-
kuntayhtymä päättää myös seurakuntien vir-
kojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä 
seurakuntien kiinteästä omaisuudesta ja sen 
luovuttamisesta, jollei näitä asioita ole perus-
säännössä annettu seurakuntien hoidettavak-
si. 

Palvelussuhteen ehtoja koskevissa asioissa 
seurakuntayhtymää ja siihen kuuluvia seura-
kuntia käsiteltäisiin yhtenä työnantajayksik-
könä. Tämä selkeyttäisi henkilöstöhallintoa 
seurakuntayhtymissä. Vaikka seurakuntayh-
tymään kuuluvat seurakunnat käyttävät mo-
nessa suhteessa itsenäistä työnantajavaltaa, 

seurakuntayhtymien henkilöstöhallinnossa on 
käytäntö muodostunut sellaiseksi, että palve-
lussuhteen ehtojen osalta koko seurakuntayh-
tymää seurakuntineen käsitellään yhtenä 
työnantajakokonaisuutena. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin yleises-
ti siitä, että tuomiokapitulilla on eräitä seura-
kunnan ja seurakuntayhtymän virkoja ja vi-
ranhaltijoita koskevia työnantajatehtäviä, 
vaikka se ei ole näiden työnantaja. Erityisesti 
tämä koskee papistoa. Tuomiokapitulin teh-
tävät saavat konkreettisen sisällön muiden 
säännösten yhteydessä. Tuomiokapituli muun 
muassa julistaisi kirkkoherran ja kappalaisen 
virat haettaviksi, tekisi kirkkoherranvirkaa 
koskevan ehdollepanon, tutkisi kappalaisen 
virkaa hakeneiden kelpoisuuden sekä antaisi 
hakijoista lausunnon seurakunnalle, antaisi 
papille viranhoitomääräyksen seurakunnan ja 
seurakuntayhtymän seurakuntapastorin vir-
kaan päättäisi seurakunnan ja seurakuntayh-
tymän papin virkasuhteen irtisanomisesta 
henkilöön liittyvillä perusteilla tai sen pur-
kamisesta. Myös muu kuin kirkollinen lain 
säännös, esimerkiksi työturvallisuuslain 
työnantajaa velvoittava säännös, voisi asettaa 
tuomiokapitulille työnantajaa koskevia vel-
voitteita silloin, kun tuomiokapituli kirkko-
lain tai kirkkojärjestyksen säännöksen perus-
teella käyttää työnantajavaltaa suhteessa seu-
rakunnan tai seurakuntayhtymän pappiin. 
Voimassa olevan kirkkolain ja kirkkojärjes-
tyksen lehtorin ja kanttorin virkaa koskevat 
tuomiokapitulin tehtävät ehdotetaan siirrettä-
väksi seurakunnalle eräitä virassa olevia leh-
toreita sekä pakollisia kanttorin virkoja kos-
kevia vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. 

Pykälän 3 momentin mukaan palvelussuh-
demuotoina käytettäisiin edelleen virkasuh-
detta ja työsopimussuhdetta. Virkasuhteen 
käyttö voisi olla kirkossa laajempaa kuin 
kuntasektorilla, jossa virkasuhteen käyttö on 
rajattu kuntalain 44 §:n 2 momentissa julki-
sen vallan käyttöön. Voimassa olevan kirk-
kolain ja kirkkojärjestyksen mukaan seura-
kunnassa on oltava kirkkoherran, kanttorin ja 
diakonian virka. Kirkossa on muutkin kes-
keiset hengellisen työn tehtävät hoidettu vir-
kasuhteessa. Näille tehtäville on ominaista 
se, että niihin ei sovelleta työaikaa. Asiasta 
on säädetty Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon työaika-asetuksella työaikalain 2 §:n 3 
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momentin perusteella. Ehdotettu säännös py-
syttäisi tältä osin nykytilan. 

Kirkkoherran ja piispan vaalista on kirkko-
lain ja kirkkojärjestyksen lisäksi säännöksiä 
kirkon vaalijärjestyksessä. Tämän vuoksi 3 
momentissa viitattaisiin myös kirkon vaali-
järjestykseen. 

Työsopimussuhteista työntekijää koskevat 
työsopimuslain säännökset, muu työelämää 
koskeva lainsäädäntö sekä kirkon työehtoso-
pimusten määräykset. Kirkkolain säännökset 
olisivat työsuhteen osalta niitä täydentäviä. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin, että 
virkasuhteessa suoritettavaa tehtävää varten 
perustetaan virka. Henkilö voitaisiin ottaa 
virkasuhteeseen määräaikaisena myös ilman 
viran perustamista, kun siihen on perusteltu 
syy. Pysyvää virkasuhdetta varten tulee aina 
perustaa virka. Jos viran perustamistoimet 
vievät hallinnossa niin kauan, että on perus-
teltua ottaa henkilö palvelussuhteeseen ennen 
kuin virka on ehditty perustaa, tätä olisi pi-
dettävä perusteltuna syynä. Perusteltu syy ot-
taa virkasuhteeseen olisi myös se, että tehtä-
vän kesto on niin lyhyt, että sen vuoksi ei ole 
tarkoituksenmukaista perustaa tehtävää var-
ten virkaa. Tällainen tilanne voi olla esimer-
kiksi silloin, jos virkaan valittu uusi viranhal-
tija otetaan samanaikaisesti edellisen viran-
haltijan kanssa saamaan perehdytystä tehtä-
väänsä. Seurakunnan toiminnan kausivaihte-
lut voivat myös olla peruste määräaikaisen 
virkasuhteen käytölle. Tällöin henkilö on 
voitu nykyisten säännösten mukaan ottaa 
virkasäännön mukaiseksi tilapäiseksi viran-
haltijaksi virkaa perustamatta, kuitenkin 
enintään kalenterivuodeksi kerrallaan. Tila-
päisen viranhaltijan käsitteestä luovuttaisiin. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin yleises-
ti siitä, että työnantajalla tulee olla tehtävien-
sä hoitamista varten riittävä henkilöstö. 
Mahdollisista pakollisista viroista voitaisiin 
säätää kirkkojärjestyksessä. Siltä osin kuin 
kirkkojärjestyksessä ei säädetä pakollisista 
viroista, työnantajan asiana on päättää miten 
ja minkälaisella henkilöstöllä se hoitaa tehtä-
vänsä. 

2 §. Viranhaltija ja virkasuhde. Pykälään 
ehdotetaan otettavaksi yleissäännökset siitä, 
mitä tarkoitetaan viranhaltijalla ja virkasuh-
teella. 

3 §. Henkilöstön kielitaito. Pykälän 1 ja 3 
momenttiin ehdotetaan otettavaksi kielitaitoa 
koskevat säännökset voimassa olevan 6 lu-
vun 1 §:stä. 

Pykälän 2 momentiksi ehdotetaan säännös-
tä siitä, että virka- tai muussa palvelussuh-
teessa vaadittava kielitaito voidaan osoittaa 
myös hakuajan päättymisen jälkeen. Säännös 
vastaa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadit-
tavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 
8 §:ää. Kyseinen laki ja siten myös mainittu 
säännös koskee julkisyhteisöjen koko henki-
löstöä eli virkasuhteisten lisäksi myös työso-
pimussuhteessa olevia. 

4 §. Kirkon virka- ja työehtosopimukset. 
Voimassa olevan 6 luvun 5 §:n mukaan vir-
kaehtosopimuksilla voidaan sopia kirkkolain 
säännöksistä poikkeavasti. Kirkkolaki on 
virkaehtosopimuksen määräyksiin nähden 
toissijainen sopimuksenvaraisissa asioissa. 

Virkaehtosopimuksilla palvelussuhteen eh-
doista sopimista säätelee laki evankelis-
luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista. 
Sen 2 §:n mukaan viranhaltijain palvelussuh-
teen ehdoista on sen estämättä, mitä laissa on 
säädetty, voimassa mitä niistä virkaehtoso-
pimuksilla määrätään. Laissa on rajoitettu 
sopimisoikeutta asioiden osalta, jotka kuulu-
vat työnantajan määräämisvaltaan ja seura-
kuntatyönantajien oikeuteen päättää hallin-
non järjestämisestä ja joita ei siis pidetä pal-
velussuhteen ehtoina. 

Virkaehtosopimuksella ei voida sopia esi-
merkiksi viran perustamisesta ja lakkauttami-
sesta, työn johtamisesta, työmenetelmistä tai 
irtisanomisesta irtisanomisaikaa lukuun ot-
tamatta. Virkaehtosopimusten ensisijaisuus 
koskee sellaisia asioita, joista lain sopimus-
kompetenssin nojalla on tehty virkaehtoso-
pimus. 

5 §. Muut viranhaltijan palvelussuhdetta 
koskevat säännökset ja määräykset. Voimas-
sa olevan 6 luvun 14 §:n mukaan viranhalti-
joiden palvelussuhteen ehdoista annetaan 
voimassa olevien säännösten ja virkaehtoso-
pimuksen lisäksi tarpeelliset määräykset vir-
kasäännössä. Virkasäännössä annetaan myös 
yleiset määräykset viranhaltijan ottamisesta. 
Virkasääntö ei koske papinvirkaan nimitettyä 
taikka seurakuntapastoriksi tai papinviran 
hoitajaksi määrättyä pappia eikä lehtorin- tai 
kanttorinvirkaan nimitettyä viranhaltijaa, 
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jollei kirkkojärjestyksessä toisin määrätä. 
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 8 §:n mukaan 
mainittuihin viranhaltijaryhmiin on sovellettu 
niitä virkasäännön määräyksiä, jotka koske-
vat palkkausta ja muuta etuutta sekä niiden 
suorittamista ja pidättämistä. 

Lakiehdotukseen ei sisälly virkasäännön 
antamiseen valtuuttavaa säännöstä. Tarpeelli-
set virkasäännön määräykset ehdotetaan otet-
taviksi kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen. 
Palvelussuhteeseen liittyvistä eduista on puo-
lestaan sovittu virkaehtosopimuksella. Kirk-
kolain muutoksen tultua voimaan nykyiset 
virkasäännöt lakkaisivat olemasta voimassa 
siirtymäajan kuluttua. Virkasäännön määrä-
ykset, jotka ovat ristiriidassa lainmuutoksen 
kanssa lakkaavat olemasta voimassa lain-
muutoksen tultua voimaan. 

Sellaisista viranhaltijaa koskevista täyden-
tävistä säännöksistä tai määräyksistä, joita 
kirkkolain säännösten lisäksi edelleen tarvi-
taan, säädettäisiin kirkkojärjestyksessä. 
Työnantaja voisi tarvittaessa antaa myös tar-
peellisia määräyksiä ohje- ja johtosäännöissä, 
joista säädetään kirkkojärjestyksen 7 luvun 1 
§:ssä. 

6 §. Eläkkeet. Pykälään ehdotetaan siirret-
täväksi työntekijöiden oikeutta eläkkeeseen 
koskeva säännös 22 luvun 7 §:stä. Samalla 
säännöksen sanamuotoa yksinkertaistettai-
siin. Kirkkolain 22 luvun 7 § ehdotetaan ku-
mottavaksi. 

7 §. Sotilaspapit. Sotilaspappi on yhtäältä 
puolustusvoimien virkamies, joka on hengel-
lisen työn osalta kenttäpiispan johdossa ja 
valvonnassa. Toisaalta sotilaspappi on tietty-
jen pappisvirkaan liittyvien hallinnollisten 
kysymysten osalta tuomiokapitulin alainen. 
Sotilaspapin virat täytetään siten kuin siitä 
erikseen säädetään. 

Pykälä vastaa sisällöltään voimassa olevan 
6 luvun 16 §:ää. Kurinpitomenettelystä luo-
puminen ja tuomiokapitulin pappisvirkaa 
koskevien oikeuksien siirtäminen 5 lukuun 
aiheuttaa lakiviittauksen muuttumisen. Tuo-
miokapitulilla säilyy oikeus antaa sotilaspa-
pille pappisvirkaa koskeva kirjallinen varoi-
tus, pidättää hänet pappisvirasta määräajaksi 
tai määrätä hänet menettämään pappisvirka. 
Sotilaspapin hiippakuntaan kuulumista kos-
keva voimassa olevan 6 luvun 16 §:n 3 mo-
mentti siirrettäisiin 5 luvun 5 §:ään. 

8 §. Virat erityisiä tarpeita varten. Pykälän 
sisältö ehdotetaan siirrettäväksi voimassa 
olevan 6 luvun 17 §:stä, jossa säädetään vi-
roista erityisiä tarpeita varten. Tällaisia ovat 
olleet papin ja lehtorin virat vankiloissa ta-
pahtuvaa sielunhoitoa sekä kuurojen parissa 
tehtävää työtä varten. Viranhaltijat ovat ol-
leet aiemmin valtion palveluksessa, mutta 
kuurojen papit siirrettiin kirkon viranhalti-
joiksi vuonna 1997, eikä lehtorin virkoja 
vankiloissa enää ole. Kaikessa mikä koskee 
pappisvirkaa, viranhaltijat ovat tuomiokapi-
tulin alaisia. Vankilapapin virat täyttää tuo-
miokapituli saatuaan hakijoista lausunnon 
asianomaiselta valtion viranomaiselta. Ran-
gaistusten täytäntöönpanon hallinnosta anne-
tun valtioneuvoston asetuksella (84/2006) 
lausunnon antaa aluevankilan johtaja. Tuo-
miokapituli määrää myös viroille väliaikaiset 
hoitajat. Vankilapappien viranhoidon valvon-
ta ja valintamenettely tuomiokapitulin toi-
mesta säilytettäisiin ennallaan. Maininta kuu-
rojen papin virasta ei sisälly ehdotukseen, 
koska näitä virkoja ei enää ole valtionhallin-
nossa. 
 

Virkasuhteen alkaminen 

9 §. Virkasuhteen kesto. Pykälään ehdote-
taan yleissäännöstä virkasuhteen kestosta. 
Säännös olisi uusi ja vastaisi valtion virka-
mieslakia ja kunnallisesta viranhaltijasta an-
nettua lakia ja myös työsopimuslakia. Voi-
massa olevan kirkkolain 6 luvun 8 b §:n 1 
momentissa säädetään, että virkasuhde päät-
tyy ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa, 
kun määräaika, joksi viranhaltija on otettu, 
on kulunut loppuun, edellyttäen kuitenkin, 
että virkamääräys on sen antamisaikana ollut 
työsopimuslaissa säädetyllä tavalla määräai-
kainen. Virkasuhteen määräaikaisuus on näin 
sidottu työsopimuslain määräaikaisuuden pe-
riaatteisiin. Virkasuhteen kestoaika käy ilmi 
nykyisistä säännöksistä kuitenkin vain epä-
suorasti. 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 
mukaan viranhaltija otetaan virkasuhteeseen 
toistaiseksi tai määräajaksi. Lisäksi kunta-
laissa on säännökset kunnanjohtajasta sekä 
tämän irtisanomisesta tai siirtämisestä muihin 
tehtäviin. Muita viranhaltijoita tai viranhalti-
jaryhmiä ei ole kuntalaissa tai kunnallisesta 
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viranhaltijasta annetussa laissa mainittu. 
Kunta on toimivaltainen itse järjestämään 
tehtävänsä parhaaksi katsomallaan tavalla. 
Kunnanjohtajan virka on ainoa virka, josta 
on palvelussuhteen kestoa koskevia erityis-
säännöksiä. Ne antavat kunnanjohtajan vir-
kaa koskevissa asioissa työnantajalle laa-
jemmat valtuudet palvelussuhteen järjestämi-
sessä ja päättämisessä kuin muiden viranhal-
tijoiden kohdalla. Kirkkoa koskevissa sään-
nöksissä linja on ollut päinvastainen: seura-
kunnan työn kannalta keskeisimmillä viran-
haltijoilla, jotka ovat saaneet valtakirjan vir-
kaansa (kirkkoherra, kappalainen, kanttori ja 
vakinainen lehtori), on ollut suojatumpi ase-
ma kuin muilla julkisen alan viranhaltijoilla. 

Valtion virkamieslain mukaan virkamiehet 
ovat toistaiseksi tai määräajaksi nimitettyjä. 
Toistaiseksi nimitetyt vastaavat nykyistä vir-
kamieslakia edeltäneen valtion virkamieslain 
vakinaisia viranhaltijoita. Määräajaksi nimi-
tettyjä ovat ne, jotka on nimitetty virkasuh-
teeseen hoitamaan tiettyjä tehtäviä, ja toisaal-
ta ne, jotka on nimitetty määräajaksi virkaan. 
Määräajaksi virkasuhteeseen nimitetään, kun 
työn luonne, sijaisuus, avoinna olevaan vir-
kaan kuuluvien tehtävien hoidon väliaikainen 
järjestäminen tai harjoittelu sitä edellyttää. 
Tällöin virkamies hoitaa tiettyjä tehtäviä eikä 
virkaa. Määräajaksi virkasuhteeseen nimit-
tämistä käytetään lähinnä sijaisuuksissa ja 
avoinna olevan viran hoitotilanteissa. Määrä-
ajaksi virkaan voidaan nimittää, jos viran 
luonteeseen tai viraston toimintaan liittyvä 
perusteltu syy sitä vaatii. Aina määräajaksi 
täytettävistä viroista annetussa asetuksessa 
(1060/1994) säädetään erikseen ne virat, joi-
hin on aina nimitettävä määräajaksi. Kuten 
kunnanjohtajat myös eräät valtion korkeim-
mat virkamiehet voidaan valtion virkamies-
lain 26 §:n mukaan irtisanoa, ”kun siihen on 
syytä”. Säännöksen laadinnassa on pidetty 
silmällä erityisesti työnantajaviranomaisen 
oikeutta irrottautua epäsopivaksi katsottavas-
ta virkamiehestä. 

Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, että viranhaltija otetaan virkasuhtee-
seen toistaiseksi tai määräajaksi. Säännöksen 
sanamuoto virkasuhteeseen ottamisesta poik-
keaa nykyisestä sekä terminologisesti että si-
sällöllisesti. Kenellekään virkaan valitulle vi-
ranhaltijalle ei enää annettaisi todistukseksi 

nimityksestä virkamääräystä tai valtakirjaa 
virkaan. Kaikki viranhaltijat otettaisiin vir-
kasuhteeseen, ja siitä annettaisiin todistuk-
seksi viranhoitomääräys. Tilapäisen viranhal-
tijan, väliaikaisen viranhaltijan, viransijaisen 
sekä avoimen viran hoitajan käsitteistä luo-
vuttaisiin. Nämä kaikki olisivat määräaikai-
sia viranhaltijoita. 

Pääsääntö on, että viranhaltija otetaan tois-
taiseksi voimassa olevaan palvelussuhtee-
seen. Määräaikaiseen virkasuhteeseen otta-
minen edellyttää sellaista perustetta, josta 
säädetään laissa. Perusteet ehdotetaan luetel-
tavaksi pykälän 2 momentissa. 

Tavallisin 2 momentin mukainen määräai-
kaisuuden peruste olisi sijaisuus. Peräkkäiset 
sijaisuudet eivät muodostaisi kiellettyä mää-
räaikaisten virkasuhteiden ketjua, jos kulle-
kin määräajalle on laillinen peruste. Avoinna 
olevan viran hoitajaksi määräaikaiseen vir-
kasuhteeseen ottaminen liittyy tilanteisiin, 
joissa virkasuhteeseen tarvitaan henkilöä ha-
ku- ja nimittämismenettelyn ajaksi. Jos orga-
nisaatiossa on vireillä muutoksia, jotka edel-
lyttävät henkilöstön tarpeen uudelleenarvi-
ointia, tämä voi myös olla peruste määräai-
kaisen virkasuhteen käyttämiselle. Tehtävän 
luonne voisi olla määräaikaisuuden peruste. 
Yleensä tällöin on kysymys tehtävästä, joka 
on ajallisesti tai sisällöllisesti rajattu. Esitetyt 
määräaikaisuuden perusteet eivät olisi tyh-
jentäviä, vaan 2 momentin mukaan muu 
mainittuihin määräaikaisuuden perusteisiin 
rinnastuva ja työnantajan toimintaan liittyvä 
seikka oikeuttaa ottamaan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen. Tällainen voi olla esimer-
kiksi virkasuhteeseen vaadittavan kelpoisuu-
den puuttuminen. Ehdotetun 14 §:n mukaan 
henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen vir-
kasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuk-
sista riippumatta, jos siitä erikseen säädetään 
tai työnantaja erityisestä syystä yksittäistapa-
uksessa niin päättää. Tavallisinta tämä olisi 
niissä tilanteissa, joissa virkaan ei löydetä pä-
tevyysvaatimukset täyttävää henkilöä. Virka 
on kuitenkin kohtuullisen ajan kuluessa julis-
tettava haettavaksi kelpoisuusehdot täyttävän 
henkilön saamiseksi virkasuhteeseen. 

Säännöksessä ei määriteltäisi määräajan pi-
tuutta, joksi viranhaltija otetaan. Määräajan 
pituus määräytyisi kussakin tapauksessa sen 
mukaan, miksi ajaksi määräaikaista viranhal-
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tijaa tarvitaan. Jos sijaista tarvitaan esimer-
kiksi toistaiseksi otetun viranhaltijan koko 
virkavapauden ajaksi, viranhoitomääräys an-
netaan koko täksi ajaksi, paitsi jos sijaisen 
tarpeesta koko ajaksi ei voida etukäteen olla 
varmoja. 

Pykälän 3 momentin mukaan viranhaltijal-
la, joka on ilman 2 momentin mukaista pe-
rustetta otettu määräajaksi tai joka on ilman 
perusteltua syytä toistuvasti otettu peräkkäin 
määräajaksi, on oikeus saada virkasuhteen 
päättyessä vähintään kuuden ja enintään 24 
kuukauden palkkaa vastaava korvaus. Sa-
mansisältöinen säännös on kunnallisesta vi-
ranhaltijasta annetun lain 3 §:ssä ja valtion 
virkamieslain 56 §:ssä. Myös työsopimuslain 
12 luvun 2 pykälän korvaus laittomasta irti-
sanomisesta tai purkamisesta vastaa ehdotet-
tua säännöstä paitsi, että korvauksen alaraja 
on työsopimuslaissa 3 kuukauden palkka 6 
kuukauden palkan sijasta. 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 
3 §:n ja valtion virkamieslain 56 §:n peruste-
lujen mukaan määräaikaiseen virkasuhtee-
seen otettu viranhaltija voi saattaa virkasuh-
teen kestäessä määräaikaisuuden perusteen 
vahvistettavaksi hallintoriita-asiana. 

Nykyisen 8 b §:n 1 momentin 1 kohdan 
mukaan määräaikainen virkasuhde katsotaan 
toistaiseksi voimassa olevaksi, jos määräai-
kaisuuden peruste ei täytä työsopimuslain 
määräaikaisuuden perustetta. Pykälän 3 mo-
menttiin ehdotettu uusi säännös seuraa sitä 
työsopimuslain periaatetta, että lainvastaises-
ti määräajaksi virkasuhteeseen ottaminen voi 
johtaa vahingonkorvauksen maksamiseen 
mutta ei palvelussuhteen palauttamiseen. 

Viranhaltijalla olisi oikeus saada vähintään 
kuuden ja enintään 24 kuukauden palkkaa 
vastaava korvaus tilanteessa, jossa työnanta-
jalla ei ole ollut virkasuhteen määräaikaisuu-
teen laillista perustetta. Vastaavasti viranhal-
tijalla olisi oikeus korvaukseen, jos hänet on 
ilman perusteltua syytä toistuvasti otettu pe-
räkkäin määräajaksi. Ehdotetun 72 §:n mu-
kaan 3 momentissa tarkoitettu korvausvaati-
mus käsiteltäisiin hallintoriita-asiana hallin-
to-oikeudessa. Korvausvaatimus olisi esitet-
tävä kuuden kuukauden kuluessa virkasuh-
teen päättymisestä. Korvausvaatimus perus-
teettoman määräaikaisen virkasuhteen joh-
dosta voitaisiin esittää vasta virkasuhteen 

päätyttyä. Virkasuhteen kestäessä voitaisiin 
riitauttaa virkasuhteen määräaikaisuuden pe-
ruste. Korvaus laskettaisiin säännöllisen työ-
ajan ansion mukaisesti. 

Pykälän 4 momentin mukaan kirkkojärjes-
tyksellä voitaisiin säätää, että tiettyihin vir-
koihin on aina otettava määräajaksi. Tämä 
vastaisi pääosin valtion virkamieslain sään-
nöstä siitä, että asetuksella säädetään viroista, 
joihin on otettava määräajaksi. Kyse olisi 
tehtävistä, joihin niiden laadun vuoksi on 
syytä käyttää määräaikaista palvelussuhdetta. 
Kirkossa tällaisia virkoja olisivat kirkkojär-
jestyksen 6 luvun 1 §:ää koskevan ehdotuk-
sen mukaan kirkon tutkimuskeskuksen tutki-
jan virat sekä kirkkohallituksen palvelukses-
sa ulkomailla työskentelevien siirtolaispappi-
en tai turistipappien virat. Tutkimustoimintaa 
ja ulkomaankomennuksia koskevat virat on 
vakiintuneesti katsottu sellaisiksi, että niihin 
on määräajoin saatava kietoa. Voimassa ole-
va säännöspohja on aiheuttanut tulkintavai-
keuksia näiden tehtävien määräaikaisuuden 
perusteissa. Ehdotettu säännös korjaisi tämän 
tilanteen. 

10 §. Julkinen hakumenettely. Julkisen ha-
kumenettelyn tavoitteena on turvata hallin-
non uskottavuus, oikeudenmukaisuus ja tasa-
puolisuus sekä parhaan mahdollisen henki-
löstön saaminen julkishallinnon palveluk-
seen. 

Nykyinen yleissäännös hakumenettelystä 
on voimassa olevan kirkkojärjestyksen 6 lu-
vun 1 §:ssä. Sen mukaan virka on ennen sen 
täyttämistä pääsääntöisesti julistettava haet-
tavaksi. Virkasäännöllä annetaan tarkemmat 
määräykset hakumenettelystä. Papin, kantto-
rin ja vakinaisen lehtorin virkojen täyttämi-
sestä säädetään kuitenkin kirkkolaissa, kirk-
kojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä. 

Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan seura-
kunnan pöytäkirjat ja päätökset julkaistaan 
seurakunnan ilmoitustaululla. Virkasäännöllä 
hakuilmoitus on voitu määrätä julkaistavaksi 
paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanoma-
lehdessä tai muulla asianmukaisella tavalla. 
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 
mukaan hakuilmoitus on julkaistava kunta-
lain 64 §:n mukaisesti työnantajan julkisten 
kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen 
vaatiessa muulla työnantajan päättämällä ta-
valla, jollei toisin säädetä. Valtion virka-
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miesasetuksen 7 a §:n mukaan virka on julis-
tettava haettavaksi asianmukaisella tavalla. 

Papin, lehtorin ja kanttorin viran haettavak-
si julistamisesta on erityisiä säännöksiä kirk-
kojärjestyksessä. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 
21 §:n mukaan tuomiokapituli julistaa kirk-
koherran ja kappalaisen viran haettavaksi. 
Ilmoitus julkaistaan ilmoitustaululla ja aina-
kin yhdessä valtakunnallisessa lehdessä. Seu-
rakuntapastorin virkoihin tuomiokapituli an-
taa virkamääräyksen ilman virallista haku-
menettelyä. Käytännössä useat seurakunnat 
julkaisevat omia hakuilmoituksia. Hiippa-
kunnissa on käytäntönä, että viranhakijat 
voivat ilmoittautua tuomiokapituliin, jos he 
haluavat määräyksen seurakuntapastorin vir-
kaan. Kanttorin ja vakinaisen lehtorin viran-
täytössä noudatetaan kappalaisen viran täyt-
tömenettelyä. Piispan vaalista on säännökset 
kirkon vaalijärjestyksessä. Kirkkoneuvoksen 
virka julistetaan haettavaksi, mutta kirkollis-
kokous voi kirkkohallituksen virkasäännön 
perusteella ottaa huomioon sellaisiakin hen-
kilöitä, jotka eivät ole virkaa hakeneet. Muut 
virat täytetään virkasäännön mukaisesti. 

Pääsäännöksi ehdotetaan 1 momentissa, et-
tä virkasuhteeseen ottaminen edellyttää jul-
kista hakumenettelyä. Viranhakuilmoitukset 
on saatettava tiedoksi julkaisemalla ne työn-
antajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla 
sekä tarpeen vaatiessa muulla työnantajan 
päättämällä tavalla, jollei toisin säädetä. Ha-
kuaika on vähintään 14 kalenteripäivää il-
moituksen julkaisemisesta. Säännös vastaisi 
valtion virkamieslain ja kunnallisesta viran-
haltijasta annetun lain säännöksiä. Se vastaisi 
myös julkisista kuulutuksista annetun lain 
(34/1925) säännöstä ilmoitusten julkipanosta. 
Jos ilmoituksessa ei ole mainittu määräaikaa, 
sen tulee olla ilmoitustaululla vähintään 14 
päivää. Työnantaja voisi päättää viranha-
kuilmoituksen julkaisemisesta myös muulla 
tavalla, esimerkiksi sanomalehdessä tai in-
ternetissä toimivassa palvelussa. Työnantaja 
päättäisi itse siitä, mikä viranomainen päät-
täisi virkasuhteen haettavaksi julistamisesta. 
Kirkkolain 10 luvun 1 §:n nojalla seurakun-
nassa toimijana on kirkkoneuvosto, jollei 
kirkkoneuvoston ohjesäännöllä tehtävää ole 
annettu muulle viranomaiselle. 

Viranhakuilmoituksen sisällöstä päättää 
työnantaja. Hakuilmoitusten sisältö vaihtelee 

tapauskohtaisesti, minkä vuoksi pykälään ei 
ehdoteta otettavaksi asiasta säännöstä. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, että nimittävä viranomainen voi 
päättää ilmoitetun hakuajan jatkamisesta, ko-
konaan uudesta hakumenettelystä tai viran 
täyttämättä jättämisestä. Säännös vastaa ny-
kyisen mallivirkasäännön määräyksen sekä 
valtion virkamieslain ja kunnallisesta viran-
haltijasta annetun lain periaatetta. Kaikissa 
tapauksissa virkasuhteen täyttäminen ei ole 
mahdollista, vaikka se on julistettu haetta-
vaksi. Näin on esimerkiksi tilanteessa, jossa 
kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita ei 
ole lainkaan. Työnantaja voi myös katsoa 
muutoin tarpeelliseksi saada enemmän tai 
uusia hakijoita. Kun kenelläkään ei sinänsä 
ole oikeutta tulla nimitetyksi virkasuhteeseen 
eikä työnantajalla näin ollen ole velvollisuut-
ta täyttää haettavana ollutta virkasuhdetta, 
virkasuhde voidaan perustellusta syystä myös 
jättää kokonaan täyttämättä, vaikka se olisi 
ollut julkisesti haettavana. 

Hakumenettelystä olisi poikkeuksia. Kirk-
koherran, kappalaisen ja vakinaisen lehtorin 
muusta virantäytöstä poikkeava valintame-
nettely esitetään pidettäväksi pääosin ennal-
laan. Yleissäännös kirkkoherran, kappalaisen 
ja vakinaisen lehtorin viran hakumenettelystä 
olisi pykälän 3 momentissa. Sen mukaan ha-
ettavaksi julistamisesta sekä 2 momentissa 
sanotuista toimenpiteistä päättäisi tuomioka-
pituli. Toiseksi säädettäisiin siitä, että kirk-
koherran, kappalaisen ja vakinaisen lehtorin 
viran hakumenettelystä säädettäisiin nykyi-
seen tapaan tarkemmin kirkkojärjestyksessä. 

Kanttorin valintamenettelyä muutettaisiin. 
Kanttorin virkaan valitseminen tapahtuisi il-
man tuomiokapitulin myötävaikutusta. 

Seurakuntapastorin virat täytettäisiin edel-
leen niitä haettavaksi julistamatta tuomioka-
pitulin viranhoitomääräyksellä. 

11 §. Poikkeukset julkisesta hakumenette-
lystä. Pykälän 1 momentti koskee yleisimpiä 
tilanteita, joissa julkista hakumenettelyä ei 
ole pidettävä tarpeellisena. Nykyisin poikke-
ukset julkisesta hakumenettelystä ovat seura-
kuntien virkasäännöissä, jotka eivät koske 
papin, vakinaisen lehtorin ja kanttorin haku-
menettelyä. Osa nykyisen mallivirkasäännön 
poikkeusmääräyksistä otettaisiin tämän pykä-
län 1 momenttiin ja osa 38 §:ään, joka kos-
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kee viranhaltijan siirtämistä toiseen virkasuh-
teeseen. 

Julkinen hakumenettely on ajallisesti pitkä 
ja taloudellisesti raskas, eikä sitä kaikissa ti-
lanteissa voida pitää tarpeellisena. Esimer-
kiksi sijainen tarvitaan yleensä nopeasti. 
Myös asian luonteesta voi johtua, ettei haet-
tavaksi julistaminen ole perusteltua. Nykyi-
sessä seurakunnan mallivirkasäännössä on 
tapauskohtainen luettelo tilanteista, joissa 
virka voidaan täyttää ilman julkista hakume-
nettelyä. Tällaisen luettelon ottaminen lakiin 
ei ole tarkoituksenmukaista. Pykälässä ehdo-
tetaan säädettäväksi vain tavanmukaisimmis-
ta tilanteista, joissa hakumenettelyä ei edelly-
tettäisi. 

Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi, että työn-
antaja voi muustakin erityisen painavasta 
syystä päättää, että julkista hakumenettelyä ei 
tarvita. Kun päätöksen tulisi perustua erityi-
sen painaviin syihin, niiden tulisi painavuu-
deltaan rinnastua edellä mainittuihin perus-
teisiin. Muidenkin kuin 1 momentissa ni-
menomaisesti lueteltujen syiden tulisi turvata 
hallinnon uskottavuutta, oikeudenmukaisuut-
ta, tasapuolisuutta ja parhaan mahdollisen 
henkilöstön saamista työnantajan palveluk-
seen. Erityisen painavana syynä ei voitaisi 
esimerkiksi pitää sitä, että henkilö on ehkä 
pitkänkin aikaa hoitanut virkaa sijaisena tai 
sen ollessa täyttämättä. 

Pykälän 2 ja 3 momentissa säädettäisiin vi-
ranhoitomääräyksen antamisesta seurakun-
nan seurakuntapastorin virkaan toistaiseksi 
sekä määräajaksi muuhunkin seurakunnan 
papin virkaan. Määräyksen antaisi aina tuo-
miokapituli ilman haettavaksi julistamista. 
Siten näissä säännöksissä ehdotetaan säädet-
täväksi paitsi julkisesta hakumenettelystä 
poikkeamisesta, myös viranhoitomääräyksen 
antamisesta mainittuihin papin virkoihin. 
Muuten viranhoitomääräyksen antamisesta 
ehdotetaan säädettäväksi yleisesti 18 §:ssä. 
Koska viranhoitomääräyksen antaminen seu-
rakunnan seurakuntapastorin virkaan toistai-
seksi sekä määräajaksi muuhunkin seurakun-
nan papin virkaan kytkeytyy erityisesti pa-
piksi vihkimiseen ja siitä johtuvaan julkisesta 
hakumenettelystä poikkeamiseen, asiaa kos-
kevat säännökset on tarkoituksenmukaista ot-
taa tämän pykälän yhteyteen. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin viran-
hoitomääräyksen antamisesta seurakuntapas-
torin virkaan toistaiseksi. Tuomiokapituli an-
taisi viranhoitomääräyksen ilman hakume-
nettelyä sopivalle papille ottaen huomioon, 
mitä seurakunnalta pyydettävässä lausunnos-
sa todetaan. Lausunnon pyytämisestä voitai-
siin poiketa, jos asian kiireellisyys, esimer-
kiksi välttämättömien papillisten virkatehtä-
vien hoito, sitä edellyttää. Pääsääntönä olisi 
kuitenkin, että seurakunnalle varattaisiin 
mahdollisuus antaa erikseen lausunto viran 
erityisistä tarpeista ennen viran täyttöön ryh-
tymistä sekä erikseen niistä papeista tai pap-
pisvihkimystä pyytäneistä henkilöistä, jotka 
ovat ilmoittautuneet tuomiokapituliin saa-
dakseen viranhoitomääräyksen kyseiseen 
virkaan. Jos virkaan ilmoittautuneet ovat tie-
dossa jo viran täyttöön ryhdyttäessä, seura-
kunnalta voidaan pyytää samassa lausunnos-
sa kannanottoa sekä viran erityisistä tarpeista 
että virkaan ilmoittautuneista. Seurakunta voi 
myös haastatella virkaan ilmoittautuneita. 
Säännös vastaisi asiallisesti nykyistä kirkko-
järjestyksen 6 luvun 33 §:ää. Seurakuntapas-
torin viran täyttäminen ilman julkista haku-
menettelyä olisi poikkeus julkisen haun peri-
aatteesta. 

Syynä julkisesta hakumenettelystä poik-
keamiseen on viranhoitomääräyksen antami-
sen yhteys papiksi vihkimiseen, josta sääde-
tään kirkkolain 5 luvussa ja kirkkojärjestyk-
sen 5 luvussa. Yhtäältä papiksi vihittäessä 
henkilö vihitään pappisvirkaan, joka antaa 
vihittävälle oikeuden toimia pappina. Toi-
saalta vihkimiseen liittyy virkamääräyksen 
antaminen konkreettiseen julkisoikeudelli-
seen virkasuhteeseen seurakunnassa tai poik-
keustapauksissa vihittävälle annettu oikeus 
toimia papillisissa tehtävissä eräiden muiden 
kirkkojärjestyksen 5 luvun 5 §:ssä mainittu-
jen työnantajien palveluksessa. Virkamäärä-
yksen antaminen papiksi vihkimisen edelly-
tyksenä on yhteydessä siihen luterilaisen kir-
kon näkemykseen, että papiksi aikovalla on 
oltava seurakunnan kutsu (vocatio) virkaa 
toimittamaan, jotta vihkiminen voidaan suo-
rittaa. Vihkimys suoritetaan koko kirkon pal-
velukseen ja se on voimassa koko papin elin-
iän. Tämän vuoksi kirkkolain 5 luvun 1 §:n 
mukaan papiksi vihkimisestä päättävät piispa 
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ja tuomiokapituli. Kenelläkään ei ole subjek-
tiivista oikeutta tulla vihityksi papiksi. 

Edellä olevasta seuraa, että seurakuntapas-
torin viran julkinen hakumenettely ei ole 
mahdollinen. Pappiskandidaatit, jotka ovat 
vailla pappisvihkimystä, eivät olisi koskaan 
hakukelpoisia seurakuntapastorin virkaan vi-
ran hakuajan umpeutuessa. Tuomiokapitu-
leissa noudatetaan ilmoitusmenettelyä, jossa 
papit ja pappisvihkimystä pyytävät teologian 
maisterit voivat ilmoittaa halukkuutensa 
hiippakunnan seurakuntapastorin virkoihin. 
Seurakunnalle varataan mahdollisuus lau-
sunnon antamiseen seurakuntapastorin vir-
kaan ilmoittautuneista henkilöistä samoin 
kuin mahdollisista viran tehtävien erityispiir-
teistä, jotka tulisi ottaa viranhoitomääräystä 
annettaessa huomioon. 

Kun seurakunnan kirkkoherran, kappalai-
sen tai seurakuntapastorin virkaan tarvitaan 
väliaikaista hoitajaa, tuomiokapituli määräisi 
3 momentin mukaan virkaa hoitamaan hiip-
pakuntaan kuuluvan sopivan papin. Ellei asi-
an kiireellisyys muuta vaadi, tuomiokapitulin 
on ennen virkamääräyksen antamista varatta-
va kirkkoneuvostolle tai seurakuntaneuvos-
tolle tilaisuus antaa lausunto. Pappisvihkimys 
voidaan antaa myös tällaisen sijaisuusmäärä-
yksen yhteydessä. 

Voimassa olevan kirkkojärjestyksen 6 lu-
vun 13 §:n mukaan kun seurakunnan kirkko-
herran tai kappalaisen virka on avoinna tai 
kun virkaan tarvitaan väliaikaista hoitajaa, 
tuomiokapituli määrää virkaa hoitamaan so-
pivaksi katsomansa papin. Lisäksi saman lu-
vun 33 §:n mukaan tuomiokapituli määrää 
seurakuntapastorin virkaan hiippakuntaan 
kuuluvan sopivan papin. Mainitut kirkkojär-
jestyksen säännökset määräaikaisen viranhoi-
tomääräyksen antamisesta ehdotetaan otetta-
vaksi esillä olevaan 3 momenttiin. 

Tuomiokapitulin velvollisuus hiippakun-
nassa on huolehtia siitä, että sanan ja sakra-
mentin tehtävät tulevat hoidetuksi seurakun-
nissa. Tämän on katsottu edellyttävän sitä, et-
tä tarvittaessa tuomiokapituli voi määrätä 
myös toisen seurakunnan ja siten myös toisen 
työnantajan palveluksessa olevan papin hoi-
tamaan hoitajaa vailla olevaa virkaa. Tuo-
miokapitulilla on hiippakunnan alueella 
poikkeuksellisesti työnantajarajat ylittävä 
toimivalta määrätä pappi seurakunnasta toi-

seen. Kun kysymys on kappalaisen tai kirk-
koherran määräämisestä hoitamaan toisen 
seurakunnan papinviran tehtäviä, usein oman 
viran ohella, tähän on tarvittu viranhaltijan 
suostumus virkasuhteen vakinaisen luonteen 
vuoksi. Seurakuntapastorin kohdalla suostu-
musta ei periaatteessa ole tarvittu, joskin 
käytännössä asiasta on yleensä pyritty sopi-
maan. Ehdotetun säännöksen mukaan suos-
tumusta ei enää vaadittaisi minkään seura-
kunnan papin viran kohdalla. Hiippakunnan 
pappi olisi velvollinen tarvittaessa hoitamaan 
tuomiokapitulin määräyksestä toista hiippa-
kunnan seurakunnassa olevaa papin virkaa 
joko oman virkansa ohella tai saamalla vir-
kavapautta omasta virastaan ja viranhoito-
määräyksen toiseen papin virkaan. Viranhal-
tijaa olisi kuitenkin kuultava, ja tuomiokapi-
tulilla tulisi olla osoitettavissa oleva tarve vi-
ranhoitomääräyksen antamiselle. Seurakun-
tayhtymän seurakuntapastorin virkaa 3 mo-
mentti ei koskisi. 

12 §. Virkasuhteeseen ottaminen. Pykälä 
liittyy julkista hakumenettelyä koskeviin 10 
ja 11 §:ään. Pykälä koskisi sitä, miten vir-
kasuhdetta tulee hakea. Nykyään tätä koske-
vat säännökset ovat virkasäännössä ja papin, 
lehtorin ja kanttorin viran osalta kirkkojärjes-
tyksessä. Ehdotettu säännös vastaa nykyistä 
mallivirkasääntöä. Valtionhallinnossa sään-
nökset sisältyvät valtion virkamiesasetuksen 
8 §:ään ja kunnallishallinnossa kunnallisesta 
viranhaltijasta annetun lain 5 §:ään. 

Julkisessa hakumenettelyssä tulisi ehdote-
tun 10 §:n mukaan asettaa hakuaika eli mää-
räaika, jonka kuluessa viran hakijan on toi-
mitettava hakemuksensa asianomaiselle 
työnantajalle tai hakuilmoituksessa mainitul-
le muulle viranomaiselle. Pykälässä ehdote-
taan säädettäväksi nykyistä vastaavasti, että 
virkasuhteeseen voidaan ottaa vain henkilö, 
joka on hakenut virkasuhdetta hakuajan päät-
tymiseen mennessä. 

Hallintolain (434/2003) 19 §:n mukaan asia 
pannaan vireille kirjallisesti. Selvyyden 
vuoksi ja ottaen huomioon asian laatu ja oi-
keusturvanäkökohdat ehdotetaan säädettä-
väksi, että hakemuksen tulee olla kirjallinen. 
Kirjallisen hakemuksen toimittamistavasta 
säädetään erikseen hallintolaissa ja laissa 
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnas-
sa (13/2003). 
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Virkasuhteeseen ottamisen edellytyksenä 
olisi ehdotetun 14 §:n mukaan se, että henki-
löllä on erikseen säädetty tai työnantajan 
päättämä erityinen kelpoisuus. Kelpoisuus 
voidaan osoittaa esimerkiksi tutkintotodis-
tuksilla, kielitaitoa koskevilla todistuksilla, 
aikaisempia palvelussuhteita koskevilla työ-
todistuksilla tai nimikirjanotteella. Kirjalli-
seen hakemukseen olisi liitettävä selvitys ha-
kijan kelpoisuudesta. Lisäksi ehdotetaan ny-
kyistä käytäntöä vastaavasti, että hakijan tuli-
si täyttää kelpoisuusvaatimukset hakuajan 
päättymiseen mennessä lukuun ottamatta 
seurakuntapastorin virkaa, johon ei sovellet-
taisi julkista hakumenettelyä. Tutkintotodis-
tuksen tulee olla annettu ennen hakuajan 
päättymistä. Pelkästään tutkintovaatimuksiin 
kuuluvien kaikkien opinnäytteiden suoritta-
minen ennen hakuajan päättymistä ei siis riit-
täisi. Sen sijaan kielitaidon osalta ehdotetaan 
säilytettäväksi kirkkojärjestyksen säännös, 
jonka mukaan virkaa täytettäessä tai muuhun 
palvelussuhteeseen otettaessa otetaan huomi-
oon myös sellainen hakija, joka on osoittanut 
vaaditun kielitaidon hakuajan päätyttyä, jos 
tämä ei viivytä asian käsittelyä. 

Nykyisessä mallivirkasäännössä on sään-
nös hakijan mahdollisuudesta poistaa hake-
muksessa oleva virhe. Koska hallintolakia 
sovelletaan myös virkasuhteeseen ottami-
seen, asiasta ei ehdoteta otettavaksi kirkkola-
kiin erillistä säännöstä. 

Valintapäätöksestä työnantajan on ilmoitet-
tava hakijoille 24 luvun 11 §:n mukaisesti ja 
liitettävä siihen 24 luvun 10 §:n mukainen 
oikaisuvaatimus- tai valitusosoitus. 

Pykälän 2 ja 3 momentissa säädettäisiin 
poikkeuksista kirjalliseen hakumenettelyyn. 
Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otettavaksi 
kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin viran-
haltijoiden virkasäännön säännös, jonka mu-
kaan kirkkoneuvoksen virkaa täytettäessä 
voidaan suostumuksensa mukaisesti ottaa 
huomioon muutkin kuin virkaa hakeneet, 
kelpoisuusehdot täyttävät henkilöt. 

13 §. Kelpoisuusvaatimukset. Pykälän 1 
momentissa todettaisiin, että virkasuhteeseen 
ottamisen yleisistä perusteista säädetään pe-
rustuslaissa. Virkojen kelpoisuusvaatimuk-
sista ja nimitysperusteista säädetään perus-
tuslain 125 §:ssä. Kirkkolain säännös olisi in-
formatiivinen, koska perustuslain 125 § kos-

kee kaikkia julkisia virkoja, myös seurakun-
tien virkoja ja kirkon muita virkoja. 

Perustuslain 125 §:n 1 momentin mukaan 
lailla voidaan säätää, että määrättyihin julki-
siin virkoihin tai tehtäviin voidaan nimittää 
vain Suomen kansalainen. Perustuslain 
125 §:n 2 momentin mukaan yleiset nimitys-
perusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky 
ja koeteltu kansalaiskunto. Hallituksen esi-
tyksen (HE 1/1998 vp) mukaan taidolla tar-
koitetaan lähinnä koulutuksen tai työkoke-
muksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja. 
Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työs-
kentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuk-
siin, kuten lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, 
aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtä-
vien hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyi-
hin. Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoite-
taan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja 
viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansi-
oita sekä nuhteetonta käytöstä. Yleisiä nimi-
tysperusteita on tulkittava yhteydessä asian-
omaisen viran yleisiin ja erityisiin kelpoi-
suusvaatimuksiin, joihin liittyen on otettava 
huomioon myös viran nimi ja tehtäväpiiri se-
kä virkaan kuuluvat konkreettiset työtehtä-
vät. 

Pykälän 2 momentissa käsitellään kirkon 
jäsenyyttä ja konfirmaatiota yleisenä kelpoi-
suusehtona kirkon palvelussuhteeseen. Ny-
kyisessä laissa edellytetään kaikilta viranhal-
tijoilta kirkon jäsenyyttä. Koska kirkon kes-
keiset tehtävät on järjestetty virkasuhteiksi, 
on johdonmukaista, että viranhaltijat ovat 
kirkon jäseniä. Työsuhteisen henkilöstön 
osalta jäsenyysedellytys sen sijaan määräy-
tyisi tehtävän mukaan. Työntekijöiltä edelly-
tettäisiin kirkon jäsenyyttä vain, jos tehtävät 
liittyvät jumalanpalveluselämään, diakoni-
aan, kasvatukseen, opetukseen tai sielunhoi-
toon tai jos tehtävän luonteen vuoksi on 
muuten perusteltua edellyttää jäsenyyttä. 
Tehtävän luonne voisi tässä tapauksessa liit-
tyä esimerkiksi kirkon tai seurakunnan edus-
tamiseen kuten talouden johtotehtävissä tai 
viestintätehtävissä työskenneltäessä. 

Ehdotus vastaa nykyistä tulkintaa ja on yh-
denmukainen yhdenvertaisuuslain syrjintä-
säännöstä koskevien perustelujen kanssa (HE 
44/2003). Yhdenvertaisuuslain perustelujen 
mukaan ”työsyrjintädirektiivin ja työsopi-
muslain syrjintäkieltoa koskevat säännökset 
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eivät estä vaatimasta kirkon tai muun uskon-
nollisen yhdyskunnan työntekijältä tai viran-
haltijalta tämän yhteisön edustamaa uskon-
nollista vakaumusta. Ehdotetun [yhdenvertai-
suus]lain 7 §:n 1 momentin 2 kohdan mu-
kaan työntekijältä ja viranhaltijalta voidaan 
edellyttää tiettyä uskonnollista vakaumusta 
niissä tapauksissa, joissa henkilö toimii ope-
tuksellisessa tai uskonnon harjoittamiseen 
liittyvässä palvelutehtävissä tai joissa hän 
edustaa yhteisönsä uskonnollista näkemystä. 
Arvioitaessa 7 §:n 1 momentin 2 kohdan 
mukaista työtehtävien laatuun liittyvää todel-
lista ja ratkaisevaa vaatimusta olisi otettava 
huomioon perustuslain 11 §:ssä säädetty us-
konnon ja vakaumuksen vapaus ja siitä joh-
tuva kirkon erityisasema (PeVL 57/2001 vp). 
Sen sijaan tietyn vakaumuksen vaatiminen 
sellaiseen toimeen pyrkivältä, joka ei työs-
sään ole tekemisissä vaaditun uskonnollisen 
vakaumuksen kanssa eikä edusta työnanta-
jaansa ulospäin, ei ole työsopimuslain eikä 
ehdotetun pykälän säännös huomioon ottaen 
perusteltua”. Ehdotuksessa on lisäksi otettu 
huomioon se, että kirkon näkemysten edus-
taminen ei kohdistu vain kirkon ulkopuolisiin 
tahoihin vaan on yhtä tärkeää kirkon sisäises-
sä toiminnassa. 

Konfirmaatiota edellytettäisiin yleisenä 
kelpoisuusvaatimuksena niissä tehtävissä, 
joissa jäsenyyttäkin edellytetään. 

Pykälän 3 momentissa säilytettäisiin pappi-
en osalta nykyisen 6 luvun 1 §:n mukainen 
mahdollisuus, että tuomiokapituli voi joko 
toistaiseksi tai määräajaksi myöntää eriva-
pauden muun kristillisen kirkon tai uskonnol-
lisen yhdyskunnan papille, jos kirkolliskoko-
us on hyväksynyt tuon kirkon tai uskonnolli-
sen yhdyskunnan kanssa tehdyn sopimuksen 
pappisviran vastavuoroisen hoitamisen edel-
lytyksistä. 

Kirkon jäsenyyttä ja konfirmaatiota koske-
va kelpoisuusvaatimus koskisi määräaikaisia 
virka- ja työsuhteita samassa laajuudessa 
kuin toistaiseksi voimassa oleviakin. Pykälän 
4 momentin mukaan poikkeuksena olisi ti-
lanne, jossa määräaikainen palvelussuhde 
olisi tarkoitettu kestämään enintään kaksi 
kuukautta. Työnantaja voisi tällöin perustel-
lusta syystä yksittäistapauksessa poiketa jä-
senyys- ja konfirmaatiovaatimuksesta. Tar-
koituksena olisi helpottaa työvoiman saantia 

kiireellisissä tai muutoin poikkeuksellisissa 
tilanteissa. Asiaa arvioitaessa olisi aina otet-
tava huomioon työtehtävien sisältö. Jos ky-
symyksessä on sellainen tehtävä, jossa kirkon 
uskoon sitoutuminen on keskeisessä asemas-
sa, poikkeaminen jäsenyys- ja konfirmaa-
tiovaatimuksesta ei olisi mahdollista. Tällai-
sia ovat esimerkiksi rippikoulussa suoritetta-
vat opetustehtävät. 

Pykälän 5 momenttiin ehdotetaan säännös-
tä, että henkilö, joka ei ole täyttänyt 18 vuot-
ta, voidaan ottaa vain määräaikaiseen virka-
suhteeseen. Valtion virkamieslain 8 §:n mu-
kaan virkaan ottamisen ikäraja tietyin edelly-
tyksin on 15 vuotta. Kunnallishallinnossa 
kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 
6 §:n mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa 
vain 18 vuotta täyttänyt henkilö. Säännös on 
yhteydessä siihen, että kunnallishallinnossa 
virkasuhdetta käytetään vain tehtävissä, jois-
sa käytetään julkista valtaa. Ehdotuksen mu-
kaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuh-
teeseen ottamisen ikäraja olisi siten 18 vuotta 
kuten kuntasektorillakin. Koska lakiehdotuk-
sen lähtökohta on virkasuhteen käyttäminen 
muihinkin kuin sellaisiin tehtäviin, joihin si-
sältyy julkisen vallan käyttämistä, voidaan 
alaikäisen henkilön nimittämistä määräajaksi 
virkasuhteeseen pitää perusteltuna. Silloin 
kun on kysymys toistaiseksi voimassa ole-
vasta virkasuhteesta, 18 vuoden ikä olisi vä-
himmäisikä. 

14 §. Erityiset kelpoisuusvaatimukset. Py-
kälän 1 momentin mukaan virkasuhteeseen 
otettavalla olisi oltava erikseen säädetty tai 
työnantajan päättämä erityinen kelpoisuus, 
jollei kirkkolaissa toisin säädetä. Erityiset 
kelpoisuusvaatimukset määräytyisivät siis 
edelleenkin niitä koskevien erityissäännösten 
tai työnantajan omien päätösten perusteella. 

Kelpoisuudesta papin virkoihin säädetään 
kirkkolain 5 luvussa ja kirkkojärjestyksen 5 
luvussa. Piispainkokouksen tehtävänä on 
vahvistaa kanttorin, diakonian viranhaltijan 
sekä tarvittaessa myös lapsi- ja nuorisotyö-
hön tai muuhunkin seurakunnalliseen työhön 
otettavilta viranhaltijoilta kelpoisuusvaati-
muksena vaadittavat tutkinnot. Asiasta on 
säännökset voimassa olevan kirkkojärjestyk-
sen 6 luvun 40, 49 ja 51 §:ssä. 

Siltä osin kuin erityisistä kelpoisuusvaati-
muksista ei säädetä erikseen, ne voivat perus-
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tua työnantajan omiin päätöksiin. Kelpoi-
suusvaatimukset voivat sisältyä johtosääntöi-
hin, viran perustamispäätökseen tai erillisiin 
päätöksiin. Erityisenä kelpoisuusvaatimukse-
na on yleensä määrätty tutkinto, koulutus tai 
aikaisempi kokemus työelämässä. Työnanta-
ja voi myös omilla päätöksillään tiukentaa 
säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia mutta ei 
lieventää niitä. Seurakunta ei voi poiketa 
kelpoisuusvaatimuksista virkoihin, joihin 
piispainkokous on vahvistanut vaadittavan 
tutkinnon. 

Kaikkiin virkasuhteisiin ei ole erikseen 
säädettyä tai määrättyä erityistä kelpoisuus-
vaatimusta. Niiden virkasuhteiden osalta 
työnantajalla säilyisi edelleenkin oikeus itse 
määrätä ne kelpoisuusvaatimukset, joita se 
pitää kunkin virkasuhteen osalta tarpeellise-
na. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi säännös, jonka perusteella erityisistä 
kelpoisuusvaatimuksista voitaisiin poiketa, 
kun henkilö otetaan määräaikaiseen vir-
kasuhteeseen. Poikkeaminen olisi mahdollis-
ta ensinnäkin silloin, kun siitä erikseen sää-
detään. Tämän lisäksi työnantaja voisi perus-
tellusta syystä yksittäistapauksessa päättää, 
että määräaikaiseen virkasuhteeseen voidaan 
ottaa myös henkilö, jolla ei ole erityistä kel-
poisuutta. Näin voitaisiin menetellä esimer-
kiksi silloin, kun työvoimapulan vuoksi ei 
ole saatavissa kelpoisuusvaatimukset täyttä-
viä henkilöitä, mutta virkasuhdetta hoita-
maan on kuitenkin välttämättömästi saatava 
henkilö. Yleensä kysymys on sijaisuuden tai 
avoinna olevan virkasuhteen hoitamisesta. 
Säännös liittyy osaltaan ehdotettuun 9 §:n 
säännökseen virkasuhteen kestoajasta. Eräs 
määräaikaisuuden peruste olisi nimenomaan 
kelpoisuuden puuttuminen. Poikkeaminen 
erityisistä kelpoisuusvaatimuksista ei kuiten-
kaan olisi mahdollista silloin, kun kysymyk-
sessä on henkilön ottaminen toistaiseksi 
voimassa olevaan virkasuhteeseen. Papin ja 
lehtorin viran tehtäviin kohdistuvien erityis-
ten vaatimusten vuoksi ehdotetaan myös, että 
papin virkaan voidaan antaa viranhoitomää-
räys vain papille ja lehtorin virkaan vain leh-
torille. Näihin virkoihin ei voitaisi ottaa sijai-
seksikaan muita henkilöitä. 

Eräisiin kirkon virkoihin edellytettävä kou-
lutus saadaan viranhoidon yhteydessä. Ky-

seessä ovat pitkäkestoiset, usein useampia 
vuosia kestävät erikoistumiskoulutukset. Täl-
laisia virkoja ovat esimerkiksi perheneuvojan 
ja sairaalasielunhoitajan virat. Käytäntönä 
on, että virkaan voidaan valita henkilö, joka 
sitoutuu virkaan valitsemisen jälkeen suorit-
tamaan virassa edellytetyn koulutuksen. Jos 
viran kelpoisuusvaatimuksena on erityiskou-
lutus, joka säännönmukaisesti suoritetaan 
haetun viran hoitamisen yhteydessä, hakija 
olisi pykälän 3 momentin mukaan kelpoinen 
hakemaan virkaa, jos hän täyttää viran muut 
kelpoisuusehdot ja kirjallisesti sitoutuu suo-
rittamaan erityiskoulutuksen. Lisäksi ehdote-
taan säädettäväksi, että jos hakija ei suorita 
erityiskoulutusta työnantajan asettamassa 
kohtuullisessa määräajassa, hänet voidaan ir-
tisanoa 55 §:n mukaista irtisanomisaikaa 
noudattaen. 

15 §. Ulkomaiset opinnot ja tutkintotodis-
tukset. Pykälä vastaa nykyistä 2 a §:n 1—3 
momenttia. Voimassa olevan kirkkojärjes-
tyksen 6 luvun 8 a §:n säännös ulkomaisten 
opintojen ja tutkintotodistusten hyväksymi-
sestä kirkkohallituksessa ehdotetaan siirret-
täväksi kirkkojärjestyksestä kirkkolain 22 lu-
vun 2 §:n uudeksi 4 momentiksi. Tällöin käy 
tarpeettomaksi nykyisen 2 a §:n 4 momentti. 

Ammattipätevyyden tunnustamisesta an-
nettu laki (1093/2007) tuli voimaan vuoden 
2008 alussa. Samalla Euroopan yhteisön 
yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän 
voimaanpanosta annettu laki (1597/1992) 
kumottiin. Lakiuudistus perustuu pääosin 
ammattipätevyysdirektiivin 2005/36/EY täy-
täntöönpanoon. Uutta lakia ammattipätevyy-
den tunnustamisesta sovelletaan Euroopan 
unionin jäsenvaltion kansalaisen pääosin toi-
sessa jäsenvaltiossa hankkiman ammattipäte-
vyyden tunnustamiseen. Lakia sovelletaan 
myös ammattipätevyyden tunnustamiseen, 
joka perustuu Euroopan talousalueesta teh-
tyyn sopimukseen tai muuhun Euroopan yh-
teisöjen ja niiden jäsenvaltioiden toisen osa-
puolen kanssa tekemään sopimukseen taikka 
kolmansien maiden kansalaisten asemaa kos-
kevaan yhteisön lainsäädäntöön, sekä am-
mattipätevyyden tunnustamiseen, joka perus-
tuu toisen jäsenvaltion tunnustamaan yhtei-
sön ulkopuolella jäsenvaltion kansalaiselle 
myönnettyyn muodollista pätevyyttä osoitta-
vaan asiakirjaan, jos asiakirjan haltijalla on 
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jäsenvaltiosta kolmen vuoden ammattikoke-
mus kyseisestä ammatista. 

Samassa yhteydessä on muutettu ulkomail-
la suoritettujen korkeakouluopintojen tuot-
tamasta virkakelpoisuudesta annettua lakia 
(531/1986). Muutos ei kuitenkaan vaikuta 
ehdotettuun 2 momenttiin. Sen sijaan muutos 
ei koske Pohjoismaiden välillä pohjoismai-
sista työmarkkinoista henkilöille, jotka ovat 
saaneet vähintään kolmevuotisen korkeam-
man koulutuksen, tehdyn sopimuksen eräi-
den määräysten hyväksymisestä sekä sopi-
muksen soveltamisesta annettua lakia 
(651/1998). 

16 §. Terveydentilaa koskeva selvitys vir-
kasuhteeseen otettaessa ja papiksi vihittäes-
sä. Pykälän 1 momentti koskisi virkasuhdetta 
hakeneen tai siihen suostumuksensa antaneen 
henkilön terveydentilan selvittämistä ennen 
virkasuhteeseen ottamista koskevan päätök-
sen tekemistä. Virkasuhteen aikana annetta-
vasta vastaavasta selvityksestä ehdotetaan 
säädettäväksi 31 §:n 1 momentissa. 

Terveydentilaa koskevan selvityksen anta-
misesta virkasuhteeseen otettaessa on nykyi-
sin määräys mallivirkasäännössä. Valtionhal-
linnon osalta vastaava säännös on valtion 
virkamieslain 8 b §:ssä ja kunnallishallinnos-
sa kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 
7 §:ssä. 

Mallivirkasäännön mukaan henkilön tulee 
virkaan otettaessa osoittaa lääkärintodistuk-
sella olevansa terveytensä puolesta sopiva 
virkaan. Määräys ei koske seurakunnan pa-
pin, vakinaisen lehtorin ja kanttorin virkoja. 
Nykyisen kirkkolain 6 luvun 4 §:n mukaan 
virkaa hakenut henkilö voidaan määrätä hä-
nen terveydentilansa toteamiseksi tarkastuk-
siin ja tutkimuksiin, jos se on tarpeen viran 
hoitamisen edellytysten selvittämiseksi. Joll-
ei lääkärintodistusta ole käytettävissä virkaa 
täytettäessä, valinta suoritetaan ehdollisena ja 
vahvistetaan lääkärintodistuksen esittämisen 
jälkeen. Ellei lääkärintodistusta esitetä mää-
räajassa, valinta raukeaa. Mikäli lääkärinto-
distuksen perusteella valintaa ei katsota voi-
tavan vahvistaa, todetaan valinta rauenneek-
si. 

Papiksi vihittävän terveydentilaa koskevis-
ta edellytyksistä on säädetty nykyisen kirk-
kojärjestyksen 5 luvun 2 §:ssä. Sen mukaan 
papiksi vihittävän tulee olla terveydeltään 

pappisvirkaan kykenevä. Asian ratkaisevat 
selvitysten pohjalta piispa ja tuomiokapituli. 
Edellytyksistä vakinaisen lehtorin ja kantto-
rin virkoihin säädetään vastaavasti kirkkojär-
jestyksen 6 luvun 35 ja 41 §:ssä. 

Terveydentilaa koskevan selvityksen anta-
misesta on säädettävä laissa. Ehdotetun pykä-
län 1 momentin mukaan virkasuhteeseen ot-
tamisen edellytyksenä olisi, että sitä hakenut 
tai siihen suostumuksensa antanut henkilö 
antaa valinnan suorittavalle viranomaiselle 
tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä 
koskevat tiedot sekä osallistuu lisäksi tarvit-
taessa asian selvittämiseksi suoritettaviin tar-
kastuksiin ja tutkimuksiin. Lain tasoiseksi 1 
momenttiin siirrettäisiin myös asiallisesti 
henkilön velvollisuuksia koskevana voimassa 
olevan kirkkojärjestyksen 5 luvun 2 §:n 
säännös siitä, että papiksi vihittävän tulee ol-
la terveydeltään pappisvirkaan soveltuva. 

Valtion virkamieslain 8 b §:ää koskevissa 
perusteluissa (HE 236/1996 vp) todetaan, että 
työkyky on luettavissa hallitusmuodon nimi-
tysperusteissa määritellyn kyvyn yhdeksi 
osatekijäksi. Se on tämän vuoksi haettavana 
olevan viran tehtävien hoitamista ajatellen 
olennainen seikka, jonka perusteella voidaan 
osaltaan ennakoida selviytymistä tehtävistä 
tulevaisuudessa. Tämän vuoksi nimittävällä 
viranomaisella tulisi olla tarpeen mukaan 
mahdollisuus ennen nimittämistä varmistua 
virkaa hakeneen henkilön työkyvystä. 
 

Terveydentilan selvittäminen tapahtuu lää-
kärin antaman lääkärintodistuksen perusteel-
la. Työnantaja voi myös harkita riittäväksi 
muunkin luotettavan selvityksen, kuten esi-
merkiksi terveydenhoitajan selvityksen.  

Valtion virkamieslain 8 b §:n mukaan vi-
ranomaisen tulee aina erikseen pyytää tehtä-
vän terveydellisiä edellytyksiä koskevia tie-
toja. Kirkkolakiin ehdotettava säännös sa-
moin kuin kunnallista viranhaltijaa koskeva 
laki lähtevät siitä, että kyseiset tiedot anne-
taan, jollei viranomainen harkitse, että selvi-
tystä ei asianomaisessa tapauksessa ole tar-
peen toimittaa. Säännös vastaisi nykyistä 
seurakuntahallinnossa noudatettua käytäntöä. 
Siitä milloin selvitystä ei vaadittaisi, säädet-
täisiin pykälän 2 momentissa. 

Mallivirkasäännön mukaan lääkärintodis-
tusta ei vaadita, jos työnantajan palvelukses-
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sa jo oleva henkilö valitaan virkasuhteeseen 
ja hän on jo aikaisemmin esittänyt selvityk-
sen terveydentilastaan tai henkilö otetaan 
virkasuhteeseen enintään kuuden kuukauden 
määräajaksi. Pykälän 2 momentin mukaan 
valinnan suorittava viranomainen voisi pe-
rustellusta syystä päättää, ettei 1 momentissa 
tarkoitettua selvitystä vaadita. Säännökseen 
ei ole katsottu tarpeelliseksi ottaa nimen-
omaista luetteloa tapauksista, joissa selvitys-
tä ei vaadita. Työnantaja voisi itse päättää sii-
tä, vaaditaanko selvitys vai ei. Terveydenti-
lan selvittämisestä voitaisiin poiketa vain pe-
rustellusta syystä. Tällaisia voisivat olla esi-
merkiksi edellä todetut mallivirkasäännössä 
mainitut tilanteet. Terveydentilan selvittämi-
nen olisi kuitenkin pääsääntö. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi nykytilaa vastaavasti ehdollisesta va-
linnasta. Vaikka pykälän 1 momentin mu-
kaan siinä tarkoitetut tiedot otettavasta henki-
löstä voisivat olla käytettävissä ennen vir-
kasuhteeseen ottamista koskevan päätöksen 
tekemistä, terveydentilaa koskeva selvitys 
yleensä käytännössä hankitaan harvoin ennen 
ottamispäätöksen tekemistä. Näin ollen olisi 
tarpeellista sisällyttää lakiin säännös, jonka 
mukaan ottaminen voitaisiin suorittaa ehdol-
lisena ja terveydentilaa koskeva selvitys esit-
tää vasta tämän jälkeen. Mikäli selvitystä ei 
esitettäisi tai esitetty selvitys osoittaisi, ettei 
valittu henkilö sovellu terveytensä puolesta 
kyseessä olevaan tehtävään, päätöksen tehnyt 
viranomainen toteaisi ottamispäätöksen ni-
menomaisella päätöksellään rauenneeksi. 
Tällöin virkasuhde katsottaisiin päättyneeksi, 
kun raukeamista koskeva päätös on annettu 
viranhaltijalle hallintolain mukaisesti tiedok-
si. Tiedoksi antamisesta ehdotetaan säännös-
tä 58 §:ään. Mikäli selvitys ei estäisi vir-
kasuhteeseen ottamisen vahvistamista, vah-
vistettaisiin ehdollinen ottaminen erillisellä 
päätöksellä, jonka tekisi ottamisesta päättävä 
tai alempi täytäntöön paneva viranomainen. 
Asian luonteesta johtuisi, että pappisvirkaan 
vihkimisen edellytyksenä oleva terveydenti-
laa koskeva selvitys on annettava ennen pa-
piksi vihkimistä. Papiksi vihkimistä ei voi 
tehdä ehdollisena. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin siitä, 
että kirkkoherran viran hakijan on liitettävä 
hakemusasiakirjoihin tehtävän hoidon ter-

veydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot sekä 
osallistuttava tuomiokapitulin määräyksestä 
lisäksi tarvittaessa asian selvittämiseksi suo-
ritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. 
Säännös on yhteydessä kirkkoherran vaalita-
paan. Kun kirkkoherra valitaan kirkon vaali-
järjestyksen mukaisesti seurakunnan äänival-
taisten jäsenten suorittamana vaalina, valin-
taa ei voida tehdä ehdollisena. Tämän vuoksi 
terveydellisiä edellytyksiä koskeva selvitys 
on tehtävä ennen vaalia. 

17 §. Koeaika. Viranhaltijoihin sovelletta-
vasta koeajasta on nykyään määräyksiä vain 
mallivirkasäännössä. Papin, vakinaisen lehto-
rin ja kanttorin virkoja koeaika ei nykyisin 
koske. Valtion virkamiesten koeajasta sääde-
tään valtion virkamieslain 10 §:ssä ja kunnal-
listen viranhaltijoiden koeajasta kunnallisesta 
viranhaltijasta annetun lain 8 §:ssä. Työso-
pimussuhteissa noudatettavasta koeajasta 
säädetään työsopimuslain 1 luvun 4 §:ssä. 

Vaikka virkasuhteen purkaminen koeaika-
na on käytännössä poikkeuksellista, tämä 
mahdollisuus on syytä sisällyttää kirkkola-
kiin. Virkasuhteen purkaminen koeaikana tu-
lee kysymykseen lähinnä sellaisissa tilanteis-
sa, joissa ilmenee jo virkasuhteen kestettyä 
lyhyen aikaa, että virkasuhteelle asetetut odo-
tukset eivät täyty. Vaikka koeaikapurkami-
nen on sinänsä mahdollista ilman erityisiä 
perusteita, purkamisen peruste ei saa olla syr-
jivä eikä koeajan tarkoitukseen nähden epä-
asiallinen. On oletettavaa, että koeaikapur-
kumahdollisuutta tullaan käytännössä käyt-
tämään lähinnä yllättävissä tilanteissa, joissa 
viranhaltijasta työpaikalla saatu kuva osoit-
tautuu perin erilaiseksi kuin virantäyttöpro-
sessissa on oletettu. Viranhaltijan kannalta 
koeaikapurkamiselle ei yleensä liene tarvetta, 
koska epätyydyttävässä tilanteessa viranhalti-
jalla on mahdollisuus milloin tahansa jättää 
virkansa ilman mitään perusteita, tosin irtisa-
nomisajan puitteissa. 

Pykälän 1 momentin mukaan virkasuhtee-
seen otettaessa voitaisiin määrätä virantoimi-
tuksen aloittamisesta alkavasta enintään kuu-
den kuukauden koeajasta. Koeaika tulee 
määrätä viimeistään virkasuhteeseen otta-
mispäätöstä tehtäessä. Säännös koeajan pi-
tuudesta vastaisi nykyisen mallivirkasäännön 
10 §:ää. Koeaika voitaisiin määrätä kaikille 
muille kuin jäljempänä 5 momentissa sano-



 HE 41/2012 vp  
  

 

35

tuille viranhaltijoille. Siten koeajan piiriin tu-
lisivat myös kappalaisen, seurakuntapastorin, 
lehtorin ja kanttorin virat. Koska seurakunta-
pastorin virkasuhdetta koskevan viranhoito-
määräyksen antamisesta päättäisi tuomioka-
pituli eikä työnantaja, määräisi tästä erityis-
piirteestä johtuen koeajan seurakuntapastoril-
le tuomiokapituli eikä seurakuntatyönantaja. 
Seurakunta voisi lausunnossaan pyytää koe-
ajan määräämistä. 

Koeaika alkaisi virantoimituksen alkami-
sesta. Lisäksi 1 momenttiin ehdotetaan otet-
tavaksi säännös, jonka mukaan koeaika voisi 
vuotta lyhyemmässä määräaikaisessa vir-
kasuhteessa olla enintään puolet virkasuhteen 
kestosta. Lyhyissä määräaikaisissa virkasuh-
teissa ei voida pitää kohtuullisena sitä, että 
koeaika kattaisi mahdollisesti koko virkasuh-
teen kestoajan. Säännös vastaisi työsopimus-
lain 1 luvun 4 §:n periaatetta koeajan enim-
mäispituudesta määräaikaisissa työsopimuk-
sissa. 

Ehdotettu kuuden kuukauden enimmäispi-
tuus vastaisi valtion virkamieslain 10 §:n ja 
kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 
8 §:n mukaista koeajan enimmäispituutta. 
Työsopimuslain mukainen koeajan enim-
mäispituus on neljä kuukautta. Virkasuhteen 
luonne, useiden seurakunnan viranhaltijoiden 
tehtävien viranomaistoiminnan luonne ja jul-
kisen sektorin säännösten yhtenäisyys huo-
mioon ottaen on perusteltua säilyttää koeaika 
nykyisen pituisena. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin koe-
ajan määräämisestä viranhaltijan siirtyessä 
toiseen virkasuhteeseen saman työnantajan 
palveluksessa. Työnantaja voisi määrätä uu-
den koeajan noudatettavaksi siirtymisestä lu-
kien, jos viranhaltijan tehtävissä tai hänen 
asemassaan tapahtuu huomattava muutos ja 
viranhaltija itse on hakeutunut toiseen vir-
kasuhteeseen. Myös niissä tilanteissa, joissa 
määräaikaisessa virkasuhteessa oleva viran-
haltija otetaan välittömästi toistaiseksi voi-
massa olevaan virkasuhteeseen, voitaisiin 
määrätä uusi koeaika, vaikka määräaikaises-
sa virkasuhteessa olisi jo ollut koeaika. Koe-
ajan pituus voisi tällöin olla yhteensä enin-
tään kuusi kuukautta, jos viranhaltijan tehtä-
vät ja asema pysyvät samana. Jos tehtävissä 
kuitenkin tapahtuu huomattava muutos, voi-
taisiin koeaika tässäkin tilanteessa määrätä 

uudelleen kuuden kuukauden pituisena. Vas-
taavasti peräkkäisissä määräaikaisissa vir-
kasuhteissa ei uuden koeajan määrääminen 
ole mahdollista, jolleivät viranhaltijan tehtä-
vät tai asema muutu. Momenttia sovelletaan 
tapauksissa, joissa viranhaltija itse on hakeu-
tunut toiseen virkasuhteeseen. 

Pykälän 3 momentin mukaan virkasuhde 
voitaisiin purkaa päättymään välittömästi il-
man 50 tai 56 §:ssä virkasuhteen päättämisel-
le säädettyjä perusteita. Koeaikanakaan vir-
kasuhdetta ei kuitenkaan saisi purkaa syrjivin 
tai muutoin koeajan tarkoitukseen nähden 
epäasiallisin perustein. Purkamisen perusteen 
tulee olla sellainen henkilöön tai hänen työ-
suoritukseensa liittyvä syy, jonka vuoksi 
työnantajalla on peruste katsoa, että viranhal-
tijan toiminta ei vastaa työnantajan asettamia 
vaatimuksia. Kirkon opin ja tunnustuksen si-
sällä saattaa olla näkemyseroja joistakin ky-
symyksistä. Viranhaltijan näkemykset tällai-
sista kysymyksistä eivät sinänsä ole hyväk-
syttävä syy virkasuhteen purkamiseen, jos ne 
pysyvät kirkon opin ja tunnustuksen puitteis-
sa. Hallintolaissa säädetään viranomaisen 
velvollisuudesta perustella päätöksensä. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin siitä, 
että papin virassa olevan papin ja lehtorin 
virkasuhteen purkamisesta koeaikana päättäi-
si tuomiokapituli. Säännös olisi poikkeus sii-
tä, että työnantaja asettaa koeajan ja päättää 
virkasuhteen purkamisesta koeaikana. Poik-
keus johtuu tuomiokapitulin tehtävistä papis-
ton ja lehtorin valintaprosessissa. Seurakun-
nalla tai seurakuntayhtymällä olisi toimivalta 
esittää tuomiokapitulille virkasuhteen pur-
kamista koeaikana. Purkamista esittävästä 
seurakunnan tai seurakuntayhtymän viran-
omaisesta säädettäisiin 59 §:ssä. Tuomioka-
pitulin olisi käsiteltävä asia kiireellisenä. 
Seurakuntahallinnon ja tuomiokapitulin ko-
kousrytmi on suhteellisen harva. Sen vuoksi 
esitetään myös, että jos seurakunta tai seura-
kuntayhtymä on saattanut purkamista koske-
van asian vireille koeaikana, tuomiokapituli 
voisi tehdä päätöksen purkamisesta vielä 
koeajan päättymistä seuraavassa ensimmäi-
sessä istunnossaan. Jos virkasuhteen purka-
minen koeaikana tapahtuu tuomiokapitulin 
omasta aloitteesta, päätös on tehtävä koeajan 
kuluessa. 
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Pykälän 5 momenttiin ehdotetaan säännös-
tä siitä, että koeaika ei koskisi kirkkoherran, 
piispan, kirkkoneuvoksen, pappisasessorin 
eikä lääninrovastin virkoja. Syynä poikkeuk-
seen on näiden virkojen täyttämistapa. Kirk-
koherra valitaan seurakunnan jäsenten toi-
mesta kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun mu-
kaisesti ja piispa kirkon vaalijärjestyksen 3 
luvussa sanottujen äänioikeutettujen pappien, 
lehtorien ja maallikkojäsenten suorittamassa 
vaalissa. Kirkkoneuvoksen valitsee virkaan 
kirkolliskokous. Pappisasessorin valitsevat 
vaalitoimituksessa hiippakunnan papit ja leh-
torit ja lääninrovastin rovastikunnan papit ja 
lehtorit. 

18 §. Viranhoitomääräys ja selvitys vir-
kasuhteen ehdoista. Virkamääräyksen anta-
misesta on määräykset virkasäännössä. Val-
takirjan antamisesta piispan, kirkkoherran, 
kappalaisen, vakinaisen lehtorin sekä kantto-
rin virkaan ja virkamääräyksen antamisesta 
seurakuntapastorin virkaan säädetään kirkko-
laissa ja kirkkojärjestyksessä. Mallivirka-
säännön mukaan viranhaltijalle on viipymättä 
ja mikäli mahdollista ennen virantoimituksen 
alkamista annettava virkaan tai virkasuhtee-
seen ottamisesta pöytäkirjan tai päätösluette-
lon ote tai muu asiakirja, josta käy selville 
hänen virkasuhteensa luonne ja kesto siten 
kuin virkasäännössä on tarkemmin määrätty. 
Koska viranhaltijan oikeudet ja velvollisuu-
det liittyvät siihen, että hänet on asianmukai-
sesti otettu virkasuhteeseen, josta osoitukse-
na on asiaa koskeva päätös, viranhoitomää-
räyksestä ja sen sisällöstä on aiheellista sää-
tää lailla. Samalla esitetään luovuttavaksi 
virkamääräyksen ja valtakirjan antamisesta. 
Kaikki viranhaltijat saisivat viranhoitomää-
räyksen virkasuhteeseen. 

Viranhoitomääräyksen tulisi 1 momenttia 
koskevan ehdotuksen mukaan olla kirjalli-
nen. Käytännössä viranhoitomääräys on 
yleensä ote viranhaltijan nimittämistä koske-
vasta päätöksestä. 

Pääsääntöisesti viranhoitomääräys tulee an-
taa viranhaltijalle ennen kuin hän ryhtyy vi-
rantoimitukseen. Kaikissa tilanteissa tämä ei 
kuitenkaan ole käytännössä mahdollista, 
esimerkiksi sijaisuuksissa, jolloin virantoimi-
tus voi alkaa hyvinkin nopeasti. Myös toi-
mielinten päätösten tarkastaminen voi kestää 
niin pitkään, ettei otetta päätöksistä voida an-

taa ennen virantoimituksen alkamista. Viran-
hoitomääräys olisi annettava viipymättä. 

Viranhoitomääräyksestä tulisi ilmetä vir-
kasuhdetta koskevat perusasiat. Viranhaltijan 
tehtävät määräytyvät tarkemmin yleensä joh-
tosääntöjen, viran perustamispäätöksen tai 
muiden erillisten päätösten perusteella. 

Pykälän 1 momentin mukaan viranhaltijalle 
tulisi antaa vähintään kuukauden kestävässä 
virkasuhteessa viranhoitomääräyksen lisäksi 
selvitys keskeisistä virkasuhteen ehdoista, jos 
ne eivät ilmene annetusta viranhoitomäärä-
yksestä. Alle kuukauden mittaisissa vir-
kasuhteissa pitäisi siten käytännössä viran-
hoitomääräykseen sisällyttää tarpeelliset tie-
dot virkasuhteen sisällöstä. Tietojen ei kui-
tenkaan tarvitsisi olla niin kattavia kuin yli 
kuukauden kestävissä virkasuhteissa. 

Pykälän 2 momentin mukaan selvitys vä-
hintään kuukauden kestävän virkasuhteen 
ehdoista olisi annettava ensimmäisen täyden 
palkanmaksukauden päättymiseen mennessä 
ja siitä tulee ilmetä ainakin virkanimike, vir-
kasuhteen kestoaika, mahdollinen määräai-
kaisuuden peruste, mahdollinen koeaika, vir-
kapaikka virkasuhteen alkaessa, virantoimi-
tuksen alkamisajankohta, pääasialliset tehtä-
vät tai niiden määräytymisperuste, palkkauk-
sen perusteet sekä palkanmaksukausi, osa-
aikaisen virkasuhteen säännöllinen työaika 
tai, jos viranhaltijaan ei sovelleta työaikaa, 
työmäärän suhteellinen osuus viran täydestä 
työmäärästä sekä vuosiloman määräytymi-
nen. Säännös vastaa sisällöltään pääosin työ-
sopimuslain 2 luvun 4 §:n säännöstä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin yleises-
ti viranhoitomääräyksen antamisesta papin ja 
lehtorin virkaan. Viranhoitomääräyksen 
kaikkiin papin virkoihin ja lehtorin virkaan 
antaisi ehdotuksen mukaan edelleen tuomio-
kapituli. Papin virkoja ovat seurakunnassa 
kirkkoherran, kappalaisen ja seurakuntapas-
torin virka ja seurakuntayhtymässä seurakun-
tapastorin virka. Tuomiokapitulin asema sen 
antaessa virkamääräystä eroaa eri virkojen 
kohdalla. 

Kirkkoherran ja kappalaisen viran täyttö-
menettelystä säädettäisiin kirkkojärjestykses-
sä. Kirkkoherran ja kappalaisen viran täytös-
sä tuomiokapituli tutkii hakijoiden kelpoi-
suuden sekä asettaa kirkkoherran vaalissa 
ehdolle kolme hakijaa ja kappalaisen vaalissa 
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toteaa ehdokkaiden kelpoisuuden sekä antaa 
heistä lausunnon. Valinnan suorittaa seura-
kunta ja tuomiokapituli antaa valitulle viran-
hoitomääräyksen. 

Vakinaisen lehtorin viran täyttämiseen so-
vellettaisiin soveltuvin osin samoja säännök-
siä kuin kappalaisen virkaan. Seurakunnan 
seurakuntapastorin viran täyttömenettely 
määräytyisi 11 §:n 2 momentin mukaisesti. 

Seurakuntayhtymän seurakuntapastorin 
täyttömenettely määräytyisi 10 §:n mukaisen 
yleisen hakumenettelyn mukaisesti, jolloin 
tuomiokapituli antaisi viranhoitomääräyksen 
virkaan valitulle. Tuomiokapituli antaisi vi-
ranhoitomääräyksen myös seurakuntayhty-
män viransijaiseksi tai avoimen viran hoita-
jaksi valitsemalle papille. 

Jos seurakunnan papin virkaan tarvittaisiin 
määräaikaista hoitajaa sijaisuuden vuoksi tai 
viran ollessa auki tai muusta vastaavasta 
syystä, tuomiokapituli määräisi virkaa hoi-
tamaan sopivan hiippakunnan papin 11 §:n 3 
momenttia koskevan ehdotuksen mukaisesti. 

Tuomiokapitulilla on voimassa olevien 
säännösten mukaan toimivalta antaa viran-
hoitomääräys papille toisen seurakunta-
työnantajan palvelukseen hiippakunnan alu-
eella. Tämä toimivalta perustuu kirkon epis-
kopaaliseen rakenteeseen ja tuomiokapitulin 
tehtävään hoitaa hiippakunnassa kirkollista 
toimintaa sekä tukea ja valvoa seurakuntien 
toimintaa. Kun tuomiokapitulilla on toimi-
valta päättää seurakunnan pappien viranhoi-
tomääräyksistä ja siten poiketa tältä osin seu-
rakunnan itsehallinnosta, pykälän 3 moment-
tiin ehdotetaan nimenomaista säännöstä siitä, 
että tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyk-
set kaikkiin papin virkoihin. Toistaiseksi 
voimassa olevan viranhoitomääräyksen an-
tamisesta esitetään säännöksiä kirkkoherran, 
kappalaisen ja seurakuntapastorin valintaa 
koskevien säännösten yhteyteen. Määräaikai-
sen viranhoitomääräyksen antamisesta olisi 
puolestaan säännös 11 §:n 3 momentissa. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin myös 
siitä, että työnantaja antaisi selvityksen vir-
kasuhteen keskeisistä ehdoista. Kun näissä 
tiedoissa on kysymys myös välittömistä pal-
velussuhteen ehdoista kuten palkasta ja vuo-
silomaoikeudesta, on tarkoituksenmukaista, 
että nämä asiat tutkiva ja päättävä taho antaa 
niistä papille selvityksen. Eräistä asioista, ku-

ten seurakuntapastorin koeajasta päättäisi 
tuomiokapituli, minkä vuoksi tuomiokapitu-
lin tulee merkitä nämä tiedot viranhoitomää-
räyksen yhteyteen, joka annetaan seurakun-
nalle tiedoksi. Edelleen 3 momentissa säädet-
täisiin siitä, että määräys toisen papin viran 
hoitamiseksi voitaisiin antaa oman viran 
ohella. Toisinaan viranhoitomääräys osuu 
sellaiseen ajankohtaan, jolloin seurakunnan 
toimintojen kannalta ei tarvita täyttä papin 
työpanosta. Tällöin toisen viran hoito on 
mahdollista oman viranhoidon ohella. Oman 
viran ohella toisen viran tehtävien hoidosta 
maksettavasta palkkiosta sovitaan virkaehto-
sopimuksella. 

19 §. Virkasuhteen sekä viranhaltijan oike-
uksien ja velvollisuuksien alkaminen. Voi-
massa olevan kirkkojärjestyksen 6 luvun 
2 §:n mukaan virkasuhde alkaa siitä ajankoh-
dasta, josta lukien asianomainen on nimitet-
ty, määrätty tai siirretty virkaan taikka otettu 
viran väliaikaiseksi hoitajaksi tai viransijai-
seksi. Mallivirkasäännön mukaan virkasuhde 
alkaa ajankohtana, josta lukien asianomainen 
on otettu, määrätty tai siirretty virkaan, tila-
päiseen virkasuhteeseen tai väliaikaiseksi vi-
ranhaltijaksi. Jos valintapäätökseen haetaan 
muutosta, virkasuhde alkaa päivästä, jona va-
lintapäätös saa lainvoiman. Virkasuhteeseen 
liittyvät oikeudet ja velvollisuudet alkavat 
virkasuhteen alkamispäivänä, jollei muuta 
ole säädetty, määrätty tai virkaehtosopimuk-
sella sovittu. Viranhaltijan katsotaan olevan 
virantoimituksessa siitä päivästä lukien, jona 
hän on ensi kerran ryhtynyt virkaansa hoita-
maan. Nämä virkasäännön määräykset eivät 
koske papin, vakinaisen lehtorin ja kanttorin 
virkaa. 

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan selvyy-
den vuoksi otettavaksi virkasuhteen alkamis-
ta koskeva nimenomainen säännös. Ehdotuk-
sen mukaan virkasuhde alkaisi jo virkasuh-
teeseen ottamista koskevan päätöksen teke-
misestä. Virkasuhteen alkamisen jälkeen ei 
työnantaja eikä viranhaltija voi vapautua vir-
kasuhteen velvollisuuksista muutoin kuin 
virkasuhteen irtisanomisella tai muulla vir-
kasuhteen päättymisperusteella, kuten vir-
kasuhteeseen ottamispäätöksen kumoamisel-
la valituksen johdosta tai virkasuhteen pur-
kamisella. Molemmat osapuolet olisivat näin 
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ollen sidottuja virkasuhteeseen ja velvollisia 
toimimaan sen mukaisesti. 

Vaikka viranhaltijan virkasuhde alkaisi 1 
momentin mukaan jo valintapäätöksestä, vi-
rantoimitus alkaa kuitenkin vasta silloin, kun 
viranhaltija ensimmäisen kerran tosiasiassa 
ryhtyy hoitamaan virkasuhteeseensa kuuluvia 
tehtäviä. Virantoimituksen alkaminen olisi 
ratkaisevaa viranhaltijan oikeuksien ja vel-
vollisuuksien alkamisen kannalta. Pääsään-
töisesti tällöin on kysymys palkka-, vuosilo-
ma-, sairausloma- ja muiden virkaehtosopi-
muksissa määrättyjen etujen saamisesta ja 
kertymisestä sekä toisaalta lakiehdotuksessa 
säädettyjen viranhaltijan velvollisuuksien al-
kamisesta. Oikeuksien ja velvollisuuksien al-
kamishetkeä koskeva säännös kuitenkin väis-
tyisi, jos aikaisemmasta alkamishetkestä sää-
detään tai määrätään toisin muualla. Esimer-
kiksi joidenkin etujen saaminen voi virkaeh-
tosopimusten perusteella poikkeuksellisesti 
alkaa jo ennen virantoimituksen alkamista. 

Virantoimituksen alkamisajankohdan päät-
tää pääsääntöisesti virkasuhteeseen ottami-
sesta päättänyt viranomainen. Virantoimituk-
sen alkamisajankohtaa määrättäessä ratkaise-
vaa on se, mistä lukien työnantaja tarvitsee 
viranhaltijaa tehtäviä hoitamaan. Viranhalti-
jan olosuhteet, kuten edellisen palvelussuh-
teen irtisanomisaika tai muut perustellut syyt, 
voivat vaikuttaa virantoimituksen alkamis-
päivän määräämiseen tai jo määrätyn alka-
mispäivän siirtämiseen. 

Pykälän 3 momenttiin otettaisiin säännös 
siitä, että viranhaltijan palvelussuhde ei kat-
kea hänen siirtyessään välittömästi saman 
työnantajan toiseen virkasuhteeseen. Oikeu-
desta siirtää toiseen virkasuhteeseen säädet-
täisiin 38 §:ssä. 
 

Työnantajan velvollisuudet 

20 §. Yleisvelvoite. Pykälässä säädettäisiin 
yleisesti siitä, mikä on työnantajan velvolli-
suus työnantajana suhteessa viranhaltijaan. 
Vastaava viranhaltijan velvollisuus suhteessa 
työnantajaan on virantoimitusvelvollisuus, 
josta säädettäisiin 26 §:ssä. Nykyiseen kirk-
kolakiin, kirkkojärjestykseen tai mallivirka-
sääntöön ei sisälly nyt ehdotetunlaista työn-
antajaa koskevaa säännöstä. Valtion viran-
omaisen velvollisuudesta säädetään valtion 

virkamieslain 13 §:n 1 momentissa. Vastaava 
säännös on kunnallisesta viranhaltijasta anne-
tun lain 11 §:ssä. Työsopimuslain 2 luvussa 
on työnantajan velvollisuuksia koskevat yksi-
tyiskohtaiset säännökset. Työsopimuslain 2 
luvussa säädetty työnantajan yleisvelvoite-
pykälä sääntelee kysymyksiä, joista ehdote-
taan säädettäväksi tämän luvun 21 §:ssä. 

Ehdotuksen mukaan työnantajan olisi huo-
lehdittava siitä, että viranhaltijalle annetaan 
virkasuhteesta johtuvat edut ja oikeudet sel-
laisina kuin ne hänelle kuuluvat. Säännökses-
sä tarkoitetuista eduista ja oikeuksista on 
erikseen säädetty laissa tai sovittu virkaehto-
sopimuksissa. Ehdotettu säännös ei perustaisi 
viranhaltijalle oikeutta tiettyyn etuun tai oi-
keuteen yksittäistapauksessa, vaan viranhalti-
jan oikeus ja vastaava työnantajan velvolli-
suus perustuisi lainsäädännössä olevaan asi-
anomaista etua tai oikeutta koskevaan sään-
nökseen tai virkaehtosopimuksessa olevaan 
määräykseen. Ehdotettuun säännökseen ei 
voisi vedota haettaessa muutosta työnantajan 
tekemään päätökseen, vaan muutoksenhaun 
perustana olisi se aineellinen säännös, jossa 
asianomaisesta edusta tai oikeudesta säädet-
täisiin. Kun kyse on työnantajan päätöksestä 
evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopi-
muksista annetun lain 2 §:ssä tarkoitetussa 
asiassa, viranhaltija ei mainitun lain 19 §:n 
mukaan saa valittamalla hakea muutosta pää-
tökseen taikka saattaa sitä oikaisuvaatimuk-
sin tai hallintoriita-asiana käsiteltäväksi, jos 
hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oike-
us panna asia vireille työtuomioistuimessa. 
Ehdotettu säännös ei siis mahdollistaisi hal-
linto-oikeudellista muutoksenhakua työtuo-
mioistuimen toimivaltaan kuuluvassa asiassa. 

21 §. Työyhteisön ja työilmapiirin kehittä-
minen. Pykälä liittyy työelämän muutoksiin 
ja työn edistämiseen. Tarkoitus on, että vi-
ranhaltijan asema olisi samanlainen kuin 
työntekijän asema työsopimuslain 2 luvun 
1 §:n mukaan. Viranhaltijan hoidettavana 
olevaa tehtävää, viranomaisen toimintaa tai 
työmenetelmiä muutettaessa tai kehitettäessä 
olisi pyrittävä huolehtimaan siitä, että viran-
haltija voi suoriutua tehtävänsä hoidosta ja 
sopeutua esimerkiksi viranomaisen organi-
saatiomuutoksiin, tehtävien uudelleen järjes-
telyihin ja muihin niihin verrattaviin toimin-
nan muutoksiin, työtapojen ja työmenetelmi-
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en kehittymiseen ja muihin vastaaviin työ-
elämän muutoksiin. Huolehtiminen tarkoit-
taisi esimerkiksi opastamista, perehdyttämis-
tä tai kouluttamista tehtävissä tapahtuvien 
muutoksien vaatimalla tavalla. 

Työnantajan olisi myös kaikin puolin pyrit-
tävä edistämään suhteitaan viranhaltijoihin 
samoin kuin viranhaltijoiden ja muiden työn-
antajan palveluksessa olevien henkilöiden 
keskinäisiä suhteita. Tällä tarkoitetaan esi-
merkiksi hyvää työilmapiiriä edistäviä toi-
mia. Nämä toimenpiteet kohdistuvat työ-
paikkaan yhteisesti. 

Pykälä olisi tavoitteellinen, sanktioton 
säännös. Pykälän sanamuoto poikkeaa työso-
pimuslain vastaavasta säännöksestä siten, et-
tä työnantajan tulee pyrkiä toteuttamaan py-
kälässä määriteltyjä toimenpiteitä tai tavoit-
teita. Sanamuoto merkitsee pykälän tavoit-
teellisuuden lisäksi sitä, ettei säännös voi olla 
itsenäinen muutoksenhakuperuste. 

22 §. Työturvallisuus. Työturvallisuuslaissa 
ja sen nojalla annetuissa säännöksissä sääde-
tään yksityiskohtaisesti työnantajan työtur-
vallisuusvelvoitteista. Työturvallisuuslakia 
sovelletaan lain 2 §:n mukaan myös muun 
muassa virka- ja siihen verrattavissa julkisoi-
keudellisissa palvelussuhteissa suoritettavaan 
työhön. Siten ehdotettava 1 momentti olisi 
vain informatiivinen. Työnantajan työturval-
lisuusvelvoitteen materiaalinen sisältö mää-
räytyisi kulloinkin voimassa olevan erityis-
lainsäädännön perusteella. Viranhaltijan vel-
vollisuudesta huolehtia työturvallisuudesta 
säädettäisiin 32 §:ssä. 

Piispan ja tuomiokapitulin toimivaltaa seu-
rakuntien ja seurakuntayhtymien viroissa 
olevia pappeja kohtaan säädellään useassa eri 
kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännökses-
sä. Kirkkojärjestyksen 18 luvun 1 §:ssä ja 19 
luvun 1 §:ssä määriteltyjen piispan kaitsenta-
vallan ja tuomiokapitulin valvontavallan pe-
rusteella piispalla ja tuomiokapitulilla on 
yleinen toimivalta valvoa pappien virkateh-
tävien lainmukaisuutta. Työturvallisuusasi-
oissa kyse on lähinnä siitä, mikä taho katso-
taan toimivaltaiseksi, jos ilmenee työturvalli-
suuslain 28 §:n mukaista häirintää tai muuta 
epäasiallista kohtelua virassa olevan papin 
taholta, jolloin työnantajalla tai työnantajan 
edustajalla on velvollisuus puuttua asiaan. 
Välitön puuttumisvelvollisuus on papin esi-

miehenä toimivalla kirkkoherralla. Mikäli 
papin työturvallisuuslain vastainen toiminta 
esimiehen toimenpiteistä huolimatta jatkuu, 
kirkkoherra on velvollinen saattamaan asian 
piispan ja tuomiokapitulin käsiteltäväksi, 
joille vastuu tällöin siirtyy. Jos kirkkoherra 
toimii työturvallisuussäännösten vastaisesti, 
kirkkoneuvostolla tai seurakuntaneuvostolla 
ja niiden jäsenellä on velvollisuus ilmoittaa 
asia piispan ja tuomiokapitulin käsiteltäväksi. 

Piispalle ja tuomiokapitulille on säädetty jo 
nyt ja tämän esityksen yhteydessä ehdotetaan 
säädettäväksi useita työnantajalle kuuluvia 
tehtäviä papistoa koskevissa asioissa. Näiden 
säännösten perusteella piispa ja tuomiokapi-
tuli voivat olla työnantajatoimivaltaa käyttä-
vinä viranomaisina vastuussa papistoa kos-
kevista sellaisista seikoista, jotka johtuvat 
muussa lainsäädännössä, esimerkiksi työtur-
vallisuuslaissa, työnantajalle säädetystä vas-
tuusta. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin työnan-
tajan velvoitteesta raskaana olevaa viranhalti-
jaa kohtaan. Säännös vastaisi Euroopan yh-
teisöjen neuvoston raskaussuojeludirektiivis-
sä (98/85/ETY) asetettuja vaatimuksia. Vas-
taava säännös sisältyy työsopimuslain 2 lu-
vun 3 §:ään ja kunnallisesta viranhaltijasta 
annetun lain 14 §:ään. 

Jos raskaana olevan viranhaltijan työtehtä-
vät tai työolot vaarantaisivat hänen tai sikiön 
terveyden eikä työssä tai työoloissa olevaa 
vaaratekijää voida poistaa, viranhaltija olisi 
pyrittävä raskauden ajaksi siirtämään muihin, 
hänen työkykynsä ja ammattitaitonsa huomi-
oon ottaen sopiviin tehtäviin. Säännöksessä 
ei rajattaisi vaaraa aiheuttavia tekijöitä kemi-
allisen aineen, säteilyn tai tarttuvan taudin vi-
ranhaltijalle itselleen tai sikiölle aiheuttamiin 
vaaroihin, vaan säännös on kirjoitettu ylei-
seen muotoon. Työnantajan olisi siten huo-
lehdittava raskaana olevan viranhaltijan työ-
turvallisuudesta siten, että hänen työtehtävis-
tään tai työoloistaan poistetaan sikiön kehi-
tykselle tai raskaudelle vaaraa aiheuttavat te-
kijät. Jos tämä ei ole mahdollista, työnantajan 
olisi selvitettävä, onko viranhaltija siirrettä-
vissä muihin hänelle sopiviin tehtäviin. Jos 
työnantajalla on tarjolla muita viranhaltijalle 
sopivia työtehtäviä, hänet olisi siirrettävä 
näihin tehtäviin raskauden ajaksi. 
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Jos viranhaltijalle ei voida tarjota sellaisia 
hänen ammattitaitoaan vastaavia tehtäviä, 
joista hän kykenee selviytymään vaaranta-
matta omaa tai sikiön terveyttä, viranhaltijal-
la olisi oikeus erityisäitiysvapaaseen, josta 
säädettäisiin 43 §:ssä. 

23 §. Nimikirjan pitäminen. Pykälään eh-
dotetaan otettavaksi voimassa olevan kirkko-
lain 6 luvun 1 §:n ja kirkkojärjestyksen 6 lu-
vun 7 §:n nimikirjan pitämisestä ja nimikirjaa 
pitävästä viranomaisesta vastaavat säännök-
set. Pykälässä säädettäisiin, että työnantaja 
pitää viranhaltijoista ja työntekijöistä nimi-
kirjaa. Kirkolliset työnantajat määriteltäisiin 
lakiehdotuksen mukaan tämän luvun 1 §:ssä. 
Pykälään otettaisiin nykyiseen tapaan myös 
säännös siitä, että poikkeuksena pääsäännös-
tä hiippakunnan papeista ja lehtoreista pitää 
nimikirjaa tuomiokapituli. 

Nimikirjaan merkittävien tietojen tallenta-
misessa, käyttämisessä ja poistamisessa olisi 
noudatettava, mitä nimikirjalaissa 
(1010/1989) säädetään. 

24 §. Palkkalaskelma. Pykälässä ehdote-
taan säädettäväksi viranhaltijalle palkanmak-
sun yhteydessä annettavasta palkkalaskel-
masta. Säännös olisi lain tasolla uusi. Voi-
massa olevissa virkaehtosopimuksissa on 
määräykset palkkalaskelman antamisesta. 
Valtion virkamieslain 13 §:n 2 momentissa 
säädetään palkkatodistuksesta ja kunnallises-
ta viranhaltijasta annetun lain 15 §:ssä palk-
kalaskelmasta. Työntekijälle annettavasta 
palkkaa koskevasta laskelmasta säädetään 
työsopimuslain 2 luvun 16 §:ssä. Ehdotetun 
pykälän mukaan palkkalaskelma olisi annet-
tava palkanmaksun yhteydessä ja siitä tulisi 
ilmetä palkan määrä ja sen määräytymispe-
rusteet. 

25 §. Kokoontumisoikeus. Pykälä täyden-
täisi ehdotettua viranhaltijoiden yhdistymis-
vapautta koskevaa säännöstä. Pykälän mu-
kaan työnantajan olisi sallittava viranhaltijoi-
den ja heidän järjestöjensä käyttää maksutta 
työnantajan hallinnassa olevia sopivia tiloja 
taukojen aikana ja työajan ulkopuolella käsi-
telläkseen virkasuhdeasioita sekä ammatilli-
sen yhdistyksen toimialaan kuuluvia asioita. 
Kokoontumisoikeuden käyttö ei saisi aiheut-
taa haittaa työnantajan toiminnalle. 

Pykälän säännöksellä pyritään turvaamaan 
viranhaltijoiden oikeus kokoontua käsittele-

mään virkasuhdeasioita samoin kuin amma-
tillisia ja työpaikan oloja koskevia asioita. 
Ehdotettu säännös vastaisi työsopimuslain 13 
luvun 2 §:n ja kunnallisesta viranhaltijasta 
annetun lain 16 §:n kokoontumisoikeutta 
koskevaa säännöstä. 
 

Viranhaltijan velvollisuudet 

26 §. Yleiset velvollisuudet. Viranhaltijan 
virantoimitusvelvollisuudella tarkoitetaan vi-
ranhaltijan virkasuhteeseen perustuvaa pää-
velvoitetta eli hänelle kuuluvien virkatehtä-
vien suorittamista. Velvollisuus vastaa työ-
suhteeseen kuuluvaa työntekijän päävelvoi-
tetta eli työntekovelvollisuutta. Valtion vir-
kamiesten virantoimitusvelvollisuudesta sää-
detään valtion virkamieslain 14 §:ssä ja kun-
nan viranhaltijan virantoimitusvelvollisuu-
desta kunnallisesta viranhaltijasta annetun 
lain 17 §:ssä. 

Pykälän 1 momentin mukaan viranhaltijan 
olisi suoritettava virkaan kuuluvat tehtävät 
asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen 
asianomaisia säännöksiä ja määräyksiä sekä 
työnantajan työnjohto- ja valvontamääräyk-
siä. Säännös vastaa voimassa olevan kirkko-
järjestyksen 6 luvun 3 §:n 1 momenttia. Eh-
dotetussa 1 momentissa mainituilla ”määrä-
yksillä” tarkoitettaisiin työnantajan vahvis-
tamien ohje- ja johtosääntöjen sekä virkaeh-
tosopimusten määräyksiä. Vaikka virantoimi-
tusvelvollisuus kattaa virkaan kuuluvat teh-
tävät ja työnjohto- ja valvontamääräysten 
noudattamisen, työnjohto- ja valvontaoikeus 
on niin olennainen osa työnantajan ja viran-
haltijan välistä oikeussuhdetta, että asia on 
perusteltua todeta myös laintasoisessa sään-
nöksessä. Työnantajan työnjohto- ja valvon-
taoikeuteen kuuluu oikeus määrätä, miten, 
missä ja milloin työtä tehdään, sekä oikeus 
työnteon ja työtulosten laadun valvontaan. 
Virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta 
säädettäisiin 37 §:ssä. 

Viranhaltijalta edellytetään viranhoidossa 
riippumattomuutta ja objektiivisuutta. Viran-
toimitusvelvollisuus on hoidettava hallinnon 
yleisten periaatteiden mukaisesti tasapuoli-
sesti ja viranhaltijan on käyttäydyttävä ase-
mansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla. 
Tästä säädettäisiin 2 momentissa. Säännös 
vastaa asiallisesti voimassa olevaa kirkkojär-
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jestyksen 6 luvun 3 §:n 2 momenttia. Sään-
nös on muotoiltu uudelleen positiivisen vel-
voitteen lähtökohdasta. Säännöksessä koros-
tettaisiin viranhaltijan kulloisenkin aseman ja 
tehtävän asettamia vaatimuksia. Erityisesti 
papeilta mutta myös kirkon jumalanpalveluk-
sissa, pyhissä toimituksissa, sielunhoitotyös-
sä, kasvatustyössä ja muussakin hengellises-
sä työssä työskenteleviltä viranhaltijoilta 
voidaan edellyttää tavanomaista suurempaa 
sitoutumista toimimaan kirkon tunnustuksen 
ja eettisten periaatteiden mukaisesti niin vi-
rantoimituksessa kuin myös vapaa-aikana. 
Kirkkolain 1 luvun 2 §:n mukainen kirkon 
tehtävä tunnustuksensa mukaisesti julistaa 
Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä 
toimia muutenkin kristillisen sanoman levit-
tämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteut-
tamiseksi asettaa kirkon viranhaltijoille ja 
työsopimussuhteisille työntekijöille muunlai-
sista työpaikoista poikkeavia vaatimuksia. 
Kirkon opin ja tunnustuksen sisällä saattaa 
olla näkemyseroja joistakin kysymyksistä. 
Viranhaltijan näkemyksiä tällaisista kysy-
myksistä ei sinänsä voida pitää virkavelvolli-
suuksien vastaisena, jos ne pysyvät kirkon 
opin ja tunnustuksen puitteissa. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan säännös-
tä siitä, että viranhaltijalle, joka on rikkonut 
tai laiminlyönyt virkasuhteeseen kuuluvia 
velvoitteita, voidaan antaa varoitus. Varoi-
tuksen antaisi esimies tai, jos viranhaltijalla 
ei ole henkilöesimiestä, se viranomainen, 
jonka alainen viranhaltija on. Säännös vastai-
si asiallisesti voimassa olevan kirkkojärjes-
tyksen 6 luvun 3 §:n 3 momenttia, jonka mu-
kaan esimies voi antaa alaiselleen viranhalti-
jalle huomautuksen, sekä valtion virkamies-
lain 24 §:ää. Varoituksen antamiselle ei sää-
dettäisi määrämuotoa. Yleensä varoitus olisi 
syytä antaa kirjallisena myöhempien todiste-
luvaikeuksien välttämiseksi. Varoituksen an-
taminen ei ole viranomaisen tekemä päätös, 
josta voitaisiin tehdä oikaisuvaatimus tai kir-
kollisvalitus, vaan työnjohdollinen toimenpi-
de, jossa työnantaja kiinnittää viranhaltijan 
huomiota siihen, että tämä ei ole toiminut 
virkatehtävien edellyttämällä tavalla. Jos vi-
ranhaltijan palvelussuhde myöhemmin pääte-
tään henkilöstä johtuvilla syillä ja perusteena 
käytetään muun muassa aiemmin annettuja 
varoituksia, tässä yhteydessä viranhaltija voi 

irtisanomisesta valittaessaan vedota siihen, 
että annetut varoitukset eivät ole olleet perus-
teltuja. 

Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi säännös viranhaltijan velvollisuudesta 
kieltäytyä lahjomasta. Valtionhallinnossa 
vastaavasta velvollisuudesta säädetään valti-
on virkamieslain 15 §:ssä ja kunnallishallin-
nossa kunnallisesta viranhaltijasta annetun 
lain 17 §:ssä. Lahjomaa koskevat rikosoikeu-
delliset säännökset sisältyvät rikoslain 40 lu-
kuun. Vaikka viranhaltijan velvollisuus lah-
jomasta kieltäytymiseen on jo rikoslain sään-
nösten perusteella selvä, kiellosta säätäminen 
myös tässä pykälässä on asian merkitykselli-
syyden vuoksi perusteltua. 

27 §. Välttämättömät ja kiireelliset virka-
tehtävät. Voimassa olevan kirkkojärjestyksen 
6 luvun 14 §:n mukaan papin-, lehtorin- tai 
kanttorinviran haltijan on vapaa-aikanaan 
hoidettava välttämättömät ja kiireelliset vir-
katehtävät, jollei niiden hoitoa ole voitu 
muulla tavalla järjestää. Viranhaltija on vel-
vollinen toimimaan oman virkansa ohella 
toisen papin, lehtorin tai kanttorin sijaisena 
tämän vuosiloman ja vapaapäivän aikana. 
Säännös esitetään otettavaksi kirkkolakiin si-
ten muutettuna, että se koskisi pappien lisäk-
si muitakin sellaisia viranhaltijoita, joihin ei 
sovelleta työaikalakia. Työaikalakia ei sen 
2 §:n mukaan sovelleta työntekijöihin, jotka 
suorittavat uskonnollisia toimituksia evanke-
lis-luterilaisessa kirkossa. Tällaisia ovat työ-
aikalain perustelujen mukaan papit ja kantto-
rit. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
työaika-asetuksen perusteella työaikalain so-
veltamisen ulkopuolelle on suljettu viranhal-
tijat, jotka tekevät välittömästi julistus-, kas-
vatus-, opetus-, lähetys- tai diakoniatyötä. 
Näihin hengellistä työtä tekeviin viranhalti-
joihin ei sovelleta työaikamääräyksiä, mutta 
heidän osaltaan on virkaehtosopimuksella 
sovittu vapaa-ajasta. Säännösehdotuksen 
mukaan heidän tulisi hoitaa välttämättömät ja 
kiireelliset virkatehtävät myös vapaa-
aikanaan. Viranhaltijoiden vapaa-aikanaan 
tekemistä virkatehtävistä saatavasta korvauk-
sesta sovitaan virkaehtosopimuksella. Koska 
papin- ja kanttorinviran haltijoihin ei sovelle-
ta työaikalakia, säännöksessä ei ole enää tar-
peen erikseen mainita niitä. Samoin on tar-
peetonta erikseen mainita nimenomaisesti 
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papin velvollisuudesta toimia oman virkansa 
ohella viransijaisena, koska säännöstä sovel-
letaan samalla tavalla pappeihin kuin muihin 
viranhaltijoihin. 

Seurakunnan ydintoimintojen, jumalanpal-
veluksen sekä sakramenttien ja kirkon pyhien 
toimitusten sekä kiireellisten sielunhoito- ja 
muiden välttämättömien tehtävien häiriöttö-
mäksi toimittamiseksi on perusteltua säätää 
papille ja muulle säännöksessä tarkoitetulle 
viranhaltijalle velvollisuudeksi hoitaa vält-
tämättömät ja kiireelliset virkatehtävät va-
paa-aikanaan. Ennen kuin viranhaltija velvoi-
tetaan ryhtymään vapaa-aikanaan työhön, 
esimiehen on selvitettävä, voisiko toinen vi-
ranhaltija hoitaa tehtävän tai voitaisiinko teh-
tävä kohtuudella siirtää tehtäväksi työpäivä-
nä. Jos tehtävää ei voi muuten hoitaa, viran-
haltija on velvollinen vapaa-aikanaan sen 
suorittamaan. Esimerkiksi diakonian viran-
haltijan tai papin viran haltijan saama äkilli-
nen pyyntö sielunhoitotehtävään voisi olla 
syy joutua vapaa-aikanaan suorittamaan vir-
katehtäviä. 

Viranhaltijan yleisestä velvollisuudesta 
tehdä lisä- tai ylityötä säädetään työaikalain 
18 §:n 4 momentissa. Sen mukaan jos lisä- 
tai ylityön tekeminen on työn laadun ja erit-
täin pakottavien syiden vuoksi välttämätöntä, 
ei julkisen yhteisön virkamies tai viranhaltija 
saa siitä kieltäytyä. 

28 §. Vaitiolovelvollisuus. Nykyisen 3 §:n 
mukaan vaitiolovelvollisuudesta on voimassa 
sen lisäksi mitä kirkkolaissa säädetään, mitä 
siitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa (621/1999) ja muussa laissa 
säädetään. Kirkkolain 25 luvun 8 §:n mukaan 
kirkollishallinnossa sovelletaan, mitä viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetussa 
laissa säädetään, jollei kirkkolain 5 luvun 
2 §:stä, 6 luvun 3 tai 12 §:stä taikka 24 luvus-
ta muuta johdu. Nykyinen 3 §:n säännös on 
tarpeellinen sen vuoksi, että 5 luvun 2 §:ssä 
säädetty papin rippisalaisuus on vahvempi 
kuin viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain 23 §:ssä säädetty salassapitovel-
vollisuus. Pappi tai lehtori ei saa ilmaista yk-
sityisessä ripissä tai muuten sielunhoidossa 
papille tai lehtorille uskottua asiaa eikä 
myöskään sitä henkilöä, joka on uskoutunut. 
Rippiä ja sielunhoitoa koskeva salassapito-
velvollisuus ulottuu myös todistajan kuule-

miseen. Viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan 
evankelis-luterilaisen kirkon asiakirjojen jul-
kisuudesta säädetään erikseen. Rippisalaisuus 
ulottaa vaikutuksensa myös mahdollisiin ri-
pin yhteydessä saatujen asiakirjojen salassa-
pitoon. 

Muissa kuin rippisalaisuutta koskevissa ti-
lanteissa kirkollisen työnantajan palvelukses-
sa olevan viranhaltijan vaitiolovelvollisuus 
määräytyisi käsiteltävänä olevan pykälän 
mukaan. Sen perusteella sovellettavaksi tulee 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain 23 §:ssä säädetty salassapitovelvolli-
suus. Ilman ehdotettua säännöstä viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta annetun lain 
säännökset eivät tulisi sovellettaviksi kirkol-
liseen viranomaiseen, koska mainitun lain 
4 §:n 1 momentin mukaan kirkollisia viran-
omaisia ei katsota mainitun lain mukaisiksi 
viranomaisiksi vaan heidän asemastaan on 
säädettävä lain 4 §:n 2 momentin perusteella 
erikseen. Säännösehdotuksen perusteella rip-
pisalaisuuteen sovellettaisiin edelleen kirkko-
lain 5 luvun 2 §:ää ja muuhun vaitiolovelvol-
lisuuteen viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta annetun lain säännöksiä. 

29 §. Lehtorin viran velvollisuudet. Pykä-
lään ehdotetaan säännöstä, joka vastaa sisäl-
löltään nykyistä 12 §:ää. Säännöksessä sää-
detään lehtorin rippisalaisuudesta ja velvolli-
suudesta pysyä tunnustuksessa. 

30 §. Sivutoimi ja kilpaileva toiminta. Ny-
kyisen kirkkojärjestyksen 6 luvun 5 §:ssä on 
säännös sivutoimen pitämisestä. Säännöksen 
mukaan työajan käyttäminen sivutoimen hoi-
tamiseen edellyttää sivutoimilupaa. Muusta 
sivutoimesta on tehtävä ilmoitus asianomai-
selle viranomaiselle. Sivutoimilupa voidaan 
peruuttaa, kun siihen on syytä, ja ilmoituk-
senvarainen sivutoimen pitäminen kieltää, 
jos se haittaa viranhaltijan virkatehtävien 
asianmukaista suorittamista tai viranomaisen 
toimintaa muutoin. Vastaava jaottelu on val-
tion virkamieslain 18 §:ssä ja kunnallisesta 
viranhaltijasta annetun lain 18 §:ssä. 

Pykälän 1 momentissa määriteltäisiin sivu-
toimen käsite. Määrittely olisi uusi. Sivutoi-
mella tarkoitettaisiin virkasuhdetta, palkattua 
työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, joista vi-
ranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä am-
matin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. 
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Edelleen momentissa ehdotetaan säädettä-
väksi velvollisuudesta hakea sivutoimilupa 
sivutoimeen, joka edellyttää työajan käyttä-
mistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoi-
tamiseen. Kun kysymyksessä on päätoiminen 
viranhaltija, jonka työssä ei noudateta työ-
aikaa, sivutoimen hoitaminen edellyttäisi ai-
na sivutoimiluvan saamista. Sivutoimiluvan 
hakemisvelvollisuus koskisi pappien ja kant-
torien lisäksi myös muita kirkon hengellistä 
työtä tekeviä viranhaltijoita, joihin sovelle-
taan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
työaika-asetusta, sekä niitä kirkollishallinnon 
johtavia viranhaltijoita, joihin ei sovelleta 
työaikamääräyksiä. Kun kyseisten viranhalti-
joiden työssä ei eroteta työpäivänä työ- ja 
vapaa-aikaa, sivutoimen hoitamisen edelly-
tyksiä on aina erikseen tutkittava. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi siitä, kuka luvan myöntämisestä päät-
tää, mahdollisuudesta myöntää lupa myös 
määräajaksi tai muutoin rajoitettuna sekä pe-
rusteista, jotka on otettava huomioon sivu-
toimiluvan myöntämistä harkittaessa. Koska 
kaikelta virkatoiminnalta edellytetään riip-
pumattomuutta ja objektiivisuutta, ehdote-
taan säädettäväksi, että sivutoimi ei saa tehdä 
viranhaltijaa esteelliseksi tehtävässään eikä 
vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen teh-
tävän hoidossa eikä muutenkaan haitata teh-
tävän asianmukaista hoitamista. Esimerkiksi 
haudankaivajalta tai hautausmaanhoitajalta 
voidaan kieltää osallistuminen hautaustoi-
miston tai hautakiviä valmistavan yrityksen 
toimintaan yrittäjänä, sen työntekijänä tai 
osakkaana. Momentissa tarkoitetusta haitasta 
on kyse myös silloin, kun viranhaltija ei sivu-
toimen vuoksi pysty hoitamaan tehtäviään 
asianmukaisesti, vaikka sivutoimi ei aiheut-
taisikaan esteellisyyttä tai muuten vaarantaisi 
luottamusta. 

Pykälän 2 momentissa kiellettäisiin myös 
sellaisen toiminnan harjoittaminen sivutoi-
mena, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti 
vahingoittaa työnantajaa, sekä ryhtyminen 
virkasuhteen kestäessä kilpailevan toiminnan 
valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, 
joita ei voida pitää hyväksyttävinä. Valmiste-
levien toimenpiteiden kieltäminen olisi uusi 
säännös. Myös työsopimuslain 3 luvun 3 §:n 
2 momentissa kielletään kilpailevan toimin-
nan valmistelemiseksi tehtävät toimenpiteet. 

Työsopimuslaissa valmistelutoimen hyväk-
syttävyyttä arvioidaan sitä silmällä pitäen, 
vahingoittaako toiminta ilmeisesti työnanta-
jaa hyvän tavan vastaisena kilpailutekona. 
Toisin kuin työsopimuslaissa nyt ehdotetta-
van säännöksen tarkoitus lähtee viranomais-
toiminnalle ja julkisen vallan käytölle asetet-
tavista vaatimuksista, ei pelkistä kilpai-
lunäkökohdista. Esimerkiksi seurakunnan 
perheneuvojan valmistelevat toimenpiteet 
omaan praktiikkaan ryhtymiseksi yrittäjänä 
voivat tulla arvioitaviksi kilpailevan toimin-
nan valmisteluna, joka vaarantaa hänen luot-
tamuksensa viranhaltijana. 

Pappisviran hoidon valvominen kuuluu 
piispan ja tuomiokapitulin tehtäviin. Tällä on 
kosketuskohtia myös kilpailevaan toimin-
taan. Tehtävänsä nojalla piispalla ja tuomio-
kapitulilla on oikeus ja velvollisuus puuttua 
sellaiseen papin toimintaan taikka jumalan-
palvelusten tai kirkollisten toimitusten hoi-
toon, joka ei ole kirkon järjestyksen mukais-
ta. Tällaista voisi olla esimerkiksi jumalan-
palvelusten pitäminen ja kirkollisten toimi-
tusten järjestäminen yritystoimintana tai seu-
rakuntien kanssa kilpailevana tai kirkon jär-
jestyksen vastaisena yhdistyksen tai muun 
yhteisön toimintana, johon pappi osallistuu. 
Silloin kun papin työ yhdistyksessä sisältäisi 
tavanomaista jumalanpalveluselämään liitty-
vää yhteistoimintaa seurakunnan kanssa, kil-
pailevan toiminnan tunnusmerkit eivät täyt-
tyisi. Kilpailukielto liittyy pääsääntöisesti 
sellaiseen, luonteeltaan taloudelliseen toimin-
taan, joka ei yleensä kuulu pappien tehtäviin. 
Säännöksen tarkoituksena ei esimerkiksi ole 
puuttua kirkollisten järjestöjen tai kirkon si-
sällä toimivien herätysliikkeiden vakiintu-
neeseen toimintaan eikä kirkon viranhaltijoi-
den tavanomaiseen toimintaan niissä. Sivu-
toimi voi myös laajentaa viranhaltijan koke-
muspiiriä ja lisätä hänen ammatillista päte-
vyyttään tavalla, josta voi olla hyötyä pää-
toimen hoitamiselle. 

Pykälän 3 momentti koskisi sivutoimia, 
joihin ei käytetä työaikaa. Niiden osalta vi-
ranhaltijalla olisi ilmoitusvelvollisuus. Täl-
laisen sivutoimen vastaanottaminen tai pitä-
minen voitaisiin kieltää 2 momentissa tarkoi-
tetuilla perusteilla. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin sivu-
toimiluvan peruuttamisen edellytyksistä, jot-
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ka olisi kytketty sivutoimiluvan myöntämi-
sen esteisiin, joista säädetään 2 momentissa. 
Pykälän 4 momentissa säädettäisiin myös vi-
ranhaltijan kuulemisvelvollisuudesta ennen 
luvan peruuttamista. 

Kunnallisen luottamustoimen hoitamista 
varten viranhaltijalla olisi oikeus saada vir-
kavapaata siten, kuin 40 §:n 2 momentissa 
ehdotetaan säädettäväksi. 

31 §. Terveystietojen antaminen. Pykälä 
koskisi viranhaltijan velvollisuutta antaa vir-
kasuhteen aikana terveyttään koskevia tieto-
ja. Viranhaltijan velvollisuudesta antaa ter-
veyttään koskevia tietoja virkasuhteeseen 
otettaessa säädettäisiin 16 §:ssä. 

Pykäläehdotus on osittain uusi. Nykyisen 
4 §:ssä olevan säännöksen mukaan viranhal-
tija tai virkaa hakenut henkilö voidaan mää-
rätä hänen terveydentilansa toteamiseksi tar-
kastuksiin ja tutkimuksiin, jos se on tarpeen 
viran hoitamisen edellytysten selvittämiseksi. 
Mallivirkasäännössä on vastaava määräys. 
Valtionhallinnossa virkamiehen velvollisuu-
desta antaa virkasuhteen aikana terveyttä 
koskevia tietoja säädetään valtion virkamies-
lain 19 §:ssä ja kunnallishallinnossa kunnal-
lisesta viranhaltijasta annetun lain 19 §:ssä. 
Säännösehdotus vastaisi pääosin näitä sään-
nöksiä. Valtion virkamiesasetuksen 40 §:n 3 
momentin mukaan virkamiehen velvollisuu-
desta osallistua työterveyshuoltolaissa tai 
muualla laissa säädetyllä erityisellä perus-
teella terveydentilaansa koskeviin tarkastuk-
siin ja tutkimuksiin sekä antaa terveydenti-
laansa koskevia tietoja säädetään erikseen. 
Näin ollen ehdotettava säännös vastaa valtion 
virkamieslain ja -asetuksen jaottelua toisaalta 
työterveyshuoltolain mukaiseen velvoittee-
seen ja toisaalta muulla perusteella asetettuun 
velvoitteeseen antaa terveydellisiä tietoja ja 
osallistua tarkastuksiin ja tutkimuksiin. 

Pykäläehdotus liittyy perustuslain 7 §:ssä 
turvattuun yksilön henkilökohtaiseen vapau-
teen ja koskemattomuuteen sekä perustuslain 
10 §:n säännöksiin yksityiselämän suojasta. 
Eduskunnan perustuslakivaliokunta on tar-
kastellut näitä kysymyksiä muun muassa kä-
sitellessään hallituksen esitystä työterveys-
huoltolaiksi (PeVL 39/2001 vp). Pykälässä 
on otettu huomioon perustuslakivaliokunnan 
lausunnossaan tekemät huomautukset. 

Työterveyshuoltolakia sovelletaan myös 
virkasuhteessa tehtävään työhön. Työterve-
yshuoltolaissa säädetään työnantajan velvol-
lisuudesta järjestää työterveyshuolto sekä 
työterveyshuollon sisällöstä ja toteuttamises-
ta. Työterveyshuoltolain 12 §:n mukaan työ-
terveyshuoltoon kuuluu muun muassa työn-
tekijöiden terveydentilan ja työ- ja toiminta-
kyvyn selvittäminen, arviointi ja seuranta. 
Työterveyshuoltolain 13 §:ssä säädetään 
työntekijän velvollisuudesta osallistua terve-
ystarkastukseen. Sen mukaan työntekijä ei 
saa ilman perusteltua syytä kieltäytyä osallis-
tumasta työterveyshuoltolaissa tarkoitettuun 
terveystarkastukseen, joka työhön sijoitetta-
essa tai työn kestäessä on välttämätön hänen 
terveydentilansa selvittämiseksi sairastumi-
sen vaaraa aiheuttavassa työssä tai työympä-
ristössä tai hänen työ- tai toimintakykynsä 
selvittämiseksi työstä aiheutuvien, terveyden-
tilaan kohdistuvien vaatimusten vuoksi. Ter-
veystarkastus suoritetaan yhteisymmärryk-
sessä työntekijän kanssa siten kuin potilaan 
asemasta ja oikeuksista annetun lain 
(785/1992) 6 §:ssä säädetään. 

Kun viranhaltijalla on työterveyshuoltolain 
perusteella velvollisuus osallistua työstä tai 
työympäristöstä hänen terveydelleen aiheu-
tuvien sairastumisen vaarojen selvittämiseen, 
ehdotettavassa pykälässä olisi kysymys sel-
laisen terveydentilaan liittyvän seikan selvit-
tämisestä, joka ei aiheudu työstä, mutta jolla 
on merkitystä työstä selviytymiseen. Pykälän 
perusteella viranhaltijalla olisi velvollisuus 
antaa tehtävän hoitamisen kannalta tarpeelli-
sia terveydentilaansa koskevia tietoja tilan-
teissa, joissa työ- tai toimintakyvyn selvittä-
minen on tarpeen viranhaltijan tehtävistä joh-
tuvien vaatimusten vuoksi. Kysymys on vi-
ranhaltijan työkyvyn selvittämisestä eli siitä, 
onko hänellä terveytensä puolesta edellytyk-
siä hoitaa hänelle kuuluvat tehtävät. Tietojen 
antamisvelvollisuus koskisi siis muita kuin 
työterveyshuoltolain 13 §:ssä tarkoitettuja ti-
lanteita, joissa terveydentilan selvittäminen 
on tarpeen suoranaisesti työstä tai työympä-
ristöstä aiheutuvan sairastumisen vaaran tai 
muun terveyden tilaan kohdistuvan vaati-
muksen vuoksi. Käytännössä on aiheutunut 
ongelmia sellaisissa tapauksissa, joissa vi-
ranhaltijan terveydentila on ollut ilmeisesti 
sellainen, että siitä on selkeästi ollut haittaa 
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tehtävän suorittamiselle, mutta henkilö ei ole 
halunnut mennä tarkastukseen tai tutkimuk-
seen. Ääritapauksissa on jouduttu turvautu-
maan voimassa olevan 9 ja 10 §:n mukaiseen 
virantoimituksesta pidättämiseen. Edellä tar-
koitettujen seikkojen selvittäminen on myös 
viranhaltijan oman edun mukaista. 

Viranhaltija olisi velvollinen antamaan py-
kälässä tarkoitetut tiedot asianomaisen viran-
omaisen pyynnöstä. Näitä tietoja olisivat 
myös jäljempänä mainituissa tarkastuksissa 
ja tutkimuksissa saatavat tiedot. Papin osalta 
määräyksen niin tietojen antamiseen kuin 
tarkastuksiin ja tutkimuksiin osallistumiseen 
antaisi tuomiokapituli. Seurakunta voisi teh-
dä asiasta esityksen tuomiokapitulille. Pykä-
län nojalla viranomaisella ei olisi oikeutta 
saada kyseisiä tietoja esimerkiksi terveyden-
huoltohenkilökunnalta, vaan tietojen antami-
seen velvoitettu taho olisi nimenomaan vi-
ranhaltija itse. Tietojen antamisen tulisi olla 
tarpeen tehtävän hoitamiseen liittyvien ter-
veydellisten edellytysten selvittämiseksi. 

Viranomainen voisi myös määrätä viran-
haltijan terveydentilan toteamiseksi suoritet-
taviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin, jos se on 
välttämätöntä tehtävän hoitamisen edellytys-
ten selvittämiseksi. Tältä osin esitetty sään-
nös vastaa voimassa olevaa 4 §:ää. Säännös 
kattaisi sekä tavanomaiset terveystarkastuk-
set että muut tehtävän terveydellisten edelly-
tysten selvittämiseksi välttämättömät tutki-
mukset. Tässä tarkoitetut tarkastukset ja tut-
kimukset järjestettäisiin yleensä työterveys-
huollossa, mutta ne voitaisiin järjestää myös 
muualla, jos työnantaja katsoo sen perustel-
luksi tai viranhaltija sitä itse haluaa. Tarkas-
tuksen tai tutkimuksen perusteena voisivat 
olla tehtävän luonteesta johtuvat viranhaltijan 
terveydentilalle asetettavat vaatimukset il-
man, että tehtävän suorittamiseen tai työym-
päristöön liittyy mitään terveysriskejä. Tar-
kastusten ja tutkimusten toteuttamiseen liit-
tyen pykälässä olisi viittaus potilaan asemas-
ta ja oikeuksista annetun lain 6 §:ään, johon 
sisältyy perussäännös potilaan itsemäärää-
misoikeudesta. 

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun 
lain 6 §:n perusteella potilaalla on oikeus 
kieltäytyä tietystä hoidosta tai hoitotoimenpi-
teestä. Jos viranhaltija kieltäytyy antamasta 
viranomaisen tämän lain perusteella vaatimia 

tietoja tai menemästä tarkastukseen tai tut-
kimukseen ja on ilmeistä, ettei viranhaltija 
suoriudu tehtävän hoitamisesta, työnantaja 
voi ryhtyä toimenpiteisiin kyseessä olevan 
tehtävän hoitamisen järjestämiseksi. Viime 
kädessä tämä saattaa merkitä esimerkiksi vi-
ranhaltijan siirtämistä toisiin tehtäviin tai vi-
rantoimituksesta pidättämistä tai jopa vir-
kasuhteen päättämistä, jos laissa asetetut 
edellytykset täyttyvät. 

Tässä pykälässä tarkoitetuista viranomaisen 
määräämistä tarkastuksista ja tutkimuksista 
aiheutuvat välttämättömät kustannukset suo-
ritettaisiin työnantajan varoista. Kun pykälä 
koskisi tilannetta, jossa virkasuhteen aikana 
syntyy kysymys siitä, onko viranhaltijalla 
terveydellisiä edellytyksiä tehtävänsä hoita-
miseen, viranhaltijan määräämistä tutkimuk-
siin omalla kustannuksellaan ei voida pitää 
perusteltuna. Työnantajan korvausvelvolli-
suus rajoitettaisiin kuitenkin vain välttämät-
tömiin kustannuksiin. 

32 §. Työturvallisuus. Säännösehdotus olisi 
uusi. Vaikka viranhaltijan työturvallisuusvel-
voitteen sisällöstä säädetään työturvallisuus-
laissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä, 
on tarpeellista korostaa velvollisuutta myös 
tässä pykälässä. Viranhaltijan työturvalli-
suusvelvoitteen materiaalinen sisältö määräy-
tyisi kulloinkin voimassa olevan erityislain-
säädännön perusteella. 

33 §. Rikosrekisteriote. Pykälään siirrettäi-
siin voimassa oleva rikosrekisteriotetta kos-
keva 4 a § asiallisesti sellaisenaan. Lisäksi 
ehdotetaan selvyyden vuoksi säädettäväksi, 
että rikosrekisteriotteen esittämiseen sovel-
lettaisiin myös, mitä lasten kanssa työskente-
levien rikostaustan selvittämisestä annetun 
lain 6—10 §:ssä säädetään rekisteriotteen 
kelpoisuusajasta, merkinnästä rikosrekiste-
riotteen esittämisestä ja palauttamisesta, vai-
tiolovelvollisuudesta, hakuilmoituksesta ja 
rangaistussäännöksistä. 

34 §. Huumausainetesti. Pykälään siirret-
täisiin voimassa oleva huumausainetestiä 
koskeva 4 §:n 2 momentti asiallisesti sellai-
senaan. 
 

Virkasuhteessa tapahtuvat muutokset 

35 §. Virkasuhteen muuttaminen osa-
aikaiseksi. Säännös virkasuhteen muuttami-
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sesta osa-aikaiseksi olisi uusi. Pykälän 1 
momentissa säädettäisiin työnantajan yksi-
puolisesta oikeudesta osa-aikaistaa virkasuh-
de. Osa-aikaistaminen merkitsee viranhalti-
jan säännöllisen työajan lyhentämistä. Sään-
nöksessä tarkoitettu osa-aikaistaminen koski-
si myös osa-aikatyön edelleen vähentämistä. 
Viranhaltijan pyynnöstä tai suostumuksella 
työaika voidaan osa-aikaistaa. Säännösehdo-
tuksen mukaan työnantaja voisi muuttaa vir-
kasuhteen osa-aikaiseksi 52 §:ssä tarkoitetul-
la taloudellisella ja tuotannollisella irtisano-
misperusteella irtisanomisaikaa noudattaen. 
Yleensä osa-aikaistamisen perusteena on vi-
ran muuttaminen osa-aikaiseksi. Myös sellai-
sen viranhaltijan virkasuhteen osa-
aikaistaminen olisi mahdollista, joka on otet-
tu virkasuhteeseen virkaa perustamatta, jos 
52 §:ssä tarkoitetut perusteet ovat olemassa. 

Osa-aikaistaminen voisi perustua vain ta-
loudellisiin ja tuotannollisin syihin kuten 
työsopimuslain 7 luvun 11 §:ssä ja kunnalli-
sesta viranhaltijasta annetun lain 21 §:ssä. 
Viranhaltijalle tulee varata tilaisuus tulla 
kuulluksi ennen päätöksen tekemistä. Osa-
aikaistaminen voisi tulla voimaan vasta vi-
ranhaltijaan noudatettavan irtisanomisajan 
kuluttua. 

Yhdenmukaisesti 59 §:n 2 ja 3 momentin 
papin virkasuhteen irtisanomista ja purkamis-
ta koskevan ehdotuksen kanssa ehdotetaan, 
että tuomiokapituli päättäisi seurakunnan 
kappalaisen, seurakuntapastorin ja lehtorin 
virkasuhteen osa-aikaistamisesta saatuaan 
asiasta ensin seurakunnan lausunnon. Osa-
aikaistamiseen toimivaltaista viranomaista 
koskeva säännös on otettu säännösehdotuk-
seen viittauksena papin irtisanomismenette-
lyä koskevaan 59 §:ään. 

Toisin kuin seurakunnan papin, seurakun-
tayhtymän papin virkasuhteen osa-
aikaistamisesta päättäisi tuomiokapitulin si-
jasta työnantajana toimiva seurakuntayhty-
män viranomainen. Seurakuntayhtymän pa-
pin viran osa-aikaistamisessa seurattaisiin si-
ten toimivaltaisen viranomaisen osalta yleistä 
periaatetta, että työnantaja päättää osa-
aikaistamisesta. Koska kysymyksessä ei olisi 
papin irtisanominen virkasuhteesta ja koska 
kysymyksessä olisi sellaisen papin virkasuh-
teen osa-aikaistaminen, joka on palkattu mui-
ta tehtäviä kuin seurakunnan kirkkojärjestyk-

sen 2 ja 3 luvussa määriteltyjä seurakunnan 
perustehtäviä varten, ei osa-aikaistamisen 
osalta ole perusteltua siirtää toimivaltaa seu-
rakuntayhtymältä tuomiokapitulille. Vir-
kasuhteen osa-aikaistaminen ei myöskään 
edellyttäisi tuomiokapitulilta uuden viranhoi-
tomääräyksen antamista seurakuntayhtymän 
papille. 

Kirkkoherran virkaa tai virkasuhdetta ei 
voitaisi yksipuolisesti muuttaa osa-aikaiseksi, 
koska kirkkojärjestyksen 6 luvun 1 §:ää kos-
kevan ehdotuksen mukaan seurakunnassa on 
oltava kirkkoherran kokoaikainen virka. 
Koska kirkkoherran virkaa ei voitaisi kos-
kaan osa-aikaistaa, on ehdotetun virkavapaan 
hakemista ja myöntämistä koskevan 41 §:n 
lisäksi selvyyden vuoksi tarkoituksenmukais-
ta säätää tämän pykälän 2 momentissa, että 
virkasuhde voidaan kirkkoherran hakemuk-
sesta muuttaa osa-aikaiseksi. Tämä olisi tar-
koitettu poikkeukselliseksi ja edellyttäisi, että 
kirkkoherran tehtävien hoito voidaan järjes-
tää asianmukaisella tavalla osa-aikaisen vi-
ranhoidon ajaksi. Kirkkoherralla ei ole sub-
jektiivista oikeutta virkasuhteen osa-
aikaisuuteen. 

Pykälän 3 momentin mukaan piispan tai 
kirkkoneuvoksen virkasuhdetta ei voitaisi 
osa-aikaistaa. Näiden virkojen luonne kirk-
kohallituksen ja hiippakunnan johtavina vir-
koina edellyttää virkasuhteen kokoaikaisuut-
ta. 

36 §. Osa-aikaisen viranhaltijan oikeus ko-
koaikaiseen virkasuhteeseen. Pykälä koskisi 
kokoaikaisen virkasuhteen tarjoamista osa-
aikaiselle, toistaiseksi virkaan otetulle viran-
haltijalle. Säännös vastaa työsopimuslain 2 
luvun 5 §:ää ja kunnallisesta viranhaltijasta 
annetun lain 22 §:ää. Tarjoamisvelvollisuus 
koskisi vain kokoaikaisen virkasuhteen tar-
joamista, eikä työnantajalla olisi säännöksen 
perusteella velvollisuutta ottaa viranhaltijaa 
toiseen osa-aikaiseen virkasuhteeseen tai yh-
distää kahta tai useampaa osa-aikavirkaa yh-
deksi täysiaikaiseksi viraksi. Velvoite ei kos-
kisi työsuhteisen työn tarjoamista osa-
aikaiselle viranhaltijalle. Virkasuhteen tar-
joamisvelvollisuuden edellytyksenä olisi se, 
että viranhaltija on etukäteen kirjallisesti il-
moittanut halukkuutensa kokoaikaiseen vir-
kasuhteeseen ja että hän täyttää tämän vir-
kasuhteen kelpoisuusvaatimukset ja tehtävä 
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on hänelle sopiva. Säännöksen perusteella 
työnantajalla ei olisi velvollisuutta tarjota 
muuta virkaa määräaikaisille viranhaltijoille, 
jotka ovat osa-aikaisia. 

37 §. Virantoimitusvelvollisuuden muutta-
minen. Säännösehdotus vastaa sisällöllisesti 
nykyistä mallivirkasäännön säännöstä. Pykä-
lä liittyy osaltaan ehdotuksen 26 §:ään, jossa 
säädettäisiin viranhaltijan virantoimitusvel-
vollisuudesta yleisesti. Virantoimitusvelvol-
lisuuden olennainen sisältö on virkasuhtee-
seen liittyvien tehtävien suorittaminen ja 
työnantajan työnjohto- ja valvontamääräyk-
sien noudattaminen. Työsuhteesta poiketen 
virkasuhde ei perustu sopimukseen vaan 
työnantajan yksipuoliseen hallintotoimeen. 
Työnantaja päättää viranhaltijalle kuuluvista 
tehtävistä yksipuolisesti ohje- tai johtosään-
nössä, viran perustamispäätöksessä tai muus-
sa päätöksessä. 

Työnantajan työnjohto- ja valvontaoikeu-
teen eli direktio-oikeuteen kuuluu oikeus 
määrätä miten, missä ja milloin työtä teh-
dään, sekä oikeus työnteon ja työtulosten 
laadun valvontaan. Säännöksessä annettaisiin 
työnantajalle oikeus muuttaa virantoimitus-
velvollisuutta laajemmin kuin mihin sillä oli-
si oikeus pelkästään direktio-oikeuden perus-
teella. Säännöksen lähtökohtana on toimin-
nan ja virkatehtävien sopeuttaminen muuttu-
viin tilanteisiin, tarpeisiin ja oloihin. Seura-
kunnan ja muun kirkollisen työnantajan on 
julkisyhteisönä voitava kaikissa tilanteissa 
turvata sille kuuluvien tehtävien tarkoituk-
senmukainen ja tehokas hoitaminen. Näin ol-
len ehdotetaan, että työnantajaviranomainen, 
joka päättää virkasuhteen täyttämisestä tois-
taiseksi, voisi päättää, että viranhaltijan vi-
rantoimitusvelvollisuutta muutetaan tai vi-
ranhaltijan virkatehtäviä järjestellään uudel-
leen, jos toiminnan uudelleen järjestely tai 
muu perusteltu syy sitä edellyttää. Säännök-
sessä tarkoitettua perusteltua syytä arvioi-
daan työnantajan tarpeiden perusteella. 
Säännös ei edellyttäisi viranhaltijan suostu-
musta, mutta viranhaltijalle olisi varattava ti-
laisuus tulla kuulluksi ennen kuin muutok-
sesta lopullisesti päätetään. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi säännös, jossa seurakunnan papin ja 
lehtorin virantoimitusvelvollisuuden muut-
taminen annettaisiin kirkkoherran tehtäväksi. 

Kirkon hallinnossa työnantajan direktio-
oikeus papistoon nähden ei ole yhtä välitöntä 
kuin muun henkilöstön osalta. Kirkkoherra 
muun seurakunnan papiston esimiehenä voisi 
muuttaa papin virantoimitusvelvollisuutta. 
Momentin ehdotus on yhteydessä ehdotuk-
seen, että papiston työnjakokirjasta luovuttai-
siin pakollisena seurakunnan papiston työn-
jakomenettelynä. Nykyisen kirkkojärjestyk-
sen 6 luvun 16 §:n mukaan papiston tulee so-
pia työnjakokirjalla keskinäisestä työnjaosta. 
Tämä säännös esitetään poistettavaksi. Esillä 
olevan momentin säännöksellä säädettäisiin 
kirkkoherran oikeudesta muuttaa papin ja 
kanttorin virantoimitusvelvollisuutta. Sään-
nös painottaisi ja tarkentaisi kirkkoherran 
esimiesasemaa suhteessa seurakunnan muu-
hun papistoon, josta säädettäisiin tarkemmin 
kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 §:ssä. Sanotus-
sa pykälässä säädettäisiin myös siitä, että 
kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi 
päättää, että kirkkoherran alainen viranhaltija 
tai työntekijä toimii päätöksessä mainittujen 
kirkkoherran alaisten muiden viranhaltijoi-
den tai työntekijöiden esimiehenä. Voimassa 
oleva säännös työnjakokirjasta ei ole antanut 
papille esimiesasemaa suhteessa niihin vi-
ranhaltijoihin ja työntekijöihin, jotka työs-
kentelevät papille työnjakokirjalla sovitulla 
vastuualueella. Seurakuntayhtymässä papin 
virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta 
päättäisi yhteinen kirkkoneuvosto samaan ta-
paan kuin yhtymän muidenkin viranhaltijoi-
den virantoimitusvelvollisuuden muuttami-
sesta. 

Mikäli työnantajan toiminnan tai hallinnon 
uudelleenjärjestelyt merkitsevät niin laajoja 
viranhaltijoiden tehtävien muutoksia, että 
virka voidaan katsoa sisällöltään ja luonteel-
taan uudeksi viraksi, virka tulee pääsääntöi-
sesti lakkauttaa ja perustaa uusi virka. Täl-
löin viranhaltijan asema määräytyy 52 §:ää 
koskevan ehdotuksen mukaisesti. 

Käsiteltävä pykälä ei koskisi virkasuhteen 
muuttamista osa-aikaiseksi, josta säädettäi-
siin 35 §:ssä. Säännös ei myöskään koskisi 
viranhaltijan siirtämistä toiseen virkasuhtee-
seen, mistä ehdotetaan säädettäväksi 
38 §:ssä. 

38 §. Viranhaltijan siirtäminen toiseen vir-
kasuhteeseen. Pykälän 1 momentissa säädet-
täisiin työnantajan oikeudesta siirtää viran-
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haltija työnantajan toiseen virkasuhteeseen. 
Säännös olisi uusi ja vastaisi kunnallisesta vi-
ranhaltijasta annetun lain 24 §:ää ja osittain 
valtion virkamieslain 20 §:ää. Voimassa ole-
van mallivirkasäännön määräys velvollisuu-
desta siirtyä toiseen virkaan vastaa myös 
osittain ehdotettua säännöstä. Säännöksen 
mukaan viranhaltija voitaisiin siirtää toiseen 
virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimuk-
set hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle 
sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi 
otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei 
muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävi-
en uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu 
syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene 
tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa. 

Pykälän 1 momentissa on kysymys pysy-
västä siirrosta. Siirtämisen perusteet olisivat 
lähes samat kuin tilanteessa, jossa työnanta-
jalla on irtisanomisoikeus taloudellisilla ja 
tuotannollisilla perusteilla, jolloin muuta vir-
kaa tarjotaan irtisanomisen vaihtoehtona. 
Mikäli työnantajalla olisi irtisanomisoikeus 
taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla, 
viranhaltija voitaisiin irtisanoa, jolloin nyt 
ehdotettua 1 momenttia ei sovellettaisi. 
Säännös ei siten velvoita siirtämään viranhal-
tijoita virasta toiseen, vaan se antaisi siihen 
mahdollisuuden silloin, kun työnantaja kat-
soo siirron säännöksessä mainituissa tapauk-
sissa tarkoituksenmukaiseksi. 

Pykälän 1 momentin lopussa oleva sään-
nös, jonka mukaan viranhaltija voidaan siir-
tää, kun siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja 
viranhaltija on antanut siirtoon suostumuk-
sensa, soveltuu muun muassa sellaiseen tilan-
teeseen, jossa viranhaltijan työkyky on siinä 
määrin alentunut, ettei hän enää kykene suo-
riutumaan virkansa tehtävistä. Säännöksen 
voidaan tältä osin katsoa liittyvän myös eh-
dotuksen 50 §:n 4 momenttiin. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan säännös-
tä, jonka perusteella työnantajalla olisi oikeus 
perustellusta syystä siirtää viranhaltija enin-
tään vuoden määräajaksi toiseen virkasuhtee-
seen säännöksessä mainituin edellytyksin. 
Säännös vastaa osittain nykyistä mallivirka-
säännön 19 §:n 1 momentin määräystä. Siir-
täminen olisi mahdollista enintään vuoden 
määräajaksi. Mikäli tehtävien hoitaminen 
edellyttää siirtämisen jatkamista vuoden 
määräajan jälkeen, voitaisiin uudesta siirrosta 

päättää perustellusta syystä. Käytännössä 2 
momentin mukainen siirtäminen tulee use-
ammin käytettäväksi kuin siirtäminen 1 mo-
mentin perustella. Kysymys on lähinnä vi-
ranhaltijan siirtämisestä hoitamaan määrä-
ajaksi sijaisuutta tai avoinna olevaa vir-
kasuhdetta työnantajan tehtävien hoidon tur-
vaamiseksi. Viranhaltijan virantoimitusvel-
vollisuus omassa virkasuhteessaan päättyy 
siirron ajaksi. Viranhaltijan siirtäminen edel-
lyttää, että virkasuhde, johon hänet siirretään, 
on hänelle sopiva. Tämä voi merkitä muun 
ohessa viranhaltijan työmatkojen pituuden, 
asunto-olojen ja perhesuhteiden huomioon 
ottamista siirrosta päätettäessä. 

Seurakunnan papin siirtämisestä määrä-
ajaksi toiseen seurakunnan papin virkaan 
säädettäisiin 11 §:n 2 ja 3 momentissa. 

Säännösehdotuksilla on erityisesti papin 
siirtämisen yhteydessä yhtymäkohta perus-
tuslain 9 §:n 1 momenttiin, jonka mukaan 
Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti 
oleskelevalla ulkomaalaisella on vapaus liik-
kua maassa ja valita asuinpaikkansa. Perus-
tuslakivaliokunta on esimerkiksi ulkoasian-
hallinnon ja puolustushallinnon virkamiehiä 
koskevissa lausunnoissaan (PeVL 15/1999 
vp ja 40/1998 vp) kiinnittänyt huomiota sii-
hen, rajoittaako virkaan tai tehtävään siirty-
misvelvollisuus tosiasiassa virkamiehen va-
pautta valita asuinpaikkansa. Edellä maini-
tuissa lausunnoissaan perustuslakivaliokunta 
on antanut erityistä merkitystä ulkoasianhal-
linnon ja puolustusvoimien tehtävien erityis-
luonteelle, joka perustelee tavanomaista pi-
demmälle ulottuvaa virkamiesten velvolli-
suuksien sääntelemistä. Vastaavalla tavalla ei 
voida perustella seurakunnan tai muun kir-
kollisen työnantajan palveluksessa olevan vi-
ranhaltijan velvollisuutta siirtyä toiseen vir-
kasuhteeseen lukuun ottamatta sitä poikkeuk-
sellista tilannetta, jossa tuomiokapituli mää-
rää seurakunnan perustehtävän turvaamiseksi 
papin myös vastoin tahtoaan hoitamaan hiip-
pakunnan alueella olevan toisen seurakunnan 
papin virkaa. Pykälä ei tarkoita sitä, että vi-
ranhaltijan edellytettäisiin asuvan paikka-
kunnalla. Yhtymäkohta mainittuun perusoi-
keussäännökseen on kuitenkin otettava huo-
mioon siirrosta päätettäessä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin viran-
haltijan kuulemisesta ennen 1 ja 2 momentin 
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mukaista siirtämistä tai siirtämistä koskevan 
määräyksen peruuttamista. 

39 §. Viranhaltijan asema seurakuntajaon 
muuttamisessa ja liikkeen luovutuksessa. 
Säännösehdotus olisi uusi. Viranhaltijan 
asemaa koskevia säännöksiä liikkeen luovu-
tustilanteessa ei sisälly nykyiseen kirkkoa 
koskevaan lainsäädäntöön. Tällaiset tilanteet 
ovat harvinaisia kirkollishallinnossa. Tavalli-
sempia ovat sellaiset henkilöstön asemaa 
koskevat muutokset, joita toteutetaan seura-
kuntajaotuksen muutosten yhteydessä. Näitä 
tilanteita varten on kirkkolain 13 luvussa ja 
kirkkojärjestyksen 13 luvussa säännökset vi-
ranhaltijoiden aseman järjestämisestä. Valti-
on virkamieslaissa ei ole liikkeen luovutusta 
koskevia säännöksiä. Valtioneuvosto on teh-
nyt periaatepäätöksen henkilöstön aseman 
järjestämisestä valtionhallinnon organisaa-
tiomuutostilanteessa (VM 29/01/98). Kunnal-
lisesta viranhaltijasta annetun lain 25 §:ssä 
on ehdotusta vastaava säännös. Työsuhteisia 
työntekijöitä koskevat liikkeen luovutusään-
nökset ovat työsopimuslain 1 luvun 10 §:ssä 
ja 7 luvun 5 §:ssä. 

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan viittaus-
säännöstä, jonka mukaan seurakuntajaon 
muutoksen vaikutuksesta henkilöstön ase-
maan säädetään kirkkolain 13 luvussa sekä 
kirkkojärjestyksen 13 luvussa. Liikkeen luo-
vutusta koskevat säännökset koskevat nykyi-
sin osaa kirkollisesta henkilöstöstä eli työso-
pimuslain säännösten kautta työsuhteisia 
työntekijöitä. Liikkeen luovutus -tilanteissa 
henkilöstön asema muodostuu näin ollen eri-
laiseksi riippuen palvelussuhteen lajista. 
Koska tällaisia tilanteita syntyy, vaikka vain 
harvakseltaan, henkilöstön aseman yhden-
mukaistamiseksi ehdotetaan liikkeen luovu-
tusta koskevien säännösten ottamista kirkko-
lakiin myös viranhaltijoiden osalta. 

Liikkeen luovutuksella tarkoitettaisiin 
työnantajan toiminnallisen osan luovuttamis-
ta toiselle työnantajalle, jos luovutettava osa 
pysyy luovutuksen jälkeen samana tai sa-
mankaltaisena. Liikkeen luovutuksen määri-
telmä vastaisi työsopimuslain vastaavaa mää-
ritelmää, vaikka säännöksen sanamuoto 
poikkeaakin työsopimuslain määritelmästä. 
Sanamuodon poikkeaminen on perusteltua, 
koska kysymys on julkishallinnon toiminto-

jen järjestämisestä eikä yritystoiminnan muu-
toksista. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, että liikkeen luovutuksessa työnanta-
jan luovutushetkellä voimassa olevista vir-
kasuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuu-
det siirtyisivät uudelle omistajalle tai haltijal-
le. Oikeuksien siirtyminen ei koskisi vir-
kasuhteen oikeudelliseen luonteeseen sinänsä 
kuuluvia oikeuksia kuten esimerkiksi 
60 §:ssä säädettäväksi ehdotettua virkasuh-
teen jatkumista. Viranhaltijat siirtyisivät au-
tomaattisesti luovuttajan palveluksesta luo-
vutuksensaajan palvelukseen, ja heidän vir-
kasuhteensa ehdot säilyisivät entisinä liik-
keen luovutuksesta huolimatta. Henkilön oi-
keudesta eläkkeeseen säädetään erikseen. Jos 
luovutus tapahtuu muulle kuin julkisyhteisöl-
le, siirtyvät viranhaltijat työsuhteisiksi työn-
tekijöiksi luovutuksensaajan palvelukseen. 
Viranhaltijalla ei olisi oikeutta vastustaa siir-
tymistä yksipuolisesti ja jäädä luovuttajan 
palvelukseen. Jos viranhaltija ei haluaisi siir-
tyä luovutuksensaajan palvelukseen, hän voi-
si kuitenkin irtisanoa virkasuhteensa 54 §:n 2 
momenttia koskevan ehdotuksen mukaisesti 
normaalia lyhyemmällä irtisanomisajalla. 
Niiden viranhaltijoiden, joiden virkasuhde ei 
ole enää voimassa luovutushetkellä, vir-
kasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvolli-
suudet eivät siirtyisi luovutuksensaajalle. 
Myös heitä koskisi kuitenkin 62 §:n ta-
kaisinottovelvollisuus. Luovutushetkellä tar-
koitettaisiin ajankohtaa, jolloin luovutuksen-
saaja ryhtyy tosiasiallisesti käyttämään mää-
räysvaltaa ja harjoittamaan liiketoimintaa. 

Vastuu työntekijöiden palkkasaatavien tai 
muiden työsuhteesta johtuvien saatavien 
maksamisesta siirtyisi luovuttajalta luovutuk-
sensaajalle luovutushetkellä. Luovuttajan ja 
luovutuksensaajan välinen vastuunjako riip-
puisi saatavien erääntymishetkestä. Luovutta-
ja ja luovutuksensaaja vastaisivat yhteisvas-
tuullisesti ennen luovutushetkeä erääntyneis-
tä virkasuhteeseen liittyvistä saatavista. Luo-
vuttaja olisi kuitenkin vastuussa luovutuk-
sensaajalle ennen luovutusta erääntyneestä 
viranhaltijan saatavasta, jolleivät he ole kes-
kenään sopineet muuta. Luovuttaja ja luovu-
tuksensaaja voisivat siten sopia siitä, kumpi 
kantaa lopullisen vastuun saatavista heidän 
välisessä suhteessaan. Luovutuksensaaja vas-
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taisi yksinään luovutuksen jälkeen eräänty-
neistä saatavista. Luovutus ei aiheuttaisi 
muutosta saatavien erääntymishetkeen. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin, että 
luovutuksensaaja on velvollinen noudatta-
maan luovutushetkellä voimassa olleen vir-
kaehtosopimuksen määräyksiä kuten työeh-
tosopimuslaissa (436/1946) säädetään. Luo-
vutustilannetta koskeva sääntely on työehto-
sopimuslain 5 §:ssä. 
 

Virkavapaa 

40 §. Virkavapaa. Pykälän 1 momentiksi 
ehdotetaan otettavaksi virkavapaan myöntä-
mistä koskeva yleinen säännös. Sen mukaan 
viranhaltijalle voitaisiin myöntää määräajaksi 
vapautus virkatehtävien hoitamisesta joko 
kokonaan tai osittain, jollei toisin säädetä. 
Säännöksellä ei olisi niinkään aineellista si-
sältöä, koska virkavapaan myöntämisen edel-
lytykset ja menettelytavat määräytyisivät 
muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. 
Säännöksessä olisi lähinnä kysymys virkava-
paan määritelmästä. 

Pykälän 2 momentin mukaan viranhaltijalla 
on oikeus saada vapaata työstään kunnallisen 
luottamustoimen hoitamista varten siten kuin 
kuntalain 32 b §:ssä säädetään. Kuntalain sa-
notun säännöksen mukaan kunnan luotta-
mushenkilöllä olisi oikeus saada vapaata 
työstään kunnan toimielimen kokoukseen 
osallistumista varten, jos vapaasta sovitaan 
työnantajan kanssa. Luottamushenkilöllä oli-
si velvollisuus ilmoittaa työnantajalle koko-
usajankohdat sekä kunnan määräämät luot-
tamustehtävät viipymättä sen jälkeen, kun 
hän on saanut ne tietoonsa. Työnantaja ei voi 
ilman työhön liittyvää painavaa syytä kiel-
täytyä sopimasta työntekijän osallistumisesta 
kunnan toimielimen kokoukseen. Toimieli-
millä tarkoitettaisiin niitä kunnan toimieli-
miä, joista säädetään kuntalain 17 §:ssä ja 
joista ei voi kieltäytyä. Muihin kunnan luot-
tamustehtäviin osallistumisen vuoksi tarvit-
tavasta vapaasta kunnan luottamushenkilön 
olisi sovittava työnantajansa kanssa. Työnan-
taja voisi kieltäytyä myöntämästä vapaata ei-
kä työnantajalla tarvitsisi olla kieltäytymi-
seensä työstä johtuvaa painavaa syytä. Ehdo-
tettu säännös vastaisi työsopimuslain 2 luvun 
18 §:ää, valtion virkamieslain 66 a §:ää ja 

kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 
16 a §:ää. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että vi-
ranhaltijan osa-aikaiseen sairauspoissaoloon 
sovelletaan, mitä työsopimuslaissa säädetään. 
Työsopimuslain 2 luvun 11 a §:n 1 ja 2 mo-
mentin mukaan määräaikaisesta osa-
aikatyötä koskevasta sopimuksesta säädetään 
sairausvakuutuslain 8 luvun 11 §:ssä. Työn-
antaja ja työntekijä voisivat sopia siitä, että 
sairaana oleva työntekijä olisi poissa työstä 
osa-aikaisesti. Työntekijällä ei olisi subjek-
tiivista oikeutta osa-aikaiseen sairauslomaan. 
Säännösehdotus vastaisi asiallisesti kunnalli-
sesta viranhaltijasta annetun lain 26 §:n 2 
momenttia. 

41 §. Virkavapaan hakeminen ja myöntä-
minen. Virkavapaan hakemista ja myöntä-
mistä koskevat yleiset määräykset sisältyvät 
voimassa olevan kirkkojärjestyksen 6 luvun 
4 §:ään. Lisäksi voimassa olevassa kirkkolain 
6 luvun 6 §:ssä säädetään kirkkohallituksen 
oikeudesta antaa tarkempia määräyksiä pa-
pin, lehtorin ja kanttorin virkavapauden, vuo-
siloman ja vapaa-ajan järjestämisestä. Oikeus 
virkavapaisiin määräytyy lähinnä muun lain-
säädännön sekä virkaehtosopimuksen mukai-
sesti. 

Pykälässä säädettäisiin virkavapaan hake-
mis- ja myöntämismenettelystä yleisesti. 
Säännösehdotukset vastaavat osittain nykyi-
siä säännöksiä. Pykälä täydentäisi niitä mää-
räyksiä ja säännöksiä, joita virkavapaan ha-
kemisesta ja myöntämisestä muualla sääde-
tään tai virkaehtosopimuksissa määrätään. 
Pykälässä otettaisiin huomioon myös papis-
ton henkilöstöhallinnollinen erityisasema. 
Sen sijaan kanttorin ja lehtorin virkavapau-
den hakeminen ja myöntäminen esitetään 
tehtäväksi samassa järjestyksessä kuin seura-
kunnan muiden viranhaltijoiden. Valtionhal-
linnossa säännökset virkavapauden hakemi-
sesta ja myöntämisestä sisältyvät valtion vir-
kamieslain 23 §:ään ja kunnallishallinnossa 
kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 
27 §:ään. 

Pykälän 1 momentin mukaan virkavapaata 
olisi haettava kirjallisesti, jollei muualla toi-
sin säädetä tai virkaehtosopimuksella ole toi-
sin sovittu. Säännös vastaisi nykyistä käytän-
töä. Kun virkavapaa merkitsee vapautusta 
virkatehtävien ja näin ollen virkavelvolli-
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suuksien suorittamisesta, on tarpeellista, että 
virkavapaan hakeminen, yhtä lailla kuin sen 
myöntäminenkin, tapahtuu kirjallisesti. Ha-
kemuksen sisältö, kuten esimerkiksi virkava-
paan käyttötarkoitus, ja mahdolliset tarvitta-
vat todistukset tai muut selvitykset määräy-
tyvät kussakin tapauksessa erikseen, haetta-
vaa virkavapaata koskevien aineellisten 
säännösten ja määräysten mukaan. 

Pykälän 2 momentti koskisi virkavapaan 
myöntämistä ja vastaisi nykyistä käytäntöä. 
Työnantajan harkintavaltaa ehdotetaan rajoi-
tettavaksi siten, että virkavapaan myöntämi-
nen muuksi kuin haetuksi ajaksi edellyttää 
viranhaltijan kirjallista suostumusta. Mikäli 
virkavapaata ei voida myöntää hakemuksen 
mukaisesti, hakemus olisi lähtökohtaisesti 
hylättävä. Viranhaltijan kirjallisella suostu-
muksella virkavapaa voitaisiin kuitenkin 
myöntää muullakin tavalla. Haetulla ajalla 
tarkoitettaisiin virkavapaan pituutta ja ajan-
kohtaa, jolle virkavapaata on haettu, sekä si-
tä, haetaanko vapautusta virkatehtävistä ko-
konaan vai osittain. Jos viranhaltija ei anna 
suostumustaan virkavapaushakemuksen 
muuttamiseen, työnantaja voisi hylätä hake-
muksen kokonaan. 

Joissakin erityistilanteissa ei viranhaltijan 
oikeudesta saada virkavapautta ole erityis-
säännöstä, vaikka asian luonteesta seuraa, et-
tä viranhaltija ei voi hoitaa virkatehtäviään. 
Mainitunlaisissa tilanteissa virkavapaa tulee 
kuitenkin myöntää. Tällainen erityistilanne 
on esimerkiksi todistajana kuuleminen. Vi-
ranhaltija ei voi kieltäytyä saapumasta oikeu-
teen todistajana muutoin kuin erikseen sääde-
tyin perustein. 

Valtion virkamieslain 23 §:n 2 momentissa 
on nimenomainen säännös, jonka mukaan 
valtion virkamies on virkavapaana sen ajan, 
jonka hän on kansanedustajana. Perustuslain 
30 §:ssä on säädetty kansanedustajan ns. 
koskemattomuussuojasta, jonka mukaan kan-
sanedustajaa ei saa estää hoitamasta edusta-
jantointaan. Säännöksen on katsottu sisältä-
vän myös sen, ettei edustajana toimiminen 
vaikuta virkamiehen virassapysymisoikeu-
teen eikä sitä saa käyttää virka- tai työsuh-
teen irtisanomis- tai purkuperusteena. Siten 
kyseinen perustuslain säännös jo sinällään si-
sältää velvoitteen virkavapauden myöntämi-

selle, eikä kirkkolaissa ole tarvetta valtion 
virkamieslain mukaiseen säännökseen. 

Pykälän 3 momentti koskisi tilannetta, jos-
sa viranhaltija on ollut poissa virantoimituk-
sesta, vaikka hänelle ei ole myönnetty virka-
vapaata. Säännös vastaisi mallivirkasääntöä. 
Jos viranhaltija on ollut poissa virantoimituk-
sesta eikä hänelle ole myönnetty virkavapaa-
ta, poissaolo merkittäisiin säännöksen mu-
kaan jälkikäteen virkavapaaksi, mikäli virka-
vapaasta päättävä viranomainen toteaa pois-
saolon johtuneen ylivoimaisesta esteestä tai 
muusta pätevästä syystä. Säännös on perus-
teltu viranhaltijan oikeusturvan kannalta sil-
loin, kun poissaoloon on ollut säännöksessä 
mainittu peruste, jotta poissaolo ei muodos-
tuisi luvattomaksi poissaoloksi ja siten virka-
velvollisuuksien rikkomiseksi. 

Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi säännös siitä, että kirkkojärjestyksessä 
säädettäisiin virkavapauden myöntävästä vi-
ranomaisesta. Lisäksi momenttiin ehdotetaan 
säännöstä siitä, että kirkkohallitus voisi antaa 
tarkempia määräyksiä seurakunnan pappien 
virkavapaan, vuosiloman ja vapaa-ajan jär-
jestämisestä. Siten pappienkin virkavapauden 
myöntämisestä säädettäisiin kirkkojärjestyk-
sessä, mutta virkavapaan tarkemmasta järjes-
tämisestä voitaisiin antaa määräyksiä kirkko-
hallituksen päätöksellä. Tämä vastaisi nyky-
käytäntöä ja ottaisi huomioon papiston eri-
tyisaseman seurakunnan hallinnossa. Kun 
papit eivät ole suoraan seurakuntatyönantajan 
työjohto-oikeuden alaisia, seurakunnan juma-
lanpalvelusten ja pyhien toimitusten häiriöt-
tömäksi suorittamiseksi kirkkohallitus voi 
antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten pap-
pien virkavapaat, vuosilomat ja vapaa-aika 
tulee järjestää. 

42 §. Virkavapaan keskeyttäminen ja pe-
ruuttaminen. Virkavapaan keskeyttämisestä 
ja peruuttamisesta on nykyisin säännös mal-
livirkasäännön 35 §:ssä siltä osin, kuin ky-
symys on virkavapaan käyttämisestä muuhun 
kuin siihen tarkoitukseen, johon se on myön-
netty. Virkavapaan keskeyttämisestä on li-
säksi säännöksiä erityislainsäädännössä ja 
määräyksiä virkaehtosopimuksissa. 

Pykälän 1 momentti koskisi virkavapaan 
keskeyttämistä ja peruuttamista viranhaltijan 
pyynnöstä. Ehdotettava 1 momentti tulisi 
käytännössä sovellettavaksi tilanteessa, jossa 
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keskeyttämisestä tai peruuttamisesta ja sen 
perusteista ei ole erityissäännöksiä tai mää-
räyksiä. Kun 41 §:ää koskevan ehdotuksen 
mukaan virkavapaan myöntäminen on työn-
antajan harkinnassa, on selvyyden vuoksi pe-
rusteltua säätää, että vastaava harkintavalta 
koskee myös jo myönnetyn virkavapaan kes-
keyttämistä tai peruuttamista. Säännöksen 1 
momentin perusteella työnantaja ei voisi yk-
sipuolisesti päättää virkavapaan keskeyttämi-
sestä tai peruuttamisesta. 

Pykälän 2 momentti koskisi virkavapaan 
keskeytymistä, kun viranhaltija määrätään 
suostumuksensa perusteella suorittamaan joi-
takin virkatehtäviä. Säännös vastaisi malli-
virkasäännön 35 §:n määräystä. Jos viranhal-
tijalle on valittu sijainen, vakinaisen viran-
haltijan virkavapaan tällainen keskeyttämi-
nen ei vaikuttaisi sijaisen asemaan. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi mallivirkasäännön 35 §:ää vastaavasti 
työnantajan oikeudesta keskeyttää tai peruut-
taa virkavapaa, jos virkavapaata käytetään 
muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on 
myönnetty. Virkavapaan hakemiseen ja 
myöntämiseen liittyy virkavapaan käyttötar-
koitus, joka määrää viranhaltijan oikeuden 
saada ja toisaalta työnantajan velvollisuuden 
myöntää virkavapaa. Virkavapaan käyttämi-
nen muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on 
haettu ja myönnetty voi merkitä myöntämis-
päätöksen perusteiden mitätöitymistä ja 
poikkeamista päätöksenteossa käytetyistä pe-
rusteista. Työnantajalla on tällöin oltava oi-
keus peruuttaa myönnetty virkavapaus. Siltä 
osin kuin muussa laissa on virkavapaan kes-
keyttämisestä tai peruuttamisesta säännöksiä, 
jotka poikkeavat tästä laista, noudatetaan ky-
seisiä säännöksiä. 

43 §. Perhevapaat. Pykälässä ehdotetaan 
säädettäväksi viranhaltijan oikeudesta perhe-
vapaisiin viittaamalla työsopimuslain vastaa-
viin säännöksiin. Työntekijöiden perheva-
paista säädetään työsopimuslain 4 luvussa. 
Koska viranhaltijoiden ja työntekijöiden 
aseman ei voida katsoa perhevapaiden osalta 
poikkeavan toisistaan, on perusteltua seurata 
työsopimuslain sääntelyä. 
 
 
 
 

Lomauttaminen 

44 §. Lomauttaminen. Pykälän 1 momen-
tissa säädettäisiin lomautuksen käsitteestä. 
Lomauttamisella tarkoitettaisiin työnantajan 
yksipuoliseen päätökseen perustuvaa viran-
toimituksen ja palkanmaksun keskeyttämistä 
virkasuhteen pysyessä muutoin voimassa. 

Voimassa olevan 6 a §:n mukaan viranhal-
tija voidaan lomauttaa enintään kolmeksi vii-
koksi kalenterivuodessa. Ehdotuksen mukaan 
työnantaja voisi lomauttaa viranhaltijan joko 
toistaiseksi tai määräajaksi riippuen siitä, mi-
kä on lomauttamisen tarve kussakin tapauk-
sessa. Säännös vastaisi valtion virkamieslain, 
kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja 
työsopimuslain säännöstä. Momentissa sää-
dettäisiin edelleen siitä, että lomautus voitai-
siin toteuttaa keskeyttämällä virantoimitus 
joko kokonaan tai osittain. Osittainen lomau-
tus merkitsisi viranhaltijan viikoittaisen tai 
vuorokautisen säännöllisen työajan lyhentä-
mistä taikka vastaavasti niiden viranhaltijoi-
den työntekovelvoitteen pienentämistä, joi-
den työhön ei sovelleta työaikaa. Voimassa 
olevassa 6 a §:ssä ei ole nimenomaisesti 
mainittu osittaista lomautusta. Asiasta on 
selvyyden vuoksi syytä nimenomaisesti sää-
tää. Lomauttaminen olisi mahdollista vain, 
jos työnantajalla on taloudellinen ja tuotan-
nollinen irtisanomisperuste, josta säädettäi-
siin 52 §:ssä. Lomautuksen ajaksi viranhaltija 
voisi ottaa muuta työtä. Säännös vastaisi 
näiltä osin työsopimuslain sekä valtion vir-
kamieslain ja kunnallisesta viranhaltijasta 
annetun lain mukaisia lomautusperusteita. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin myös 
niistä viranhaltijoista, joita ei voitaisi lomaut-
taa. Tällaisia olisivat kirkkoherra, piispa ja 
kirkkoneuvos. Mainitut virat ovat johtavia 
virkoja kirkossa, eikä niitä voida lakkauttaa 
kuin laajoissa kirkollishallinnon uudelleen-
järjestelyä tai seurakuntajaotuksen muutosta 
koskevissa tilanteissa. Seurakunta, tuomio-
kapituli ja kirkkohallitus ovat viranomaisia, 
joilla on useita lakisääteisiä viranomaistehtä-
viä. Tämän vuoksi niiden johtavien viranhal-
tijoiden tulee huolehtia organisaation toimin-
nasta poikkeuksellisissakin oloissa. 

Tämän luvun 59 §:ään ehdotetaan säännös-
tä, jonka mukaan pappien ja lehtorien palve-
lussuhteen päättäminen olisi aina tuomioka-
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pitulin tehtävä. Lomautuksen osalta ehdote-
taan, että tuomiokapitulin tulisi saada antaa 
lausunto seurakunnan papin ja lehtorin lo-
mautuksesta. Koska kyseessä olisi määräai-
kainen taloudellisista ja tuotannollisista syis-
tä johtuva päätös eikä palvelussuhteen koko-
naan päättäminen, lomautuksesta päättäisi 
tuomiokapitulin sijasta seurakunta. 

Pykälän 2 momentin mukaan työnantaja 
voisi lomauttaa viranhaltijan myös silloin, 
kun tehtävät ovat vähentyneet tilapäisesti ei-
kä työnantaja voi kohtuudella järjestää muita 
tehtäviä tai työnantajan tarpeisiin sopivaa 
koulutusta. Tehtävien katsottaisiin lomautta-
misen perusteena vähentyneen tilapäisesti, 
jos vähentymisen voidaan arvioida kestävän 
enintään 90 päivää. Mikäli työnantaja jo ai-
koessaan lomauttaa viranhaltijan tietää tai 
voi jo melkoisella varmuudella ennakoida, 
että työn vähentyminen tulisi kestämään jos-
sain määrin 90 päivää pidemmän ajan, viran-
haltija voitaisiin lomauttaa täksi tiedossa ole-
vaksi ajaksi. Vastaavasti jos lomautuksen 
kestäessä ilmenee, että lomautusta olisi jat-
kettava hieman yli 90 päivän, lomautusta 
voitaisiin jatkaa lyhyehköksi määräajaksi 2 
momentissa tarkoitettujen perusteiden edel-
leen täyttyessä. Säännöksessä ehdotetaan 
myös säädettäväksi, että virkaehtosopimuk-
sella ei voida sopia tilapäisen lomautuksen 
enimmäiskestoajan pidentämisestä. Rajoitus 
vastaa tältä osin työsopimuslain 13 luvun 
7 §:n säännöstä. 

Tehtävien vähentymisellä tarkoitettaisiin 
sekä 1 momentissa että 2 momentissa sitä, et-
tä tarjolla olevat tehtävät vähentyvät tai työn-
antajan edellytykset tarjota työtä ovat vähen-
tyneet. Lomauttamisen edellytyksenä olisi 
sekä 1 momentin että 2 momentin mukaan 
se, että viranhaltijalle ei voida lomautuksen 
sijasta järjestää muuta työtä tai järjestää hä-
nelle koulutusta. Lomauttaessaan viranhalti-
jan 1 momentin perusteella työnantajalla on 
velvollisuus tarjota muuta työtä tai koulutus-
ta 52 §:n mukaan. Lomautettaessa viranhalti-
ja määräajaksi 2 momentin perusteella muun 
työn tarjoamisvelvollisuuden ja koulutuksen 
järjestämisvelvollisuuden sisältö ei olisi niin 
laaja kuin 52 §:n mukainen velvollisuus. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin edelly-
tyksistä, joiden täyttyessä työnantaja ja vi-
ranhaltija voivat sopia lomauttamisesta ja sen 

toteuttamisesta, esimerkiksi säädettyä lyhy-
emmästä lomautusilmoitusajasta. Lomautta-
misesta voitaisiin sopia vain tilannekohtai-
sesti. Sopimisen tulee perustua työnantajan 
aloitteeseen ja työnantajan toiminnasta tai ta-
loudellisesta tilasta johtuvaan perusteeseen. 

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi työnantajan velvollisuudesta ilmoit-
taa virantoimituksen alkamisesta toistaiseksi 
lomautetulle viranhaltijalle sekä siitä, missä 
ajassa ilmoitus tulee antaa. Lomauttaminen ei 
estäisi viranhaltijaa ottamasta lomautusajaksi 
muuta työtä. Säännös vastaa valtion virka-
mieslain 39 §:n 3 momenttia ja kunnallisesta 
viranhaltijasta annetun lain 30 §:n 4 moment-
tia. 

Pykälän 5 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi lomautusta koskevan päätöksen vai-
kutuksesta tapauksissa, joissa päätös on ku-
mottu oikaisuvaatimuksen tai valituksen joh-
dosta. Ehdotus koskisi tilanteita, joissa lo-
mautuspäätös on kumottu muulla perusteella 
kuin pykälän 1 tai 2 momentissa säädetyn 
lomautusperusteen vastaisena. Tällaisia pe-
rusteita voivat olla esimerkiksi päätöksente-
ossa tapahtunut kuulemisvirhe, esteellisyys 
tai muu muotovirhe. Jos toimivaltainen vi-
ranomainen näissä tapauksissa uudella ja 
lainvoimaiseksi tulleella päätöksellä on päät-
tänyt lomautuksesta, katsotaan lomautus teh-
dyksi ensin tehdyn päätöksen mukaisesti. Jos 
lomautusilmoitusaikaa ei ole alun perin nou-
datettu, viranhaltija saisi kuitenkin säädetyn 
tai virkaehtosopimuksessa sovitun lomau-
tusilmoitusajan hyväkseen. Jos lomautus on 
muusta syystä peruuntunut, ei uusi päätös 
luonnollisestikaan vaikuta enää lomautuk-
seen. 

45 §. Lomautusmenettely. Lomauttamis-
menettelystä on voimassa oleva säännös 
6 b §:ssä. Sen lisäksi kirkkohallitus on anta-
nut lomauttamisesta tarkempia määräyksiä 
6 a §:n nojalla. 

Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi lomautuksen ennakkoselvityksestä. 
Ehdotus vastaisi työsopimuslain 5 luvun 
3 §:n 1 momentin muotoilua ja myös pääosin 
nykyistä 6 b §:ää. Ennakkoselvityksen anta-
misvelvollisuuden tarkoituksena olisi varmis-
taa, että viranhaltija saa mahdollisimman ai-
kaisessa vaiheessa tiedon tulevasta lomau-
tuksesta. Ennakkoselvitys olisi annettava vii-
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pymättä lomautuksen tarpeen tultua työnan-
tajan tietoon. Se voitaisiin antaa suullisesti 
tai kirjallisesti. Siinä olisi oltava tieto lomau-
tuksen perusteista sekä sen arvioidusta laa-
juudesta, toteuttamistavasta, alkamisajan-
kohdasta ja kestosta. Ennakkoselvityksestä 
tulisi siten käydä ilmi työnantajan arvio 
muun muassa siitä, keskeytettäisiinkö työn-
teko kokonaan vai lyhennettäisiinkö työaikaa 
sekä olisiko lomautus yhdenjaksoinen vai 
koostuisiko se useista erillisistä ajanjaksoista. 
Ennakkoselvitys olisi annettava yleensä vi-
ranhaltijalle henkilökohtaisesti. Jos lomautus 
kohdistuisi useampaan kuin yhteen viranhal-
tijaan, selvityksen antaminen jokaiselle vi-
ranhaltijalle erikseen ei olisi aina tarkoituk-
senmukaista. Tämän vuoksi selvitys voitai-
siin näissä tilanteissa antaa viranhaltijan si-
jasta luottamusmiehelle tai viranhaltijoille 
yhteisesti. Pykälän 1 momentissa tarkoitetun 
menettelyn laiminlyöminen ei merkitsisi sitä, 
että lomautus olisi tällä perusteella lain vas-
tainen. 

Ennakkoselvityksen antamista vastaavasta 
lomautuksen ennakkoilmoituksesta ja siihen 
liittyvästä selvittelymenettelystä ei ole sovit-
tu voimassa olevassa virkaehtosopimuksessa. 
Tällaisen sopimuksen tekeminen on periaat-
teessa osapuolten sopimuksentekovallan pii-
rissä. Kuitenkaan ei ole tarkoituksenmukais-
ta, että työnantajan olisi noudatettava saman-
laisia velvoitteita kahden eri säännöksen tai 
määräyksen perusteella. Siksi 1 momentissa 
säädettäisiin, että ennakkoselvitystä ei tarvit-
sisi esittää, jos työnantajan on virkaehtoso-
pimuksen perusteella esitettävä vastaava sel-
vitys tai neuvoteltava lomauttamisesta viran-
haltijoiden tai heidän edustajansa kanssa. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi lomautusta koskevan päätöksen tie-
doksi antamisesta viranhaltijalle. Työnanta-
jan olisi annettava päätös tiedoksi viranhalti-
jalle viimeistään 14 päivää ennen lomautuk-
sen alkamista. Päätös olisi toimitettava vi-
ranhaltijalle ensisijaisesti henkilökohtaisesti 
ja se olisi annettava kirjallisesti. Erityisesti 
silloin, kun kysymys on koko henkilöstöä tai 
suurempaa ryhmää koskevasta lomautukses-
ta, lomauttamisesta tehdään yleensä ensin pe-
riaatepäätös. Tällöin päätöksessä ei usein-
kaan vielä ole päätetty tarkemmin yksittäisen 
viranhaltijan lomautuksen toteuttamisesta. 

Yksittäisen viranhaltijan lomauttamisesta 
on tehtävä yksilöity päätös, jossa tulee olla 
mainittuna lomautuksen peruste, alkamisaika 
ja lomautuksen kesto tai sen arvioitu kesto. 
Määräaikaisen lomautuksen kesto olisi ilmoi-
tettava täsmällisesti. Toistaiseksi voimassa 
olevasta lomautuksesta olisi sen sijaan ilmoi-
tettava sen arvioitu kesto. Arvio ei sitoisi 
työnantajaa eikä arvion osoittautuminen vir-
heelliseksi edellyttäisi uuden lomautusilmoi-
tuksen antamista. Ilmoituksen tarkoituksena 
olisi antaa viranhaltijalle mahdollisuus varau-
tua työnteon ja palkanmaksun keskeytymi-
seen. 

Lomautusta koskevan päätöksen tiedoksi 
antaminen koskee päätöstä, jossa viranhalti-
jan osalta on päätetty alkamisajasta ja muista 
edellä mainituista seikoista. Lomautusta kos-
keva päätös voidaan 25 luvun 1 §:n perus-
teella panna täytäntöön ennen kuin se on 
saanut lainvoiman. Säännöksen mukaan täy-
täntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos 
oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpa-
non johdosta hyödyttömäksi taikka jos oi-
kaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai 
valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon. 

Lomautuspäätöksen toimittaminen henki-
lökohtaisesti ei ole aina mahdollista. Jos sitä 
ei voitaisi antaa henkilökohtaisesti, sen saisi 
toimittaa kirjeitse. Mikäli päätös toimitetaan 
kirjeitse, ehdotetaan 58 §:n säännöstä vastaa-
vasti, että kirjeen katsotaan tulleen viranhalti-
jan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivä-
nä sen lähettämisestä. Päätös olisi molem-
missa tapauksissa toimitettava viranhaltijalle 
niin hyvissä ajoin, että se tulee tai kirjeitse 
toimitettaessa on katsottava tulleen viranhal-
tijan tietoon viimeistään 14 päivää ennen lo-
mautuksen alkamista. Kirkollishallinnon pää-
töksenteon luonne huomioon ottaen työsopi-
muslain mukaista suullisen tai sähköisen tie-
doksiannon mahdollisuutta ei ehdoteta sää-
dettäväksi. Lomautuspäätöstä annettaessa on 
lisäksi noudatettava, mitä 25 luvun 5 §:n 1 
momentissa säädetään. Sen perusteella voi-
daan menetellä niin kuin sähköisestä asioin-
nista viranomaistoiminnassa annetussa laissa 
säädetään. 

Lomautuspäätös olisi annettava tiedoksi 
myös lomautettavien viranhaltijoiden luotta-
musmiehelle. Tämän lisäksi työnantajan olisi 
annettava lomautuspäätös tiedoksi myös työ-
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voimaviranomaiselle, jos lomautus kohdis-
tuisi vähintään 10 viranhaltijaan, jotta työ-
voimaviranomaisilla olisi mahdollisuus va-
rautua jo ennalta laajoihin lomautuksiin ja 
suunnitella, mihin koulutus- tai muihin toi-
menpiteisiin lomautusten johdosta olisi tar-
peellista ryhtyä. 

Lomautusmenettelystä voitaisiin evankelis-
luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista an-
netun lain ja 4 §:ää koskevan ehdotuksen no-
jalla sopia edelleen virkaehtosopimuksin. 

46 §. Virkasuhteen irtisanominen lomau-
tuksen yhteydessä. Pykälässä ehdotetaan sää-
dettäväksi virkasuhteen irtisanomisesta lo-
mautuksen aikana sekä oikeudesta saada 
korvausta menetetystä irtisanomisajan pal-
kasta. Säännös olisi uusi ja vastaisi kunnalli-
sesta viranhaltijasta annetun lain 32 §:n ja 
työsopimuslain 5 luvun 7 §:n sääntelyä. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin viran-
haltijan irtisanomisoikeudesta. Lomautetulla 
viranhaltijalla olisi oikeus lomautuksen kes-
täessä irtisanoa virkasuhteensa päättymään 
heti. Lomautetun viranhaltijan oikeus irtisa-
noa virkasuhteensa olisi riippumaton siitä, 
onko virkasuhde toistaiseksi voimassa oleva 
vai määräaikainen. Pykälän 1 momentin mu-
kaan viranhaltijalla ei kuitenkaan olisi mai-
nittua irtisanomisoikeutta lomautuksen päät-
tymistä edeltävän viikon aikana, jos hän olisi 
saanut joko lomautuksen alkaessa tai sen ai-
kana tiedon lomautuksen täsmällisestä päät-
tymisajankohdasta. 

Ehdotuksen mukaan lomautusilmoitusaika 
olisi 14 päivää, joka on usein lyhyempi kuin 
virkasuhteen irtisanomisaika. Lomautuksen 
ajalta työnantaja ei ole velvollinen maksa-
maan palkkaa. Jotta viranhaltija ei jäisi ilman 
irtisanomisajan palkkaa työnantajan irtisa-
noessa virkasuhteen lomautuksen kestäessä, 
ehdotetaan pykälän 2 momentissa säädettä-
väksi, että työnantajalla olisi velvollisuus 
maksaa viranhaltijalle korvauksena irtisano-
misajan palkka irtisanoessaan viranhaltijan 
lomautuksen kestäessä. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi lomautettuna olevan viranhaltijan oi-
keudesta saada korvaus irtisanomisajan pal-
kan menettämisestä hänen itse irtisanoutues-
saan. Jos lomauttaminen on tullut voimaan 
viranhaltijan saamatta hyväkseen virkasuh-
teen lakkaamista koskevaa irtisanomisaikaa 

ja toistaiseksi voimassa oleva lomauttaminen 
on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 200 ka-
lenteripäivää, lomautetulla viranhaltijalla oli-
si ehdotetun säännöksen mukaan virkasuh-
teen irtisanoessaan oikeus saada korvauksena 
irtisanomisajan palkkansa kuten 2 momentis-
sa säädetään. 

47 §. Menetettyjen ansioiden korvaaminen 
lomautusajalta. Pykälä olisi uusi ja vastaisi 
61 §:n säännöstä menetettyjen ansioiden kor-
vaamisesta virkasuhteen irtisanomis- ja pur-
kamistilanteissa. 

Lomautus merkitsee 44 §:ää koskevan eh-
dotuksen mukaan sitä, että viranhaltijan vi-
rantoimitus ja palkanmaksu keskeytyvät. 
Lomautusta koskevan päätöksen kumoami-
nen valituksen johdosta merkitsee taas sitä, 
että viranhaltijalla on oikeus saada lomautuk-
sen ajalta saamatta jäänyt säännöllisen työ-
ajan ansio takautuvasti, paitsi jos kysymys 
olisi 44 §:n 5 momentissa säädetystä tilan-
teesta. Viranhaltijan menetettyjä ansioita 
maksettaessa ansioista vähennetään samalta 
ajalta muualla ansaittu palkka ja erinäiset 
korvaukset siten kuin 61 §:ssä säädettäisiin. 
 

Virkasuhteen päättyminen 

48 §. Virkasuhteen päättyminen ilman irti-
sanomista. Säännös virkasuhteen päättymi-
sestä ilman irtisanomista on voimassa ole-
vassa kirkkolain 6 luvun 8 b §:ssä. Virkasuh-
teen lakkaamisesta ilman irtisanomista sääde-
tään valtionhallinnossa valtion virkamieslain 
25 §:n 6 momentissa ja kunnallishallinnossa 
kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 
34 §:ssä. Työsuhteen lakkaamisesta ilman ir-
tisanomista säädetään työsopimuslain 6 lu-
vun 1 ja 1 a §:ssä. 

Pykälässä säädettäisiin niistä tilanteista, 
joissa virkasuhde päättyy ilman irtisanomista 
ja irtisanomisaikaa. Kysymyksessä ovat ta-
vanomaiseen irtisanomiseen nähden poikke-
ukselliset tilanteet, joissa virkasuhteen päät-
tyminen on riippuvainen seikasta, jossa ei ole 
kysymys tavanomaisesta irtisanomisperus-
teesta vaan muusta virkasuhteen kestoa tai 
sen päättymistä osoittavasta seikasta. 

Virkasuhteen määräaikaisuuden perusteet 
määräytyisivät 9 §:n mukaan. Pykälän 1 
momentin 1 ja 2 kohdan mukaan virkasuhde 
päättyisi ilman irtisanomista ja irtisanomisai-
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kaa määräajan tai määrätehtävän päättyessä. 
Säännös vastaisi tältä osin valtion virkamies-
lain, kunnallisesta viranhaltijasta annetun 
lain ja työsopimuslain sääntelyä, joiden mu-
kaan määräaikaisen palvelussuhteen päätty-
minen ei edellytä irtisanomista tai irtisano-
misajan noudattamista. Toisaalta 50 ja 52 §:n 
mukaisia irtisanomisperusteita ei ole rajattu 
vain toistaiseksi voimassa oleviin virkasuh-
teisiin, joten myös määräaikainen virkasuhde 
on mahdollista irtisanoa. Vastaava periaate 
on voimassa myös valtion virkamieslaissa ja 
kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa. 
Niiden mukaan määräaikainen virkasuhde 
päättyy ilman irtisanomista, kun määräaika 
on kulunut loppuun, jollei virkasuhde irtisa-
nomisen johdosta ole päättynyt sitä ennen. 
Työsopimuslain 6 luvun 1 §:n mukaan mää-
räaikainen työsopimus päättyy ilman irtisa-
nomista määräajan päättyessä tai sovitun 
työn valmistuessa. Viisi vuotta pidemmäksi 
määräajaksi tehty työsopimus on viiden vuo-
den kuluttua irtisanottavissa mainitun pykä-
län 3 momentissa säädetyin perustein. 

Momentin 3 kohta liittyisi virkavapauden 
johdosta palkatun sijaisen asemaan. Virkava-
paalla olevalla viranhaltijalla voi olla ehdo-
ton oikeus lain tai virkaehtosopimuksen mää-
räysten perusteella tiettyjen virkavapaiden, 
esimerkiksi opintovapaan, vanhempainloman 
tai hoitovapaan, osalta erikseen määrätyin 
edellytyksin keskeyttää myönnetty virkava-
paus ja palata virantoimitukseen, jolloin vi-
ransijaisen virkasuhde päättyisi viranhaltijan 
palatessa virantoimitukseen. Mikäli viranhal-
tijalla on ehdoton oikeus palata hoitamaan 
virkaansa, ei ole kohtuullista, että työnantaja 
olisi velvollinen pitämään voimassa sijaiseksi 
palkatun henkilön virkasuhteen. Hyvän hal-
linnon mukaista on, että viransijaiselle kui-
tenkin ilmoitetaan mahdollisimman nopeasti 
virkasuhteen päättymisestä. Niissä tapauksis-
sa, joissa tällaista ehdotonta oikeutta ei ole, 
työantajalla on oikeus hyväksyessään viran-
haltijan virkavapauden keskeyttämisen irti-
sanoa viransijaisen virkasuhde noudattaen 
52 §:n mukaisia irtisanomisperusteita ja 
55 §:n mukaista irtisanomisaikaa. Säännös 
vastaisi sisällöltään kunnallisesta viranhalti-
jasta annetun lain 34 §:ää. 

Momentin 4 kohta liittyisi toistaiseksi 
myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen myön-

tämiseen. Virkasuhde päättyisi virkasuhteen 
perusteella myönnetyn toistaiseksi voimassa 
olevan täyden työkyvyttömyyseläkkeen pe-
rusteella sen kalenterikuukauden päättyessä, 
jonka aikana viranhaltijaan noudatettavan 
virkaehtosopimuksen mukainen oikeus pal-
kan saamiseen virkavapausajalta on päätty-
nyt, tai jos työnantaja on saanut mainitusta 
eläkepäätöksestä tiedon myöhemmin, tiedok-
sisaantikuukauden päättyessä. Viranhaltijan 
virkasuhde ei päättyisi ehdotetun säännöksen 
perusteella pelkästään kansaneläkelain perus-
teella myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen 
perusteella. Virkasuhde ei myöskään päättyi-
si osatyökyvyttömyyseläkkeen eikä yksilölli-
sen varhaiseläkkeen myöntämisen perusteella 
ilman normaalia irtisanomista. 

Momentin 5 kohta liittyisi 16 ja 33 §:n eh-
dotukseen viranhaltijan ehdollisesta valinnas-
ta. Jos viranhaltija ei toimita 16 §:n mukaista 
terveydentilaa koskevaa selvitystä, ehdollista 
valintaa ei vahvisteta. Tällöin virkasuhdetta 
ei tarvitsisi irtisanoa vaan virkasuhde lakkaisi 
vahvistamattajättämispäätöksen tiedoksisaan-
tipäivää seuraavasta päivästä lukien. Vastaa-
vasti meneteltäisiin, jos lasten kanssa työs-
kentelevä viranhaltija ei toimita nähtäväksi 
rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettua rikosrekisteriotetta. 

Momentin 6 kohdan mukaan virkasuhde 
päättyisi ilman irtisanomista sen kalenteri-
kuukauden päättyessä, jonka aikana viranhal-
tija täyttää 68 vuotta. Virkasuhde ei kuiten-
kaan pääty eroamisiän saavuttamiseen, jos 
työantaja ja viranhaltija sopivat virkasuhteen 
määräaikaisesta jatkamisesta. Virkasuhde 
muuttuu tällöin määräaikaiseksi virkasuh-
teeksi. Määräajan päättyessä virkasuhde 
päättyisi ilman irtisanomista säännöksen 1 
kohdan perusteella. Säännös vastaisi sisällöl-
tään työsopimuslain 6 luvun 1 a §:ää. 

Ensimmäisessä momentissa luetelluissa ti-
lanteissa viranomaisella on hallintolain 
31 §:n mukainen selvittämisvelvollisuus sii-
tä, että virkasuhteen päättymiselle ilman irti-
sanomista on olemassa säädetty peruste. Täl-
löin myös asianosaisen kuuleminen hallinto-
lain 34 §:n mukaisesti saattaa olla tarpeen. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kirkos-
ta eroamisen vaikutuksesta palvelussuhtee-
seen. Säännös on yhteydessä ehdotettuun 
1 §:ään, jonka mukaan viranhaltijan on olta-
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va evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Koska 
kirkon jäsenyys on virkasuhteen edellytys, 
viranhaltijan eroaminen kirkosta aiheuttaisi 
sen, että palvelussuhde lakkaisi itsestään. Ir-
tisanomiseen oikeutetun viranomaisen tulisi 
tällöin viipymättä todeta virkasuhteen lak-
kaaminen. Virkasuhde katsotaan lakanneeksi 
sinä päivänä, kun irtisanomiseen oikeutettu 
viranomainen on todennut virkasuhteen la-
kanneeksi ja irtisanomiseen oikeutettu viran-
omainen on antanut virkasuhteen lakkaamista 
koskevan päätöksen tiedoksi viranhaltijalle. 
Ennen kuin virkasuhde todetaan lakanneeksi, 
viranhaltijalle on varattava hallintolain mu-
kaisesti tilaisuus tulla kuulluksi. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin yh-
denmukaisesti muiden papin ja lehtorin pal-
velussuhteen päättymistä koskevien säännös-
ten kanssa, että 1 momentin 6 kohdassa tar-
koitetun sopimuksen palvelussuhteen määrä-
aikaisesta jatkamisesta eroamisiän jälkeen 
tekee papin ja lehtorin kanssa tuomiokapituli 
seurakuntaa kuultuaan. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin papin 
virkasuhteen päättymisestä ilman irtisano-
misaikaa siinä tapauksessa, että tuomiokapi-
tuli on 5 luvun 3 §:n perusteella myöntänyt 
papille eron pappisvirasta tai määrännyt hä-
net menettämään pappisvirkansa. Tuomioka-
pituli voisi antaa papille hakemuksetta eron 
pappisvirasta, jos hän ei pysy kirkon tunnus-
tuksessa tuomiokapitulilta asiasta varoituk-
sen saatuaan. Pappi voitaisiin tuomiokapitu-
lin päätöksellä määrätä menettämään pappis-
virkansa myös, jos papin työssä tekemä muu 
rikkomus tai velvollisuuksien vastainen käyt-
täytyminen muutoin osoittaa asianomaisen 
ilmeisen sopimattomaksi olemaan pappina. 
Virkasuhteen päättyminen ilman irtisanomis-
ta ei koskisi kuitenkaan niitä tilanteita, joissa 
tuomiokapituli pidättäisi papin pappisviran 
toimittamisesta määräajaksi. Tällöin pappi 
voitaisiin kuitenkin pidättää virantoimituk-
sesta 59 §:n perusteella. Palkan pidättämises-
tä virantoimituksesta pidättämisen ajalta on 
sovittu virkaehtosopimuksessa. 

Lehtorin osalta ehdotetaan säädettäväksi, 
että lehtorin viran haltijan virkasuhde päättyy 
ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa, jos 
tuomiokapituli on 29 §:n perusteella määrän-
nyt hänet menettämään oikeutensa toimia 
lehtorina. 

49 §. Piispan virkasuhteen päättyminen. 
Pykälään ehdotetaan siirrettäväksi asiayhtey-
tensä vuoksi nykyisen 18 luvun 5 §:n sään-
nös piispan virkasuhteen päättymisestä ja 
samalla mainittu pykälä ehdotetaan kumotta-
vaksi. 

50 §. Viranhaltijasta johtuvat irtisanomis-
perusteet. Viranhaltijasta johtuvista irtisano-
misperusteista säädetään voimassa olevassa 
8 a §:ssä. Uusi säännös poikkeaisi osittain 
tästä ja koskisi kaikkia viranhaltijoita. Irtisa-
nomisen ulottaminen koskemaan papin, leh-
torin ja kanttorin virkoja on tarkemmin selos-
tettu yleisperusteluissa sekä 60 §:n yhteydes-
sä. Ehdotuksessa on otettu huomioon muussa 
virkamiesoikeudessa sekä työsopimuslaissa 
tapahtunut kehitys. Työntekijään liittyvistä 
irtisanomisperusteista säädetään työsopimus-
lain 7 luvun 2 §:ssä. Valtion virkamiehiä 
koskevista henkilöön liittyvistä irtisanomis-
perusteista säädetään valtion virkamieslain 
25 §:n 2 ja 5 momentissa ja kunnallista vi-
ranhaltijaa koskevista irtisanomisperusteista 
kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 
35 §:ssä. 

Pykälässä säädettäisiin viranhaltijan henki-
löön liittyvistä irtisanomisperusteista sekä 
niiden asiallisuuden ja painavuuden arvioi-
misesta. Säännökset muodostaisivat kokonai-
suuden, jonka perusteella irtisanomisperus-
teen riittävyys olisi arvioitava kussakin yksit-
täistapauksessa. Pykälän 1 momentissa sää-
dettäisiin sallituista irtisanomisperusteista ja 
perusteiden arviointiin liittyvästä kokonais-
harkinnasta. Säännös olisi uusi. Pykälän 2 
momentissa olisi osittain voimassa olevaa 
lainsäädäntöä vastaavasti esimerkkiluettelo 
kielletyistä irtisanomisperusteista. Pykälän 3 
momentissa olisi uusi säännös työnantajan 
velvollisuudesta varoittaa viranhaltijaa ennen 
irtisanomista ja 4 momentissa säädettäisiin 
voimassa olevaa lainsäädäntöä vastaavasti 
työnantajan velvollisuudesta selvittää, olisiko 
irtisanominen vältettävissä sijoittamalla vi-
ranhaltija toisiin tehtäviin. Pykälän 5 mo-
mentissa säädettäisiin tapauksista, joissa 3 ja 
4 momentin säännöksiä ei tarvitsisi soveltaa. 
Pykälää sovellettaisiin nykyiseen tapaan sekä 
toistaiseksi voimassa oleviin että määräaikai-
siin virkasuhteisiin. Vastaava periaate on 
voimassa myös valtion virkamieslaissa ja 
kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa. 
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Pykälän 1 momentin mukaan työnantaja ei 
saisi irtisanoa virkasuhdetta ilman viranhalti-
jasta johtuvaa asiallista ja painavaa syytä. Vi-
ranhaltijasta johtuvana asiallisena ja paina-
vana irtisanomisperusteena voitaisiin pitää 
virkasuhteeseen olennaisesti vaikuttavien 
velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laimin-
lyöntiä. Tavallisin irtisanomisperusteena ar-
vioitava virkavelvollisuuksien vastainen me-
nettely on viranhaltijan virantoimitusvelvol-
lisuuden laiminlyönti, joka voi menettelyn 
vakavuudesta riippuen ilmetä muun muassa 
yksittäisen virkatehtäviin kuuluvan tehtävän 
täyttämättä jättämisenä, virkatehtävien puut-
teellisena hoitona, luvattomana työstä pois-
saolona taikka jatkuvana tai usein toistuvana 
myöhästelynä. Irtisanomisperuste voisi olla 
myös viranhaltijan ilmeinen huolimattomuus 
työssä, työnantajan direktio-oikeuden tai 
muun toimivallan rajoissa antamien määräys-
ten noudattamatta jättäminen ja epäasianmu-
kainen käyttäytyminen. Myös perusteeton 
työstä kieltäytyminen sekä viranhaltijan epä-
rehellisyys ja siitä aiheutuva luottamuspula 
voisivat olla irtisanomisen perusteena. Vi-
ranhaltijan irtisanominen virkasuhteeseen 
kuuluvien velvoitteiden rikkomisen tai lai-
minlyönnin perusteella olisi sallittua ainoas-
taan silloin, kun menettely kohdistuu kysei-
sen virkasuhteen kannalta olennaisena pidet-
täviin velvollisuuksiin. Virkasuhteen irtisa-
nomiseen oikeuttavana perusteena voisi olla 
myös viranhaltijan muussa laissa säädettyjen 
velvoitteiden vakava rikkominen tai laimin-
lyönti. 

Kirkon luonne uskonyhteisönä asettaa hen-
kilöstölle erityisvaatimuksia. Varsinkin pa-
pille hänen pappislupauksessaan ilmoitta-
mansa sitoutuminen asettaa velvoitteita, jotka 
ulottuvat myös välittömän viranhoidon ulko-
puolelle. Myös muulta henkilöstöltä voidaan 
viranhoidon ulkopuolellakin edellyttää ase-
masta riippuen sellaista käytöstä, että kirkon 
viranhaltija ei julkisesti toimi kirkon uskoa ja 
oppia vastaan. Kirkon opin ja uskon vastai-
nen julkinen toiminta viranhoidon ulkopuo-
lella voisi synnyttää irtisanomisperusteen. 
Jos viranhaltija on työ- tai vapaa-aikana esi-
merkiksi syyllistynyt sellaiseen rikokseen tai 
lainvastaiseen tekoon, jonka vuoksi hänen ja 
työnantajan välinen luottamussuhde horjuu 
vakavalla tavalla, työnantajalla olisi tässä 

pykälässä tarkoitettu peruste irtisanoa vir-
kasuhde. Perusteen asiallisuuden ja paina-
vuuden arvioinnissa merkitystä olisi muun 
muassa lainvastaisuuden laadulla, vakavuu-
della ja siitä tuomittavalla rangaistuksella se-
kä toisaalta viranhaltijan työtehtävien laadul-
la ja hänen asemallaan työnantajan organi-
saatiossa. Vastaava arviointi koskisi irtisa-
nomista kirkon opin ja uskon tai eettisen ope-
tuksen vastaisen toiminnan perusteella. 

Ehdotetun 1 momentin mukaan virkasuh-
teen irtisanominen olisi sallittua myös, jos vi-
ranhaltijan henkilöön liittyvät työntekoedel-
lytykset ovat muuttuneet niin olennaisesti, 
ettei viranhaltija tämän vuoksi enää kykene 
selviytymään työtehtävistään eikä hänelle 4 
momentissa tarkoitetulla tavalla voitaisi tar-
jota muita tehtäviä. Viranhaltijan työnte-
koedellytykset voivat heikentyä tai hävitä 
hänen fyysisessä, psyykkisessä tai sosiaali-
sessa työ- ja toimintakyvyssään tapahtunei-
den muutosten vuoksi. Koska sairaudesta, 
vammasta tai tapaturmasta johtuvaa työky-
vyn heikentymistä irtisanomisperusteena ar-
vioitaisiin 2 momentin 1 kohdan mukaan, 
pykälän 1 momentissa tarkoitetulla viranhal-
tijan henkilöön liittyvillä työntekoedellytys-
ten olennaisella muuttumisella viitattaisiin 
muista syistä kuin viranhaltijan alentuneesta 
terveydentilasta johtuviin työnteon rajoituk-
siin. 

Viranhaltijan henkilöön liittyvän irtisano-
misperusteen asiallisuutta ja painavuutta ar-
vioitaessa olisi otettava huomioon työnanta-
jan ja viranhaltijan olosuhteet kokonaisuu-
dessaan. Irtisanomisperusteen riittävyyttä oli-
si arvioitava kaikkien tapauksessa ilmenevien 
seikkojen kokonaisharkinnalla. Yksilöperus-
teisessa irtisanomisessa arvioinnissa vaikut-
tavia seikkoja voisivat olla esimerkiksi vi-
ranhaltijan rikkeen laatu ja vakavuus, viran-
haltijan asema ja hänen suhtautumisensa te-
koonsa tai käyttäytymiseensä, työn luonne, 
työn teettämiseen liittyvät erityispiirteet ja 
työnantajan asema. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kielle-
tyistä irtisanomisperusteista. Momentin 1 
kohdan mukaan asiallisena ja painavana irti-
sanomisperusteena ei voitaisi pitää viranhal-
tijan sairautta, vammaa tai tapaturmaa, ellei 
hänen työkykynsä ole näiden vuoksi vähen-
tynyt olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti, ettei 
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työnantajalta voida kohtuudella edellyttää 
virkasuhteen jatkamista. Työkykyä arvioi-
daan aina työtehtävien asettamia vaatimuksia 
vasten. Viranhaltijan sairauden vaikutuksia 
on siten arvioitava siltä osin kuin ne ovat yh-
teydessä viranhaltijan työtehtävistä selviyty-
miseen. Säännöksessä tarkoitettu työkyvyn 
olennainen heikkeneminen edellyttäisi sitä, 
että viranhaltija ei sairauden, vamman tai ta-
paturman vuoksi pysty täyttämään virkasuh-
teesta johtuvia keskeisiä velvoitteitaan. Vai-
keakaan sairaus ei siten oikeuta päättämään 
virkasuhdetta niin kauan, kuin viranhaltija 
kykenee suoriutumaan velvollisuuksistaan. 
Lisäksi edellytettäisiin, että sairauden, vam-
man tai tapaturman aiheuttama työkyvyn 
alentuminen on niin pitkäaikainen, ettei vir-
kasuhteen jatkamisen edellytyksiä ole. Oike-
uskäytännössä työkyvyn alentumisen pysy-
vyydeltä ei ole edellytetty lopullisuutta vaan 
pitkäaikaisuutta (esimerkiksi kunnallishallin-
non osalta katso KHO 26.11.1991 taltio 
4387, KHO 1970 II 67 ja TT 1984—56). Py-
syvyys-kriteeriä arvioitaessa on otettu huo-
mioon sairauden kesto ennen irtisanomisen 
toimittamista ja toisaalta myös lääketieteelli-
nen ennuste sairauden tulevasta kestosta ja 
viranhaltijan paranemis- ja kuntoutumismah-
dollisuuksista. Arvioidessaan oikeutta irtisa-
noa virkasuhde sairauden perusteella työnan-
tajan olisi selvitettävä työntekijän edellytyk-
set selvitä työstä sairaudesta huolimatta. Ar-
vioinnissa olisi annettava merkitystä toisaalta 
heikentyneen työkyvyn taustalla olevan sai-
rauden luonteelle ja ennusteelle sairauden 
kehityksestä. Toisaalta huomiota olisi kiinni-
tettävä viranhaltijan edellytyksiin selvitä 
omista tai työpaikalla tarjolla olevista muista 
työtehtävistä koulutuksensa, tietojensa, am-
mattitaitonsa ja kokemuksensa perusteella. 
Irtisanomisperusteen täyttymiseen vaikuttai-
sivat myös työpaikan yleiset olosuhteet, 
mahdollisuus sopeuttaa viranhaltijan työteh-
tävät tai työolot hänen työkykyään vastaavik-
si sekä työnantajan mahdollisuudet tehtävien 
uudelleenjärjestelyyn ja muun työn tarjoami-
seen. 

Momentin 1 kohta vastaisi työsopimuslain 
sekä kunnallisesta viranhaltijasta annetun 
lain vastaavaa säännöstä. Työnantajan kan-
nalta sellaiset pitkäkestoiset ja myös pysy-
väisluonteiset sairaudet, joiden perusteella 

myönnetään sairauslomaa mutta ei kuiten-
kaan työkyvyttömyyseläkettä eläkesäännös-
ten mukaan, aiheuttavat viran hoidolle koh-
tuuttomia vaikeuksia. Tällaisissa tilanteissa 
on tavallista, että viranhaltijan työhön paluu 
ei ole näköpiirissä, mutta työnantaja ei voi 
järjestää viran hoitoa pysyvällä tavalla. Kos-
ka esitetyn säännöksen mukaan irtisanomi-
nen olisi mahdollista vasta pitkäaikaisen sai-
rausloman perusteella, viranhaltijan palvelus-
suhteeseen liittyvät etuudet ovat yleensä vir-
kaehtosopimuksen perusteella jo päättyneet. 

Momentin 2 kohdan mukaan irtisanomisen 
asiallisena ja painavana syynä ei pidettäisi vi-
ranhaltijan osallistumista viranhaltijayhdis-
tyksen päätöksen perusteella yhdistyksen 
toimeenpanemaan työtaistelutoimenpitee-
seen. Toimiessaan järjestön päätöksen mu-
kaisesti viranhaltijan ei katsottaisi syyllisty-
vän sellaiseen olennaiseen rikkomukseen, 
jonka perusteella työnantajalta ei voisi edel-
lyttää virkasuhteen jatkamista. Yhdistyksen 
päätöksin toimeenpannusta virkaehtosopi-
muslain vastaisesta työtaistelutoimenpiteestä 
vastuun kantaisi siten ainoastaan viranhalti-
joiden yhdistys. Ehdotetun 2 kohdan mukaan 
työtaistelutoimenpiteeseen osallistuminen 
voisi olla asiallinen ja painava syy virkasuh-
teen irtisanomiseen ainoastaan silloin, kun 
työtaistelutoimenpiteeseen on ryhdytty ilman 
viranhaltijajärjestön päätöstä tai myötävaiku-
tusta. Tällöin perusteen riittävyyttä tulisi ar-
vioida ottaen huomioon 1 momentissa sääde-
tyt irtisanomisen edellytykset. Arvioinnissa 
olisi otettava huomioon muun muassa työ-
taistelun kesto, mahdollinen toistuminen ja 
työnantajalle aiheutuneen vahingon määrä 
sekä työnantajan menettely työtaistelutoi-
menpiteen yhtenä mahdollisena syynä. 

Momentin 3 kohdan mukaan virkasuhdetta 
ei saisi irtisanoa viranhaltijan poliittisten, us-
konnollisten tai hänen muiden mielipiteiden-
sä vuoksi eikä myöskään sillä perusteella, et-
tä viranhaltija on osallistunut yhteiskunnalli-
seen tai yhdistystoimintaan. Kiellolla suojat-
taisiin muun muassa viranhaltijan mielipiteen 
ja järjestäytymisen vapautta sinänsä. Mikäli 
näiden vapauksien käyttäminen johtaisi esi-
merkiksi työntekovelvollisuuden laiminlyön-
teihin tai työnantajan vastaiseen toimintaan, 
rikkomukset voisivat oikeuttaa irtisanomi-
seen, jos irtisanomisen edellytykset täyttyvät, 
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vaikka rikkomukset olisivatkin seurausta 
kansalaisvapauksien käyttämisestä. 

Myös viranhaltijan kirkonvastainen uskon-
nollinen vakaumus voi eräissä tilanteissa joh-
taa palvelussuhteen päättymiseen. Jos viran-
haltija eroaa kirkosta, tämä johtaisi 48 §:n 2 
momenttia koskevan ehdotuksen mukaisesti 
virkasuhteen päättymiseen ilman irtisanomis-
ta. Jos pappi erotetaan pappisvirasta, tämä 
johtaisi saman pykälän 4 momentin nojalla 
virkasuhteen päättymiseen ilman irtisano-
misaikaa. Mikäli viranhaltija työssään tai jul-
kisesti vapaa-aikanaan toimisi kirkon opin ja 
uskon vastaisesti, tämän uskonnonvapauteen 
liittyvän perusoikeuden käyttö voisi tulla ar-
vioitavaksi työnantajan lojaliteettivelvolli-
suuden rikkomisena ja sen vuoksi irtisano-
misperusteena. Harkittaessa viranhaltijan 
esittämien kirkon vastaisten uskonnollisten 
mielipiteiden merkitystä irtisanomisperustee-
na on kiinnitettävä huomiota muun muassa 
siihen, onko hän esittänyt ne työssään vai va-
paa-aikanaan sekä siihen, millainen asema 
viranhaltijalla on kirkon opin ja tunnustuksen 
edustajana. 

Perustuslain 12 §:ssä säädetään sanan- ja 
mielipiteenvapaudesta. Viranhaltijoilla on 
lähtökohtaisesti sama sanan- ja mielipiteen-
vapaus kuin muillakin kansalaisilla. Viran-
haltijan sanankäytölle voidaan kuitenkin 
asettaa tietty asiallisuusvaatimus. Lisäksi sa-
nan- ja mielipiteenvapauden mahdolliset ra-
joitukset voivat johtua joko hoidettavan viran 
luonteesta tai viranhaltijalta vaadittavista 
yleisistä käyttäytymisnormeista. 

Kirkon viranhaltijoilta voidaan perustuslain 
11 §:n ja 76 §:n turvaaman kirkon sisäisen 
autonomian perusteella vaatia sekä kirkon jä-
senyyttä että pitäytymistä kirkon tunnustuk-
sessa. Säännösehdotusta on siten sovellettava 
suhteessa 13 §:ään, jossa säädettäisiin kirkon 
jäsenyys kelpoisuusehdoksi virkasuhteissa 
sekä tietyissä työsopimussuhteissa, ja 
26 §:ään, jossa säädettäisiin lojaliteettivelvol-
lisuudesta työnantajaa kohtaan. Kirkon opin 
ja tunnustuksen sisällä saattaa kuitenkin 
esiintyä näkemyseroja. Pykäläehdotuksen 2 
momentin 3 kohdassa tarkoitettu uskonnolli-
nen mielipide ei yksinään voi olla irtisano-
misperuste silloin, kun mielipide ei sinänsä 
vielä ole kirkon tunnustuksen vastainen. Kir-
kon yleisesti hyväksytystä tunnustuksesta 

poikkeavien oppien julkinen esittäminen ja 
suosiminen saattaa johtaa irtisanomisperus-
teen syntymiseen. 

Momentin 4 kohdan mukaan asiallisena ja 
painavana syynä irtisanomiseen ei pidettäisi 
viranhaltijan turvautumista hänen käytettä-
vissään oleviin oikeusturvakeinoihin. Sään-
nös on uusi ja se vastaisi työsopimuslain 7 
luvun 2 pykälän 2 momentin 4 kohtaa. Sään-
nöksen taustalla on perustuslain 21 § sekä 
ILO:n yleissopimus n:o 158, joka koskee 
työnantajan toimesta tapahtuvaa palvelussuh-
teen päättämistä. Yleissopimuksen mukaan 
virkasuhteen päättäminen ei saa perustua sii-
hen, että viranhaltija on tehnyt valituksen tai 
osallistunut oikeudenkäyntiin työnantajaansa 
vastaan tämän väitetyn lainvastaisen menet-
telyn johdosta. Myöskään viranhaltijan kään-
tyminen toimivaltaisen hallintoviranomaisen, 
kuten työsuojeluviranomaisen tai tasa-
arvovaltuutetun toimiston puoleen ei oikeut-
taisi päättämään virkasuhdetta. 

Pykälän 3 momentin mukaan viranhaltijaa, 
joka on laiminlyönyt virkasuhteesta johtuvi-
en velvollisuuksien täyttämisen tai rikkonut 
niitä, ei saisi irtisanoa ennen kuin hänelle on 
varoituksella annettu mahdollisuus korjata 
menettelynsä. Säännös olisi uusi ja vastaisi 
työsopimuslain sääntelyä. Voimassa olevan 
kirkkojärjestyksen 6 luvun 3 §:n 3 momentin 
mukaan esimies on voinut antaa alaiselleen 
viranhaltijalle huomautuksen. Tämä vastaa 
ehdotetussa säännöksessä sanottua varoituk-
sen antamista. Kurinpitomenettelyä koskevi-
en säännösten kumoamisen jälkeen varoituk-
sen antaminen ei olisi enää kurinpitorangais-
tus vaan työsopimuslain mukainen työnjoh-
dollinen toimenpide, jota ei katsottaisi viran-
omaisen päätökseksi ja josta sen vuoksi ei 
olisi itsenäistä oikaisuvaatimus- tai valitusoi-
keutta. Vasta jos viranhaltija irtisanotaan an-
nettujen varoitusten perusteella, viranhaltija 
voisi saattaa annettujen varoitusten asianmu-
kaisuuden tutkittavaksi irtisanomisesta valit-
tamisen yhteydessä. 

Pykälän 3 momentin säännöstä olisi sovel-
lettava yhdessä 5 momentin kanssa. Tämän 
mukaan varoituksen antamisvelvollisuutta ei 
olisi, jos irtisanomisen perusteena on niin 
vakava virkasuhteeseen liittyvä rikkomus, et-
tä työnantajalta ei voida kohtuudella edellyt-
tää virkasuhteen jatkamista. Varoituksen an-
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taminen merkitsee sitä, että viranhaltijan tie-
toon saatetaan, kuinka vakavana rikkomuk-
sena työnantaja pitää hänen menettelyään. 
Varoitus on ennakkomuistutus siitä, millä ta-
voin työnantaja tulee reagoimaan varoituk-
sessa tarkoitetun rikkomuksen tai laimin-
lyönnin toistuessa. Varoituksen tarkoituksena 
on antaa viranhaltijalle mahdollisuus korjata 
menettelynsä ja osoittaa siten, että edellytyk-
set virkasuhteen jatkamiselle ovat olemassa. 
Jos viranhaltijan rikkomus on niin vakava, 
että hänen olisi ilman varoitustakin tullut 
ymmärtää menettelynsä moitittavuus, varoi-
tuksen antaminen ei olisi irtisanomisen edel-
lytyksenä. Varoituksen antamisesta ehdote-
taan erillistä säännöstä myös 26 §:n 3 mo-
menttiin. Siinä tarkoitettu varoitus voidaan 
antaa käsillä olevan pykälän tarkoittamassa 
mielessä mutta myös tarvittaessa vähäisem-
mistä velvoitteiden rikkomisista tai laimin-
lyönneistä. Useammat vähäisistä asioista an-
netut varoitukset voivat kuitenkin yhdessä 
muodostaa perusteen irtisanomiselle. 

Jäljempänä 51 §:ssä ehdotetaan säädettä-
väksi, että työnantajan olisi vedottava irtisa-
nomisperusteeseen kohtuullisen ajan kulues-
sa siitä, kun peruste tuli hänen tietoonsa. Jos 
viranhaltijalle on annettu varoitus, saman tai 
samantyyppisen rikkomuksen toistuessa irti-
sanomisperusteena voidaan vedota aiemmin 
annettuun varoitukseen, jollei varoituksen 
antamisesta ole kulunut niin pitkää aikaa, että 
sen olisi katsottava menettäneen merkityk-
sensä. Aiemmin annetun varoituksen merki-
tyksen lakkaamiselle ei voida esittää säädet-
täväksi täsmällistä määräaikaa, koska varoi-
tusta koskeva säännös on tarkoitettu koko-
naisharkintaa edellyttäväksi joustavaksi nor-
miksi. 

Työnantajan olisi 58 §:n mukaan aina en-
nen viranhaltijasta johtuvasta syystä tapahtu-
vaa irtisanomista kuultava viranhaltijaa irti-
sanomisen perusteena olevista seikoista. Sa-
massa yhteydessä työnantajan olisi myös sel-
vitettävä, olisiko irtisanominen vältettävissä 
siirtämällä viranhaltija muuhun virkasuhtee-
seen. Muun työn tarjoamisvelvollisuus tulisi 
kysymykseen lähinnä silloin, kun viranhaltija 
ei enää kykene selviytymään työtehtävistään 
työntekoedellytyksissään tapahtuneiden muu-
tosten vuoksi. Momentissa tarkoitettu työn-
antajan velvollisuus selvittää ja tarjota muuta 

virkaa tai virkasuhdetta irtisanomisen vaihto-
ehtona tulisi kysymykseen myös sellaisissa 
tapauksissa, joissa viranhaltijan velvoitteiden 
rikkominen tai laiminlyönti on ollut niin vä-
häistä, että sen ei voitaisi katsoa vaikuttavan 
virkasuhteen jatkamisen edellytyksenä ole-
vaan luottamukseen. Viranhaltijalla tulee olla 
tarjottavan muun viran tai virkasuhteen edel-
lyttämä kelpoisuus. Pykälän 4 momenttia ei 
tarvitsisi 5 momentin mukaan kuitenkaan so-
veltaa, jos irtisanomisen perusteena on niin 
vakava virkasuhteeseen liittyvä rikkomus, et-
tä työnantajalta ei voida kohtuudella edellyt-
tää virkasuhteen jatkamista. 

51 §. Viranhaltijasta johtuvaan irtisano-
mis-perusteeseen vetoaminen. Pykälän mu-
kaan irtisanominen olisi tehtävä 50 §:ssä sää-
detyllä perusteella kohtuullisen ajan kuluessa 
siitä, kun irtisanomisen peruste on tullut 
työnantajan tietoon. Pykälä on uusi mutta 
vastaa nykyistä soveltamiskäytäntöä. Sään-
nöksen sisältö vastaa työsopimuslain 9 luvun 
1 §:n, valtion virkamieslain 25 §:n 3 momen-
tin ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun 
lain 36 §:n säännöksiä. 

Säännöksessä ei määriteltäisi aikaa täsmäl-
lisesti, vaan säännös ehdotetaan jätettäväksi 
joustavaksi, koska kohtuullinen aika voi 
vaihdella olosuhteista riippuen. Työnantajalla 
tulisi kuitenkin olla vähintään muutaman vii-
kon harkinta-aika arvioida sitä, onko irtisa-
nomiselle riittävät perusteet. Toisaalta viran-
haltijan kannalta ei olisi kohtuullista, että 
työnantaja voi vedota useita kuukausia aikai-
semmin työnantajan tietoon tulleisiin seik-
koihin. Työnantajan harkinta-aika alkaisi ku-
lua yleensä siitä, kun irtisanomisesta päättävä 
työnantajan edustaja, yksittäinen viranhaltija 
tai monijäseninen toimielin on riittävällä 
varmuudella saanut tiedon niistä tosiseikois-
ta, joihin viranhaltijan irtisanominen perus-
tuu, ja jos syy on jatkuva, siitä kun syy on la-
kannut. Viranhaltijan esimiehen tai monijä-
senisen toimielimen esittelijän olisi kohtuul-
lisessa ajassa saatettava tietoonsa tulleet irti-
sanomiseen mahdollisesti vaikuttavat seikat 
toimivaltaisen päättävän viranomaisen tie-
toon. 

52 §. Taloudelliset ja tuotannolliset irtisa-
nomisperusteet. Taloudellisia ja tuotannolli-
sia irtisanomisperusteita koskevat säännökset 
olisivat uusia. Pykälä vastaisi kuitenkin pää-
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osin nykyistä 8 a §:n säännöstä siitä, että vi-
ranhaltija voidaan irtisanoa, kun asianomai-
nen virka lakkautetaan. Viran lakkauttaminen 
on edellyttänyt käytännössä esillä olevan py-
kälän kaltaisia taloudellisia tai tuotannollisia 
perusteita. Säännös vastaa työsopimuslain 7 
luvun 3 §:ssä säädettyjä taloudellisia ja tuo-
tannollisia irtisanomisperusteita. Valtion vir-
kamieslaissa vastaavista irtisanomisperusteis-
ta säädetään lain 27 §:ssä ja kunnallishallin-
nossa kunnallisesta viranhaltijasta annetun 
lain 37 §:ssä. 

Kirkollinen työnantaja hoitaa itselleen ot-
tamansa sekä sille laissa säädetyt tehtävät. 
Seurakuntien itsehallintoon kuuluu, että 
työnantaja voi laajasti itse ratkaista, millä ta-
voin kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä sää-
detyt tehtävät ja seurakuntien muu toiminta 
järjestetään. Seurakunta hoitaa sille säädetyt 
tehtävät itse tai yhteistoiminnassa muiden 
seurakuntien tai kuntien kanssa taikka hank-
kii tehtäviensä hoidon edellyttämiä palveluja 
palvelujen tuottajilta. Seurakunta voi myös 
lakisääteisiä tehtäviä lukuun ottamatta itse 
päättää hoitamansa toiminnan laajuudesta ja 
tarvittaessa supistaa tai laajentaa niitä. Teh-
tävien laadusta ja laajuudesta päättämiseen 
liittyy myös oikeus päättää toimintojen jär-
jestämistavasta. Seurakunnan hallinnon tai 
tehtävien uudelleenjärjestely esimerkiksi ta-
loudellisten tai organisatoristen syiden vuok-
si voi merkitä tarvittavan henkilöstön määrän 
vähentämistä. Jos tehtävien uudelleenjärjes-
tely merkitsisi viranhaltijan virantoimitus-
paikan muuttamista toiselle paikkakunnalle 
eikä viranhaltija perustellusta syystä siirry 
uudelle paikkakunnalle, viranhaltija voidaan 
irtisanoa pykälän 1 momentin perusteella. 
Seurakunta voi päätöksellään myös suunnata 
toimintaansa uudella tavalla esimerkiksi lo-
pettamalla jonkin tehtävän, supistamalla toi-
mintaa tai ostamalla palvelun ulkopuoliselta 
palvelujen tuottajalta. Tällöin seurakunnalla 
voi olla 1 momentissa tarkoitettu peruste irti-
sanoa viranhaltija. Mitä edellä on sanottu 
seurakunnan mahdollisuudesta irtisanoa ta-
loudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla, 
koskee soveltuvin osin myös seurakuntayh-
tymää, tuomiokapitulia ja kirkkohallitusta. 

Pykälän 1 momentin lähtökohdan mukaan 
työnantaja ei saisi irtisanoa virkasuhdetta ta-
loudellisista tai tuotannollisista syistä, vaikka 

viranhaltijalle määrätyt työtehtävät olisivat-
kin vähentyneet sekä olennaisesti että pysy-
västi. Työnantajalla olisi pykälässä säädetty 
ensisijainen velvollisuus pyrkiä sijoittamaan 
viranhaltija toiseen virkasuhteeseen tai ottaa 
sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät 
olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä 
taikka kouluttaa uusiin tehtäviin. Säännöksen 
mukainen uudelleensijoitusvelvoite koskisi 
vain sellaisia virkasuhteita ja työtehtäviä, joi-
ta työnantajalla on jo olemassa. Sijoittaminen 
toiseen virkasuhteeseen edellyttäisi, että irti-
sanottava viranhaltija täyttää asianomaiset 
kelpoisuusvaatimukset. Viranhaltijalle tulisi 
tarjota ensisijaisesti sellaista virkaa tai vir-
kasuhdetta, joka lähinnä vastaa hänen entistä 
virkasuhdettaan, ja tämän jälkeen muuta vir-
kasuhdetta, johon hän on ammattitaitonsa ja 
kykyjensä puolesta sopiva. Viranhaltijan tu-
lee täyttää tarjottavan virkasuhteen kelpoi-
suusvaatimukset. Uudelleensijoittaminen 
työsuhteeseen edellyttäisi, että työsuhteeseen 
kuuluvat tehtävät eivät olennaisesti poikkea 
viranhaltijan tehtävistä. 

Irtisanomisen vaihtoehtona annettavan kou-
lutuksen tulisi olla työnantajan toiminnan 
kannalta tarpeellista. Kouluttamisen mahdol-
lisuuksia arvioitaessa on otettava huomioon 
paitsi työnantajan käytännölliset ja taloudel-
liset edellytykset koulutuksen antamiseen 
myös viranhaltijan soveltuvuus kyseeseen tu-
levan koulutuksen vastaanottamiseen. Työn-
antajan työn tarjoamis- ja koulutusvelvolli-
suus olisivat näin ollen osa irtisanomisperus-
tetta. Irtisanomisperusteen asiallisuutta ja 
painavuutta harkittaessa tai arvioitaessa jäl-
kikäteen tulisi ottaa huomioon sekä tarjolla 
olevan työn vähentymisen määrä ja kestoaika 
että työnantajan mahdollisuus tarjota viran-
haltijalle muuta työtä ja tämän työn mahdol-
lisesti edellyttämä koulutus tai perehdyttämi-
nen, jos viimeksi mainitut olisivat tarpeen. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan työso-
pimuslakia vastaavasti säädettäväksi, milloin 
taloudellista tai tuotannollisista irtisanomis-
perustetta ei ainakaan voida katsoa olevan. 
Jos työnantaja on joko ennen virkasuhteen ir-
tisanomista tai pian virkasuhteen päättymisen 
jälkeen ottanut uuden henkilön samankaltai-
siin tehtäviin, joita irtisanottu on tehnyt, 
vaikka työnantajan toimintaedellytykset eivät 
vastaavana aikana ole muuttuneet, taloudel-



 HE 41/2012 vp  
  

 

63

lista tai tuotannollista perustetta irtisanomi-
selle ei katsota olevan. Näin ei olisi myös-
kään, jos tehtävien uudelleenjärjestelystä ei 
ole tosiasiallisesti aiheutunut työn vähenty-
mistä tai muuttanut tehtävien laatua. Jos esi-
merkiksi kone- ja laitehankinnoista tai muista 
työmenetelmien muutoksista ei olisi aiheutu-
nut tehtävien vähentymistä tämän pykälän 1 
momentissa tarkoitetulla tavalla, mutta muun 
muassa työn sisältö ja vaativuus olisivatkin 
muuttuneet siten, että viranhaltijat eivät suo-
riutuisi siitä aikaisemmin valmiuksin, tulisi 
työnantajan yleensä kouluttaa viranhaltijat 
niin, että he voisivat jatkaa muuttuneissa teh-
tävissä. Ehdotus vastaa työsopimuslakia ja 
kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia. 

53 §. Erityinen irtisanomissuoja. Pykälässä 
ehdotetaan säädettäväksi raskauteen ja per-
hepoliittisiin vapaisiin sekä viranhaltijayhdis-
tyksen luottamusmiesten asemaan liittyvästä 
viranhaltijan erityisestä irtisanomissuojasta. 
Kuten nykyisessä 8 a §:ssä raskauden ja per-
hepoliittisten vapaiden osalta viitattaisiin 
työsopimuslain vastaaviin säännöksiin. Asi-
anomaiset säännökset sisältyvät työsopimus-
lain 7 luvun 9 §:ään. Vastaava säännös on 
kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 
38 §:ssä. 

Luottamusmiesten erityistä irtisanomis-
suojaa koskevaa säännöstä on muutettu ny-
kyiseen säännökseen verrattuna työsopimus-
laissa tapahtuneiden muutosten vuoksi. 
Säännöksessä on erotettu toisaalta 50 §:n 
mukainen viranhaltijasta johtuvista perusteis-
ta tapahtuva irtisanominen ja toisaalta 52 §:n 
mukainen taloudellisista ja tuotannollisista 
syistä tapahtuva irtisanominen. Ensimmäi-
sessä tapauksessa irtisanominen edellyttäisi 
irtisanomisperusteen olemassaolon lisäksi 
luottamusmiehen edustamien viranhaltijoiden 
ja työntekijöiden enemmistön suostumusta. 
Luottamusmiehen virkasuhteen purkaminen 
määräytyisi 56 §:n mukaan. Irtisanominen ta-
loudellisella ja tuotannollisella perusteella 
puolestaan edellyttäisi, että viranhaltijan työ 
kokonaan päättyy eikä hänelle voida järjestää 
muuta työtä, joka vastaa hänen ammattitaito-
aan, tai kouluttaa häntä muuhun työhön 
52 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Nykyiseen 
säännökseen verrattuna ehdotetaan myös 
poistettavaksi mahdollisuus irtisanoa muilla 
erityisen painavilla perusteilla. Säännös kat-

taa riittävällä tavalla luottamusmiehen irtisa-
nomismahdollisuudet. 

54 §. Irtisanomisoikeus liikkeen luovutuk-
sen yhteydessä. Säännös olisi uusi ja liittyisi 
liikkeen luovutusta koskevaan 39 §:ään. 
Säännös vastaisi työsopimuslain 7 luvun 
5 §:n säännöstä ja kunnallisesta viranhaltijas-
ta annetun lain 39 §:ää. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin luovu-
tuksensaajan irtisanomisoikeudesta ja 2 mo-
mentissa viranhaltijan oikeudesta irtisanoa 
virkasuhde sen kestoajasta riippumatta eri-
tyistä irtisanomisaikaa noudattaen. Luovu-
tuksensaaja ei saisi irtisanoa virkasuhdetta 
pelkästään 39 §:ssä tarkoitetun liikkeen luo-
vutuksen perusteella. Ehdotettu säännös ei 
estä irtisanomisia työvoimatarpeen muutok-
siin johtavista taloudellisista, teknisistä tai 
organisatorisista syistä. Liikkeen luovutuksen 
yhteydessä sekä luovuttajalla että luovutuk-
sensaajalla on irtisanomisoikeus ainoastaan, 
jos siihen on 50 §:ssä tarkoitettu viranhaltijan 
henkilöön liittyvä irtisanomisperuste tai 
52 §:ssä tarkoitettu taloudellinen tai tuotan-
nollinen peruste. 

Pykälän 2 momentissa olevaa viranhaltijan 
irtisanomisaikaa koskevaa erityissäännöstä 
sovellettaisiin sekä toistaiseksi voimassa ole-
vissa että määräaikaisissa virkasuhteissa. 
Momentin mukaan viranhaltija saisi muutoin 
sovellettavasta irtisanomisajasta riippumatta 
liikkeen luovutuksen yhteydessä irtisanoa 
virkasuhteen päättymään luovutuspäivästä, 
jos hän on saanut tiedon luovutuksesta työn-
antajalta tai liikkeen uudelta haltijalta vii-
meistään kuukautta ennen luovutuspäivää. 
Jos viranhaltijalle on annettu tieto luovutuk-
sesta myöhemmin, hän saisi käyttää irtisa-
nomisoikeuttaan vielä luovutuspäivän jäl-
keen, viimeistään kuitenkin kuukauden kulu-
essa saatuaan tiedon luovutuksesta. Säännök-
sen mukaan virkasuhde päättyisi aikaisintaan 
luovutushetkellä, jolloin virkasuhteen toinen 
osapuoli eli työnantaja vaihtuu. 

55 §. Irtisanomisaika. Kirkkolaissa ei ole 
säännöksiä irtisanomisajoista. Virkasuhteen 
irtisanomisajoista on nykyisin sovittu virka-
ehtosopimuksella. Voimassa olevassa virka-
ehtosopimuksessa irtisanomisajat poikkeavat 
työsopimuslain säännöksistä. Irtisanomisajat 
ovat hieman pidemmät kuin työsopimuslais-
sa. Valtion virkamiesten irtisanomisajoista 
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säädetään valtion virkamieslain 30 §:ssä ja 
voimassa olevassa virkaehtosopimuksessa. 
Kunnallisen viranhaltijan irtisanomisajoista 
on säännökset kunnallisesta viranhaltijasta 
annetun lain 40 §:ssä sekä voimassa olevassa 
virkaehtosopimuksessa. 

Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi irtisanomisajoista työsopimuslaissa 
säädettyjä aikoja vastaavasti. Yhdenvertai-
suuden vuoksi ja käytännön syistä ei ole tar-
koituksenmukaista, että virka- ja työsuhtees-
sa olisi pelkästään palvelussuhdelajin perus-
teella eripituiset irtisanomisajat. Pykälään ei 
ehdoteta otettavaksi nykyistä mallivirkasään-
nön määräystä vastaavaa erillistä säännöstä 
väliaikaisten viranhaltijoiden irtisano-
misajoista, koska väliaikaisen viranhaltijan 
käsitteestä luovuttaisiin. 

Kirkkoherran, piispan ja kirkkoneuvoksen 
irtisanomisaika olisi aina kaksi kuukautta. 
Eräät valtion ylimmät virkamiehet voidaan 
valtion virkamieslain 26 §:n mukaan irtisa-
noa yleisistä irtisanomisperusteista huolimat-
ta, kun siihen on viran luonne huomioon ot-
taen hyväksyttävä ja perusteltu syy. Tällöin 
irtisanomisessa noudatetaan normaaleja irti-
sanomisaikoja. Kunnanjohtaja voidaan kun-
talain 25 §:n mukaan irtisanoa, kun hän on 
menettänyt kunnanvaltuuston luottamuksen. 
Palvelussuhteen päättämiselle ei tarvita irti-
sanomisperusteita. Esitetyssä säännöksessä 
kirkkoherran, piispan ja kirkkoneuvoksen ir-
tisanomisajasta ei ole menty yhtä pitkälle 
palvelussuhteen suojan purkamisessa kuin 
valtion- ja kunnallishallinnossa ylimpien vi-
ranhaltijoiden osalta on tehty. Kirkkoherran, 
piispan ja kirkkoneuvoksen irtisanominen 
edellyttäisi aina normaalien irtisanomisperus-
teiden täyttymistä. Jos viranhaltija irtisano-
taan lainvastaisesti, virkasuhteen jatkuvuus-
periaatteen mukaisesti virkasuhde voidaan 
palauttaa tehdyn valituksen perusteella. Otta-
en huomioon puheena olevien virkojen kes-
keinen merkitys kirkollishallinnossa, on pe-
rusteltua, että irtisanomisperusteiden täytty-
essä irtisanominen voidaan toteuttaa suhteel-
lisen nopeasti. Tällöin vältytään siltä, että 
mahdollista virantoimituksesta pidättämistä 
tarvitsisi jatkaa pitkään. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan nykyisen 
viranhaltijoiden irtisanomisaikoja koskevan 
virkaehtosopimuksen mukaisesti säädettä-

väksi, että irtisanomisaika olisi kaksi kuu-
kautta sellaisen viranhaltijan irtisanoutuessa, 
jonka nimittäminen kuuluu kirkkovaltuustol-
le tai yhteiselle kirkkovaltuustolle. Säännös 
koskisi lähinnä seurakuntien taloushallinnon 
johtotehtäviä ja suurissa seurakuntatalouksis-
sa muitakin ylimpiä viranhaltijoita, joiden 
osalta momentissa muutoin säädetyt lyhyet 
irtisanomisajat voivat monissa tapauksissa 
olla liian lyhyet ottaen huomioon viranhalti-
joiden asema ja sen merkitys työnantajan 
toiminnan kannalta. Näidenkin viranhaltijoi-
den osalta olisi mahdollista viranhaltijan 
pyynnöstä tai suostumuksella noudattaa ly-
hyempää irtisanomisaikaa pykälän 3 momen-
tin perusteella. Pykälän 1 momenttia vastaa-
vasti esitetään myös, että kirkkoherran, piis-
pan ja kirkkoneuvoksen irtisanoutumisaika 
olisi sama kuin työnantajan irtisanoessa pal-
velussuhteen. 

Pykälän 2 momentin irtisanoutumisaika 
voisi kappalaisten osalta johtaa erilaisiin lop-
putuloksiin sen perusteella, onko kappalaisen 
valinnut virkaan seurakuntaneuvosto vai 
kirkkovaltuusto. Kappalaisen viran haltijoita 
on syytä irtisanoutumistilanteissa kohdella 
yhdenvertaisesti. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 
26 §:ää koskevan ehdotuksen mukaan pää-
töksen kappalaisen valinnasta seurakuntata-
solla tekee kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuus-
toon rinnastetaan säännöksessä sekä seura-
kuntaneuvosto että kappelineuvosto. Tämän 
pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan kirk-
kovaltuuston valitseman viranhaltijan irtisa-
noutumisaika on kaksi kuukautta. Tämän 
vuoksi on perusteltua, että myös kappa-
laisenviran viranhaltijan irtisanomisaika hä-
nen itsensä irtisanoutuessa on aina kaksi 
kuukautta seurakuntarakenteesta riippumatta. 
Selkeyden vuoksi kappalaisenviran viranhal-
tijan irtisanoutumis-ajasta säädettäisiin 2 
momentin 4 kohdassa yhdessä kirkkoherran, 
piispan ja kirkkoneuvoksen irtisanoutu-
misaikojen kanssa. Työnantajan irtisanoessa 
kappalaisen noudatettaisiin samoja 1 momen-
tin irtisanomisaikoja kuin muihin viranhalti-
joihin. 

Muiden viranhaltijoiden irtisanoutuessa 
ehdotetaan nykyisiä irtisanomisaikoja, jotka 
olisivat 14 päivää, kun virkasuhde on jatku-
nut keskeytyksettä enintään viisi vuotta, ja 
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yksi kuukausi, kun virkasuhde on jatkunut 
keskeytyksettä yli viisi vuotta. 

Pykälän 3 momentin mukaan irtisanomis-
aika alkaisi kulua sitä päivää seuraavasta 
päivästä, jona irtisanominen on annettu tie-
doksi. Viranhaltijan suostumuksella voitai-
siin noudattaa 1 ja 2 momentissa tarkoitettua 
lyhyempää irtisanomisaikaa. 

56 §. Virkasuhteen purkaminen. Virkasuh-
teen purkamista koskevaa säännöstä ei ole 
voimassa olevassa kirkkolaissa. Virkasuhde 
voidaan päättää vain irtisanomisella tai ku-
rinpidollisella viraltapanolla. Viraltapano on 
ainoa mahdollisuus päättää papin, vakinaisen 
lehtorin ja kanttorin virkasuhde. Näiden vi-
ranhaltijoiden virkasuhteen päättämismenet-
telyn muuttamista on selostettu tarkemmin 
lakiehdotuksen yleisperusteluissa ja 50 §:n 
yksityiskohtaisissa perusteluissa. 

Työsuhteen purkamista koskevat säännök-
set ovat työsopimuslain 8 luvussa. Valtion 
virkamiesten virkasuhteen purkamista kos-
kevat säännökset ovat valtion virkamieslain 
33 ja 34 §:ssä ja kunnallisen viranhaltijan 
virkasuhteen purkamista koskeva säännös 
kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 41 
ja 42 §:ssä. 

Pykäläehdotus vastaa voimassa olevan työ-
sopimuslain sääntelyä työnantajan oikeudesta 
purkaa virkasuhde. Virkasuhteen purkaminen 
edellyttäisi erittäin painavaa syytä. Kun irti-
sanomisperusteen tulisi 50 §:n mukaan olla 
asiallinen ja painava, sanavalinta osoittaisi 
suoraan, että purkamisperusteen tulee olla ir-
tisanomisperustetta painavampi. Ehdotus 
vastaisi vakiintunutta oikeuskäytäntöä sekä 
työsopimuslain, valtion virkamieslain ja 
kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 
sääntelyä. 

Tässä pykälässä säädettäisiin virkasuhteen 
purkamisperusteesta ainoastaan yleissään-
nöksellä. Virkasuhteen päättäminen ilman ir-
tisanomisaikaa on virkasuhteen poikkeuksel-
linen päättämiskeino. Virkasuhteen purkami-
nen voi koskea sekä toistaiseksi voimassa 
olevaa virkasuhdetta että määräaikaista vir-
kasuhdetta. 

Pykälän 1 momentin mukaan työnantaja 
saisi purkaa virkasuhteen, jos viranhaltija 
rikkoo tai laiminlyö virkasuhteesta tai laista 
taikka määräyksistä johtuvia, virkasuhtee-
seen olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan 

niin vakavalla tavalla, että työnantajalta ei 
voida kohtuudella edellyttää virkasuhteen 
jatkamista edes irtisanomisajan pituista ai-
kaa. Työnantajalla voisi olla oikeus purkaa 
virkasuhde esimerkiksi silloin, kun viranhal-
tija välinpitämättömyydellään vaarantaa työ-
turvallisuutta työpaikalla, esiintyy siellä 
päihtyneenä tai vastoin kieltoa käyttää siellä 
päihdyttäviä aineita. Joissain poikkeukselli-
sissa tapauksissa myös virkasuhteen kannalta 
epäasianmukainen käyttäytyminen vapaa-
aikana voisi merkitä purkamisperusteen täyt-
tymistä. Jos viranhaltija syyllistyisi vapaa-
aikanaan sellaiseen rikolliseen tekoon tai 
käyttäytymiseen, joka vakavalla tavalla hei-
kentäisi osapuolten välistä luottamusta tai 
muutoin vaikuttaisi olennaisella tavalla vir-
kasuhteesta johtuvien velvoitteiden täyttämi-
seen, purkamisperuste voisi täyttyä. Myös 
kirkon opin ja tunnustuksen vastaisten mieli-
piteiden räikeä julkinen esittäminen voisi tul-
la arvioitavaksi virkasuhteen purkamisperus-
teena erityisesti niissä tehtävissä, joiden 
luonteeseen kuuluvat jumalanpalveluksen ja 
kirkon pyhien toimitusten hoito, sielunhoito 
sekä kirkon diakoniset ja kasvatus- ja opetus-
tehtävät. 

Lakiehdotukseen ei esitetä otettavaksi työ-
sopimuslain 8 luvun 3 §:ää vastaavaa sään-
nöstä, jonka mukaan työnantaja saa käsitellä 
työsuhdetta purkautuneena poissaolon alka-
misesta lukien, jos työntekijä on ollut poissa 
työstä vähintään seitsemän päivää ilmoitta-
matta sinä aikana työnantajalle pätevää syytä 
poissaololleen. Vastaavan säännöksen puut-
tuminen ei merkitse sitä, että viranhaltijalla 
olisi oikeus olla pätevää syytä ilmoittamatta 
poissa virantoimituksesta. Viranhaltijan luva-
tonta poissaoloa virantoimituksesta arvioi-
daan yleisten 50 §:ssä tai tässä pykälässä 
säädettäväksi ehdotettujen irtisanomis- tai 
purkamisperusteiden perusteella. 

Purkamisperusteen edellytyksenä olevan 
velvoitteen laiminlyönnin tai rikkomisen va-
kavuutta kuvattaisiin säännöksessä niin, että 
työnantajalta ei voitaisi viranhaltijan menet-
telyn johdosta edellyttää virkasuhteen jatka-
mista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Py-
kälässä olevalla viittauksella irtisanomisai-
kaan osoitettaisiin, että perusteen tulee olla 
irtisanomisperustetta painavampi. Kuten 
50 §:n mukaisen irtisanomisperusteen riittä-
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vyyttä myös purkamisperusteen täyttymistä 
tulisi harkita kokonaisarviolla, jolloin huo-
mioon olisi otettava muun muassa virkasuh-
teen erityispiirteet kussakin tapauksessa. 
Purkamisoikeutta kokonaisuutena arvioitaes-
sa tulee ottaa huomioon kirkon virkasuhteen 
luonne julkisyhteisön ja samalla 1 luvun 
1 §:n mukaiseen tunnustukseen sitoutuneen 
uskonnollisen yhteisön palvelussuhteena. 
Kirkon julkisyhteisöluonteeseen liittyy julki-
sen toiminnan luotettavuuden, tasapuolisuu-
den ja laillisuuden korostuminen. Kirkon 
luonne uskonnollisena yhteisönä puolestaan 
korostaa erityisesti kirkon hengellisessä työs-
sä toimivilta viranhaltijoilta vaadittavaa kir-
kon uskon ja opin huomioon ottamista sekä 
eettisten periaatteiden noudattamista viran-
hoidossa. 

57 §. Purkamisoikeuden raukeaminen. Py-
kälässä säädettäisiin purkamisoikeuden van-
hentumisesta. Työsopimuslain vastaava 
säännös on lain 8 luvun 2 §:ssä, valtionhal-
linnon osalta valtion virkamieslain 34 §:ssä 
ja kunnallishallinnossa kunnallisesta viran-
haltijasta annetun lain 42 §:ssä. 

Pykälän mukaan purkamisoikeus raukeaisi, 
jos virkasuhdetta ei pureta 14 päivän kulues-
sa siitä, kun työnantaja saa tosiasioihin pe-
rustuvan tiedon purkamisen perusteena ole-
vista syistä. Määräaika laskettaisiin purkami-
sen perusteena olevan teon tai laiminlyönnin 
tapahtumahetkestä tai, jos työnantaja saisi 
tiedon tapahtuneesta vasta myöhemmin, tosi-
asioiden selviämisen ajankohdasta. Jos pe-
rusteena olisi pitemmän aikaa jatkunut pur-
kamiseen oikeuttava toiminta, purkamisoike-
us raukeaisi 14 päivän kuluttua siitä, kun 
syyn lakkaaminen tuli työnantajan tietoon. 
Jos purkamisesta päättää viranhaltija, 14 päi-
vän aika alkaisi kulua siitä, kun peruste on 
tullut hänen tietoonsa. 

Jos päätösvalta purkamisesta kuuluu moni-
jäseniselle toimielimelle, on purkamista kos-
keva esitys toimitettava toimielimelle 14 päi-
vän kuluessa siitä, kun toimivaltainen viran-
omainen on saanut asiasta tiedon. Toimieli-
men on saatuaan asiaa koskevan esityksen 
käsiteltävä asia ilman aiheetonta viivytystä. 
Purkamisoikeus voi raueta ennen 14 päivän 
määräajan umpeen kulumista, jos purkami-
sen peruste menettää merkityksensä sitä en-
nen esimerkiksi työnantajan anteeksiannon 

johdosta. Purkamismenettelylle varatun 14 
päivän aikana työnantajan tulisi varmistua 
perusteena olevien tosiasioiden paikkansapi-
tävyydestä sekä arvioida menettelyn vaiku-
tukset virkasuhteen jatkamisedellytyksiin. 

Kirkolliskokous, joka vapauttaa kirkko-
neuvokset virasta, kokoontuu säännönmukai-
sesti kaksi kertaa vuodessa. Mikäli kirkko-
neuvoksen virkasuhde haluttaisiin purkaa, 
kirkolliskokous jouduttaisiin kutsumaan 
yleensä kiireellisesti erikseen kokoon asiasta 
päättämään. Jos tämä ei ole mahdollista, kir-
kolliskokouksen on mahdollista arvioida 
kirkkoneuvoksen palvelussuhteen päättämis-
tä irtisanomisperusteiden pohjalta normaalis-
sa kokousaikataulussa. Kirkkoneuvoksen vi-
rantoimituksesta pidättämisestä väliaikaisesti 
säädettäisiin 63 §:ssä ja 64 §:n 5 momentissa. 

Pykälän toisessa virkkeessä säädettäisiin 
purkamisoikeudesta tapauksissa, joissa pur-
kaminen estyy pätevän syyn vuoksi. Tällöin 
purkamisen saisi toimittaa vielä 14 päivän 
kuluessa esteen lakkaamisesta. Virkasuhteen 
purkaminen säädettyä määräaikaa myöhem-
min olisi mahdollista ainoastaan, jos purka-
misen toimittaminen on estynyt pakottavasta 
syystä. Tällainen syy voisi olla esimerkiksi 
se, että päätösvalta purkamista koskevassa 
asiassa on yksittäisellä viranhaltijalla ja tämä 
on äkillisesti sairastunut. Vastaavasti purka-
misen toimittaminen voisi lykkääntyä, jos 
kiireellisesti kokoon kutsuttua toimielintä ei 
saada päätösvaltaiseksi. 

Vaikka purkamisperusteeseen ei olisi ve-
dottu pykälässä tarkoitetun 14 päivän kulues-
sa, peruste ei menettäisi kokonaan merkitys-
tään. Työnantaja voisi vedota siihen irtisa-
nomisperusteena 51 §:ssä tarkoitetun koh-
tuullisen ajan kuluessa, joka olisi siis pitempi 
aika kuin purkamisperusteeseen vetoamiselle 
ehdotettu 14 päivän aika. 

58 §. Virkasuhteen päättämismenettely. 
Virkasuhteen päättämismenettelyä koskeva 
säännös sisältyy nykyiseen 8 a §:ään. Sään-
nös on menettelyn suhteen suppea ja säätää 
vain siitä, että viranhaltijalle on ennen irtisa-
nomista varattava tilaisuus tulla kuulluksi ir-
tisanomisen perusteesta. Säännös ei koske 
papin, lehtorin eikä kanttorin viran haltijoita, 
joiden virkasuhde voidaan nykyisin päättää 
vain viraltapanolla. Seurakuntapastorin olles-
sa kysymyksessä tuomiokapituli voi keskeyt-
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tää papille antamansa virkamääräyksen, mil-
loin siihen on perusteltu syy. 

Valtion virkamiehiä koskevat säännökset 
ovat valtion virkamieslaissa ja -asetuksessa, 
kunnallista viranhaltijaa koskevat säännökset 
kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 
43 §:ssä ja työsopimuksen päättämismenette-
lyä koskevat säännökset työsopimuslain 9 
luvussa. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin työnan-
tajan velvollisuudesta kuulla viranhaltijaa 
virkasuhteen päättämisen syistä ennen vir-
kasuhteen irtisanomista 50 §:n perusteella tai 
ennen 17 tai 56 §:n mukaista purkamista 
taikka ennen virkasuhteen raukeamispäätös-
tä, josta säädettäisiin 16 §:ssä. Säännös edel-
lyttäisi kuulemismahdollisuutta, jolla tarkoi-
tetaan viranhaltijan oikeutta saada tiedot pe-
rusteista ja oikeutta esittää asiassa oma kan-
tansa. Säännös ei sen sijaan sisältäisi neuvot-
teluvelvoitetta työnantajalle. Riittävää olisi, 
että työnantaja varaisi viranhaltijalle tosiasi-
allisen mahdollisuuden tulla kuulluksi. Sään-
nös ei edellyttäisi, että viranhaltija käyttää 
hyväkseen hänelle varatun mahdollisuuden 
tulla kuulluksi. Kuulemisessa noudatettaisiin 
hallintolain 6 luvun säännöksiä. Kuuleminen 
voi olla joko kirjallista tai suullista kuulemis-
ta. 

Viranhaltijalla olisi oikeus käyttää kuule-
misessa avustajaa, joka voisi olla esimerkiksi 
luottamusmies, lakimies tai työtoveri. Viran-
haltijalla on yleisten oikeusperiaatteiden mu-
kaisesti myös oikeus valtuuttaa toinen käyt-
tämään oikeuksia puolestaan. Tästä mahdol-
lisuudesta olisi myös ilmoitettava viranhalti-
jalle. Kuulemiselle ei säädettäisi mitään täs-
mällistä määräaikaa. Viranhaltijalla tulisi olla 
kohtuullinen valmistautumisaika ennen kuu-
lemista, jotta hänellä olisi mahdollisuus esit-
tää perusteltu näkemyksensä asiassa ja hank-
kia itselleen halutessaan avustaja taikka 
asiamies. 

Virkasuhteen päättäminen perustuu siitä 
tehtävään hallinnolliseen päätökseen. Pykä-
län 1 momentin mukaan irtisanomista, pur-
kamista tai raukeamista koskeva päätös on 
merkittävä pöytäkirjaan. Pöytäkirjan pitämi-
sestä on säännökset kirkkojärjestyksen 7 lu-
vun 6 §:ssä. Pöytäkirjasta tulisi ilmetä päätös 
perusteluineen. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin virka-
suhteen irtisanomista tai purkamista koske-
van päätöksen tiedoksi antamisesta. Tiedoksi 
antamisessa noudatettaisiin hallintolain 
56 §:ssä säädettyä tiedoksiantoa yksityishen-
kilölle, joka tulisi toimittaa lain 60 §:ssä sa-
notulla tavalla todisteellisena tiedoksiantona, 
koska päätöksen tiedoksisaannista alkaa ku-
lua muutoksenhakuaika. 

59 §. Virkasuhteen irtisanova tai purkava 
viranomainen. Irtisanovasta viranomaisesta 
säätäminen on tarpeen, koska papiston ja leh-
torin virkasuhteeseen liittyvissä asioissa toi-
mivaltaa esitetään työnantajan lisäksi tuo-
miokapitulille. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin muun 
kuin papin tai lehtorin virassa olevan viran-
haltijan palvelussuhteen päättävästä viran-
omaisesta. Jos papiksi vihitty henkilö tai leh-
tori hoitaa muuta kuin papin tai lehtorin vir-
kaa, 1 momentissa säädetty koskisi häntä. 
Virkasuhteen päättäviä viranomaisia olisivat 
seurakunnassa kirkkoneuvosto, seurakunta-
neuvosto tai ohjesäännössä määrätty muu vi-
ranomainen ja seurakuntayhtymässä yhteinen 
kirkkoneuvosto tai ohjesäännössä määrätty 
muu viranomainen. Tuomiokapitulissa palve-
lussuhteen päättäisi tuomiokapituli ja kirkko-
hallituksessa kirkkohallitus, jollei toisin sää-
detä. Toisin säätäminen viittaa siihen, että 20 
luvun 7 §:n 2 momentin 10 kohdan mukaan 
kirkolliskokouksen tehtävänä on valita ja va-
pauttaa kirkkoneuvokset. 

Samalla kun kurinpitomenettelystä luopu-
misen vuoksi papin ja lehtorin virat ehdote-
taan irtisanomisen- ja purkamisenvaraisiksi, 
ehdotetaan 2 momentissa säädettäväksi, että 
tuomiokapitulilla säilyisi toimivaltaa papin ja 
lehtorin palvelussuhteen päättämisessä. Papin 
ja lehtorin palvelussuhteen irtisanoisi viran-
haltijasta johtuvilla tai taloudellisilla ja tuo-
tannollisilla syillä taikka purkaisi tuomioka-
pituli. Tuomiokapitulin olisi ennen virkasuh-
teen päättämistä varattava työnantajalle mah-
dollisuus antaa lausunto virkasuhteen päät-
tämisestä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin siitä, 
että työnantajalla olisi oikeus esittää tuomio-
kapitulille papin ja lehtorin virkasuhteen irti-
sanomista tai purkamista 2 momentissa sano-
tuilla syillä. Kun työnantajalla ei olisi itse-
näistä oikeutta irtisanoa tai purkaa papin vir-
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kasuhdetta kirkon järjestysmuodosta johtu-
van papin ja lehtorin aseman vuoksi, sille 
kuitenkin varattaisiin oikeus saada irtisano-
mista tai purkamista koskeva asia tuomioka-
pitulissa vireille. Muilla tahoilla ei olisi tätä 
oikeutta. Asian luonteen vuoksi tuomiokapi-
tulin olisi käsiteltävä asia kiireellisenä. Pur-
kamisoikeutta koskevien määräaikojen ly-
hyyden vuoksi säädettäisiin lisäksi, että tuo-
miokapituli voi päättää papin ja lehtorin vir-
kasuhteen purkamisesta 57 §:ssä säädetyn 
määräajan päättymistä seuraavassa tuomio-
kapitulin istunnossa, jos asia on pantu sano-
tussa pykälässä säädetyn määräajan aikana 
tuomiokapitulissa vireille seurakunnan aloit-
teesta. 

Kirkkoherran virka sekä yksi kanttorin ja 
diakonian virka ovat seurakunnassa pakolli-
sia virkoja. Tämän vuoksi 4 momentissa sää-
dettäisiin selvyyden vuoksi myös siitä, että 
näissä viroissa olevan viranhaltijan virkasuh-
detta ei voida irtisanoa taloudellisella ja tuo-
tannollisella perusteella. Säännös ei kuiten-
kaan estä seurakuntaa tuomiokapitulin suos-
tumuksella muuttamasta virkoja tai virkasuh-
teita osa-aikaisiksi kirkkojärjestyksen 6 lu-
vun 1 §:n tarkoittamissa tapauksissa. 

60 §. Virkasuhteen jatkuminen. Pykälän 1 
momentissa ehdotetaan säädettäväksi niin 
sanotusta jatkuvuusperiaatteesta, jonka mu-
kaan viranhaltijan virkasuhde palautuu ja vi-
ranhaltijalla on oikeus palata virkaansa, jos 
virkasuhteen päättymistä koskeva päätös 
kumotaan oikaisuvaatimuksen tai valituksen 
johdosta. Jatkuvuusperiaate olisi voimassa 
niissä tapauksissa, joissa viranhaltijan irtisa-
nomista, virkasuhteen purkamista tai vir-
kasuhteen raukeamista koskeva päätös on 
lainvoimaisella päätöksellä kumottu laissa 
säädettyjen irtisanomis-, purkamis- tai pur-
kautumisperusteiden vastaisena. Jatkuvuus-
periaate merkitsee sitä, että viranhaltijalla on 
oikeus palata virkaansa. Viranhaltijan ansioi-
den korvaamisesta näissä tapauksissa säädet-
täisiin erikseen 61 §:ssä. 

Säännöksellä turvattaisiin viranhaltijan oi-
keus pysyä virassa tilanteissa, joissa viran-
haltijan irtisanomiselle tai virkasuhteen pur-
kamiselle ei ole ollut laissa säädettyä perus-
tetta. Jatkuvuusperiaatetta noudatetaan myös, 
jos 16 §:n 3 momentin mukainen päätös eh-
dollisesti tehdyn virkaanottamispäätöksen 

raukeamisesta kumotaan. Viranhaltijan oike-
usturvan ei sen sijaan voida katsoa edellyttä-
vän, että virkasuhteen jatkuvuuden tulisi 
koskea sellaisia tapauksia, joissa virkasuh-
teen irtisanomisessa tai purkamisessa on ta-
pahtunut pelkästään menettelyvirhe, jos toi-
menpiteen materiaaliset perusteet ovat ole-
massa. Tämän vuoksi ehdotetaan pykälän 2 
momentissa säädettäväksi, että virkasuhteen 
jatkuvuusperiaate ei olisi voimassa niissä ta-
pauksissa, joissa irtisanomista, purkamista tai 
raukeamista koskeva päätös on kumottu 
muulla kuin 1 momentissa mainitulla perus-
teella. Tällaisia perusteita voivat olla päätök-
senteossa tapahtunut kuulemisvirhe, esteelli-
syys tai muu muotovirhe. Jos toimivaltainen 
viranomainen näissä tapauksissa uudella ja 
lainvoimaiseksi tulleella päätöksellä päättää 
virkasuhteen samoin perustein kuin asiassa 
ensin annetussa ja kumotuksi tulleessa pää-
töksessä, virkasuhteen katsottaisiin päätty-
neen ensimmäisen päätöksen mukaisesti. Jos 
viranhaltijan irtisanomisessa ei kuitenkaan 
olisi noudatettu säädettyä irtisanomisaikaa, 
virkasuhde päättyisi säädetyn irtisanomisajan 
kuluttua ja viranhaltijalla olisi oikeus saada 
muun muassa irtisanomisajan palkka virka-
ehtosopimuksen mukaisesti. 

Pykälän 3 momentti liittyy ehdotuksen 
67 §:ään, jonka mukaan tuomioistuimen tuli-
si virkasuhteen purkamista koskevassa vali-
tusasiassa tutkia irtisanomisperusteen ole-
massaolo, mikäli 56 §:n mukaiset purkamis-
perusteet eivät täyty. Irtisanomisperusteiden 
tutkiminen edellyttää, että sitä erikseen vaa-
ditaan. Mikäli tuomioistuin tällöin katsoo, et-
tä työnantajalla on ollut 50 §:ää koskevassa 
ehdotuksessa säädetty irtisanomisperuste, ei 
virkasuhde ehdotetun 3 momentin mukaan 
palautuisi. Koska kysymys näissä tapauksissa 
on alun perin ollut virkasuhteen purkamisesta 
eikä viranhaltija sen vuoksi ole saanut irtisa-
nomisajan palkkaansa, ehdotetaan säädettä-
väksi, että työnantajan on maksettava viran-
haltijalle irtisanomisajan palkka. 

61 §. Menetettyjen ansioiden korvaaminen. 
Säännös koskisi viranhaltijan oikeutta saada 
korvaus virkasuhteen lainvastaisen päättämi-
sen johdosta menettämästään ansiosta, kor-
vauksesta tehtäviä vähennyksiä sekä lainvas-
taisen virkasuhteen päättämisen huomioon 
ottamista viranhaltijan eläketurvassa. Ehdo-
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tettu säännös perustuu työsopimuslakiin, 
kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 
säännökseen sekä oikeuskäytäntöön. Säännös 
olisi uusi siltä osin kuin siinä säädetään kor-
vauksen vähentämisestä ja työnantajan tili-
tysvelvollisuudesta työttömyysvakuutusra-
hastolle ja asianomaiselle työttömyyskassal-
le. 

Pykälän 1 momentissa on ansioiden kor-
vaamista koskeva perussäännös. Sen mukaan 
viranhaltijalla olisi oikeus saada lainvastaisen 
virkasuhteen päättymisen johdosta menettä-
mänsä säännöllisen työajan ansio. Säännölli-
sen työajan ansio ei sisällä esimerkiksi yli-
työ- tai varallaolokorvauksia. Oikeus korva-
uksen saamiseen koskisi vain 1 momentissa 
säädettyjä tilanteita, joissa virkasuhteen päät-
täminen on kumottu lainvoimaisella päätök-
sellä sillä perusteella, että laissa säädettyä ir-
tisanomis- tai purkamisperustetta ei ole ollut. 
Menetetyn ansion korvaaminen edellyttää 
momentin mukaan sitä, että viranhaltija toi-
mittaa pykälän 2 momentissa tarkoitetun sel-
vityksen työnantajalle. 

Viranhaltija on voinut irtisanomisensa jäl-
keen olla muun työnantajan palveluksessa tai 
ammatinharjoittajana taikka muutoin ansaita 
palkkaa tai muita tuloja taikka saada työttö-
myyskorvauksia tai sairausvakuutuslain mu-
kaista päivärahaa. Koska virkasuhteen palau-
tumisen ja menetettyjen ansioiden korvaami-
sen tulisi johtaa tilanteeseen, jossa viranhalti-
ja on taloudellisestikin samassa asemassa 
kuin ilman palvelussuhteen päättymistä, eh-
dotetaan säädettäväksi mainittujen palkka- ja 
muiden etujen huomioon ottamista vähen-
nyksenä korvattavasta ansiosta. Palkka- ja 
vastaavat tulot vähennettäisiin siltä osin kuin 
ne ovat säännöllisen työajan ansiota tai sitä 
vastaavaa tuloa, jota viranhaltija ei virassa 
ollessaan olisi ansainnut. Työttömyyspäivä-
rahat ja sairausvakuutuslain mukaiset päivä-
rahat vähennettäisiin kokonaisuudessaan. 
Työttömyyspäivärahan vähentäminen ei joh-
taisi siihen, että työnantaja hyötyisi vähentä-
misestä, koska pykälän 3 momentin perus-
teella työnantajan olisi tilitettävä vähennetty 
osuus työttömyysvakuutusrahastolle ja asi-
anomaiselle työttömyyskassalle. Sairausva-
kuutuslain mukaisten päivärahojen vähentä-
minen ei myöskään johda työnantajan ase-
man muuttumiseen, koska mainitut päivära-

hat olisi joka tapauksessa maksettu työnanta-
jalle, jos viranhaltijan virkasuhdetta ei olisi 
päätetty. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan selvyy-
den vuoksi säädettäväksi viranhaltijan vel-
vollisuudesta toimittaa työnantajalle luotetta-
va selvitys 1 momentissa tarkoitetuista ansi-
oista ja korvauksista. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin työnan-
tajan velvollisuudesta tilittää 1 momentin pe-
rusteella vähennetyt työttömyyspäivärahat 
asianomaisille tahoille. Säännös vastaisi pää-
osin työsopimuslain sekä kunnallisesta vi-
ranhaltijasta annetun lain mukaista sääntelyä. 

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi viranhaltijan eläke-etujen määräyty-
misestä. Sääntely on tarpeen viranhaltijan 
eläke-etujen turvaamiseksi virkasuhteen 
päättymistä koskevan päätöksen tultua kumo-
tuksi 60 §:n 1 momentissa säädetyissä tilan-
teissa. Virkasuhteen palautuminen ei saisi 
johtaa viranhaltijan aseman heikentymiseen 
myöskään eläke-etujen osalta. Eläke-etujen 
määräytymistä koskevan säännöksen sisällyt-
täminen kirkkolakiin on perusteltua sen 
vuoksi, että asia koskee kirkkolaissa säädet-
tyä erityistilannetta. Momentissa säädettäisiin 
siitä, että eläke-etuja määrättäessä eläkkee-
seen vaikuttavaksi palkkatuloksi katsottaisiin 
1 momentissa tarkoitettu ansio vähennettynä 
1 momentissa tarkoitetussa muussa palvelus-
suhteessa, ammatinharjoittajana tai yrittäjänä 
ansaitulla tulolla. Kun mainitut tulot katso-
taan eläketuloksi muun eläkelainsäädännön 
perusteella, niitä ei katsottaisi eläkkeeseen 
vaikuttavaksi palkkatuloksi kirkon eläkejär-
jestelmässä. Sen sijaan vähennyksenä ei otet-
taisi huomioon 1 momentissa tarkoitettuja 
päivärahoja tai työmarkkinatukea. 

Jotta viranhaltija ei myöskään eläkeoikeu-
den kuten esimerkiksi eläkeiän suhteen jou-
tuisi epäedulliseen asemaan, kun virkasuhde 
on lainvastaisesti päätetty, ehdotetaan 4 mo-
mentissa säädettäväksi, että viranhaltijan kat-
sotaan näissä tilanteissa olleen eläkeoikeutta 
määrättäessä jatkuvassa virkasuhteessa. 
Säännöksellä voi olla merkitystä silloin, kun 
eläketapahtuma osuu aikaan, jolloin vir-
kasuhde on lainvastaisesti päätettynä. 

62 §. Irtisanotun viranhaltijan takaisin ot-
taminen. Irtisanotun viranhaltijan takaisin ot-
tamista koskeva säännös on työsopimuslain 6 
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luvun 6 §:ssä, valtion virkamieslain 32 §:ssä 
ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 
46 §:ssä. 

Pykälä velvoittaisi työnantajan tarjoamaan 
taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisa-
notulle, toistaiseksi voimassa olleessa vir-
kasuhteessa olleelle viranhaltijalle uutta vir-
kaa tai virkasuhdetta, mikäli työnantaja tar-
vitsee yhdeksän kuukauden kuluessa uusia 
viranhaltijoita palvelukseensa. 

Pykälässä tarkoitetun tarjoamisvelvollisuu-
den yhdeksän kuukauden määräaika vastaa 
työsopimuslain määräaikaa ja se laskettaisiin 
virkasuhteen päättymisestä. Tarjoamisvelvol-
lisuus koskisi vain tehtäviltään samankaltais-
ta virkasuhdetta. Työtä voitaisiin yleensä pi-
tää samankaltaisena, jos se muistuttaa viran-
haltijan aikaisempia työtehtäviä ja viranhalti-
jalla on sellainen ammattitaito, koulutus ja 
aikaisempi työkokemus, että hänenlaisensa 
viranhaltijan voitaisiin olettaa tulevan vali-
tuksi kyseiseen virkasuhteeseen, jos muita 
hakijoita ei olisi, ja irtisanottu viranhaltija 
täyttää virkasuhteen kelpoisuusvaatimukset. 
Tehtävänimikkeillä ei sinänsä olisi ratkaise-
vaa merkitystä arviota tehtäessä. 

Tarjoamisvelvollisuus ei koskisi työsuhtei-
sen työn eikä enintään kuuden kuukauden pi-
tuisen virkasuhteen tarjoamista. Tarjoamis-
velvollisuus ei myöskään koskisi tilannetta, 
jossa viranhaltija on irtisanottu viranhaltijasta 
johtuvista syistä tai virkasuhde on purettu. 
Työnantaja täyttäisi pykälän mukaisen vel-
vollisuutensa tiedustelemalla paikallisesta 
työvoimatoimistosta, onko irtisanottuja vi-
ranhaltijoita hakemassa työtä sen välityksel-
lä. 

Työnantajan luovuttaessa liikkeensä luovu-
tushetkellä voimassa olevista virkasuhteista 
johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät 
39 §:ää koskevan ehdotuksen mukaan uudel-
le omistajalle. Koska velvollisuus tarjota työ-
tä irtisanotulle viranhaltijalle koskee vir-
kasuhteen päättymisen jälkeistä aikaa, ta-
kaisinottovelvollisuus ei siirtyisi säännöksen 
perusteella silloin, kun irtisanotun viranhalti-
jan virkasuhde on päättynyt jo ennen luovu-
tushetkeä. Ei voida kuitenkaan pitää tarkoi-
tuksenmukaisena, että tällaiset tilanteet jäisi-
vät takaisinottovelvollisuuden ulkopuolelle. 
Tämän vuoksi pykälään ehdotetaan otetta-
vaksi erityissäännös, jonka mukaan ta-

kaisinottovelvollisuus koskee vastaavasti 
myös liikkeen luovutuksensaajaa silloin, kun 
luovuttaja on irtisanonut viranhaltijan vir-
kasuhteen päättymään ennen luovutushetkeä, 
ja viranhaltijalla olisi oikeus vaatia vahin-
gonkorvausta, jos työnantaja on laiminlyönyt 
velvollisuutensa. Viranhaltijan vaatimus kä-
siteltäisiin 72 §:ää koskevan ehdotuksen pe-
rusteella hallintoriita-asiana hallinto-
oikeudessa. 
 

Virantoimituksesta pidättäminen 

63 §. Virantoimituksesta pidättäminen. Py-
kälän 1 momentti koskisi virantoimituksesta 
pidättämistä tilanteessa, jossa on kyse viran-
haltijan menettelystä virantoimituksessa. Py-
kälän 2 momentti koskisi tilannetta, jossa on 
kyse viranhaltijan menettelystä virantoimi-
tuksen ulkopuolella. Pykälän 3 momentissa 
säädettäisiin muista virantoimituksesta pidät-
tämistä koskevista tilanteista, joissa on kyse 
viranhaltijasta itsestään johtuvasta syystä il-
man, että viranhaltijan voidaan katsoa syyl-
listyneen rikokseen tai velvollisuuksiensa 
vastaiseen menettelyyn. 

Jos viranhaltijan voidaan todennäköisin pe-
rustein epäillä syyllistyneen virantoimituk-
sessa virkarikokseen tai muuten menetelleen 
siinä velvollisuuksiensa vastaisesti, hänet 
voitaisiin 1 momentin mukaan pidättää tut-
kimuksen tai oikeudenkäynnin ajaksi viran-
toimituksesta. Säännös vastaa asiallisesti 
voimassa olevan 9 §:n 1 momentin 1 kohdan 
säännöstä. Uutta säännöksessä olisi se, että 
työnantajalle säädettäisiin velvollisuus vii-
pymättä ilmoittaa asia esitutkintaviranomai-
selle eli tehdä asiasta rikosilmoitus, jos ky-
symyksessä on ilmeinen virkarikos. Kun 
säännös koskisi tilannetta, jossa kysymykses-
sä on ilmeinen virkarikos, nimenomainen 
säännös on perusteltu julkisen viranomaisen 
toiminnalle asetetun luotettavuusvaatimuksen 
kannalta. Säännös on perusteltu myös henki-
lön oikeusturvan kannalta. Säännös yksilöisi 
perustuslain 21 §:ssä jokaiselle säädettyä oi-
keutta saada asiansa käsitellyksi asianmukai-
sesti ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan 
toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa 
viranomaisessa. 

Jos viranhaltijan voidaan todennäköisin pe-
rustein epäillä syyllistyneen rikokseen viran-
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toimituksen ulkopuolella, hänet voitaisiin 2 
momentin mukaan pidättää tutkimuksen tai 
oikeudenkäynnin ajaksi virantoimituksesta, 
jos asiassa ilmenneillä seikoilla voi olla vai-
kutusta viranhaltijan edellytyksiin hoitaa teh-
täväänsä. 

Voimassa olevan 9 §:n 2 momentin mu-
kaan viranhaltija on pidätettävä virantoimi-
tuksesta, kun irtisanomisaika on kulunut lop-
puun, vaikka irtisanomista koskeva päätös ei 
olisi saanut lainvoimaa valituksen johdosta. 
Kun viranhaltija on pantu viralta, virantoimi-
tuksesta pidättäminen on tehtävä heti. Sään-
nöksiä ei esitetä otettavaksi uuteen virantoi-
mituksesta pidättämistä koskevaan pykälään. 
Kun 25 luvun 1 §:n mukaan päätös voidaan 
panna täytäntöön ennen kuin se on saanut 
lainvoiman, poikkeussäännökseen ei ole tar-
vetta. Työnantaja voi mainituissa tapauksissa 
toimia päätöksen mukaisesti eli käsitellä vir-
kasuhdetta irtisanomisajan jälkeen päätty-
neenä tai purkupäätöksen jälkeen purkautu-
neena. Jos päätös myöhemmin lainvoimai-
sesti kumotaan, virkasuhdetta käsitellään 
kuin se ei olisi päättynyt ja viranhaltijalle 
maksetaan saamatta jääneet ansiot ottaen 
huomioon mitä 61 §:ssä säädetään. 

Pykälän 3 momentin mukaan muussa kuin 
1 ja 2 momentissa tarkoitetussa tilanteessa 
viranhaltija voitaisiin pidättää virantoimituk-
sesta siksi ajaksi, kun hän ei voi omasta syys-
tään suorittaa asianmukaisesti virkatehtävi-
ään, edellyttäen, että viranhaltijalle ei ole 
myönnetty täksi ajaksi virkavapautta tai vuo-
silomaa. Säännös olisi uusi. Siinä tarkoitetus-
ta tilanteesta voisi olla kyse silloin, kun vi-
ranhaltija kieltäytyy antamasta työnantajalle 
tehtävän hoitamisen terveydellisiä edellytyk-
siä koskevia tietoja työ- ja toimintakykynsä 
selvittämiseksi tai osallistumaan terveydenti-
lansa toteamiseksi suoritettaviin tarkastuksiin 
tai tutkimuksiin, vaikka hän olisi siihen 
31 §:n tai muun lain mukaan velvollinen. 

Virantoimituksesta pidättäminen ei ole 
mahdollista silloin, kun viranhaltijan viran-
toimitus on jo keskeytynyt hänelle myönne-
tyn vuosiloman tai virkavapauden vuoksi. 

Pykälän 4 momentin mukaan 64 §:ssä sa-
nottu viranomainen voi päättää viranhaltijan 
väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämi-
sestä, kunnes asiasta päättävä viranomainen 
saadaan kutsuttua koolle päättämään asiasta. 

Kyseessä olisi turvaamistoimenpide, kun 
64 §:ssä sanottu, viranhaltijaan esimiesase-
massa oleva viranhaltija katsoisi tilanteen 
edellyttävän välittömiä toimenpiteitä. Tur-
vaamistoimenpiteen luonne edellyttäisi, että 
asiasta päättävä viranomainen kutsutaan 
mahdollisimman pian koolle päättämään asi-
asta. Väliaikainen virantoimituksesta pidät-
täminen voitaisiin tehdä enintään neljäksi 
viikoksi. Neljän viikon mittaista määräaikaa 
esitetään, jotta viranomainen saataisiin kut-
suttua koolle ja viranhaltijaa ehdittäisiin 
kuulla virantoimituksesta pidättämisen perus-
teista. Neljän viikon enimmäisaika edellyttäi-
si käytännössä, että toimivaltaisen viran-
omaisen kokous sekä viranhaltijan kuulemi-
nen saadaan järjestettyä ennen tämän määrä-
ajan päättymistä uhalla, että viranhaltijalla on 
oikeus palata hoitamaan virkaansa, kunnes 
toimivaltainen viranomainen on päättänyt 
asiasta. 

Pappi voitaisiin kaikissa tässä pykälässä 
mainituissa tilanteissa pidättää myös pappis-
viran toimittamisesta. Pappisvirasta pidättä-
minen tutkinnan tai oikeudenkäynnin ajaksi 
olisi mahdollista silloin, kun epäilty teko 
osoittaisi hänet ilmeisen sopimattomaksi 
olemaan pappina taikka kun asiassa ilmen-
neillä seikoilla muutoin olisi vaikutusta hä-
nen edellytyksiinsä hoitaa pappisvirkaa. Eh-
dotettu 24 luvun 14 §:n 2 momentin valitus-
kielto koskee myös väliaikaista pappisviran 
toimittamisesta pidättämistä. 

64 §. Virantoimituksesta pidättämisestä 
päättävä viranomainen. Voimassa olevan 
9 §:n mukaan viranhaltija voidaan tutkimuk-
sen tai oikeudenkäynnin ajaksi pidättää vi-
rantoimituksesta. Sama koskee papin pappis-
virkaa. Virantoimituksesta pidättämisestä 
päättää 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettu viran-
omainen. Ennen toimivaltaisen viranomaisen 
kokousta tehtävästä väliaikaisesta virantoimi-
tuksesta pidättämisestä ei voimassa olevassa 
kirkkolaissa ole säännöstä. 

Pidättämistoimi on luonteeltaan sellainen, 
että se vaatii nopeaa päätöksentekoa. Sään-
nösehdotuksessa on myös otettu huomioon 
se, että kirkolliset työnantajat ovat kooltaan 
ja organisaatioiltaan erilaisia. 

Pykälän 1 momentin mukaan papin ja leh-
torin virantoimituksesta pidättämisestä ja pa-
pin pappisviran toimittamisesta pidättämises-
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tä päättäisi tuomiokapituli. Ehdotus olisi yh-
denmukainen papin ja lehtorin virkasuhteen 
irtisanomista ja purkamista koskevien ehdo-
tusten kanssa. Kiireellisissä tilanteissa papin 
ja lehtorin virantoimituksesta pidättämisestä 
päättäisi väliaikaisesti kirkkoherra tai seura-
kuntayhtymän papin ja lehtorin osalta yhtei-
sen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi-
va kirkkoherra. Kirkkoherran virantoimituk-
sesta pidättämisestä päättäisi väliaikaisesti 
piispa. Papin pappisviran toimittamisesta pi-
dättämisestä väliaikaisesti päättäisi piispa. 
Piispa toimii pappien ylimpänä kaitsijana, 
jonka tehtäviin kuuluu valvoa, että papit ovat 
oppinsa puolesta nuhteettomia ja käyttäyty-
vät elämässään kristillisesti (kirkkojärjestyk-
sen 18 luvun 1 §). 

Pykälän 2 momentin mukaan seurakunnan 
viranhaltijan virantoimituksesta pidättämises-
tä päättäisi kirkkoneuvosto, seurakuntaneu-
vosto tai ohjesäännössä määrätty muu viran-
omainen. Viranhaltijan väliaikaisesta viran-
toimituksesta pidättämisestä ennen toimival-
taisen viranomaisen kokousta päättäisi kii-
reellisissä tapauksissa kirkkoherra. 

Pykälän 3 momentin mukaan seurakun-
tayhtymän muun viranhaltijan kuin papin vi-
rantoimituksesta pidättämisestä päättäisi yh-
teinen kirkkoneuvosto tai ohjesäännössä 
määrätty muu viranomainen. Virantoimituk-
sesta pidättämisestä päättäisi väliaikaisesti 
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. 

Pykälän 4 ja 5 momentissa säädettäisiin 
tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen viran-
haltijan virantoimituksesta pidättämisestä. 
Asiasta päättäisi tuomiokapituli ja toisaalta 
kirkkohallitus. Piispa on paitsi tuomiokapitu-
lin viranhaltija myös yksittäisviranomainen. 
Piispan virantoimituksesta pidättämisestä 
päättäisi tuomiokapituli sillä perusteella, että 
piispa on tuomiokapitulin viranhaltija. Viran-
toimituksesta pidättämisestä väliaikaisesti 
päättäisi tuomiokapitulissa piispa ja kirkko-
hallituksessa kansliapäällikkö. Piispaa ja 
kirkkohallituksen kansliapäällikköä ei voitai-
si pidättää virantoimituksesta väliaikaisesti. 
Piispan virantoimituksesta pidättämisestä 
päättäisi aina tuomiokapituli ja kirkkohalli-
tuksen kansliapäällikön virantoimituksesta 
pidättämisestä kirkkohallitus. 

65 §. Virantoimituksesta pidättämisessä 
noudatettava menettely. Pykälän 1 momentin 

mukaan väliaikaisesta virantoimituksesta tai 
pappisviran toimittamisesta pidättämisestä 
päättäneen viranhaltijan on viipymättä saatet-
tava asia 64 §:ssä tarkoitetun toimivaltaisen 
viranomaisen päätettäväksi. Viranomainen 
on kutsuttava koolle tavanomaista kokousai-
kataulua nopeammin, jos asian käsittelyyn 
sopivaa, kiireellisen koollekutsumisen ehdot 
täyttävää kokousaikaa ei ole jo etukäteen 
päätetty. Momentti korostaisi väliaikaisen vi-
rantoimituksesta pidättämisen turvaamistoi-
menpiteen luonnetta. Tämän vuoksi 24 luvun 
14 §:n 2 momentissa ehdotetaan myös sää-
dettäväksi, että väliaikaisesta virantoimituk-
sesta pidättämisestä ei saa erikseen hakea 
muutosta oikaisuvaatimuksella tai valittamal-
la. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi viranhaltijalle annettavasta tilaisuu-
desta tulla kuulluksi asiassa. Tilaisuuden va-
raamisella tarkoitettaisiin selostuksen tai 
muun selvityksen pyytämistä. Pyytäminen on 
yleensä aiheellista tehdä kirjallisesti tai 
muulla todistettavalla tavalla. Säännöksen 
mukaan tuomiokapitulin tulisi lisäksi kuulla 
papin työnantajana toimivan seurakunnan 
kirkkoneuvostoa, seurakuntaneuvostoa tai 
yhteistä kirkkoneuvostoa ennen kuin se tekee 
päätöksen papin virantoimituksesta pidättä-
misestä. Ehdotus olisi yhdenmukainen papin 
ja lehtorin virkasuhteen irtisanomista ja pur-
kamista koskevien ehdotusten kanssa. 

Papin pappisvirkaan voi puuttua ainoastaan 
piispa ja tuomiokapituli. Tämän vuoksi pap-
pisvirasta pidättämisestä päättäisi aina tuo-
miokapituli. Väliaikaisesta pappisvirasta pi-
dättämisestä päättäisi piispa, joka toimii pap-
pien ylimpänä kaitsijana ja jonka tehtäviin 
kuuluu valvoa, että papit ovat oppinsa puo-
lesta nuhteettomia ja käyttäytyvät elämässään 
kristillisesti. Pappisviran toimittamisesta pi-
dättämisessä noudatettaisiin 5 luvun 3 §:ssä 
säädettäväksi ehdotettua menettelyä. 

Pappisvirasta pidättäminen koskee aina va-
kavia pappisvirassa tehtyjä rikkeitä. Tämän 
vuoksi pappisvirasta pidättämisen yhteydessä 
tuomiokapituli joutuu aina harkitsemaan sa-
malla papin virantoimituksesta pidättämistä 
seurakunnan tai seurakuntayhtymän papin vi-
rasta. Tuomiokapitulin on tehtävä erikseen 
päätös papin virantoimituksesta pidättämises-
tä, jos se katsoo pappisvirasta pidättämisen 
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sitä edellyttävän. Ilman erillistä päätöstä 
pappisvirasta pidättäminen johtaa 48 § 4 
momentin perusteella papin virkasuhteen 
keskeytymiseen seurakunnassa tai seurakun-
tayhtymässä vain, kun tuomiokapituli on 5 
luvun 3 §:n perusteella myöntänyt papille 
eron pappisvirasta tai määrännyt hänet me-
nettämään pappisvirkansa. Turvaamistoi-
menpiteenä suoritettu pappisvirasta pidättä-
minen ei itsestään johda papin virkasuhteen 
keskeytymiseen. 

Päätös virantoimituksesta pidättämisestä on 
voitava panna täytäntöön heti, kun pidättä-
mistoimen luonne sitä vaatii. Voimassa ole-
van 10 §:n 3 momentin mukaan virantoimi-
tuksesta pidättämistä koskeva päätös tulee 
noudatettavaksi siitä tehdystä valituksesta 
huolimatta. Ehdotettu säännös vastaa asialli-
sesti voimassa olevaa säännöstä. Ehdotuksen 
mukaan pykälän 3 momentti koskisi kaikkia 
63 §:ssä tarkoitettuja tilanteita. 

66 §. Virantoimituksesta pidättämisen uu-
delleenarviointi. Virantoimituksesta pidättä-
minen tapahtuu ensisijaisesti julkista etua 
silmällä pitäen. Sen käyttöä harkittaessa on 
kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota 
myös toimenpiteen kohteena olevan viranhal-
tijan oikeusturvaan. Virantoimituksesta pi-
dättämistä ei saa jatkaa pidempään kuin on 
tarvetta. Olosuhteet voivat ajan kuluessa 
muuttua olennaisestikin alkuperäiseen pää-
töstilanteeseen verrattuna, jolloin esiin nou-
see kysymys siitä, onko virantoimituksesta 
pidättämiselle edelleen perusteita. Esimer-
kiksi rikosepäilytapauksissa lainvoimaisen 
tuomion odottaminen voi kestää vuosia. 

Perustuslain 21 §:n mukaan jokaisella on 
oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukai-
sesti ilman aiheetonta viivytystä sekä oikeus 
saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kos-
keva päätös tuomioistuimen tai muun riip-
pumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. 

Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi, että vi-
rantoimituksesta päättäneen toimielimen tu-
lee seurata virantoimituksesta pidättämisen 
perusteita ja tarvittaessa olosuhteiden muu-
tuttua tehdä asiasta uusi päätös. Ratkaisevaa 
olisi, onko virantoimituksesta pidättämiselle 
edelleen tarvetta. Myös asiassa annettava uu-
si päätös olisi valituskelpoinen päätös. Lisäk-
si ehdotetaan, että virantoimituksesta pidät-
tämisen jatkaminen tulisi ottaa viipymättä 

käsiteltäväksi viranhaltijan sitä vaatiessa. 
Säännöksellä varmistettaisiin, että myös vi-
ranhaltija itse voisi halutessaan saada työnan-
tajalta uuden valituskelpoisen päätöksen asi-
assaan. Säännöksessä on otettu huomioon 
myös se, että työnantajalla ei ole mahdolli-
suutta saada kaikkea asiassa tarpeellista tie-
toa, esimerkiksi sairautta tai muuta viranhal-
tijan terveydentilaa koskevaa tietoa, vaan 
työnantaja on eräiltä osin viranhaltijan toi-
mittaman tiedon varassa. 
 

Erinäiset säännökset 

67 §. Irtisanomisperusteiden tutkiminen 
virkasuhteen purkamista koskevassa asiassa. 
Pykälässä on kyse hallintotuomioistuimen 
tutkimisvelvollisuuden ulottuvuudesta vir-
kasuhteen purkamista koskevissa asioissa. 
Säännös on uusi ja se merkitsisi tutkimisvel-
vollisuuden laajennusta nykyiseen verrattuna. 
Säännös vastaa kunnallisesta viranhaltijasta 
annetun lain 51 §:ää. 

Virkasuhteen päättämistä koskeviin pää-
töksiin haetaan muutosta kirkkolain mukai-
sesti tekemällä oikaisuvaatimus asianomai-
selle toimielimelle ja hakemalla oikaisuvaa-
timuksen johdosta annettuun päätökseen 
muutosta kirkollisvalituksella. Kirkollisvali-
tus on luonteeltaan kassatorinen muutoksen-
hakukeino. Tämä merkitsee sitä, että valitus-
viranomainen ei voi kirkollisvalituksen pe-
rusteella muuttaa valituksenalaista päätöstä. 
Päätös voidaan vain joko kumota tai pysyttää 
taikka palauttaa uudelleen käsiteltäväksi. Sen 
sijaan hallintovalituksen perusteella valitus-
viranomainen voi myös muuttaa päätöstä. 
Työsuhteen purkamista koskevassa riita-
asiassa tuomioistuin voi katsoessaan, ettei 
työsopimuslaissa säädettyjä purkuperusteita 
ole ollut olemassa, vahvistaa, että työsuhteen 
päättämiselle on ollut laissa säädetty irtisa-
nomisperuste. 

Hallintotuomioistuimella ei nykyisin ole 
toimivaltaa arvioida virkasuhteen purkamista 
koskevassa valitusasiassa esitettyjen perus-
teiden mahdollista riittävyyttä suhteessa vir-
kasuhteen irtisanomisperusteisiin. Virkasuh-
teen purkamista koskevan päätöksen ku-
moaminen johtaa tilanteeseen, jossa esimer-
kiksi virkavelvollisuutensa vakavasti rikko-
neen viranhaltijan virkasuhde jatkuu, vaikka 
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rikkomusten perusteella irtisanominen olisi 
ollut alun perin mahdollista. Jos laiminlyönti 
tai rikkomus on vakavuudeltaan lähes vir-
kasuhteen purkamiseen riittävä, viranhaltijan 
virkasuhde jatkuu, kun purkamispäätös ku-
motaan. Sen sijaan sellaisen viranhaltijan, 
jonka laiminlyönti on asteeltaan lievempi 
mutta ylittää kuitenkin irtisanomiskynnyk-
sen, virkasuhde päättyy, kun asiasta on alun 
perin tehty irtisanomispäätös. Tilanteesta ai-
heutuu siis perusteetonta eriarvoisuutta. 

Raja virkasuhteen irtisanomis- ja purka-
misperusteiden välillä ei ole tarkkaan erotet-
tavissa ja määriteltävissä, vaan kysymys on 
yksittäistapauksittain tapahtuvasta arvioinnis-
ta, jossa otetaan huomioon teon tai laimin-
lyönnin laatu, viranhaltijan asema, tehtävät ja 
muut asiaan vaikuttavat seikat. Ei ole perus-
teltua, että pelkästään virkasuhteen päättä-
mistavan valinta joissakin tilanteissa johtaa 
edellä kuvattuun lopputulokseen. Säännöksen 
ei voida katsoa perusteettomasti muuttavan 
viranhaltijan oikeusturvaa nykyisestä. Henki-
lön oikeusturvan ei voida katsoa sisältävän 
sitä, että hän voisi jatkaa virassaan pelkäs-
tään sen vuoksi, että virkasuhteen päättämis-
tapa on valittu väärin ja päättämisperusteet 
ovat kuitenkin olemassa. 

Edellä olevan vuoksi ehdotetaan säädettä-
väksi, että hallinto-oikeuden tai korkeimman 
hallinto-oikeuden tulee vaadittaessa harkita, 
onko työnantajalla ollut 50 §:n mukainen irti-
sanomisperuste, mikäli tuomioistuin katsoo 
virkasuhteen purkamista koskevaa asiaa käsi-
tellessään, että 56 §:n mukaiset purkamispe-
rusteet eivät täyty. 

Pykälä liittyy 60 §:n 3 momenttia koske-
vaan ehdotukseen, jonka mukaan viranhalti-
jan virkasuhteen katsotaan jatkuvan viranhal-
tijaan noudatettavan irtisanomisajan päätty-
miseen saakka ja viranhaltijalla on oikeus 
saada korvaus menettämästään irtisanomis-
ajan palkasta, mikäli tuomioistuin katsoo 
työnantajalla olleen irtisanomisperusteen. 

68 §. Valituksen käsittely. Pykälässä sää-
dettäisiin irtisanomista, virkasuhteen purka-
mista, osa-aikaistamista ja virantoimituksesta 
pidättämistä koskevan valituksen käsittelyn 
kiireellisyydestä hallintotuomioistuimissa. 
Säännös on tarpeen koska näillä päätöksillä 
on merkittävää taloudellista ja muuta merki-
tystä asianomaiselle henkilölle. Säännös vas-

taisi kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 
52 §:ää. 

69 §. Yhdistymisvapaus. Yhdistymisvapa-
us, johon kuuluvat oikeus ilman lupaa perus-
taa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yh-
distykseen ja osallistua yhdistyksen toimin-
taan, on turvattu perustuslain 13 §:ssä. Lisäk-
si perustuslaissa on erikseen turvattu amma-
tillinen yhdistymisvapaus ja vapaus järjestäy-
tyä muiden etujen valvomiseksi. Pykälä täy-
dentäisi perustuslain mainittua säännöstä ja 
vastaisi viranhaltijan osalta työsopimuslain ja 
kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain vas-
taavaa säännöstä. 

Työelämän kannalta yhdistymisvapauden 
merkittävä osa on ammatillinen järjestäyty-
misoikeus, jolla turvataan oikeus järjestäytyä 
taloudellisten ja sosiaalisten etujen puolus-
tamiseksi. Ammatillinen järjestäytymisoike-
us käsittää myös oikeuden virkaehtosopi-
musneuvotteluihin.  

Yhdistymisvapaus merkitsee muun muassa 
sitä, ettei vapauden käyttämisestä saa aiheu-
tua haitallisia seurauksia. Ammattiyhdistyk-
sen toimintaan tai lailliseen työtaistelutoi-
menpiteeseen osallistuminen tai osallistumat-
ta jättäminen ei ole hyväksyttävä peruste vir-
kasuhteesta erottamiseen tai erilaiseen kohte-
luun työelämässä. 

Kirkon tunnustuksesta säädetään 1 luvun 
1 §:ssä ja kirkkojärjestyksen 1 luvun 1 §:ssä. 
Jos viranhaltijan yhdistymisvapauden käyttö 
on ilmeisessä ristiriidassa kirkon uskon ja 
opin kanssa, työnantajalla ei ole oikeutta 
kieltää viranhaltijan perustuslaillista yhdis-
tymisvapauden käyttöä. Se saattaa kuitenkin 
johtaa ristiriitatilanteessa virkasuhteen päät-
tämiseen irtisanomisella tai purkamisella. 

70 §. Palkkasaatavan vanhentuminen. Py-
kälässä säädettäisiin viranhaltijan palkkasaa-
tavan ja muun taloudellisen etuuden vanhen-
tumisesta. Säännös olisi uusi. Nykyään palk-
kasaatavan vanhentumisesta on määrätty vir-
kasäännössä. Palkkasaatavan vanhentumises-
sa on kysymys yhdestä viranhaltijan oikeus-
aseman keskeisestä kysymyksestä, eikä sään-
telyn jättämistä virkasäännön varaan voida 
pitää perustuslain 80 §:n 1 momentin vaati-
mukset huomioon ottaen riittävänä. Säännös 
vastaisi kunnallisesta viranhaltijasta annetun 
lain 55 §:ää ja vanhentumisajan osalta myös 
valtion virkamieslain 62 §:ää. 



 HE 41/2012 vp  
  

 

75

Työsopimuslaista ja työsopimuksesta joh-
tuvat saatavat vanhentuvat työsuhteen kestä-
essä yleisen 10 vuoden vanhentumisajan ku-
luttua, ellei lyhyemmästä vanhentumisajasta 
ole erikseen säädetty. Sitä vastoin työsuhteen 
päättyessä saatavat vanhentuvat, jos kannetta 
ei nosteta kahden vuoden kuluessa siitä, kun 
työsuhde on päättynyt (työsopimuslain 13 
luvun 9 §). Tämän kanneajan kuluessa vireil-
le pannulla kanteella voidaan vaatia työsuh-
teen kestäessä syntyneitä saatavia taannehti-
vasti yleisen vanhentumisajan puitteissa. 

Pykälän 1 ja 2 momentit vastaavat asialli-
sesti nykyisen virkasäännön määräyksiä. Py-
kälän 1 momentin mukaan virkasuhteesta 
johtuvan palkkasaatavan ja muun taloudelli-
sen etuuden vanhentumisaika olisi kolme 
vuotta laskettuna sen kalenterivuoden päät-
tymisestä, jona asianomainen palkkaerä tai 
muu etu olisi ollut maksettava tai annettava. 
Muulla taloudellisella etuudella tarkoitetaan 
esimerkiksi asuntoetua. Viranhaltijan olisi 
esitettävä mainitussa määräajassa palkkaa tai 
taloudellista etuutta koskeva kirjallinen ha-
kemus tai vaatimus katkaistakseen saatavan 
vanhentumisen. Jos hän ei näin tee, oikeus 
palkkaan tai muuhun taloudelliseen etuuteen 
olisi menetetty. Pykälän 2 momentin mukaan 
säännökset koskisivat myös henkilöä, jonka 
virkasuhde on lakannut, sekä viranhaltijan 
kuoltua tämän kuolinpesää. 

Jos palkkasaatavan vanhenemisesta on 
muussa laissa erityisiä säännöksiä, noudate-
taan niitä. Esimerkiksi työaikalain 38 §:n 
mukaan oikeus työaikalaissa tarkoitetun kor-
vauksen saamiseen raukeaa, jos kannetta ei 
nosteta kahden vuoden kuluessa sen kalente-
rivuoden päättymisestä, jonka aikana oikeus 
korvaukseen on syntynyt. 

71 §. Palkan takaisinperiminen. Pykälä 
koskisi aiheettomasti maksetun palkan tai 
muun taloudellisen etuuden takaisinperimis-
tä. Säännös olisi uusi ja vastaisi pääosin val-
tion virkamieslain ja kunnallisesta viranhalti-
jasta annetun lain sääntelyä. Valtionhallinnon 
osalta aiheettomasti maksetun palkan tai 
muun taloudellisen etuuden perimisestä sää-
detään valtion virkamieslain 60 ja 61 §:ssä ja 
kunnallishallinnon osalta kunnallisesta vi-
ranhaltijasta annetun lain 56 §:ssä. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin työnan-
tajan oikeudesta periä aiheettomasti maksettu 

etuus takaisin. Perinnän toteuttamistavoista 
ei laissa säädettäisi, vaan ne määräytyisivät 
muun lainsäädännön perusteella. Momentissa 
säädettäisiin kuitenkin mahdollisuudesta kui-
tata aiheettomasti maksettu määrä vähentä-
mällä perittävä määrä seuraavan tai seuraavi-
en palkanmaksujen yhteydessä viranhaltijan 
palkasta, jos tämä on edelleen saman työnan-
tajan palveluksessa. Jos kuittausta ei voida 
suorittaa, tulee työnantajan periä saatava 
muulla tavalla. Saatavan kuittaamisesta vi-
ranhaltijan palkasta on nykyisin määräys vir-
kasäännössä. 

Pykälässä tarkoitetussa tilanteessa tulee ky-
seessä olla selvä virhe, esimerkiksi laskuvir-
he tai muu ilmeinen erehdys. 

Pykälän 2 momentin mukaan kulloinkin 
suoritettavasta palkasta ei saa 1 momentin 
nojalla periä enempää kuin mitä palkasta lain 
mukaan saadaan ulosmitata. Säännös vastaisi 
virkasäännön määräystä. Palkan ulosmittaa-
misessa noudatetaan ulosottokaaren 
(705/2007) 4 luvun ulosmittaamista koskevia 
säännöksiä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin ta-
kaisinperinnästä luopumisesta. Säännöksen 
mukaan työnantaja voisi luopua takaisinpe-
rinnästä joko kokonaan tai osittain, jos ta-
kaisinperintää on olosuhteet huomioon ottaen 
pidettävä kohtuuttomana tai jos aiheettomasti 
maksettu määrä on vähäinen. Jos viranhaltija 
on esimerkiksi harhaanjohtavilla selvityksillä 
tai muutoin vastaavalla tavalla vaikuttanut 
virheellisen päätöksen tai muun virheen syn-
tymiseen, liikaa maksettu palkka on perittävä 
takaisin kokonaan. Säännöksessä tarkoitetus-
sa kohtuuttomuudessa olisi kysymys lähinnä 
taloudellisesta kohtuuttomuudesta. Pykälän 1 
momentin mukaan takaisinperintä voitaisiin 
suorittaa myös vähentämällä takaisinperittä-
vä määrä seuraavan tai seuraavien palkan-
maksujen yhteydessä, jolloin takaisinperin-
nästä aiheutuvat hallinnolliset kulut jäävät 
vähäisiksi. Joissain tilanteissa saattaa olla 
tarkoituksenmukaisinta luopua takaisinperin-
nästä etuuden vähäisyyden vuoksi. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin pykä-
lässä tarkoitetun saatavan vanhentumisajasta. 
Jos takaisinperinnästä ei ole tehty päätöstä 1 
momentissa säädetyllä tavalla tai sitä ei ole 
pantu vireille muussa järjestyksessä kolmen 
vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päät-
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tymisestä, jonka aikana aiheeton palkan tai 
muun etuuden määrä on maksettu, oikeus ta-
kaisinperintään olisi menetetty. Muussa jär-
jestyksessä tapahtuvalla vireille panolla tar-
koitettaisiin lähinnä hallintolainkäyttölain 
(586/1996) 12 luvussa säädettyä hallintorii-
tamenettelyä. Takaisinperinnän vanhentu-
misajaksi ehdotetaan kolmea vuotta, joka oli-
si yhtä pitkä kuin viranhaltijan palkkasaata-
van vanhentumisaika. Myös valtion virka-
mieslaissa ja kunnallisesta viranhaltijasta an-
netussa laissa valtion ja kunnan saatavan ta-
kaisinperintää ja viranhaltijan palkkasaatavaa 
koskevat vanhentumisajat ovat kolmen vuo-
den pituisia. 

72 §. Eräiden vaatimusten käsittelyjärjes-
tys. Pykälän mukaan 9 §:n 3 momentissa, 
46 §:n 2 ja 3 momentissa ja 62 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettua korvausta koskevat vaati-
mukset käsiteltäisiin hallintoriita-asiana hal-
linto-oikeudessa. Pykälä vastaa kunnallisesta 
viranhaltijasta annetun lain 57 §:ää. Ehdotuk-
sessa 9 §:n 3 momentiksi säädettäisiin viran-
haltijan oikeudesta saada korvausta virkasuh-
teen päättyessä, jos hänen virkasuhteensa on 
järjestetty ilman lakiin perustuvaa syytä mää-
räaikaiseksi. Ehdotuksessa 46 §:n 2 ja 3 mo-
mentiksi säädettäisiin lomautetun oikeudesta 
saada korvausta lomautuksen yhteydessä ta-
pahtuvassa irtisanomistilanteessa. Ehdotuk-
sessa 62 §:n 2 momentiksi säädettäisiin työn-
antajan velvollisuudesta korvata viranhalti-
jalle aiheuttamansa vahinko, jos työnantaja 
on tahallaan tai huolimattomuudesta laimin-
lyönyt työntarjoamisvelvoitteensa. Kun kor-
vausvaatimus perustuu virkasuhteeseen, asiaa 
koskeva riita olisi käsiteltävä hallintoriita-
asiana hallinto-oikeudessa. Käsittelyjärjes-
tystä koskeva säännös on selvyyden vuoksi 
tarpeen. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
määräaikaiseen virkasuhteeseen otettu viran-
haltija voisi saada erikseen hallintoriita-
asiana vahvistettavaksi, onko virkasuhteen 
määräaikaisuudelle 9 §:n mukaista perustetta. 

73 §. Työtodistus. Säännös työtodistuksesta 
olisi uusi. Valtion virkamieslain 67 §:ssä ja 
kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 
58 §:ssä säädetään viranhaltijalle annettavas-
ta työtodistuksesta. Työsopimuslain 6 luvun 
7 §:ssä säädetään työntekijän oikeudesta saa-
da työtodistus. Kirkollisen viranhaltijan osal-

ta ei laissa ole vastaavaa säännöstä. Nykyi-
sessä mallivirkasäännössäkään ei ole määrä-
ystä viranhaltijalle annettavasta työtodistuk-
sesta. Työtodistuksen sijasta viranhaltijalla 
on ollut oikeus saada ote työnantajan pitä-
mästä nimikirjasta. Se on kuitenkin luonteel-
taan erilainen kuin työtodistus, sillä nimikir-
jan otteessa todetaan viran tai tehtävän sekä 
palvelussuhteen laadun ja kestoajan lisäksi 
myös ne virantoimituksen tai työnteon kes-
keytykset, jotka sellaisenaan tai yhdessä 
muiden keskeytysten kanssa vaikuttavat pal-
kan määräytymisperusteisiin tai muihin pal-
velussuhteen ehtoihin. Nimikirjan otteesta 
näkyvät myös nimikirjaan merkityt rangais-
tukset. 

Viranhaltijalla olisi oikeus pyynnöstä saada 
työnantajalta kirjallinen todistus virkasuhteen 
kestoajasta ja tehtävien laadusta. Viranhalti-
jan nimenomaisesta pyynnöstä todistuksessa 
olisi lisäksi mainittava virkasuhteen päätty-
misen syy sekä arvio viranhaltijan työtaidos-
ta, ahkeruudesta ja käytöksestä. Työtodistuk-
sesta ei saa ilmetä muuta kuin mitä sen sa-
namuodosta käy ilmi. Säännös vastaisi työ-
sopimuslain sekä valtion virkamieslain ja 
kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain vas-
taavaa sääntelyä. Arvolausetta koskeva sään-
nös on yhdenmukainen valtion virkamieslain 
ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 
vastaavan säännöksen kanssa. 

Työtodistusta pyydetään yleensä työsuh-
teen päättymisen yhteydessä. Joskus tarve 
saada työtodistus syntyy kuitenkin myö-
hemmin. Sen vuoksi on aiheellista säätää 
määräajoista, joiden kuluessa työnantajalla 
on velvollisuus antaa työtodistus. Ehdotuk-
sen mukaan työnantajalla olisi velvollisuus 
antaa viranhaltijalle työtodistus, jos sitä pyy-
detään 10 vuoden kuluessa virkasuhteen 
päättymisestä. Nämä asiat ovat yleensä selvi-
tettävissä joko virkasuhteeseen ottamisesta 
tehdyn päätöksen tai 18 §:ssä säädettäväksi 
ehdotetun viranhaltijalle annettavan viranhoi-
tomääräyksen perusteella. Säännös vastaa 
valtion virkamieslain, kunnallisesta viranhal-
tijasta annetun lain ja työsopimuslain sään-
nöksiä. 

Työntekijän työtaitoa, ahkeruutta ja käytös-
tä koskevat tiedot eivät näy edellä mainituista 
asiakirjoista. Vaikka virkasuhteen aikana vi-
ranhaltijoista kerätään monenlaisia virkasuh-
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teen hoitamisen kannalta tarpeellisia tietoja, 
viranhaltijan työtaidosta, ahkeruudesta ja 
käytöksestä annettavan luotettavan todistuk-
sen kirjoittaminen edellyttää kuitenkin yleen-
sä todistuksen laatijan ja viranhaltijan henki-
lökohtaista kanssakäymistä virkasuhteen ai-
kana. Tämän vuoksi ajaksi, jonka kuluessa 
työnantajalla olisi velvollisuus antaa viran-
haltijalle todistus hänen työtaidostaan, ahke-
ruudestaan ja käytöksestään, ehdotetaan viit-
tä vuotta. Määräaika vastaa työsopimuslaissa 
ja kunnallisesta viranhaltijasta annetussa lais-
sa olevaa määräaikaa. Valtion virkamieslais-
sa ei sen sijaan tehdä eroa arvolauseeseen 
tarvittavien tietojen osalta. 

Viranhaltijoista virkasuhteen aikana kerä-
tyn tietoaineiston säilyttämisvelvollisuuden 
lyhentäminen on perusteltua myös henkilö-
tietolaissa (523/1999) omaksuttujen tie-
tosuojaperiaatteiden vuoksi. Niiden mukaan 
työnantaja voi kerätä ainoastaan työsuhde-
asioiden hoitamisen kannalta tarpeellisia tie-
toja ja tietoja saa säilyttää ainoastaan sen 
ajan, joka on tietojen käyttötarkoitus huomi-
oon ottaen tarpeellista. Pykälässä ehdotettu 
viiden vuoden määräaika viranhaltijan työ-
taidosta, ahkeruudesta ja käytöksestä annet-
tavan työtodistuksen vaatimiselle on linjassa 
myös henkilötietolain 12 §:n kanssa. Sen 
mukaan tarvetta pykälässä sallittujen arka-
luonteisten tietojen säilytykseen on arvioita-
va vähintään viiden vuoden välein. Viranhal-
tijaa koskevat arkaluonteiset tiedot on pois-
tettava rekisteristä välittömästi, kun niiden 
käsittelyyn ei ole mainitussa pykälässä sää-
dettyä perustetta. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin viran-
haltijan oikeudesta saada työtodistus vielä 10 
vuoden kuluttuakin virkasuhteen päättymi-
sestä. Vastaava säännös sisältyy työsopimus-
lakiin, ja asiasta säädetään myös valtion vir-
kamieslain 67 §:ssä ja kunnallisesta viranhal-
tijasta annetun lain 58 §:ssä. Ehdotetun sään-
nöksen mukaan työnantajalla olisi velvolli-
suus antaa työtodistus 10 vuoden kuluttua 
virkasuhteen päättymisestä vain, jos siitä ei 
aiheudu työnantajalle kohtuutonta hankaluut-
ta. Viranhaltijalla olisi tällöin oikeus saada 
todistus vain virkasuhteen kestosta ja tehtä-
vien laadusta. Jos viranhaltija 10 vuoden jäl-
keen virkasuhteen päättymisestä pyytää 
työnantajalta uutta työtodistusta kadonneen 

tai turmeltuneen työtodistuksen tilalle, työn-
antajalla olisi velvollisuus antaa uusi todistus 
vain, jos siitä ei aiheudu hänelle kohtuutonta 
hankaluutta. Jos työnantajalla on jäljennös tai 
tallenne alkuperäisestä työtodistuksesta, uusi 
todistus voidaan antaa hankaluuksitta. Jos al-
kuperäisestä työtodistuksesta ei ole jäljennös-
tä tai muuta tallennetta tai jos työnantaja on 
10 vuoden kuluttua työsuhteen päättymisestä 
hävittänyt muutkin virkasuhdetta koskevat 
tiedot, uutta todistusta ei välttämättä ole enää 
kirjoitettavissa. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin, että 
kirkkoherralle antaa työtodistuksen tuomio-
kapituli ja että kirkkoherra antaa työtodistuk-
sen kappalaiselle, seurakuntapastorille ja leh-
torille. Koska seurakunnan papisto ei ole 
kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston vä-
littömän työnjohdon alainen, kirkkoherra an-
taa työtodistuksen alaisilleen papeille ja leh-
torille. Kun kirkkoherralla ei ole esimiestä 
seurakunnassa, kirkkoherran työtodistuksen 
antaisi tuomiokapituli. Seurakuntayhtymän 
papille työtodistuksen antaisi se, jolle asia on 
seurakuntayhtymässä ohje- tai johtosäännöllä 
määrätty. 
 
13 luku Seurakuntajaon muuttaminen 

3 §. Kirkkoherra. Pykälän otsikosta ja py-
kälän 3 momentista ehdotetaan poistettavaksi 
maininta kappalaisesta ja kanttorista. Heidän 
etunsa on turvattu 2 §:ssä, jonka mukaan pää-
toimiset viranhaltijat siirretään entisin palk-
kaeduin muodostettavaan uuteen tai liitettä-
vään seurakuntaan. 
 
18 luku Piispa 

4 §. Vaalitoimitus ja viranhoitomääräyksen 
antaminen. Pykälän otsikosta ja 5 momentis-
ta esitetään termi valtakirja muutettavaksi vi-
ranhoitomääräykseksi yhdenmukaisesti mui-
den vastaavien muutosten kanssa. 
 
19 luku Tuomiokapituli 

2 §. Jäsenet. Kurinpitosäännösten kumoa-
misen vuoksi pykälän 3 momentissa oleva 
säännös tuomiokapitulin täydentämisestä 
kenttäpiispalla sotilaspapin kurinpitoa kos-
kevassa asiassa esitetään muutettavaksi siten, 
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että täydentäminen koskisi ehdotetun 5 luvun 
3 §:n mukaisesti sotilaspapin pappisvirasta 
määräajaksi pidättämistä tai pappisvirasta 
erottamista. 

7 §. Suullinen käsittely, katselmus ja kuu-
leminen. Viittaus kurinpitomenettelyyn ehdo-
tetaan poistettavaksi. 

Kun tuomiokapituli toimii papiston ja seu-
rakuntien valvontaviranomaisena, säännös 
suo mahdollisuuden kuulla todistajia suoraan 
tuomiokapitulissa ilman, että tuomiokapituli 
joutuisi asioita selvittäessään turvautumaan 
virka-apupyyntöihin.  
 
22 luku Kirkkohallitus, kirkon kes-

kusrahasto ja kirkon 
työmarkkinalaitos 

2 §. Kirkkohallituksen tehtävät. Pykälän 1 
momentin 6 a kohdan lakiviittaus tarkistettai-
siin vastaamaan 6 luvun pykäläjärjestystä. 

Pykälän uudeksi 4 momentiksi ehdotetaan 
otettavaksi voimassa olevan kirkkojärjestyk-
sen 6 luvun 8 a §:n 4 ja 5 momentti sisällölli-
sesti lähes sellaisenaan. Säännös koskisi nel-
jän kuukauden määräaikaa, jonka kuluessa 
kirkkohallituksen tulisi tehdä 2 §:n 1 momen-
tin 6 a kohdan mukaiset päätökset ulkomais-
ten opintojen, koulutuksen ja ammatillisen 
harjoittelun tunnustamisesta ja rinnastamises-
ta sekä tutkinnon tuottamasta kelpoisuudesta. 
Ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun 
lain 13 §:ssä säädetään ammattipätevyyden 
tunnustamispäätöksen käsittelyajoista. Ky-
seisen pykälän 1 momentin mukaan ammat-
tipätevyyden tunnustamisesta vastaavan vi-
ranomaisen tulee ilmoittaa hakijalle hake-
muksen vastaanottamisesta sekä mahdollisis-
ta puuttuvista asiakirjoista kuukauden kulu-
essa hakemuksen saapumisesta. Ammattipä-
tevyyden automaattiseen tunnustamiseen liit-
tyvä hakemus on ratkaistava kolmen ja muu 
hakemus neljän kuukauden kuluessa vaadit-
tavien asiakirjojen esittämisestä. Siten ehdo-
tetussa 4 momentissa ei ole tarpeen säätää 
enää käsittelyajoista ehdotetussa 6 luvun 
15 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksis-
sa. Sen sijaan 15 §:n 2 ja 3 momenteissa tar-
koitettujen järjestelmien, jotka koskevat kel-
poisuutta ulkomailla suoritettujen korkeakou-
luopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta 
annetun lain ja Pohjoismaiden välillä poh-

joismaisista työmarkkinoista henkilöille, jot-
ka ovat saaneet vähintään kolmevuotisen 
korkeamman koulutuksen, tehdyn sopimuk-
sen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä 
sopimuksen soveltamisesta annetun lain no-
jalla, tunnustamispäätösten käsittelyajoista 
olisi edelleen säädettävä erikseen kirkkolais-
sa, koska sanotuissa laeissa ei säädetä erik-
seen käsittelyaikoja. Tämän vuoksi 4 mo-
menttia täydennettäisiin voimassa olevaan 6 
luvun 8 a §:n 4 ja 5 momenttiin verrattuna si-
ten, että sen sisältämää neljän kuukauden 
määräaikaa noudatetaan vain, jollei toisin 
säädetä. Momentissa säädettäisiin myös 
kirkkohallituksen yhteydessä toimivasta neu-
vottelukunnasta, joka tarvittaessa antaa kirk-
kohallitukselle lausuntoja ulkomaisia koulu-
tuksia ja tutkintoja koskevien asioiden käsit-
telyä varten. 
 
24 luku Alistaminen ja 

muutoksenhaku 

3 §. Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimusta 
koskevan pykälän 1 momentin 4 kohtaan eh-
dotetaan täsmentävää viittausta 5 luvun 
3 §:ään. Ehdotus liittyy 23 luvun 9 §:n ku-
moamiseen ja sen sisältämän pappisvirkaa 
koskevaa kurinpitoa koskevan säännöksen si-
sällön siirtämiseen tarpeellisilta osin 5 luvun 
3 §:ään. Lisäksi 4 kohdan pykäläviittaukset 
on korjattu lakiehdotuksen mukaisiksi. 

4 §. Kirkollisvalitus. Kun kurinpitomenet-
telyä koskevat säännökset ehdotetaan kumot-
tavaksi, ehdotetaan pykälän 1 momentista 
poistettavaksi viittaus kurinpitomenettelyyn 
kirkollisvalitusperusteena ja korvattavaksi se 
viittauksella 5 luvun 3 §:ään. Tuomiokapitu-
lilla säilyisi oikeus antaa papille varoitus, pi-
dättää hänet pappisvirasta määräajaksi, antaa 
hänelle hakemuksetta ero pappisvirasta tai 
määrätä hänet menettämään pappisvirkansa. 
Näistä päätöksistä tehtäisiin oikaisuvaatimus 
tuomiokapitulille 3 §:n 1 momentin 4 kohdan 
mukaisesti. 

6 §. Oikaisuvaatimus- ja valitusoikeus. Py-
kälän 5 momentti ehdotetaan kurinpitomenet-
telystä luopumisen vuoksi kumottavaksi tar-
peettomana. 

9 §. Oikaisuvaatimus- ja valitusaika. Pykä-
lään ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 momentti, 
jossa säädettäisiin oikaisuvaatimusajan ja va-
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litusajan alkamisesta silloin, kun viranhaltija 
irtisanotaan 52 §:n taloudellisella ja tuotan-
nollisella perusteella. Voimassa olevan 24 
luvun 3 §:n mukaan siinä mainituista päätök-
sistä voi tehdä oikaisuvaatimuksen, joka on 
pakollinen esivaihe ennen kuin kirkollisvali-
tus voidaan tehdä hallinto-oikeudelle. Oi-
kaisuvaatimus on voimassa olevan 24 luvun 
9 §:n 1 momentin mukaan tehtävä 14 päiväs-
sä päätöksen tiedoksisaannista. Uusi säännös 
merkitsisi, että oikaisuvaatimukselle säädetty 
määräaika alkaisi kulua taloudellisella ja tuo-
tannollisella perusteella tehdystä irtisanomi-
sesta vasta irtisanomisajan päättymisestä. Jos 
viranhaltija on tehnyt oikaisuvaatimuksen ir-
tisanomisesta, valitusaika oikaisuvaatimuk-
sesta tehtyyn päätökseen alkaisi kulua oi-
kaisuvaatimusta koskevan päätöksen tiedok-
sisaannista. 

Kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoval-
tuuston päätöksestä haetaan muutosta 2 lu-
vun 4 §:n mukaan kirkollisvalituksella suo-
raan hallinto-oikeudelta ilman sitä edeltävää 
oikaisu-vaatimusta. Valitus on 24 luvun 9 §:n 
1 momentin mukaan tehtävä 30 päivässä pää-
töksen tiedoksisaannista. Jos irtisanomisen 
tekisi valtuusto eikä neuvosto, valitusaika al-
kaisi pääsäännöstä poiketen vasta irtisano-
misajan päättymisestä. 

Säännöksessä tarkoitetun oikaisuvaatimus- 
ja valitusajan alkaminen vasta irtisanomis-
ajan päätyttyä on perusteltua sen vuoksi, että 
6 luvun 52 §:n irtisanomisperusteiden täyt-
tymistä arvioidaan virkasuhteen päättymi-
seen saakka, toisin sanoen irtisanomisajan 
loppuun. Kun nykyisin muutoksenhakuaika 
alkaa kulua heti irtisanomista koskevan pää-
töksen tiedoksisaannista lukien, ei irtisano-
misaikana mahdollisesti tapahtuvia olosuh-
teiden muutoksia ole voitu ottaa huomioon 
arvioitaessa irtisanomista koskevan oi-
kaisuvaatimuksen tai valituksen tekemistä. 
Tämä saattaa lisätä tarpeettomien oikaisuvaa-
timusten ja valitusten tekemistä. Uuden 
säännöksen perusteella sekä työnantaja että 
viranhaltija voivat paremmin arvioida irtisa-
nomispäätöksen oikeellisuutta 6 luvun 53 §:n 
säännöksen kannalta. 

11 §. Tiedoksianto. Pykälän 2 momenttiin 
ehdotetaan lainsäädäntöteknistä tarkistusta. 
Vanhentunut termi "papinvaali" korvattaisiin 
termillä "kirkkoherranvaali". 

14 §. Oikaisuvaatimus- ja valitusoikeuden 
rajoittaminen. 

Pykälän 1 momentin 2 kohtaa ehdotetaan 
täydennettäväksi siten, että valituskiellon pii-
riin kuuluisi myös 5 luvun 3 §:n 5 moment-
tiin ehdotetun uuden säännöksen mukainen 
päätös pappisviran palauttamisesta. Piispan 
ja tuomiokapitulin päätös pappisviran palaut-
tamisesta on luonteeltaan samanlainen kuin 
valituskiellon piiriin nykyisin kuuluva piis-
pan ja tuomiokapitulin päätös pappisvirkaan 
vihittäväksi hyväksymisestä, josta säädetään 
kirkkolain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa. 

Pykälän 1 momentin 4 kohdassa tehtäisiin 
valituskieltojen säädösviittauksiin tarvittavat 
muutokset, koska valituskiellon kohteena 
olevia päätöksiä koskevat säännökset siirty-
vät kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä uu-
siin paikkoihin. 

Pykälän 1 momentin 6 kohdassa korvattai-
siin vanhentunut termi "papinvaali" termillä 
"kirkkoherranvaali". 

Muutosta ei saisi 1 momentin 7 kohdan 
mukaan hakea oikaisuvaatimuksella tai valit-
tamalla 6 luvun 26 §:n 3 momentissa tarkoi-
tetusta työnantajan viranhaltijalle antamasta 
työnjohdollisesta varoituksesta, 6 luvun 
31 §:ssä tarkoitetusta työnantajan pyynnöstä 
saada viranhaltijalta tehtävän hoitamisen ter-
veydellisiä edellytyksiä koskevat tarpeelliset 
tiedot työ- ja toimintakyvyn selvittämiseksi 
tai määräyksestä osallistua viranhaltijan ter-
veydentilan toteamiseksi suoritettaviin tar-
kastuksiin tai tutkimuksiin taikka 6 luvun 
63 §:ssä tarkoitetusta väliaikaisesta virantoi-
mituksesta pidättämisestä.  

Ehdotetun 6 luvun 26 §:ssä tarkoitetun va-
roituksen antaminen ei ole viranomaisen te-
kemä hallintopäätös, vaan työnjohdollinen 
toimenpide, jossa työnantaja kiinnittää viran-
haltijan huomiota siihen, että hän ei ole toi-
minut virkatehtävien edellyttämällä tavalla. 
Annettu varoitus ei yksinään vaikuta virka-
suhteesta johtuviin oikeuksiin tai velvolli-
suuksiin tai palvelussuhteen ehtoihin. Jos vi-
ranhaltijan palvelussuhde myöhemmin pääte-
tään henkilöstä johtuvista syistä ja perusteena 
käytetään muun muassa aiemmin annettuja 
varoituksia, viranhaltija voi irtisanomisesta 
valittaessaan vedota siihen, että annetut va-
roitukset eivät ole olleet perusteltuja. 



 HE 41/2012 vp  
  

 

80 

Pykälän 1 momentin 8 kohdan mukaan 
muutosta 6 luvun 31 §:ssä tarkoitetusta työn-
antajan pyynnöstä tai määräyksestä ei saisi 
hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla. 
Pyyntö terveydentilaa koskevien tietojen an-
tamisesta tai määräys osallistua terveydenti-
laa koskeviin tarkastuksiin tai tutkimuksiin 
on luonteeltaan työnjohdollinen toimenpide, 
jolla pyritään selvittämään viranhaltijan ter-
veydelliset edellytykset tehtävän hoitamisek-
si. Viranhaltijan kuuleminen turvaa sitä, että 
pyyntö tai määräys annetaan perustelluista ja 
asiallisista syistä. Kun kyse olisi työnantajan 
aloitteesta tapahtuvasta selvityksestä, työnan-
taja vastaisi myös niistä aiheutuvista välittö-
mistä kustannuksista. Vasta jos selvitykset 
johtavat palvelussuhdetta koskevan päätök-
sen tekemiseen, esimerkiksi virkasuhteen ir-
tisanomiseen terveydellisistä syistä, viranhal-
tija voisi vedota siihen, että annetut pyynnöt 
tai määräykset eivät ole olleet perusteltuja. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 
momentti, jolloin voimassa olevat 2 ja 3 
momentti siirtyisivät 3 ja 4 momentiksi. Uu-
dessa 2 momentissa säädettäisiin kiellosta 
hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla 
muutosta väliaikaisesta virantoimituksesta 
pidättämiseen tai väliaikaisesta pappisviran 
toimituksesta pidättämiseen, josta säädetään 
6 luvun 63 §:ssä. Väliaikainen virantoimituk-
sesta pidättäminen ja pappisviran toimituk-
sesta pidättäminen ovat luonteeltaan turvaa-
mistoimenpiteitä, joista päättäisi 6 luvun 
64 §:ssä tarkoitettu viranhaltija, joka katsoisi 
asian edellyttävän välittömiä toimenpiteitä. 
Viranhaltijan tekemän päätöksen turvaamis-
toimenpiteen luonne edellyttäisi aina, että vi-
rantoimituksesta pidättämistä koskeva päätös 
on kiireellisesti saatettava sellaisen viran-
omaisen käsiteltäväksi, joka on 6 luvun 
64 §:n mukaan toimivaltainen varsinaisesti 
päättämään virantoimituksesta pidättämises-
tä. Asian kiireellisyys edellyttäisi toimival-
taisen viranomaisen koolle kutsumista tarvit-
taessa tavanomaista kokousaikataulua kii-
reellisemmin. Väliaikainen virantoimitukses-
ta pidättäminen olisi siten luonteeltaan aina 
lyhytaikaista ja kestäisi yleensä muutamista 
päivistä enintään neljään viikkoon. Jos viran-
haltija esittää oikaisuvaatimuksen tai valittaa 
viranomaisen päättämästä virantoimituksesta 
pidättämisestä tai pappisviran toimituksesta 

pidättämisestä, samassa yhteydessä voitaisiin 
tutkia myös väliaikaisen virantoimituksesta 
pidättämisen lainmukaisuus. 
 
25 luku Täydentäviä säännöksiä 

2 §. Tuomioistuimen ilmoittamisvelvolli-
suus. Pykälään ehdotetaan siirrettäväksi ku-
mottavasta 23 luvusta asiallisesti muuttamat-
tomana sen 2 §, joka koskee tuomioistuimen 
ilmoittamisvelvollisuutta kirkolliselle työn-
antajalle pappia koskevasta syytteestä taikka 
pappia tai muuta kirkon tai seurakunnan vi-
ranhaltijaa koskevasta rangaistuksesta. Pykä-
län sanamuotoa on siirtämisen yhteydessä 
ajanmukaistettu ja siinä on otettu huomioon 
sakon ja rikesakon määräämisestä annettu la-
ki (754/2010). Lain voimaantulosta sääde-
tään erikseen lailla, eikä sen voimaantulo-
ajankohta ole vielä tiedossa. Tämän vuoksi 
voimaantulo- ja siirtymäsäännöksissä ehdote-
taan säädettäväksi, että pykälä tulisi voimaan 
samana päivänä kuin sakon ja rikesakon 
määräämisestä annettu laki. Siihen asti sovel-
lettaisiin, mitä kumottavaksi ehdotetussa 23 
luvun 2 §:ssä säädetään. 

8 §. Julkisuus ja salassapito. Voimassa 
olevassa 6 luvun 3 ja 12 §:ssä on säädetty 
kirkon viranhaltijan vaitiolovelvollisuudesta. 
Säännökset ehdotetaan otettavaksi 6 luvun 28 
ja 29 §:ään, jonka vuoksi säännöksessä oleva 
viittaus on muutettava.  

10 §. Tasaäänet. Kurinpitoasioita koske-
vissa äänestyksissä on ratkaissut se mielipi-
de, joka on lievempi. Vaikka kurinpitomenet-
tely esitetään kumottavaksi, tuomiokapitulilla 
säilyy toimivalta 5 luvun 3 §:n nojalla antaa 
papille varoitus, pidättää hänet pappisvirasta 
määräajaksi, antaa hänelle hakemuksetta ero 
pappisvirasta tai määrätä hänet menettämään 
pappisvirkansa. Sama koskee 6 luvun 29 §:n 
nojalla lehtoria. Näitä asioita koskevia äänes-
tyksiä silmällä pitäen säännöstä ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että äänien jakautuessa 
tasan ratkaisee se mielipide, joka on lievem-
pi. Säännös ehdotetaan myös laajennettavak-
si siten, että lievemmän mielipiteen periaate 
koskisi kaikkia viranhaltijoita, kun kysymys 
on äänestyksestä, joka koskee viranhaltijan 
virkasuhteen irtisanomista, purkamista ja 
raukeamista. 
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2  Tarkemmat säännökset  

Kirkolliskokous on päätöksellään 
5.11.2009 muuttanut kirkkojärjestyksen 6 lu-
vun, jossa säädetään tarkemmin henkilöstös-
tä, sekä eräitä muita kirkkojärjestyksen sään-
nöksiä ja kirkon vaalijärjestyksen säännök-
sen, jotka ovat yhteydessä kirkkolain muu-
tosehdotukseen. Kirkkojärjestyksen ja kirkon 
vaalijärjestyksen muutokset tulevat voimaan 
samana päivänä kuin ehdotettu laki. 
 
3  Voimaantulo  

Lain täytäntöönpanon vaatimien toimien 
vuoksi laki ehdotetaan tulevaksi voimaan ai-
kaisintaan kolmen ja viimeistään kuuden 
kuukauden kuluttua sen hyväksymisestä ja 
vahvistamisesta. 

Lain 25 luvun 2 §, joka koskee tuomiois-
tuimen ilmoittamisvelvollisuutta, tulisi kui-
tenkin voimaan vasta samana päivänä kuin 
sakon ja rikesakon määräämisestä annettu la-
ki. Tämä on tarpeen sen vuoksi, että pykäläs-
sä viitataan kyseiseen lakiin, jonka voimaan-
tulosta säädetään erikseen lailla. Siihen asti 
kunnes laki tulee voimaan, sovellettaisiin 
tuomioistuimen ilmoittamisvelvollisuuteen 
kumottavaksi ehdotettua 23 luvun 2 §:ää. 

Asiassa, joka on tullut vireille ennen lain 
voimaantuloa, noudatetaan lain voimaan tul-
lessa voimassa olleita säännöksiä ja määrä-
yksiä. Tämä koskisi myös kurinpitomenette-
lyä silloin, kun se on pantu vireille ennen lain 
voimaantuloa. 

Kirkkolain 6 luvun 14 §:n kumoaminen 
merkitsee, että virkasääntöjen antamiseen ei 
enää olisi valtuutusta. Työnantaja ei voisi 
enää antaa uusia virkasääntöjä, ja nykyiset 
virkasäännöt lakkaisivat olemasta voimassa. 
Tarpeelliset viranhaltijaa koskevat täydentä-
vät määräykset työnantaja voisi antaa 9 luvun 
1 §:n nojalla ohje- tai johtosäännössä. 

Työnantajille olisi varattava riittävä aika 
mahdollisten viranhaltijaa koskevien määrä-
ysten ottamiseen ohje- tai johtosääntöihin. 
Sen vuoksi ehdotetaan, että kirkollisen työn-
antajan voimassa olevaa virkasääntöä nouda-
tetaan enintään vuoden ajan tämän lain voi-
maantulosta, jollei virkasäännön määräys 
koske lailla säädettävää asiaa tai jollei se ole 
ristiriidassa tämän lain kanssa. 

Sellaisia virkasäännön määräyksiä, joista 
tulee säätää lailla, ei noudatettaisi. Nämä 
koskevat perustuslain 80 §:n mukaan yksilön 
oikeuksien ja velvollisuuksien perusteita sekä 
asioita, jotka perustuslain mukaan muuten 
kuuluvat lain alaan. Myöskään sellaisia vir-
kasäännön määräyksiä, jotka olisivat ristirii-
dassa kirkkolain kanssa, ei noudatettaisi. 
Säännös merkitsee myös sitä, että sellaista 
virkasäännön määräystä, josta tulisi säätää 
laissa mutta josta ei ole otettu säännöstä vi-
ranhaltijaa koskevaan lainsäädäntöön, ei voi-
da soveltaa. Näin ollen esimerkiksi mallivir-
kasäännön mukaisia määräyksiä viranhaltijan 
asuinpaikasta ja lisä-, yli-, sunnuntai-, ilta- ja 
yötyön sekä varallaolon suorittamisvelvolli-
suudesta ei noudatettaisi. Asioita, joista voisi 
ottaa tarpeelliset määräykset ohje- tai johto-
sääntöön ja joita koskevia virkasäännön mää-
räyksiä voisi enintään vuoden siirtymäajan 
noudattaa, olisivat lähinnä määräykset päät-
tävästä viranomaisesta ja asioiden käsittelyn 
käytännön menettelyistä. 

Yleistä 68 vuoden eroamisikää korkeampi 
70 vuoden eroamisikä säilyisi niillä viranhal-
tijoilla, joilla vielä on tämä oikeus. Konfir-
moimaton viranhaltija tai työntekijä, jonka 
tehtävässä edellytettäisiin uuden lain myötä 
konfirmaatiota, säilyttää kelpoisuutensa ky-
seiseen tehtävään. Kelpoisuusedellytykset 
määräytyvät tehtävän haettavaksi julistami-
sen ajankohtana voimassa olevien säännösten 
mukaan. 

Ennen lain voimaantuloa voitaisiin ehdo-
tuksen mukaan ryhtyä sen täytäntöönpanon 
edellyttämiin toimenpiteisiin. 
 
4  Suhde perustus laki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Esitykseen sisältyvällä lakiehdotuksella on 
yhtymäkohtia perustuslaissa säädettyyn vaa-
timukseen säätää yksilön oikeuksien ja vel-
vollisuuksien perusteista lailla, lainsäädäntö-
vallan siirtämistä koskeviin rajoituksiin sekä 
eräisiin perusoikeuksia koskeviin säännök-
siin. 

Esityksen taustalla on tarve järjestää kir-
kon, seurakuntien ja seurakuntayhtymien vi-
ranhaltijoiden oikeusasema lainsäädännössä 
perustuslain 80 §:n kannalta asianmukaisella 
tavalla. Kirkkolakiin ehdotetaan koottavaksi 
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viranhaltijaa koskeva, lähinnä voimassa ole-
van kirkkolain 6 luvun sekä kirkkojärjestyk-
sen sääntely. Lisäksi ehdotetaan otettavaksi 
nykyään virkasäännöissä oleva viranhaltijoita 
koskeva tarvittava sääntely lakiin. Sääntely 
kattaisi viranhaltijan oikeusaseman kokonai-
suuden alkaen julkisesta hakumenettelystä ja 
virkasuhteeseen ottamisesta, työnantajan ja 
viranhaltijan velvollisuuksista sekä virkasuh-
teen aikana tapahtuvista aseman muutoksista 
virkasuhteen päättymiseen saakka. Virka-
sääntöjä ei enää annettaisi, vaan kirkollisen 
työnantajan tarpeelliseksi katsomat määräyk-
set annettaisiin vastaisuudessa ohje- tai joh-
tosäännöissä. Tällaisia määräyksiä olisivat 
lähinnä määräykset päättävästä viranomai-
sesta ja toimielimestä sekä asioiden käsitte-
lyn käytännön menettelyistä. 

Ehdotetun lain 6 luvun 13 §:n 2—4 mo-
mentissa säädettäisiin kirkon jäsenyys ja 
konfirmaatio kelpoisuusvaatimukseksi vir-
kasuhteeseen sekä sellaiseen työsuhteeseen, 
joka liittyy kirkon jumalanpalveluselämään, 
diakoniaan, kasvatukseen, opetukseen tai sie-
lunhoitoon taikka jossa kirkon jäsenyyden ja 
konfirmaation edellyttäminen on työtehtävi-
en luonteen vuoksi muutoin perusteltua. Pe-
rustuslakivaliokunta on katsonut, että perus-
tuslain 11 §:stä johtuva sisäinen autonomia 
huomioon ottaen on perustuslain 6 §:n 2 
momentin syrjintäkieltosäännöksestä huoli-
matta mahdollista, että laissa säädetään kir-
kon jäsenyys edellytykseksi kirkon omiin 
virkoihin ja tehtäviin valituille (PeVL 
57/2001 vp). Konfirmaatio olisi kelpoisuus-
vaatimuksena uusi. Esityksen valmistelussa 
on katsottu, että arvioitaessa konfirmaa-
tiovaatimuksen suhdetta perustuslain 6 §:ään 
voidaan ottaa huomioon samoja näkökohtia 
kuin jäsenyysvaatimuksen osalta. 

Ehdotus 6 luvun 31 §:stä koskisi viranhalti-
jan velvollisuutta antaa virkasuhteen aikana 
tarpeellisia terveydentilaansa koskevia tietoja 
sekä osallistua terveydentilansa toteamiseksi 
suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. 
Pykäläehdotus liittyy perustuslain 7 §:ssä 
turvattuun yksilön henkilökohtaiseen vapau-
teen ja koskemattomuuteen sekä perustuslain 
10 §:n säännöksiin yksityiselämän suojasta. 
Pykälässä on otettu huomioon eduskunnan 

perustuslakivaliokunnan hallituksen esitystä 
työterveyshuoltolaiksi koskevan käsittelyn 
yhteydessä tekemät huomautukset välttämät-
tömyyskriteerin vaatimuksesta sekä viittauk-
sesta potilaan itsemääräämisoikeutta koske-
vaan säännökseen (PeVL 39/2001 vp). 

Ehdotus 6 luvun 38 §:ksi koskisi viranhalti-
jan siirtämistä toiseen virkasuhteeseen. 
Säännöksen nojalla olisi periaatteessa mah-
dollista siirtää viranhaltija toiseen virkasuh-
teeseen toiselle paikkakunnalle. Pykäläehdo-
tuksella on yhtymäkohta perustuslain 9 §:n 1 
momenttiin, jonka mukaan Suomen kansalai-
sella ja maassa laillisesti oleskelevalla ulko-
maalaisella on vapaus liikkua maassa ja vali-
ta asuinpaikkansa. Perustuslakivaliokunta on 
esimerkiksi ulkoasiainhallinnon ja puolus-
tushallinnon virkamiehiä koskevissa lausun-
noissaan (PeVL 15/1999 vp ja 40/1998 vp) 
kiinnittänyt huomiota siihen, rajoittaako vir-
kaan tai tehtävään siirtymisvelvollisuus tosi-
asiassa virkamiehen vapautta valita asuin-
paikkansa. Perustuslakivaliokunta on antanut 
erityistä merkitystä ulkoasiainhallinnon ja 
puolustusvoimien tehtävien erityisluonteelle, 
joka on perusteena tavanomaista pidemmälle 
ulottuvalle virkamiesten velvollisuuksien 
sääntelemiselle. Vastaavalla tavalla ei voida 
perustella kirkon, seurakunnan tai seurakun-
tayhtymän viranhaltijan velvollisuutta siirtyä 
toiseen virkasuhteeseen. Säännösehdotus ei 
tarkoita sitä, että viranhaltijan edellytettäisiin 
asuvan paikkakunnalla. Yhtymäkohta mainit-
tuun perusoikeussäännökseen on kuitenkin 
otettava huomioon siirrosta päätettäessä. 

Oikaisuvaatimus- ja valitusoikeuden rajoit-
tamista koskevaan säännöstä 24 luvun 
14 §:ssä ehdotetaan täydennettäväksi siten, 
että muutoksenhakukielto koskisi myös pää-
töstä pappisviran palauttamisesta. Asian on 
katsottu olevan luonteeltaan samanlainen 
kuin päätös pappisvirkaan vihittäväksi hy-
väksymisestä, jota koskee jo nykyisin muu-
toksenhakukielto. 

Lakiehdotus voidaan käsitellä perustuslain 
72 §:ssä säädetyssä järjestyksessä. 
 

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 kirkkolain (1054/1993) 18 luvun 5 §, 22 luvun 7 §, 23 luku ja 24 luvun 6 §:n 

5 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 18 luvun 5 § laissa 201/2000 ja 24 luvun 6 §:n 5 momentti laissa 

1274/2003, 
muutetaan 5 luvun 3 ja 4 §, 6 luku, 13 luvun 3 §:n otsikko ja 3 momentti, 18 luvun 4 §:n ot-

sikko ja 5 momentti, 19 luvun 2 §:n 3 momentti ja 7 §:n 2 momentti, 22 luvun 2 §:n 1 momen-
tin 6 a kohta, 24 luvun 3 §:n 1 momentin 4 kohta, 4 §:n 1 momentti, 11 §:n 2 momentti ja 
14 §:n 1 momentin 2 ja 4—6 kohta sekä 25 luvun 8 §:n 1 momentti ja 10 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 5 luvun 4 § ja 24 luvun 3 §:n 1 momentin 4 kohta  laissa 
236/2006, 18 luvun 4 §:n otsikko ja 5 momentti laissa 201/2000, 19 luvun 2 §:n 3 momentti ja 
7 §:n 2 momentti sekä 24 luvun 4 §:n 1 momentti, 11 §:n 2 momentti ja 14 §:n 1 momentin 2 
ja 4—6 kohta laissa 1274/2003, 22 luvun 2 §:n 1 momentin 6 a kohta laissa 649/2000, sekä 
25 luvun 8 §:n 1 momentti laissa 706/1999 ja 10 §:n 1 momentti laissa 1691/1995, sekä 

lisätään 5 lukuun uusi 1 a §, 5 luvun 5 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 236/2006, 
uusi 5 momentti, 22 luvun 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 649/2000, 1274/2003 ja 
1325/2011, uusi 4 momentti, 24 luvun 9 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1274/2003 ja 
236/2006, uusi 4 momentti ja 14 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 1274/2003, uu-
si 7 ja 8 kohta, sekä pykälään, sellaisena kuin se on laeissa 1274/2003 ja 118/2011, uusi 
2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy lailla 118/2011 kumotun 3 momentin tilalle 
3 momentiksi, sekä 25 lukuun siitä lailla 1274/2003 kumotun 2 §:n tilalle uusi 2 §, seuraavas-
ti: 
 

5 luku 

Pappisvirka 

1 a § 

Pappisvirka, pappi ja papin virka 

 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) pappisviralla luterilaisten tunnustus-

kirjojen mukaista evankeliumin julistamisek-
si ja sakramenttien jakamiseksi asetettua kir-
kon virkaa, johon kutsutaan ja johon vihitään 
pappisvihkimyksessä; 

2) papilla henkilöä, joka kirkkojärjestyksen 
mukaisesti on joko vihitty pappisvirkaan tai 
jolle on myönnetty oikeus toimittaa pappis-

virkaa Suomen evankelis-luterilaisessa kir-
kossa; 

3) papin viralla hallinnollisella päätöksellä 
perustettua seurakunnan, seurakuntayhtymän, 
tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen virkaa, 
johon voidaan valita vain pappi. 

 
3 § 

Ero pappisvirasta, pappisvirasta 
pidättäminen ja pappisviran menettäminen 

 
Eron pappisvirasta myöntää tuomiokapituli 

hakemuksesta. 
Papille, joka ei ole pysynyt kirkon tunnus-

tuksessa, tuomiokapituli voi antaa kirjallisen 
varoituksen tai pidättää hänet pappisvirasta 
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vähintään yhdeksi ja enintään kuudeksi kuu-
kaudeksi. Jos pappi ei ole pappisvirasta pi-
dättämisen kuluessa pyytänyt eroa pappisvi-
rasta tai osoittanut tahtovansa pysyä kirkon 
tunnustuksessa, tuomiokapituli määrää hänet 
menettämään pappisvirkansa. 

Papille, joka toimii vastoin pappisviran 
velvollisuuksia ja pappislupausta tai laimin-
lyö niitä taikka käyttäytyy papille sopimat-
tomalla tavalla, tuomiokapituli voi asian laa-
dun mukaan antaa kirjallisen varoituksen tai 
pidättää hänet pappisvirasta vähintään yh-
deksi ja enintään kuudeksi kuukaudeksi. Jos 
papin sopimaton käyttäytyminen, laimin-
lyönnit pappisvirassa tai käyttäytyminen 
muutoin osoittaa hänet ilmeisen sopimatto-
maksi olemaan pappina, tuomiokapituli voi 
määrätä hänet menettämään pappisvirkansa. 

Jos pappi on tuomittu rikoksesta sellaiseen 
rangaistukseen, joka osoittaa hänet ilmeisen 
sopimattomaksi olemaan pappina, tuomioka-
pituli voi määrätä hänet menettämään pap-
pisvirkansa. 

Piispa ja tuomiokapituli voivat pyynnöstä 
palauttaa pappisviran menettäneelle henkilöl-
le pappisviran. 
 

4 § 

Vaalikelpoisuuden tai äänioikeuden 
menettäminen 

 
Määräaikaisesti pappisvirasta pidätetty 

pappi ei ole vaalikelpoinen papillisiin luot-
tamustehtäviin kirkossa eikä hänellä ole pap-
pisviran perusteella saatavaa äänioikeutta. 

Jos tuomioistuin on tuominnut papin viralta 
pantavaksi, hän ei ole vaalikelpoinen papilli-
siin luottamustehtäviin kirkossa ennen kuin 
hän on saanut tuomiokapitulilta uuden viran-
hoitomääräyksen papin virkaan. 
 

5 § 

Kuuluminen hiippakuntaan ja rovastikuntaan 
sekä äänioikeus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kenttäpiispa kuuluu arkkihiippakuntaan ja 

muu sotilaspappi siihen hiippakuntaan, jonka 

alueella hänen varsinainen virkapaikkansa 
on. 

 
6 luku 

Henkilöstö 

Yleiset säännökset 

1 § 

Työnantaja ja henkilöstö 

Työnantajalla tarkoitetaan tässä luvussa 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seura-
kuntaa, seurakuntayhtymää, tuomiokapitulia 
ja kirkkohallitusta, jollei toisin säädetä. Seu-
rakuntayhtymä ja siihen kuuluvat seurakun-
nat ovat palvelussuhteen ehtoja koskevissa 
asioissa yksi työnantaja. 

Tuomiokapitulilla on seurakunnan ja seu-
rakuntayhtymän viranhaltijoita koskevissa 
virkasuhdeasioissa työnantajalle kuuluvia 
tehtäviä siten kuin tässä laissa ja kirkkojär-
jestyksessä tai muussa laissa säädetään. 

Työnantajan palveluksessa oleva henkilös-
tö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa. 
Virkasuhteeseen sovelletaan, mitä siitä tässä 
laissa ja sen nojalla kirkkojärjestyksessä tai 
muualla laissa säädetään. Työsopimussuhtee-
seen sovelletaan, mitä siitä erikseen sääde-
tään, ja sen lisäksi, mitä tässä laissa sääde-
tään. 

Virkasuhteessa suoritettavaa tehtävää var-
ten perustetaan virka. Perustellusta syystä 
henkilö voidaan kuitenkin ottaa virkasuhtee-
seen määräajaksi myös ilman, että tehtävää 
varten on perustettu virka. 

Työnantajalla tulee olla tehtäviensä hoita-
mista varten riittävä henkilöstö. 
 

2 § 

Viranhaltija ja virkasuhde 

Viranhaltijalla tarkoitetaan henkilöä, joka 
on virkasuhteessa työnantajaan.  

Virkasuhteella tarkoitetaan julkisoikeudel-
lista palvelussuhdetta, jossa seurakunta, seu-
rakuntayhtymä, tuomiokapituli tai kirkkohal-
litus on työnantajana ja viranhaltija työn suo-
rittajana. 
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3 § 

Henkilöstön kielitaito 

Viranhaltijalta vaadittavasta kielitaidosta 
säädetään kirkkojärjestyksessä ottaen huomi-
oon, mitä tämän lain 3 luvun 7 ja 8 §:ssä ja 4 
luvun 4 §:ssä säädetään. Kielitaitoa koske-
vasta kelpoisuusvaatimuksesta voidaan 
myöntää erivapaus erityisestä syystä. Tuo-
miokapituli myöntää erivapauden seurakun-
nan tai seurakuntayhtymän papin ja lehtorin 
viran haltijalle. Muulle viranhaltijalle eriva-
pauden myöntää se viranomainen, jonka toi-
mivaltaan viran perustaminen kuuluu. 

Virkaa täytettäessä tai työsopimussuhtee-
seen otettaessa otetaan huomioon myös sel-
lainen hakija, joka on osoittanut vaaditun 
kielitaidon hakuajan päätyttyä, jos tämä ei 
viivytä asian käsittelyä. 

Viranomaisen on koulutusta järjestämällä 
ja muilla henkilöstöpoliittisilla toimilla huo-
lehdittava siitä, että sen henkilöstöllä on riit-
tävä kielitaito viranomaisen tehtävien hoita-
miseksi kielilaissa, saamen kielilaissa ja 
muussa lainsäädännössä asetettujen vaati-
musten mukaisesti. 
 

4 § 

Kirkon virka- ja työehtosopimukset 

Evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkina-
laitoksen sekä viranhaltijoiden ja työntekijöi-
den etujen valvomiseksi perustettujen yhdis-
tysten välillä voidaan, niin kuin siitä erikseen 
säädetään, virka- ja työehtosopimuksin sopia 
kirkkohallituksen, tuomiokapitulin, seura-
kunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa 
olevien palkkauksesta ja muista palvelussuh-
teen ehdoista sen estämättä, mitä niistä sää-
detään tässä laissa tai muissa kirkkohallitus-
ta, tuomiokapitulia, seurakuntaa ja seurakun-
tayhtymää koskevissa säädöksissä. 
 

5 § 

Muut viranhaltijan palvelussuhdetta 
koskevat säännökset ja määräykset 

Viranhaltijoiden palvelussuhteen ehdoista 
annetaan tämän lain säännösten ja virkaehto-

sopimuksen määräysten lisäksi tarpeelliset 
täydentävät säännökset ja määräykset kirkko-
järjestyksessä taikka työnantajan antamissa 
ohje- tai johtosäännöissä. 
 
 
 

6 § 

Eläkkeet 

Viranhaltijan ja työntekijän oikeudesta 
eläkkeeseen sekä viranhaltijan ja työntekijän 
edunsaajan oikeudesta perhe-eläkkeeseen 
säädetään erikseen. 
 
 
 

7 § 

Sotilaspapit 

Puolustusvoimissa voi olla papin virkoja. 
Sotilaspappeja johtaa ja valvoo puolustus-
voimien hengellisen työn johtajana kenttä-
piispa. Sotilaspappi on pappisviran toimitta-
misessa kenttäpiispan alainen. Sotilaspapin 
pappisvirkaan liittyvistä tuomiokapitulin val-
tuuksista säädetään 5 luvun 3 §:ssä. Sotilas-
papin ja kenttäpiispan virkoihin sovelletaan 
muutoin, mitä niistä erikseen säädetään. 
 
 
 

8 § 

Virat erityisiä tarpeita varten 

Papin virkoja ja lehtorin virkoja voi lisäksi 
olla vankilassa ja muita erityisiä tarpeita var-
ten. Viranhaltija on pappisviran ja tämän lu-
vun 29 §:ssä tarkoitettujen lehtorin viran vel-
vollisuuksien osalta tuomiokapitulin alainen. 

Vankilaan tai muuhun laitokseen peruste-
tun papin viran ja lehtorin viran täyttää tuo-
miokapituli julistettuaan viran haettavaksi ja 
saatuaan hakijoista lausunnon asianomaiselta 
viranomaiselta. Tuomiokapituli määrää tar-
vittaessa viran väliaikaisen hoitajan ja viran-
sijaisen. 
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Virkasuhteen alkaminen 

9 § 

Virkasuhteen kesto 

Viranhaltija otetaan virkasuhteeseen tois-
taiseksi tai määräajaksi. 

Viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi 
vain, jos: 

1) viranhaltija sitä itse pyytää; 
2) määräajaksi ottamisesta säädetään erik-

seen; tai 
3) tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna ole-

vaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien 
hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnas-
tettava työnantajan toimintaan liittyvä seikka 
sitä vaatii. 

Viranhaltijalla, joka on ilman 2 momentin 
mukaista perustetta otettu määräajaksi tai jo-
ka on ilman perusteltua syytä toistuvasti otet-
tu peräkkäin määräajaksi, on oikeus saada 
virkasuhteen päättyessä vähintään kuuden ja 
enintään 24 kuukauden palkkaa vastaava 
korvaus. Korvausvaatimus voidaan esittää 
kuuden kuukauden kuluessa virkasuhteen 
päättymisestä. 

Kirkkojärjestyksessä säädetään niistä vi-
roista, joihin on tehtävien laadun vuoksi aina 
otettava määräajaksi. 
 
 

10 § 

Julkinen hakumenettely 

Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää jul-
kista hakumenettelyä, jollei jäljempänä toisin 
säädetä. Viranhakuilmoitukset on saatettava 
tiedoksi julkaisemalla ne työnantajan julkis-
ten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen 
vaatiessa muulla työnantajan päättämällä ta-
valla, jollei toisin säädetä. Hakuaika on vä-
hintään 14 kalenteripäivää ilmoituksen jul-
kaisemisesta. 

Virkasuhteeseen ottamisesta päättävä vi-
ranomainen voi perustellusta syystä päättää 
hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenette-
lystä tai viran täyttämättä jättämisestä. Uutta 
hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on 
mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemuk-
set huomioon. Kirkkoherran, kappalaisen ja 

vakinaisen lehtorin viran haettavaksi julista-
misesta, hakuajan jatkamisesta, uudesta ha-
kumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä 
jättämisestä päättää tuomiokapituli. Haku-
menettelystä säädetään kirkkojärjestyksessä. 
 
 

11 § 

Poikkeukset julkisesta hakumenettelystä 

Virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman ha-
kumenettelyä, kun: 

1) henkilö otetaan hoitamaan virkaa sijai-
sena tai avoinna olevaan virkasuhteeseen 
määräajaksi; 

2) taloudellisista ja tuotannollista syistä ir-
tisanottu viranhaltija otetaan toiseen vir-
kasuhteeseen; 

3) 36 §:ssä tarkoitettu virkasuhde tarjotaan 
osa-aikaiselle viranhaltijalle; 

4) 38 §:ssä tarkoitettu viranhaltija siirretään 
toiseen virkasuhteeseen; 

5) virkaan valitun irtisanouduttua ennen 
hänelle määrättyä virantoimituksen aloitta-
mispäivää virkaan valitaan joku muu virkaa 
hakenut, kelpoisuusehdot hakuajan päättyes-
sä täyttänyt hakija; 

6) muun työnantajan palveluksessa oleva 
henkilö otetaan virkasuhteeseen 39 §:ssä tar-
koitetun toiminnan siirtämisen yhteydessä; 
tai 

7) menettelyyn on muu erityisen painava 
syy. 

Tuomiokapituli antaa sopivalle papille vi-
ranhoitomääräyksen seurakunnan seurakun-
tapastorin virkaan toistaiseksi. Jollei asian 
kiireellisyys muuta vaadi, seurakunnalle on 
varattava tilaisuus antaa lausunto viran eri-
tyisistä tarpeista ennen viran täyttämiseen 
ryhtymistä sekä virkaan ilmoittautuneista en-
nen viranhoitomääräyksen antamista. 

Kun seurakunnan kirkkoherran, kappalai-
sen tai seurakuntapastorin avoinna olevaan 
virkaan tai seurakunnan papin virkaan muu-
toin tarvitaan väliaikaista hoitajaa, tuomio-
kapituli määrää virkaa hoitamaan sitä haetta-
vaksi julistamatta virkaan sopivan hiippa-
kunnan papin siten kuin 2 momentissa sääde-
tään. 
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12 § 

Virkasuhteeseen ottaminen 

Sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut 
julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain hen-
kilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen 
hakuajan päättymistä ja tuolloin täyttää kel-
poisuusvaatimukset. Hakemukseen on liitet-
tävä selvitys hakijan kelpoisuudesta. 

Kirkkoneuvoksen virkaan voidaan suostu-
muksensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö, 
joka ei ole hakenut sitä ja jonka kelpoisuu-
desta on esitetty selvitys. 

Piispan valintaan sovelletaan, mitä tässä 
laissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijär-
jestyksessä säädetään. 
 

13 § 

Kelpoisuusvaatimukset 

Yleisistä nimitysperusteista julkisiin vir-
koihin säädetään perustuslaissa. 

Vain evankelis-luterilaisen kirkon konfir-
moitu jäsen on kelpoinen: 

1) virkasuhteeseen; 
2) työsuhteeseen, joka liittyy kirkon juma-

lanpalveluselämään, diakoniaan, kasvatuk-
seen, opetukseen tai sielunhoitoon; 

3) työsuhteeseen, jossa kirkon jäsenyyden 
ja konfirmaation edellyttäminen on työtehtä-
vien luonteen vuoksi muutoin perusteltua. 

Tuomiokapituli voi myöntää 2 momentissa 
tarkoitetusta kelpoisuusvaatimuksesta eriva-
pauden muun kristillisen kirkon tai uskonnol-
lisen yhdyskunnan papille, jos kirkolliskoko-
us on hyväksynyt tuon kirkon tai uskonnolli-
sen yhdyskunnan kanssa tehdyn sopimuksen 
pappisviran vastavuoroisen hoitamisen edel-
lytyksistä. Erivapaus voidaan myöntää tois-
taiseksi tai määräajaksi. 

Papin ja lehtorin virkaa lukuun ottamatta 
henkilö voidaan ottaa kirkon jäsenyyttä ja 
konfirmaatiota koskevasta kelpoisuusvaati-
muksesta riippumatta määräaikaiseen palve-
lussuhteeseen, joka on tarkoitettu kestämään 
enintään kaksi kuukautta, jos siitä erikseen 
säädetään tai työnantaja perustellusta syystä 
yksittäistapauksessa niin päättää. 

Henkilö, joka ei ole täyttänyt 18 vuotta, 
voidaan ottaa vain määräaikaiseen virkasuh-
teeseen. 
 

14 § 

Erityiset kelpoisuusvaatimukset 

Virkasuhteeseen otettavalla on oltava erik-
seen säädetty tai työnantajan päättämä erityi-
nen kelpoisuus, jollei tämän lain nojalla toi-
sin säädetä. 

Henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen vir-
kasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuk-
sista riippumatta, jos siitä erikseen säädetään 
tai työnantaja perustellusta syystä yksittäista-
pauksessa niin päättää. Papin virkaan voi-
daan antaa viranhoitomääräys vain papille ja 
lehtorin virkaan vain lehtorille. 

Jos viran kelpoisuusvaatimuksena on eri-
tyiskoulutus, joka säännönmukaisesti suorite-
taan haetun viran hoitamisen yhteydessä, ha-
kija on kelpoinen hakemaan virkaa, jos hän 
täyttää viran muut kelpoisuusehdot ja kirjal-
lisesti sitoutuu suorittamaan erityiskoulutuk-
sen. Jos hakija ei suorita erityiskoulutusta 
työnantajan asettamassa kohtuullisessa mää-
räajassa, hänet voidaan irtisanoa 55 §:n mu-
kaista irtisanomisaikaa noudattaen. 
 

15 § 

Ulkomaiset opinnot ja tutkintotodistukset 

Ammattipätevyyden tunnustamisesta anne-
tussa laissa (1093/2007) tarkoitetun ammatti-
pätevyyden tuottamaan kelpoisuuteen seura-
kunnan, seurakuntayhtymän, tuomiokapitulin 
tai kirkkohallituksen virkaan sovelletaan, mi-
tä sanotussa laissa säädetään. 

Muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen 
ulkomailla suoritettujen korkeakouluopinto-
jen tuottamasta virkakelpoisuudesta sääde-
tään ulkomailla suoritettujen korkeakoulu-
opintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta 
annetussa laissa (531/1986). 

Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja 
Tanskan kansalaiseen sovelletaan 1 ja 2 mo-
mentissa mainittujen lakien lisäksi Pohjois-
maiden välillä pohjoismaisista työmarkki-
noista henkilöille, jotka ovat saaneet vähin-
tään kolmevuotisen korkeamman koulutuk-
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sen, tehdyn sopimuksen eräiden määräysten 
hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltami-
sesta annettua lakia (651/1998). 
 

16 § 

Terveydentilaa koskeva selvitys virkasuhtee-
seen otettaessa ja papiksi vihittäessä 

Virkasuhteeseen ottamisen ja pappisvihki-
myksen edellytyksenä on, että siihen otettava 
henkilö antaa ottamisesta tai vihkimisestä 
päättävälle viranomaiselle tehtävän hoidon 
terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot 
sekä osallistuu lisäksi tarvittaessa asian sel-
vittämiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja 
tutkimuksiin. Työnantajan määräämistä tar-
kastuksista ja tutkimuksista aiheutuvista vält-
tämättömistä kustannuksista vastaa työnanta-
ja. 

Virkaan ottamisesta päättävä viranomainen 
voi perustellusta syystä päättää, ettei 1 mo-
mentissa tarkoitettua selvitystä vaadita. 

Jollei tietoja terveydellisistä edellytyksistä 
ole käytettävissä päätettäessä virkasuhtee-
seen ottamisesta, päätös tehdään ehdollisena. 
Viranhaltijan on esitettävä tiedot virkasuh-
teeseen ottamisesta päättävän viranomaisen 
asettamassa kohtuullisessa määräajassa. Jos 
tietoja ei esitetä määräajassa tai viranomai-
nen ei sille esitettyjen tietojen takia pidä vi-
ranhaltijaa soveltuvana virkaan, viranomai-
nen tekee päätöksen virkasuhteeseen otta-
mispäätöksen raukeamisesta. Päätös tulee 
voimaan, kun se on annettu viranhaltijalle 
tiedoksi. Muussa tapauksessa viranomainen 
päättää, että henkilön virkasuhde jatkuu. 

Kirkkoherran viran hakijan on liitettävä 
hakemusasiakirjoihin tehtävän hoidon ter-
veydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot sekä 
osallistuttava tuomiokapitulin määräyksestä 
lisäksi tarvittaessa asian selvittämiseksi suo-
ritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. 
 

17 § 

Koeaika 

Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrä-
tä virantoimituksen aloittamisesta alkavasta 
enintään kuuden kuukauden koeajasta. Vuot-
ta lyhyemmässä määräaikaisessa virkasuh-

teessa koeaika voi olla enintään puolet vir-
kasuhteen kestosta. Seurakunnan seurakunta-
pastorin koeajan määräämisestä päättää tuo-
miokapituli. 

Jos viranhaltija otetaan saman työnantajan 
toiseen virkasuhteeseen ja hänen tehtävänsä 
tai asemansa huomattavasti muuttuvat ja vi-
ranhaltija itse on hakeutunut toiseen vir-
kasuhteeseen, työnantaja voi määrätä koeajan 
noudatettavaksi uudessa virkasuhteessa. 

Koeajan kuluessa virkasuhde voidaan mo-
lemmin puolin purkaa päättymään välittö-
mästi. Purkaminen ei saa tapahtua syrjivillä 
tai koeajan tarkoitukseen nähden muutoin 
epäasiallisilla perusteilla. 

Papin virassa olevan papin sekä lehtorin 
virkasuhteen purkamisesta koeaikana päättää 
tuomiokapituli omasta tai työnantajan aloit-
teesta. Tuomiokapitulin on käsiteltävä asia 
kiireellisenä. Purkamisesta voidaan päättää 
koeajan päättymistä seuraavassa tuomiokapi-
tulin istunnossa, jos seurakunta tai seurakun-
tayhtymä on pannut asian tuomiokapitulissa 
vireille koeaikana. 

Mitä tässä pykälässä säädetään koeajasta, 
ei koske kirkkoherran, piispan, kirkkoneu-
voksen, pappisasessorin eikä lääninrovastin 
virkoja. 
 

18 § 

Viranhoitomääräys ja selvitys virkasuhteen 
ehdoista 

Viranhaltijalle on annettava viipymättä ja 
mikäli mahdollista ennen virantoimituksen 
alkamista virkasuhteeseen ottamisesta pöytä-
kirjanote tai muu kirjallinen viranhoitomää-
räys. Tämän lisäksi työnantajan on annettava 
viranhaltijalle vähintään kuukauden kestä-
vässä virkasuhteessa selvitys keskeisistä vir-
kasuhteen ehdoista, jolleivät ne ilmene anne-
tusta viranhoitomääräyksestä. 

Selvitys on annettava viimeistään ensim-
mäisen täyden palkanmaksukauden päätty-
miseen mennessä, ja siitä tulee ilmetä aina-
kin: 

1) virkanimike; 
2) virkasuhteen kestoaika; 
3) mahdollinen määräaikaisuuden peruste; 
4) mahdollinen koeaika; 
5) virkapaikka virkasuhteen alkaessa; 
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6) virantoimituksen alkamisajankohta; 
7) pääasialliset tehtävät tai niiden määräy-

tymisperuste; 
8) palkkauksen perusteet sekä palkanmak-

sukausi; 
9) osa-aikaisen virkasuhteen säännöllinen 

työaika tai, jos viranhaltijaan ei sovelleta 
työaikaa, työmäärän suhteellinen osuus viran 
täydestä työmäärästä; 

10) vuosiloman määräytyminen. 
Viranhoitomääräyksen seurakunnan ja seu-

rakuntayhtymän papin virkaan ja lehtorin 
virkaan antaa tuomiokapituli. Selvityksen 
keskeisistä virkasuhteen ehdoista antaa työn-
antaja. Viranhoitomääräys seurakunnan ja 
seurakuntayhtymän papin viran väliaikaisek-
si hoitajaksi voidaan antaa myös oman viran 
ohella. 
 

19 § 

Virkasuhteen sekä viranhaltijan oikeuksien 
ja velvollisuuksien alkaminen 

Virkasuhde alkaa virkasuhteeseen ottamista 
koskevan päätöksen tekemisestä. 

Viranhaltijan oikeudet ja velvollisuudet al-
kavat virantoimituksen alkamispäivästä, joll-
ei aikaisemmasta alkamisajankohdasta tässä 
laissa tai muualla toisin säädetä. 

Jos viranhaltija otetaan saman työnantajan 
toiseen virkasuhteeseen, viranhaltijan palve-
lussuhde ei katkea hänen siirtyessään välit-
tömästi toiseen virkasuhteeseen. 
 

Työnantajan velvollisuudet 

20 § 

Yleisvelvoite 

Työnantajan on huolehdittava siitä, että vi-
ranhaltijalle annetaan virkasuhteesta johtuvat 
etuudet ja oikeudet sellaisina kuin ne hänelle 
kuuluvat. 
 

21 § 

Työyhteisön ja työilmapiirin kehittäminen 

Viranhaltijan hoidettavana olevaa tehtävää 
tai työmenetelmiä muutettaessa taikka kehi-

tettäessä työnantajan on pyrittävä huolehti-
maan siitä, että viranhaltija voi suoriutua teh-
tävänsä hoidosta. Työnantajan on myös pyrit-
tävä edistämään viranhaltijan mahdollisuuk-
sia kehittyä kykyjensä mukaan urallaan. 
Työnantajan on pyrittävä edistämään hyvää 
ja luottamuksellista ilmapiiriä työyhteisössä. 
 

22 § 

Työturvallisuus 

Työnantajan on huolehdittava työturvalli-
suudesta viranhaltijan suojelemiseksi tapa-
turmilta ja terveydellisiltä vaaroilta siten kuin 
työturvallisuuslaissa (738/2002) ja sen nojal-
la säädetään. 

Jos raskaana olevan viranhaltijan työtehtä-
vät tai työolot vaarantavat hänen tai sikiön 
terveyden eikä työssä tai työoloissa olevaa 
vaaratekijää voida poistaa, viranhaltija on py-
rittävä raskauden ajaksi siirtämään muihin, 
hänen työkykynsä ja ammattitaitonsa huomi-
oon ottaen sopiviin tehtäviin. 
 

23 § 

Nimikirjan pitäminen 

Työnantaja pitää viranhaltijoista ja työnte-
kijöistä nimikirjaa. Tuomiokapituli pitää ni-
mikirjaa hiippakunnan papeista ja lehtoreista. 
Nimikirjaan merkittävien tietojen tallentami-
seen, käyttämiseen ja poistamiseen sovelle-
taan, mitä nimikirjalaissa (1010/1989) sääde-
tään. 
 

24 § 

Palkkalaskelma 

Työnantajan on annettava viranhaltijalle 
palkanmaksun yhteydessä laskelma, josta il-
menevät palkan määrä ja sen määräytymispe-
rusteet. 
 

25 § 

Kokoontumisoikeus 

Työnantajan on sallittava viranhaltijoiden 
ja heidän järjestöjensä käyttää maksutta 
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työnantajan hallinnassa olevia sopivia tiloja 
taukojen aikana ja työajan ulkopuolella vir-
kasuhdeasioiden sekä ammatillisen yhdistyk-
sen toimialaan kuuluvien asioiden käsitte-
lyyn. Kokoontumisoikeuden käyttö ei saa ai-
heuttaa haittaa työnantajan toiminnalle. 
 
 

Viranhaltijan velvollisuudet 

26 § 

Yleiset velvollisuudet 

Viranhaltijan on suoritettava virkasuhtee-
seen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja 
viivytyksettä noudattaen asianomaisia sään-
nöksiä ja määräyksiä sekä työnantajan työn-
johto- ja valvontamääräyksiä. 

Viranhaltijan on toimittava tehtävässään ta-
sapuolisesti ja käyttäydyttävä asemansa ja 
tehtävänsä edellyttämällä tavalla. 

Viranhaltijalle, joka on rikkonut tai laimin-
lyönyt virkasuhteeseen kuuluvia velvoitteita, 
voidaan antaa varoitus. 

Viranhaltija ei saa vaatia, ottaa vastaan tai 
hyväksyä sellaista taloudellista tai muuta 
etua, josta säädetään rikoslain (39/1889) 40 
luvussa. 
 
 

27 § 

Välttämättömät ja kiireelliset virkatehtävät 

Vapaa-aikanaan viranhaltijan, johon ei so-
velleta työaikalakia, on hoidettava välttämät-
tömät ja kiireelliset virkatehtävät, jollei nii-
den hoitoa ole voitu muulla tavalla järjestää. 
Viranhaltija on velvollinen toimimaan oman 
virkansa ohella muun viranhaltijan sijaisena 
tämän vuosiloman ja vapaapäivän aikana. 
 
 

28 § 

Vaitiolovelvollisuus 

Vaitiolovelvollisuuteen sovelletaan tämän 
lain lisäksi, mitä siitä säädetään viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 
(621/1999) ja muussa laissa. 

29 § 

Lehtorin viran velvollisuudet 

Mitä papin velvollisuudesta olla ilmaise-
matta rippisalaisuutta ja velvollisuudesta py-
syä tunnustuksessa 5 luvun 2 ja 3 §:ssä sää-
detään, koskee myös lehtoria. Pappisvirasta 
erottamisen sijasta lehtori menettää oikeuten-
sa toimia lehtorina. 
 

30 § 

Sivutoimi ja kilpaileva toiminta 

Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, 
palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtä-
vää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, 
sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoit-
tamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä 
pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työ-
ajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien teh-
tävien hoitamiseen, ellei työnantaja hake-
muksesta myönnä siihen lupaa. Sivutoimilu-
pa vaaditaan myös päätoimiselta viranhalti-
jalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa. 

Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Tuo-
miokapituli päättää sivutoimiluvan myöntä-
misestä seurakunnan papin viran ja lehtorin 
viran haltijalle. Sivutoimilupa voidaan myön-
tää määräajaksi tai muutoin rajoitettuna. 
Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on 
otettava huomioon, että viranhaltija ei saa si-
vutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtäväs-
sään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa 
luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoi-
dossa tai muutenkaan haitata tehtävän asian-
mukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa har-
joittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana 
toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnanta-
jaa. Viranhaltija ei saa virkasuhteen kestäessä 
ryhtyä myöskään kilpailevan toiminnan val-
mistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita 
ei voida pitää hyväksyttävinä. 

Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta si-
vutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus 
työnantajalle. Työnantaja voi varattuaan vi-
ranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi kiel-
tää tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja 
pitämisen 2 momentissa tarkoitetuilla perus-
teilla. 
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Työnantaja voi peruuttaa sivutoimiluvan 2 
momentissa tarkoitetulla perusteella. Viran-
haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi 
ennen sivutoimiluvan peruuttamista. 
 
 

31 § 

Terveystietojen antaminen 

Viranhaltija on velvollinen antamaan työn-
antajan pyynnöstä asianomaisen tehtävän 
hoitamisen edellytysten selvittämiseksi tar-
peelliset tiedot työ- ja toimintakyvystään sen 
lisäksi, mitä työterveyshuoltolaissa 
(1383/2001) säädetään. Viranhaltija on myös 
velvollinen työnantajan määräyksestä osallis-
tumaan terveydentilansa toteamiseksi suori-
tettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin, jos se 
on välttämätöntä tehtävän hoitamisen edelly-
tysten selvittämiseksi. Seurakunnan papin vi-
ran haltijalle määräyksen antaa tuomiokapi-
tuli. Viranhaltijalle on ennen määräyksen an-
tamista varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Po-
tilaan itsemääräämisoikeuteen sovelletaan 
muutoin, mitä siitä erikseen säädetään. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista työnan-
tajan määräämistä tarkastuksista ja tutkimuk-
sista aiheutuvista välttämättömistä kustan-
nuksista vastaa työnantaja. 
 
 

32 § 

Työturvallisuus 

Viranhaltijan on huolehdittava työturvalli-
suudesta siten kuin työturvallisuuslaissa ja 
sen nojalla annetuissa säännöksissä viranhal-
tijan velvollisuudeksi säädetään. 
 
 

33 § 

Rikosrekisteriote 

Virkasuhteeseen ottamisen edellytyksenä 
on lasten kanssa työskentelevien rikostaustan 
selvittämisestä annetun lain (504/2002) 
2 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa, että henki-
lö on toimittanut viran täyttävän viranomai-
sen pyynnöstä nähtäväksi rikosrekisterilain 

(770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
otteen rikosrekisteristä. Rikosrekisteriotteen 
esittämiseen sovelletaan myös, mitä lasten 
kanssa työskentelevien rikostaustan selvittä-
misestä annetun lain 6—10 §:ssä säädetään. 

Jollei viran täyttämisestä päätettäessä ole 
käytettävissä 1 momentissa tarkoitettua ri-
kosrekisteriotetta, päätös tehdään ehdollise-
na. Virkaan ehdollisesti valitun on esitettävä 
rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän tai vi-
ran täyttävän viranomaisen erityisestä syystä 
myöntämän pidemmän määräajan kuluessa 
ehdollista valintaa koskevan päätöksen tie-
doksisaannista uhalla, että päätös muutoin 
raukeaa. Viranomainen päättää virkasuhteen 
jatkumisesta tai raukeamisesta. 
 

34 § 

Huumausainetesti 

Virkasuhteeseen otettava henkilö voidaan 
velvoittaa esittämään huumausainetestiä kos-
keva todistus yksityisyyden suojasta työelä-
mässä annetun lain (759/2004) 7 §:ssä tarkoi-
tetuissa tilanteissa virkasuhteeseen ottamisen 
edellytyksenä. Oikeudesta velvoittaa viran-
haltija esittämään huumausainetestiä koskeva 
todistus säädetään yksityisyyden suojasta 
työelämässä annetussa laissa. 
 

Virkasuhteessa tapahtuvat muutokset 

35 § 

Virkasuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi 

Työnantaja voi, varattuaan viranhaltijalle 
tilaisuuden tulla kuulluksi, muuttaa virkasuh-
teen osa-aikaiseksi 52 §:ssä tarkoitetulla irti-
sanomisperusteella irtisanomisaikaa noudat-
taen. Seurakunnan kappalaisen, seurakunta-
pastorin ja lehtorin virkasuhteen osa-
aikaistamismenettelyyn sovelletaan, mitä pa-
pin virkasuhteen irtisanomisesta ja purkami-
sesta säädetään 59 §:n 2 ja 3 momentissa. 

Kirkkoherran virkasuhde voidaan muuttaa 
osa-aikaiseksi vain viranhaltijan hakemuk-
sesta. 

Piispan ja kirkkoneuvoksen virkasuhdetta 
ei voi muuttaa osa-aikaiseksi. 
 



 HE 41/2012 vp  
  

 

92 

36 § 

Osa-aikaisen viranhaltijan oikeus 
kokoaikaiseen virkasuhteeseen 

Työnantajan, joka tarvitsee uusia viranhal-
tijoita tehtäviltään samankaltaiseen kokoai-
kaiseen virkasuhteeseen, on 62 §:n estämättä 
ensisijaisesti tarjottava toistaiseksi virkaan 
otetulle osa-aikatyötä tekevälle viranhaltijalle 
mahdollisuus siirtyä tällaiseen virkasuhtee-
seen. Edellytyksenä on, että viran-haltija on 
etukäteen kirjallisesti ilmoittanut haluavansa 
kokoaikaiseen virkasuhteeseen, hän täyttää 
tämän virkasuhteen kelpoisuusvaatimukset ja 
tehtävä on hänelle sopiva. 
 

37 § 

Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen 

Toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhtee-
seen ottamisesta päättävä viranomainen voi, 
varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla 
kuulluksi, päättää, että viranhaltijan viran-
toimitusvelvollisuutta muutetaan, jos toimin-
nan uudelleen järjestely tai muu perusteltu 
syy sitä edellyttää. 

Seurakunnan kappalaisen, seurakuntapasto-
rin ja lehtorin viran haltijan virantoimitus-
velvollisuuden muuttamisesta päättää kirk-
koherra. Seurakuntayhtymän seurakuntapas-
torin ja lehtorin virantoimitusvelvollisuuden 
muuttamisesta päättää yhteinen kirkkoneu-
vosto, jollei ohje- tai johtosäännöllä toisin 
määrätä. 
 

38 § 

Viranhaltijan siirtäminen toiseen 
virkasuhteeseen 

Viranhaltija voidaan siirtää saman työnan-
tajan toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoi-
suusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan 
pitää hänelle sopivana, jos; 

1) hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai 
määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja pe-
rusteena on toiminnan tai tehtävien uudel-
leenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hä-
nen varsinainen palkkansa ei alene; 

2) hän on antanut siirtoon suostumuksensa; 
tai 

3) siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja vi-
ranhaltija on antanut siirtoon suostumuksen-
sa. 

Viranhaltija voidaan perustellusta syystä 
siirtää enintään vuoden määräajaksi saman 
työnantajan toiseen virkasuhteeseen, jonka 
kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota 
voidaan pitää hänelle sopivana, edellyttäen, 
ettei viranhaltijan varsinainen palkka alene. 
Viranhaltijalle annettu määräys voidaan mil-
loin tahansa peruuttaa ja asianomainen on 
velvollinen siirtymään välittömästi takaisin 
entiseen virkasuhteeseen siihen kuuluvin 
palkkaeduin. Peruutus tulee voimaan heti. 

Viranhaltijalle on ennen 1 ja 2 momentissa 
tarkoitettua siirtämistä tai 2 momentissa tar-
koitettua peruuttamista varattava tilaisuus 
tulla kuulluksi. 
 

39 § 

Viranhaltijan asema seurakuntajaotuksen 
muuttamisessa ja liikkeen luovutuksessa 

Seurakuntajaotuksen muutoksen vaikutuk-
sesta henkilöstön asemaan säädetään 13 lu-
vussa sekä kirkkojärjestyksen 13 luvussa. 

Työnantajan liikkeen luovutuksella tarkoi-
tetaan tässä luvussa työnantajan toiminnon 
luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luo-
vutettava kokonaisuus pysyy luovutuksen 
jälkeen samana tai samankaltaisena.  

Liikkeen luovutuksessa työnantajan luovu-
tushetkellä voimassa olevista virkasuhteista 
johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät 
uudelle omistajalle tai haltijalle. Jos luovutus 
tapahtuu yksityisoikeudelliselle yhteisölle tai 
säätiölle, siirtyvät viranhaltijat työsopimus-
suhteeseen luovutuksensaajan palvelukseen. 
Tällöin luovutuksensaajalle eivät siirry ne 
oikeudet ja velvollisuudet, jotka johtuvat ni-
menomaan virkasuhteesta eivätkä ole omi-
naisia työsuhteelle. 

Ennen luovutusta erääntyneestä palkasta tai 
muusta virkasuhdetta koskevasta saatavasta 
vastaavat luovuttaja ja luovutuksensaaja yh-
teisvastuullisesti. Luovuttaja on kuitenkin 
luovutuksensaajalle vastuussa ennen luovu-
tusta erääntyneestä saatavasta, jollei muuta 
ole sovittu. 
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Luovutuksensaaja on velvollinen noudat-
tamaan luovutushetkellä voimassa olleen vir-
kaehtosopimuksen määräyksiä, kuten työeh-
tosopimuslaissa (436/1946) säädetään. 
 
 

Virkavapaa 

40 § 

Virkavapaa 

Viranhaltijalle voidaan hakemuksesta 
myöntää määräajaksi vapautus virkatehtävien 
hoitamisesta joko kokonaan tai osittain, jollei 
toisin säädetä. 

Viranhaltijalla on oikeus saada vapaata 
työstään kunnallisen luottamustoimen hoita-
mista varten siten kuin kuntalain (365/1995) 
32 b §:ssä säädetään. 

Viranhaltijan osa-aikaiseen sairauspoissa-
oloon sovelletaan, mitä työsopimuslain 
(55/2001) 2 luvun 11 a §:ssä säädetään. 
 
 

41 § 

Virkavapaan hakeminen ja myöntäminen 

Virkavapaata on haettava kirjallisesti, jollei 
muualla toisin säädetä tai virkaehtosopimuk-
sessa toisin määrätä. 

Virkavapaan myöntäminen ja sen pituus 
ovat työnantajan harkinnassa, jollei muualla 
toisin säädetä tai virkaehtosopimuksessa toi-
sin määrätä. Mikäli virkavapaata ei voida 
myöntää hakemuksen mukaisesti, hakemus 
on hylättävä, jollei viranhaltija kirjallisesti 
suostu sen myöntämiseen muulla tavalla. 

Jos viranhaltija on ollut poissa virantoimi-
tuksesta eikä hänelle ole myönnetty virkava-
paata, poissaolo merkitään jälkikäteen virka-
vapaaksi, mikäli työnantaja toteaa poissaolon 
johtuneen ylivoimaisesta esteestä tai muusta 
pätevästä syystä. 

Kirkkojärjestyksessä säädetään virkava-
paan myöntävästä viranomaisesta. Kirkko-
hallitus voi antaa tarkempia määräyksiä seu-
rakunnan pappien virkavapaan sekä vuosilo-
man ja vapaa-ajan järjestämisestä. 
 
 

42 § 

Virkavapaan keskeyttäminen ja peruuttami-
nen 

Virkavapaan keskeyttäminen tai peruutta-
minen viranhaltijan pyynnöstä on työnanta-
jan harkinnassa, jollei laissa toisin säädetä tai 
virkaehtosopimuksessa toisin määrätä. 

Virkavapaa keskeytyy siksi ajaksi, kun vir-
kavapaana oleva viranhaltija suostumuksensa 
perusteella perustellusta syystä määrätään 
suorittamaan joitakin virkatehtäviä. 

Jos virkavapaata käytetään muuhun tarkoi-
tukseen kuin mihin se on myönnetty, virka-
vapaa voidaan keskeyttää tai peruuttaa. En-
nen päätöksen tekemistä viranhaltijalle on 
varattava tilaisuus tulla kuulluksi. 
 

43 § 

Perhevapaat 

Viranhaltijalla on oikeus saada virkavapaa-
ta perhevapaiden vuoksi siten kuin työsopi-
muslaissa säädetään. 
 

Lomauttaminen 

44 § 

Lomauttaminen 

Työnantajalla on oikeus lomauttaa viran-
haltija siten, että virantoimitus ja palkanmak-
su keskeytetään toistaiseksi tai määräajaksi 
joko kokonaan tai osittain virkasuhteen muu-
toin pysyessä voimassa, jos työnantajalla on 
52 §:n mukainen peruste irtisanoa virkasuh-
de. Kirkkoherraa, piispaa ja kirkkoneuvosta 
ei voida lomauttaa. Seurakunnan muun papin 
sekä lehtorin lomauttamisesta on pyydettävä 
tuomiokapitulin lausunto. Lomauttaminen ei 
estä viranhaltijaa ottamasta lomautusajaksi 
muuta työtä. 

Viranhaltija voidaan 1 momentissa maini-
tulla tavalla lomauttaa enintään 90 päivän 
ajaksi, jos tehtävät tai työnantajan edellytyk-
set tarjota työtä ovat tilapäisesti vähentyneet 
eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää 
muita tehtäviä tai työnantajan tarpeisiin sopi-
vaa koulutusta. Virkaehtosopimuksella ei 
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voida sopia edellä tarkoitetun lomautuksen 
enimmäisajan pidentämisestä. 

Virkasuhteen kestäessä voidaan työnanta-
jan aloitteesta sopia viranhaltijan ja työnanta-
jan kesken viranhaltijan lomauttamisesta 1 
momentissa mainitulla tavalla silloin, kun se 
on tarpeen työnantajan toiminnan tai talou-
dellisen tilan vuoksi. 

Jos viranhaltija on lomautettu toistaiseksi, 
on virantoimituksen alkamisesta ilmoitettava 
vähintään viikkoa ennen, jollei toisin ole 
sovittu. 

Jos lomauttamista koskeva päätös on ku-
mottu oikaisuvaatimuksen tai valituksen joh-
dosta muulla kuin 1 tai 2 momentissa tarkoi-
tetulla perusteella ja työnantaja on uudella 
päätöksellä päättänyt samasta lomauttamises-
ta ja tämä päätös on saanut lainvoiman, kat-
sotaan lomauttaminen tehdyksi ensin tehdyn 
päätöksen mukaisesti, jollei ensin tehdyn 
päätöksen lomautuksen ilmoitusajasta tai lo-
mautuksen peruuntumisesta muuta johdu. 
 

45 § 

Lomautusmenettely 

Työnantajan on käytettävissään olevien tie-
tojen perusteella esitettävä viranhaltijalle en-
nakkoselvitys lomautuksen perusteista sekä 
sen arvioidusta laajuudesta, toteuttamistavas-
ta, alkamisajankohdasta ja kestosta. Jos lo-
mautus kohdistuu useaan viranhaltijaan, sel-
vitys voidaan antaa luottamusmiehelle tai vi-
ranhaltijoille yhteisesti. Selvitys on annettava 
viipymättä lomautuksen tarpeen tultua työn-
antajan tietoon. Selvitystä ei tarvitse esittää, 
jos työnantajan on virkaehtosopimuksen pe-
rusteella esitettävä vastaava selvitys. 

Lomautuspäätöksessä tulee mainita lomau-
tuksen peruste, alkamisaika ja määräaikaisen 
lomautuksen kesto sekä toistaiseksi tapahtu-
van lomautuksen osalta sen arvioitu kesto. 
Lomautusta koskeva päätös on annettava vi-
ranhaltijalle tiedoksi kirjallisesti vähintään 14 
päivää ennen lomautuksen alkamista. Lo-
mautuspäätös annetaan viranhaltijalle henki-
lökohtaisesti. Jos lomautuspäätöstä ei voida 
antaa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa 
kirjeitse samaa määräaikaa noudattaen. Kir-
jeitse toimitetun päätöksen katsotaan tulleen 
viranhaltijan tietoon viimeistään seitsemän-

tenä päivänä sen jälkeen, kun päätös on lähe-
tetty. Lomautuspäätös on annettava tiedoksi 
luottamusmiehelle ja lomautuksen kohdis-
tuessa vähintään kymmeneen viranhaltijaan 
myös työvoimaviranomaiselle. 
 
 

46 § 

Virkasuhteen irtisanominen lomautuksen 
yhteydessä 

Lomautetulla viranhaltijalla on oikeus irti-
sanoa virkasuhde ilman irtisanomisaikaa 
päättymään milloin tahansa lomautusaikana, 
ei kuitenkaan viimeisen viikon aikana ennen 
lomautuksen päättymistä, jos lomautuksen 
päättymisaika on hänen tiedossaan. Muu so-
pimus on mitätön. 

Jos lomauttaminen on tullut voimaan vi-
ranhaltijan saamatta hyväkseen 55 §:n 1 
momentin mukaista irtisanomisaikaa ja työn-
antaja irtisanoo viranhaltijan ennen lomau-
tuksen päättymistä, viranhaltijalla on oikeus 
saada korvauksena irtisanomisajan palkkan-
sa. Irtisanomisajan palkasta saadaan vähentää 
14 päivän palkka, jos viranhaltija on lomau-
tettu lain tai sopimuksen mukaista yli 14 päi-
vän lomautusilmoitusaikaa noudattaen. 

Milloin lomauttaminen on tullut voimaan 
viranhaltijan saamatta hyväkseen virkasuh-
teen lakkaamista koskevaa irtisanomisaikaa 
ja toistaiseksi voimassa oleva lomauttaminen 
on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 200 ka-
lenteripäivää, lomautetulla viranhaltijalla on 
virkasuhteen irtisanoessaan oikeus saada 
korvauksena irtisanomisajan palkkansa kuten 
2 momentissa säädetään. 
 
 

47 § 

Menetettyjen ansioiden korvaaminen 
lomautusajalta 

Jos lomautusta koskeva päätös 44 §:n 1 tai 
2 momentin vastaisena kumotaan lainvoimai-
sella päätöksellä, viranhaltijalle maksetaan 
lainvastaisen lomautuksen vuoksi saamatta 
jäänyt säännöllisen työajan ansio siten kuin  
61 §:ssä säädetään. 
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Virkasuhteen päättyminen 

48 § 

Virkasuhteen päättyminen ilman 
irtisanomista 

Virkasuhde päättyy ilman irtisanomista ja 
irtisanomisaikaa: 

1) kun määräaika, joksi viranhaltija on otet-
tu, on kulunut loppuun; 

2) kun määrätehtävää varten otetun viran-
haltijan tehtävä on suoritettu; 

3) sijaiseksi otetun määräaikaisen viranhal-
tijan määräajasta riippumatta, kun toistaisek-
si otettu viranhaltija palaa virantoimitukseen, 
jos toistaiseksi otetulla viranhaltijalla on la-
kiin tai virkaehtosopimuksen määräykseen 
perustuva ehdoton oikeus palata virantoimi-
tukseen; 

4) kun viranhaltijalle on virkasuhteen pe-
rusteella myönnetty täysi työkyvyttömyys-
eläke toistaiseksi, sen kalenterikuukauden 
päättyessä, jonka aikana viranhaltijan oikeus 
sairausajan palkan saamiseen on päättynyt, 
tai jos työnantaja on saanut työkyvyttömyys-
eläkepäätöksestä tiedon myöhemmin, tiedok-
sisaantipäivästä lukien; 

5) viranhaltijan 16 §:n 3 momentissa tai 33 
§:n 2 momentissa tarkoitetun valinnan rau-
keamista koskevan päätöksen tiedoksisaanti-
päivää seuraavasta päivästä lukien; 

6) sen kalenterikuukauden päättyessä, jon-
ka aikana viranhaltija täyttää 68 vuotta, jollei 
viranhaltijan kanssa sovita virkasuhteen mää-
räaikaisesta jatkamisesta. 

Virkasuhde päättyy ilman irtisanomista 
myös silloin, kun viranhaltija eroaa kirkosta. 
Irtisanomiseen oikeutetun viranomaisen on 
tällöin päätöksellään viipymättä todettava 
virkasuhteen lakkaaminen. Virkasuhde katso-
taan lakanneeksi sinä päivänä, kun irtisano-
miseen oikeutettu viranomainen on antanut 
virkasuhteen lakkaamista koskevan päätök-
sen tiedoksi viranhaltijalle. Ennen kuin vir-
kasuhde todetaan lakanneeksi, viranhaltijalle 
on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. 

Tuomiokapituli tekee seurakunnan papin ja 
lehtorin kanssa 1 momentin 6 kohdassa tar-
koitetun sopimuksen seurakuntaa kuultuaan. 

Papin viran haltijan virkasuhde päättyy il-
man irtisanomista ja irtisanomisaikaa, kun 

tuomiokapituli on 5 luvun 3 §:n perusteella 
myöntänyt papille eron pappisvirasta tai 
määrännyt hänet menettämään pappisvirkan-
sa. Lehtorin viran haltijan virkasuhde päättyy 
ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa, jos 
tuomiokapituli on tämän luvun 29 §:n perus-
teella määrännyt hänet menettämään oikeu-
tensa toimia lehtorina. 
 

49 § 

Piispan virkasuhteen päättyminen 

Jos piispa ennen säädettyä eroamisikää il-
moittaa erostaan tuomiokapitulille, hänen 
virkasuhteensa päättyy ilmoituksessa mainit-
tuna ajankohtana. 

Tuomiokapituli myöntää piispalle eron, 
jollei virkasuhde ole muutoin päättynyt. Ero 
voidaan myöntää hakemuksetta piispalle, jo-
ka on pysyvästi menettänyt työkykynsä. 
 

50 § 

Viranhaltijasta johtuvat irtisanomisperusteet 

Työnantaja ei saa irtisanoa virkasuhdetta 
viranhaltijasta johtuvasta syystä ilman asial-
lista ja painavaa syytä. Tällaisena syynä irti-
sanomiselle voidaan pitää virkasuhteeseen 
liittyvien velvoitteiden vakavaa rikkomista 
sekä sellaisten viranhaltijan henkilöön liitty-
vien työntekoedellytysten olennaista muut-
tumista, joiden vuoksi viranhaltija ei enää 
kykene selviytymään tehtävistään. Syyn asi-
allisuutta ja painavuutta arvioitaessa on otet-
tava huomioon työnantajan ja viranhaltijan 
olosuhteet kokonaisuudessaan. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu syy ei ole 
ainakaan: 

1) viranhaltijan sairaus, vamma tai tapa-
turma, ellei viranhaltijan työkyky ole näiden 
vuoksi vähentynyt olennaisesti ja niin pitkä-
aikaisesti, että työnantajalta ei voida kohtuu-
della edellyttää virkasuhteen jatkamista; 

2) osallistuminen viranhaltijayhdistyksen 
päätöksen perusteella yhdistyksen toimeen-
panemaan työtaistelutoimenpiteeseen; 

3) viranhaltijan poliittinen, uskonnollinen 
tai muu mielipide tai osallistuminen yhteis-
kunnalliseen tai yhdistystoimintaan; 
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4) turvautuminen viranhaltijan käytettävis-
sä oleviin oikeusturvakeinoihin. 

Viranhaltijaa, joka on laiminlyönyt vir-
kasuhteesta johtuvien velvollisuuksiensa 
täyttämisen tai rikkonut niitä, ei kuitenkaan 
saa irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituk-
sella annettu mahdollisuus korjata menette-
lynsä. 

Työnantajan on ennen irtisanomista selvi-
tettävä, olisiko irtisanominen vältettävissä si-
joittamalla viranhaltija muuhun virkasuhtee-
seen. 

Jos irtisanomisen perusteena on niin vaka-
va virkasuhteeseen liittyvä rikkomus, että 
työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää 
virkasuhteen jatkamista, 3 ja 4 momenttia ei 
sovelleta. 
 

51 § 

Viranhaltijasta johtuvaan 
irtisanomisperusteeseen vetoaminen 

Irtisanominen on tehtävä 50 §:ssä säädetyl-
lä perusteella kohtuullisen ajan kuluessa siitä, 
kun irtisanomisen peruste on tullut irtisano-
misesta päättävän viranomaisen tietoon. 
 

52 § 

Taloudelliset ja tuotannolliset 
irtisanomisperusteet 

Virkasuhde voidaan irtisanoa, kun viran-
haltijan tehtävät ovat vähentyneet olennaises-
ti ja pysyvästi taloudellisista syistä, työnanta-
jan tai asianomaisen yksikön tehtävien uudel-
leen järjestelyn vuoksi taikka muista niihin 
verrattavista syistä. Irtisanominen edellyttää 
lisäksi, ettei viranhaltijaa voida ammattitai-
toonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella si-
joittaa toiseen virkasuhteeseen tai ottaa sel-
laiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät 
olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä, 
tai kouluttaa uusiin tehtäviin. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua perustetta 
irtisanomiseen ei katsota olevan ainakaan sil-
loin, kun: 

1) irtisanomista on edeltänyt tai seurannut 
uuden henkilön ottaminen samankaltaisiin 
tehtäviin eikä työnantajan toimintaedellytyk-

sissä ole vastaavana aikana tapahtunut muu-
toksia; 

2) irtisanomisen syyksi ilmoitetut tehtävien 
uudelleenjärjestelyt eivät tosiasiallisesti vä-
hennä työnantajalla tarjolla olevia tehtäviä tai 
muuta tehtävien laatua. 
 
 

53 § 

Erityinen irtisanomissuoja 

Viranhaltijalla, jolle on myönnetty virka-
vapaata perhevapaiden vuoksi, on sama irti-
sanomissuoja kuin työntekijällä työsopimus-
lain mukaan. Sama koskee viranhaltijaa, joka 
on raskaana tai joka tulee käyttämään oikeut-
taan edellä tarkoitettuihin vapaisiin. 

Luottamusmiehen virkasuhde voidaan irti-
sanoa 50 §:n perusteella vain, jos niiden vi-
ranhaltijoiden ja työntekijöiden enemmistö, 
joiden luottamusmiehenä hän on, antaa siihen 
suostumuksensa. Virkasuhde voidaan irtisa-
noa 52 §:n perusteella vain, jos työ kokonaan 
päättyy eikä viranhaltijalle voida järjestää 
muuta työtä, joka vastaa hänen ammattitaito-
aan, tai kouluttaa häntä muuhun työhön. 
 
 

54 § 

Irtisanomisoikeus liikkeen luovutuksen 
yhteydessä 

Luovutuksensaaja ei saa irtisanoa viranhal-
tijan palvelussuhdetta pelkästään liikkeen 
luovutuksen perusteella. 

Työnantajan luovuttaessa liikkeensä 39 §:n 
2 momentissa säädetyllä tavalla viranhaltija 
saa virkasuhteessa muutoin sovellettavaa irti-
sanomisaikaa noudattamatta tai sen kesto-
ajasta riippumatta irtisanoa virkasuhteen 
päättymään luovutuspäivästä, jos hän on saa-
nut tiedon luovutuksesta työnantajalta tai 
liikkeen uudelta haltijalta viimeistään kuu-
kautta ennen luovutuspäivää. Jos hänelle on 
annettu tieto luovutuksesta myöhemmin, hän 
saa irtisanoa palvelussuhteensa päättymään 
luovutuspäivästä tai tämän jälkeen, viimeis-
tään kuitenkin kuukauden kuluessa saatuaan 
tiedon luovutuksesta. 
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55 § 

Irtisanomisaika 

Työnantajan irtisanoessa viranhaltijan vir-
kasuhteen irtisanomisaika on vähintään: 

1) 14 päivää, jos palvelussuhde on jatkunut 
enintään vuoden; 

2) yksi kuukausi, jos palvelussuhde on jat-
kunut keskeytyksettä yli vuoden, mutta enin-
tään neljä vuotta; 

3) kaksi kuukautta, jos palvelussuhde on 
jatkunut keskeytyksettä yli neljä vuotta, mut-
ta enintään kahdeksan vuotta; 

4) neljä kuukautta, jos palvelussuhde on 
jatkunut keskeytyksettä yli kahdeksan vuotta, 
mutta enintään 12 vuotta; 

5) kuusi kuukautta, jos palvelussuhde on 
jatkunut keskeytyksettä yli 12 vuotta; 

6) kaksi kuukautta, kun kysymyksessä on 
kirkkoherran, piispan tai kirkkoneuvoksen 
virka. 

Viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa 
irtisanomisaika on vähintään: 

1) 14 päivää, jos palvelussuhde on jatkunut 
keskeytyksettä enintään viisi vuotta; 

2) yksi kuukausi, jos palvelussuhde on jat-
kunut keskeytyksettä yli viisi vuotta; 

3) kaksi kuukautta, jos viranhaltijan otta-
minen kuuluu kirkkovaltuustolle tai yhteisel-
le kirkkovaltuustolle; 

4) kaksi kuukautta, kun kysymyksessä on 
kappalainen, kirkkoherra, piispa tai kirkko-
neuvos. 

Irtisanomisaika alkaa kulua sitä päivää seu-
raavasta päivästä, jona irtisanominen on an-
nettu tiedoksi. Viranhaltijan suostumuksella 
voidaan noudattaa 1 ja 2 momentissa tarkoi-
tettua lyhyempää irtisanomisaikaa. 
 

56 § 

Virkasuhteen purkaminen 

Työnantaja saa purkaa viranhaltijan vir-
kasuhteen noudatettavasta irtisanomisajasta 
tai määräajan pituudesta riippumatta päätty-
väksi heti. Virkasuhde voidaan purkaa vain 
erittäin painavasta syystä. Tällaisena syynä 
voidaan pitää laista tai määräyksistä johtuvi-
en, virkasuhteeseen olennaisesti vaikuttavien 
velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai 

laiminlyöntiä, että työnantajalta ei voida koh-
tuudella edellyttää virkasuhteen jatkamista 
edes irtisanomisajan pituista aikaa. 
 

57 § 

Purkamisoikeuden raukeaminen 

Purkamisoikeus raukeaa, jollei syy ole jo 
aikaisemmin menettänyt merkitystään, 14 
päivän kuluttua siitä, kun työnantaja on saa-
nut tiedon purkamisen aiheesta tai, jos syy on 
jatkuva, siitä kun työnantaja on saanut tiedon 
sen lakkaamisesta. Jos purkaminen estyy pä-
tevästä syystä, virkasuhde saadaan purkaa 14 
päivän kuluessa esteen lakkaamisesta. 
 

58 § 

Virkasuhteen päättämismenettely 

Ennen kuin työnantaja irtisanoo tai purkaa 
tai päättää virkasuhteen raukeamisesta 16 §:n 
3 momentin mukaisesti, viranhaltijalle on va-
rattava tilaisuus tulla kuulluksi virkasuhteen 
päättämisen syistä. Viranhaltijalla on oikeus 
häntä kuultaessa käyttää avustajaa. Oikeu-
desta käyttää avustajaa on ilmoitettava viran-
haltijalle. Työnantajan päätös irtisanomises-
ta, purkamisesta tai raukeamisesta on perus-
teluineen merkittävä pöytäkirjaan. 

Päätös virkasuhteen irtisanomisesta, pur-
kamisesta tai raukeamisesta on annettava vi-
ranhaltijalle todisteellisesti tiedoksi siten 
kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. 
 

59 § 

Virkasuhteen irtisanova tai purkava 
viranomainen 

Viranhaltijan irtisanoo ja hänen virkasuh-
teensa purkaa: 

1) seurakunnassa kirkkoneuvosto, seura-
kuntaneuvosto tai ohjesäännössä määrätty 
muu viranomainen; 

2) seurakuntayhtymässä yhteinen kirkko-
neuvosto tai ohjesäännössä määrätty muu vi-
ranomainen; 

3) tuomiokapitulissa tuomiokapituli; 
4) kirkkohallituksessa kirkkohallitus, jollei 

toisin säädetä. 
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Seurakunnan tai seurakuntayhtymän papin 
ja lehtorin viran haltijan irtisanoo 50 §:ssä 
säädetyllä viranhaltijasta johtuvalla perus-
teella tai 52 §:ssä säädetyillä taloudellisilla ja 
tuotannollisilla perusteilla tai hänen palvelus-
suhteensa purkaa 56 §:ssä säädetyllä perus-
teella tuomiokapituli. Jos tuomiokapituli irti-
sanoo papin tai lehtorin tai purkaa hänen pal-
velussuhteensa, sen on ennen päätöksen te-
kemistä varattava seurakunnalle tai seurakun-
tayhtymälle mahdollisuus antaa asiasta lau-
sunto. 

Seurakunnan kirkkoneuvostolla, seurakun-
taneuvostolla tai seurakuntayhtymän yhtei-
sellä kirkkoneuvostolla on oikeus 2 momen-
tissa tarkoitetuilla perusteilla tehdä tuomio-
kapitulille esitys papin tai lehtorin virkasuh-
teen irtisanomisesta tai virkasuhteen purka-
misesta. Tuomiokapitulin on käsiteltävä asia 
kiireellisenä. Tuomiokapituli voi päättää pa-
pin tai lehtorin virkasuhteen purkamisesta 
57 §:ssä säädetyn määräajan päättymistä seu-
raavassa tuomiokapitulin istunnossa, jos asia 
on seurakunnan esityksestä pantu 57 §:ssä 
säädetyn määräajan aikana tuomiokapitulissa 
vireille. 

Kirkkoherran sekä seurakunnan ainoan 
kanttorin tai diakonian viranhaltijan vir-
kasuhdetta ei voida irtisanoa tämän luvun 52 
§:ssä säädetyllä taloudellisella ja tuotannolli-
sella perusteella. 
 

60 § 

Virkasuhteen jatkuminen 

Viranhaltijan virkasuhde jatkuu katkeamat-
tomana, jos virkasuhteen irtisanominen tai 
purkaminen on lainvoimaisen päätöksen mu-
kaan tapahtunut ilman laissa säädettyä irtisa-
nomis- tai purkamisperustetta. Viranhaltijan 
virkasuhde jatkuu katkeamattomana myös, 
jos 16 §:n 3 momentissa tarkoitettu päätös 
virkasuhteen raukeamisesta on lainvoimaisen 
päätöksen mukaan tehty ilman laissa säädet-
tyä perustetta. 

Jos irtisanomista, purkamista tai raukea-
mista koskeva päätös on kumottu oikaisuvaa-
timuksen tai valituksen johdosta muulla kuin 
1 momentissa tarkoitetulla perusteella ja 
työnantaja on uudella päätöksellä päättänyt 
virkasuhteen ja tämä päätös on saanut lain-

voiman, katsotaan virkasuhde päättyneeksi 
asiassa ensin tehdyn päätöksen mukaisesti, 
jollei irtisanomisajasta muuta johdu. 

Mikäli tuomioistuin 56 §:ssä säädetyssä ta-
pauksessa katsoo työnantajalla olleen irtisa-
nomisperusteen, virkasuhteen katsotaan jat-
kuvan viranhaltijaan noudatettavan irtisano-
misajan päättymiseen saakka ja viranhaltijal-
la on oikeus saada irtisanomisajan palkkansa. 
 

61 § 

Menetettyjen ansioiden korvaaminen 

Kun virkasuhteen päättämistä koskeva asia 
on 60 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapa-
uksissa lainvoimaisesti ratkaistu ja työnantaja 
on saanut tämän pykälän 2 momentissa tar-
koitetun selvityksen, viranhaltijalle makse-
taan viipymättä virkasuhteen lainvastaisen 
päättämisen johdosta saamatta jäänyt sään-
nöllisen työajan ansio vähennettynä samalta 
ajalta muissa palvelussuhteissa, ammatinhar-
joittajana tai yrittäjänä ansaitulla vastaavalla 
ansiolla, jota viranhaltija ei olisi saanut vir-
kaa hoitaessaan. Samoin otetaan vähennyk-
senä huomioon viranhaltijalle maksettu työt-
tömyysturvalaissa (1290/2002) tarkoitettu 
ansiopäiväraha, peruspäiväraha ja työmark-
kinatuki sekä vastaavalta ajalta hänelle mak-
settu sairausvakuutuslain (1224/2004) mu-
kainen päivärahaetuus. 

Viranhaltija on velvollinen esittämään 
työnantajalle viipymättä luotettavan selvityk-
sen saamistaan 1 momentissa tarkoitetuista 
muista ansiotuloista, ansiopäivärahasta, pe-
ruspäivärahasta, työmarkkinatuesta sekä sai-
rausvakuutuskorvauksista. 

Työnantaja on velvollinen viipymättä mak-
samaan työttömyysvakuutusrahastolle 75 
prosenttia ja asianomaiselle työttömyyskas-
salle 25 prosenttia viranhaltijalle maksetusta 
ansiopäivärahasta ja Kansaneläkelaitokselle 
viranhaltijalle maksetun peruspäivärahan tai 
työmarkkinatuen. 

Viranhaltijan eläke-etuja määrättäessä kat-
sotaan palkkatuloksi 1 momentissa tarkoitet-
tu ansio, jossa on vähennyksenä otettu huo-
mioon 1 momentissa tarkoitetussa muussa 
palvelussuhteessa, ammatinharjoittajana tai 
yrittäjänä ansaittu, eläkkeeseen oikeuttava tu-
lo. Vähennyksenä ei oteta huomioon 1 mo-
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mentissa tarkoitettuja päivärahoja tai työ-
markkinatukea. Sen estämättä, mitä muualla 
laissa säädetään, viranhaltijan katsotaan elä-
keoikeutta määrättäessä olleen jatkuvassa 
virkasuhteessa myös 1 momentissa mainittu-
na aikana, vaikka hänelle ei tältä ajalta jäisi 
maksuun lainkaan ansiota. 

Mitä tässä pykälässä säädetään ansiopäivä-
rahasta, peruspäivärahasta ja työmarkkina-
tuesta, koskee myös työttömyysturvalain pe-
rusteella maksettua ansioon suhteutettua päi-
värahaa ja peruspäivärahaa sekä työmarkki-
natukea. 
 

62 § 

Irtisanotun viranhaltijan takaisin ottaminen 

Jos työnantaja on irtisanonut toistaiseksi 
otetun viranhaltijan 52 §:n mukaisilla perus-
teilla ja työnantaja tarvitsee yhdeksän kuu-
kauden kuluessa irtisanomisajan päättymises-
tä viranhaltijaa tehtäviltään samankaltaiseen 
toistaiseksi voimassa olevaan tai yli kuusi 
kuukautta kestävään virkasuhteeseen, työn-
antajan on tiedusteltava paikalliselta työvoi-
maviranomaiselta, onko irtisanottuja viran-
haltijoita etsimässä tämän viranomaisen väli-
tyksellä työtä, ja myönteisessä tapauksessa 
tarjottava työtä ensisijaisesti irtisanotuille 
kelpoisuusvaatimukset täyttäville viranhalti-
joille. Sama velvollisuus koskee 39 §:ssä tar-
koitettua luovutuksensaajaa silloin, kun luo-
vuttaja on irtisanonut viranhaltijan ennen 
luovutushetkeä. 

Työnantajan, joka tahallaan tai huolimat-
tomuudesta laiminlyö 1 momentissa tarkoite-
tun velvollisuuden täyttämisen, on korvattava 
viranhaltijalle näin aiheuttamansa vahinko. 
 

Virantoimituksesta pidättäminen 

63 § 

Virantoimituksesta pidättäminen 

Jos viranhaltijan voidaan todennäköisin pe-
rustein epäillä syyllistyneen virantoimituk-
sessa virkarikokseen tai muuten menetelleen 
siinä velvollisuuksiensa vastaisesti, hänet 
voidaan pidättää tutkimuksen tai oikeuden-
käynnin ajaksi virantoimituksesta ja pappi 

myös pappisviran toimittamisesta. Jos kysy-
myksessä on ilmeinen virkarikos, asia on vii-
pymättä ilmoitettava esitutkintaviranomaisel-
le tutkintaa varten. 

Jos viranhaltijan voidaan todennäköisin pe-
rustein epäillä syyllistyneen rikokseen viran-
toimituksen ulkopuolella, hänet voidaan pi-
dättää tutkimuksen tai oikeudenkäynnin ajak-
si virantoimituksesta ja pappi myös pappisvi-
ran toimittamisesta, jos asiassa ilmenneillä 
seikoilla voi olla vaikutusta viranhaltijan 
edellytyksiin hoitaa tehtäväänsä. 

Muussa kuin 1 tai 2 momentissa tarkoite-
tussa tapauksessa viranhaltija voidaan pidät-
tää virantoimituksesta siksi ajaksi, kun viran-
haltija ei voi hänestä johtuvasta syystä suorit-
taa asianmukaisesti virkatehtäviään. 

Tämän luvun 64 §:ssä sanottu viranomai-
nen voi päättää viranhaltijan väliaikaisesta 
virantoimituksesta pidättämisestä ja papin 
väliaikaisesta pidättämisestä pappisviran 
toimittamisesta kunnes virantoimituksesta 
pidättämisestä päättävä viranomainen on teh-
nyt asiasta päätöksen, kuitenkin enintään nel-
jän viikon ajaksi. 
 

64 § 

Virantoimituksesta pidättämisestä päättävä 
viranomainen 

Papin viran ja lehtorin viran haltijan viran-
toimituksesta pidättämisestä ja papin pidät-
tämisestä pappisviran toimittamisesta päättää 
tuomiokapituli. Kirkkoherran virantoimituk-
sesta pidättämisestä väliaikaisesti päättää 
piispa. Seurakunnan muun papin viran halti-
jan ja lehtorin viran haltijan virantoimituk-
sesta pidättämisestä väliaikaisesti päättää 
kirkkoherra. Seurakuntayhtymän papin ja 
lehtorin virantoimituksesta pidättämisestä vä-
liaikaisesti päättää yhteisen kirkkoneuvoston 
puheenjohtaja. Pappisviran toimittamisesta 
pidättämisestä väliaikaisesti päättää piispa. 

Seurakunnan viranhaltijan virantoimituk-
sesta pidättämisestä päättää kirkkoneuvosto, 
seurakuntaneuvosto tai ohjesäännössä mää-
rätty muu viranomainen. Seurakunnan viran-
haltijan virantoimituksesta pidättämisestä vä-
liaikaisesti päättää kirkkoherra. 

Seurakuntayhtymän viranhaltijan virantoi-
mituksesta pidättämisestä päättää yhteinen 
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kirkkoneuvosto tai ohjesäännössä määrätty 
muu viranomainen. Seurakuntayhtymän vi-
ranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä 
väliaikaisesti päättää yhteisen kirkkoneuvos-
ton puheenjohtaja. 

Tuomiokapitulin viranhaltijan virantoimi-
tuksesta pidättämisestä päättää tuomiokapitu-
li. Tuomiokapitulin viranhaltijan virantoimi-
tuksesta pidättämisestä väliaikaisesti päättää 
piispa. 

Kirkkohallituksen viranhaltijan virantoimi-
tuksesta pidättämisestä päättää kirkkohalli-
tus. Kirkkohallituksen viranhaltijan viran-
toimituksesta pidättämisestä väliaikaisesti 
päättää kansliapäällikkö. 
 

65 § 

Virantoimituksesta pidättämisessä noudatet-
tava menettely 

Väliaikaisesta virantoimituksesta tai pap-
pisviran toimittamisesta pidättämisestä päät-
täneen viranhaltijan on viipymättä saatettava 
asia toimivaltaisen viranomaisen päätettä-
väksi. 

Ennen kuin virantoimituksesta taikka pap-
pisviran tai lehtorin viran toimittamisesta pi-
dättämisestä tehdään päätös, viranhaltijalle 
on varattava tilaisuus tulla asiassa kuulluksi. 
Pappisviran toimittamisesta pidättämisessä 
noudatetaan 5 luvun 3 §:ssä säädettyä menet-
telyä. Tuomiokapitulin on ennen papin viran-
toimituksesta pidättämistä varattava kirkko-
neuvostolle, seurakuntaneuvostolle tai yhtei-
selle kirkkoneuvostolle mahdollisuus antaa 
asiassa lausunto. 

Virantoimituksesta ja pappisviran toimit-
tamisesta pidättämistä koskeva päätös voi-
daan panna täytäntöön heti. 
 

66 § 

Virantoimituksesta pidättämisen uudelleen-
arviointi 

Virantoimituksesta pidättämisestä päättä-
neen toimielimen tulee seurata virantoimi-
tuksesta pidättämisen perusteita ja tarvittaes-
sa olosuhteiden muututtua tehdä asiasta uusi 
päätös. Virantoimituksesta pidättämisen jat-

kaminen tulee ottaa viipymättä käsiteltäväksi 
viranhaltijan sitä vaatiessa. 
 

Erinäiset säännökset 

67 § 

Irtisanomisperusteiden tutkiminen virkasuh-
teen purkamista koskevassa asiassa 

Jos tuomioistuin katsoo virkasuhteen pur-
kamista koskevaa asiaa käsitellessään, että 
56 §:ssä säädetyt purkamisperusteet eivät 
täyty, tuomioistuimen on vaadittaessa harkit-
tava, onko työnantajalla ollut 50 §:ssä säädet-
ty irtisanomisperuste. 
 

68 § 

Valituksen käsittely 

Virkasuhteen irtisanomista, purkamista ja 
osa-aikaistamista sekä virantoimituksesta pi-
dättämistä koskeva valitus on käsiteltävä 
tuomioistuimessa kiireellisenä. 
 

69 § 

Yhdistymisvapaus 

Viranhaltijalla on oikeus kuulua yhdistyk-
seen sekä osallistua tällaisen yhdistyksen 
toimintaan. Hänellä on myös oikeus perustaa 
yhdistys. Viranhaltijalla on niin ikään vapaus 
olla kuulumatta edellä tarkoitettuun yhdis-
tykseen. Tämän oikeuden ja vapauden käytön 
estäminen ja rajoittaminen on kiellettyä. 
 

70 § 

Palkkasaatavan vanhentuminen 

Viranhaltijan on esitettävä virkasuhteesta 
johtuvaa palkkaa tai muuta taloudellista 
etuutta koskeva kirjallinen vaatimus kolmen 
vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päät-
tymisestä, jona asianomainen palkkaerä tai 
muu etu olisi ollut maksettava tai annettava. 
Jos edellä tarkoitettua vaatimusta ei ole esi-
tetty määräajan kuluessa, oikeus palkkaan tai 
muuhun taloudelliseen etuuteen on menetet-
ty. 
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Mitä 1 momentissa säädetään viranhaltijas-
ta, koskee myös henkilöä, jonka virkasuhde 
on lakannut, sekä viranhaltijan kuolinpesää. 
 
 
 

71 § 

Palkan takaisinperiminen 

Työnantaja voi päättää aiheettomasti mak-
setun palkan tai muun palvelussuhteesta joh-
tuvan taloudellisen etuuden perimisestä ta-
kaisin. Takaisinperintä voidaan suorittaa 
myös siten, että perittävä määrä vähennetään 
seuraavan tai seuraavien palkanmaksujen yh-
teydessä viranhaltijan palkasta, jos tämä on 
edelleen saman työnantajan palveluksessa. 
Takaisinperintää koskevassa päätöksessä on 
mainittava takaisin perittävä määrä ja ta-
kaisinperinnän peruste. 

Kulloinkin suoritettavasta palkasta ei saa 1 
momentin nojalla periä enempää kuin mitä 
palkasta lain mukaan saadaan ulosmitata. 

Työnantaja voi luopua takaisinperinnästä 
joko kokonaan tai osittain, jos takaisinperin-
tää on olosuhteet huomioon ottaen pidettävä 
kohtuuttomana tai jos aiheettomasti maksettu 
määrä on vähäinen. 

Jos takaisinperinnästä ei ole tehty päätöstä 
tai asiaa pantu vireille muussa järjestyksessä 
kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden 
päättymisestä, jonka aikana aiheeton palkan 
tai muun etuuden määrä on maksettu, oikeus 
takaisinperintään on lakannut. 
 
 
 

72 § 

Eräiden vaatimusten käsittelyjärjestys 

Edellä 9 §:n 3 momentissa, 46 §:n 2 ja 
3 momentissa sekä 62 §:n 2 momentissa tar-
koitettua korvausta koskevat vaatimukset kä-
sitellään hallintoriita-asiana hallinto-
oikeudessa. 

Hallintoriita-asiana käsitellään viranhalti-
jan hakemuksesta myös virkasuhteen määrä-
aikaisuuden perusteita koskeva asia. 
 
 

73 § 

Työtodistus 

Viranhaltijalla on virkasuhteen päättyessä 
oikeus pyynnöstä saada työnantajalta kirjalli-
nen todistus virkasuhteen kestoajasta ja teh-
tävien laadusta. Viranhaltijan nimenomaises-
ta pyynnöstä todistuksessa on lisäksi mainit-
tava virkasuhteen päättymisen syy sekä arvio 
viranhaltijan työtaidosta, ahkeruudesta ja 
käytöksestä. Työtodistuksesta ei saa ilmetä 
muuta kuin mitä sen sanamuodosta käy ilmi. 

Työnantajalla on velvollisuus antaa viran-
haltijalle työtodistus, jos sitä pyydetään 
kymmenen vuoden kuluessa virkasuhteen 
päättymisestä. Todistusta viranhaltijan työ-
taidosta, ahkeruudesta ja käytöksestä on kui-
tenkin pyydettävä viiden vuoden kuluessa 
virkasuhteen päättymisestä. 

Jos virkasuhteen päättymisestä on kulunut 
yli kymmenen vuotta, työtodistus on annetta-
va vain, jos siitä ei aiheudu työnantajalle 
kohtuutonta hankaluutta. Samoin edellytyk-
sin työnantajan on annettava kadonneen tai 
turmeltuneen työtodistuksen tilalle uusi to-
distus. 

Kirkkoherralle työtodistuksen antaa tuo-
miokapituli. Kirkkoherra antaa työtodistuk-
sen kappalaiselle, seurakuntapastorille ja leh-
torille. 
 
 

13 luku 

Seurakuntajaon muuttaminen 

3 § 

Kirkkoherra 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kirkkoherra, jonka virka seurakuntajaon 

muuttamisen johdosta lakkaa, siirretään kap-
palaisen virkaan laajentuvassa tai muodostet-
tavassa seurakunnassa taikka muussa seura-
kunnassa, jota seurakuntajaon muuttaminen 
koskee. Siirretyn viranhaltijan palkkaukseen 
sovelletaan, mitä 2 §:n 2 momentissa sääde-
tään. 
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18 luku 

Piispa 

4 § 

Vaalitoimitus ja viranhoitomääräyksen an-
taminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tuomiokapituli antaa valitulle viranhoito-

määräyksen piispan virkaan. 
 
 

19 luku 

Tuomiokapituli 

2 § 

Jäsenet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kenttäpiispa on lisäjäsenenä tuomiokapitu-

lissa, jos virkavirhettä, pappisvirasta määrä-
ajaksi pidättämistä tai pappisvirasta erotta-
mista koskevassa asiassa on kysymys soti-
laspapista. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 § 

Suullinen käsittely, katselmus ja kuuleminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tuomiokapituli voi toimittaa suullisen kä-

sittelyn tai katselmuksen. Asianosaiset on 
kutsuttava niihin todistettavasti. Suullisessa 
käsittelyssä voidaan todistajia ja asiantunti-
joita kuulustella valan tai vakuutuksen nojal-
la sekä muussa kuin virkavirhettä koskevassa 
asiassa kuulla asianosaista myös totuusva-
kuutuksen nojalla. Tuomiokapituli voi asian 
selvittämiseksi hankkia muun viranomaisen 
lausunnon. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 

22 luku 

Kirkkohallitus, kirkon keskusrahasto ja 
kirkon työmarkkinalaitos 

2 § 

Kirkkohallituksen tehtävät 

Kirkkohallituksen tehtävänä on, jollei tässä 
laissa tai kirkkojärjestyksessä toisin säädetä, 
— — — — — — — — — — — — — —  

6 a) päättää ulkomaisten opintojen, koulu-
tuksen tai ammatillisen harjoittelun tunnus-
tamisesta ja rinnastamisesta sekä tutkinnon 
tuottamasta kelpoisuudesta, joita 6 luvun 15 
§:ssä tarkoitetaan; 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kirkkohallituksen on annettava 1 momen-
tin 6 a kohdassa tarkoitettu päätös neljän 
kuukauden kuluessa siitä, kun hakemus on 
toimitettu kirkkohallitukselle, jollei toisin 
säädetä. Kirkkohallituksen yhteydessä on 
neuvottelukunta, joka tarvittaessa antaa kirk-
kohallitukselle lausuntoja 6 luvun 15 §:ssä 
tarkoitettujen asioiden käsittelyä varten. 
Neuvottelukunta suorittaa lisäksi muita tut-
kintojen tunnustamiseen liittyviä tehtäviä sen 
mukaan kuin kirkkohallitus määrää. Neuvot-
telukunnan kokoonpanosta määrätään kirk-
kohallituksen hyväksymässä johtosäännössä. 
 
 

24 luku 

Alistaminen ja muutoksenhaku 

3 § 

Oikaisuvaatimus 

Viranomaisen päätökseen tyytymätön voi 
tehdä, jollei tässä laissa toisin säädetä, kirjal-
lisen oikaisuvaatimuksen seuraavasti: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) tuomiokapitulin päätöksestä, joka kos-
kee 5 luvun 3 §:ssä tarkoitettua papin ja 6 lu-
vun 29 §:ssä tarkoitettua lehtorin pysymistä 
kirkon tunnustuksessa, papin pappisviran 
velvollisuuksien vastaista toimintaa tai niiden 
laiminlyöntiä tai papille sopimatonta käytöstä 
taikka kirkkojärjestyksen 6 luvun 15 §:ssä 
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tarkoitettua kirkkoherranvaalin vaaliehdotus-
ta, sekä tuomiokapitulin alaisen toimielimen 
ja viranhaltijan päätöksestä tuomiokapitulil-
le; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 

Kirkollisvalitus 

Kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkovaltuus-
ton, seurakunnan ja hiippakunnan vaalilauta-
kunnan, hiippakuntavaltuuston, tuomiokapi-
tulin ja kirkkohallituksen päätökseen sekä 
kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yh-
teisen kirkkoneuvoston oikaisuvaatimuksen 
johdosta antamaan päätökseen haetaan muu-
tosta kirkollisvalituksella hallinto-oikeudelta. 
Alistettavassa asiassa valitus tehdään kuiten-
kin alistusviranomaiselle. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 § 

Oikaisuvaatimus- ja valitusaika 

— — — — — — — — — — — — — —  
Oikaisuvaatimusaika 6 luvun 52 §:ssä tar-

koitettua irtisanomista koskevasta päätökses-
tä alkaa kulua vasta 6 luvun 55 §:ssä sääde-
tyn irtisanomisajan päättymisestä. Sama kos-
kee valitusaikaa silloin, kun 6 luvun 52 §:ssä 
tarkoitetun irtisanomista koskevan päätöksen 
on tehnyt kirkkovaltuusto tai yhteinen kirk-
kovaltuusto. 
 

11 § 

Tiedoksianto 

— — — — — — — — — — — — — —  
Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen 

päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja tai alistus- 
tai valitusviranomaisen päätös on asetettu 
yleisesti nähtäväksi tai kirkkoherranvaalissa 
vaalin tulos julistettu. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 

14 § 

Oikaisuvaatimus- ja valitusoikeuden rajoit-
taminen 

Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksel-
la tai valittamalla: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) piispan ja tuomiokapitulin yhdessä te-
kemään päätökseen pappisvirkaan hyväksy-
misestä, pappisviran palauttamisesta eikä 
piispan yksin muutoin kuin 19 luvun 5 §:n 
nojalla tekemään päätökseen; 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) tuomiokapitulin päätökseen, jonka se on 
tehnyt tämän lain 6 luvun 11 §:n 2 ja 3 mo-
mentissa tai, kirkkojärjestyksen 2 luvun 
3 §:ssä ja 9 §:n 2 momentissa, 6 luvun 21 §:n 
1 momentissa, 30 §:n 1 momentissa ja 
38 §:ssä, 9 luvun 7 §:ssä, 19 luvun 11 §:ssä ja 
kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 30 §:n 3 
momentissa, 62 §:n 1–4 momentissa ja 
63 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa asioissa, 
eikä päätökseen, joka koskee kirkkojärjes-
tyksen 6 luvun 12 §:ssä tarkoitetun pastoraa-
litutkinnon, ylemmän pastoraalitutkinnon ja 
seurakunta-työn johtamisen tutkinnon suorit-
tamista; 

5) vaalilautakunnan päätökseen, joka kos-
kee kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 39 §:n 
1 momentin 2—8 kohdassa tai 2 ja 3 momen-
tissa tarkoitettua asiaa, eikä vaaliviranomai-
sen toimenpiteeseen tai päätökseen, joka 
koskee ennakkoäänestyksen toimittamista 
kotona; 

6) hallinto-oikeuden päätökseen, joka kos-
kee kirkkoherranvaalin tai seurakuntavaalin 
vaaliluetteloa; 

7) työnantajan viranhaltijalle antamaan va-
roitukseen, josta säädetään 6 luvun 26 §:n 
3 momentissa; eikä 

8) työnantajan esittämään pyyntöön tai 
määräykseen, joista säädetään 6 luvun 
31 §:ssä. 

Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksel-
la tai valittamalla päätökseen, joka koskee 
väliaikaista viran toimituksesta pidättämistä 
tai väliaikaista pappisviran toimituksesta pi-
dättämistä, josta säädetään 6 luvun 63 §:ssä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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25 luku 

Täydentäviä säännöksiä 

2 § 

Tuomioistuimen ilmoittamisvelvollisuus 

Kun pappia syytetään yleisessä tuomiois-
tuimessa, tuomioistuimen on ilmoitettava sii-
tä asianomaiselle tuomiokapitulille, joka voi 
määrätä asiamiehen olemaan saapuvilla asian 
käsittelyssä. Ilmoitusta ei tarvita asiassa, joka 
käsitellään sakon tai rikesakon määräämises-
tä annetun lain (754/2010) mukaisessa me-
nettelyssä tai jonka käsittely on aloitettu 
mainitussa menettelyssä, mutta joka on siir-
retty käsiteltäväksi tuomioistuimessa epäillyn 
tai asianomistajan peruutettua mainitun lain 4 
tai 5 §:n mukaisesti suostumuksensa tai 
epäillyn vastustettua rikesakkomääräystä 
mainitun lain 18 §:n mukaisesti. 

Jos tuomioistuin on tuominnut papin tai 
kirkkohallituksen, tuomiokapitulin, seura-
kunnan taikka seurakuntayhtymän viranhalti-
jan rangaistukseen muusta rikoksesta, jäljen-
nös päätöksestä on viivytyksettä lähetettävä 
pappia koskevassa asiassa tuomiokapitulille 
ja muuta viranhaltijaa koskevassa asiassa sil-
le seurakunnalle tai kirkolliselle viranomai-
selle, jonka virassa hän on. 
 

8 § 

Julkisuus ja salassapito 

Kirkollishallinnossa sovelletaan, mitä vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa säädetään, jollei 5 luvun 2 §:stä 
tai 6 luvun 28 tai 29 §:stä taikka 24 luvusta 
muuta johdu. Salassa on pidettävä myös 
asiakirja, joka koskee yksityiseen henkilöön 
kohdistuvaa sielunhoitoa tai diakoniatyötä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 § 

Tasaäänet 

Äänien jakautuessa äänestyksessä tasan 
päätökseksi tulee mielipide, jonka puolesta 
puheenjohtaja on äänestänyt. Viranhaltijan 

virkasuhteen irtisanomista, purkamista ja 
raukeamista sekä papin 5 luvun 3 §:n 2—4 
momentissa tarkoitettua pappisvirkaa koske-
vassa asiassa ja 6 luvun 29 §:ssä tarkoitettua 
lehtorin virkaa koskevassa asiassa ratkaisee 
kuitenkin se mielipide, joka on lievempi. Jos 
vaaleissa äänet tai vertausluvut menevät ta-
san, ratkaisee arpa. Kappalaisen ja vakinai-
sen lehtorin vaalin osalta voidaan kirkkojär-
jestyksessä määrätä, että äänten mennessä ta-
san, tuomiokapituli nimittää jonkun eniten 
ääniä saaneista hakijoista virkaan. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivä-

nä          kuuta 20 . Sen 25 luvun 2 § tulee 
kuitenkin voimaan samana päivänä kuin sa-
kon ja rikesakon määräämisestä annettu laki. 

Mitä kumotussa 23 luvun 2 §:ssä sääde-
tään, sovelletaan, kunnes 25 luvun 2 § tulee 
voimaan. 

Jos tässä laissa tarkoitettu asia on vireillä 
tämän lain voimaan tullessa, noudatetaan lain 
voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä 
ja määräyksiä. Ennen tämän lain voimaantu-
loa vireille pantu kurinpitoasia käsitellään 
loppuun noudattaen lain voimaan tullessa 
voimassa olleita säännöksiä. Jos virka- tai 
käytösvirhe taikka rikkomus on tapahtunut 
ennen tämän lain voimaantuloa, mutta asiaa 
ei ole pantu vireille ennen tämän lain voi-
maantuloa, asia käsitellään tämän lain sään-
nösten mukaisesti. 

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ole-
vaa työnantajan virkasääntöä noudatetaan 
enintään vuoden ajan tämän lain voimaantu-
losta, jollei virkasäännön määräys koske lail-
la säädettävää asiaa tai jollei se ole ristirii-
dassa tämän lain kanssa. 

Viranhaltija, jolla on 26 luvun 4 §:n 1 mo-
mentin 1 kohdan mukaan ollut oikeus 1 päi-
västä tammikuuta 1994 kumotun kirkkolain 
(635/64) mukaiseen korkeampaan 
eroamisikään, säilyttää tämän eroamisikänsä. 

Viranhaltija tai muussa palvelussuhteessa 
oleva, joka on nimitetty tai valittu tehtävään-
sä ennen tämän lain voimaantuloa, säilyttää 
tehtävässä edellytettävästä konfirmaatiovaa-
timuksesta huolimatta kelpoisuuden tehtä-
väänsä. 
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Jos virka tai muu palvelussuhde on julistet-
tu haettavaksi ennen tämän lain voimaantu-
loa, yleistä kelpoisuutta koskevaan vaati-
mukseen sovelletaan haettavaksi julistamisen 
ajankohtana voimassa olleita säännöksiä. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

———

 
Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2012 

 
Pääministerin sijainen, valtiovarainministeri 

JUTTA URPILAINEN 

 
 

Sisäasiainministeri Päivi Räsänen 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 
 

Laki 

kirkkolain muuttamisesta 

 
Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan kirkkolain (1054/1993) 18 luvun 5 §, 22 luvun 7 §, 23 luku ja 24 luvun 6 §:n 

5 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 18 luvun 5 § laissa 201/2000 ja 24 luvun 6 §:n 5 momentti laissa 

1274/2003, 
muutetaan 5 luvun 3 ja 4 §, 6 luku, 13 luvun 3 §:n otsikko ja 3 momentti, 18 luvun 4 §:n ot-

sikko ja 5 momentti, 19 luvun 2 §:n 3 momentti ja 7 §:n 2 momentti, 22 luvun 2 §:n 1 momen-
tin 6 a kohta, 24 luvun 3 §:n 1 momentin 4 kohta, 4 §:n 1 momentti, 11 §:n 2 momentti ja 
14 §:n 1 momentin 2 ja 4—6 kohta sekä 25 luvun 8 §:n 1 momentti ja 10 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 5 luvun 4 § ja 24 luvun 3 §:n 1 momentin 4 kohta laissa 236/2006, 
18 luvun 4 §:n otsikko ja 5 momentti laissa 201/2000, 19 luvun 2 §:n 3 momentti ja 7 §:n 
2 momentti sekä 24 luvun 4 §:n 1 momentti, 11 §:n 2 momentti ja 14 §:n 1 momentin 2 ja 
4—6 kohta laissa 1274/2003, 22 luvun 2 §:n 1 momentin 6 a kohta laissa 649/2000 sekä 
25 luvun 8 §:n 1 momentti laissa 706/1999 ja 10 §:n 1 momentti laissa 1691/1995, sekä 

lisätään 5 lukuun uusi 1 a §, 5 luvun 5 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 236/2006, 
uusi 5 momentti, 22 luvun 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 649/2000, 1274/2003 ja 
1325/2011, uusi 4 momentti, 24 luvun 9 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1274/2003 ja 
236/2006, uusi 4 momentti ja 14 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 1274/2003, uu-
si 7 ja 8 kohta, sekä pykälään, sellaisena kuin se on laeissa 1274/2003 ja 118/2011, uusi 
2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy lailla 118/2011 kumotun 3 momentin tilalle 3 
momentiksi, sekä 25 lukuun siitä lailla 1274/2003 kumotun 2 §:n tilalle uusi 2 §, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

5 luku 

Pappisvirka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 luku

Pappisvirka 

1 a § 

Pappisvirka, pappi ja papin virka 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) pappisviralla luterilaisten tunnustuskir-

jojen mukaista evankeliumin julistamiseksi ja 
sakramenttien jakamiseksi asetettua kirkon 
virkaa, johon kutsutaan ja johon vihitään 
pappisvihkimyksessä; 

2) papilla henkilöä, joka kirkkojärjestyksen 
mukaisesti on joko vihitty pappisvirkaan tai 
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3 § 

Ero pappisvirasta 

 
Eron pappisvirasta myöntää tuomiokapituli 

hakemuksesta. 
Jos pappi ei ole pysynyt kirkon tunnustuk-

sessa, tuomiokapituli voi pidättää hänet pap-
pisviran toimittamisesta. Jollei pappisviran 
toimittamisesta pidätetty pappi ole kuuden 
kuukauden kuluessa pidättämisen jälkeen 
pyytänyt eroa pappisvirasta tai osoittanut tah-
tovansa pysyä kirkon tunnustuksessa, tuo-
miokapituli voi häntä kuultuaan hakemukset-
ta antaa hänelle eron pappisvirasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 § 

Vaalikelpoisuuden tai äänioikeuden 
menettäminen 

Pappi, joka on pidätettynä tai määräaikai-
sesti erotettuna papin- tai pappisviran toimit-

jolle on myönnetty oikeus toimittaa pappis-
virkaa Suomen evankelis-luterilaisessa kir-
kossa; 

3) papin viralla hallinnollisella päätöksellä 
perustettua seurakunnan, seurakuntayhty-
män, tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen 
virkaa, johon voidaan valita vain pappi. 
 

3 § 

Ero pappisvirasta, pappisvirasta 
pidättäminen ja pappisviran menettäminen 

Eron pappisvirasta myöntää tuomiokapituli 
hakemuksesta. 

Papille, joka ei ole pysynyt kirkon tunnus-
tuksessa, tuomiokapituli voi antaa kirjallisen 
varoituksen tai pidättää hänet pappisvirasta 
vähintään yhdeksi ja enintään kuudeksi kuu-
kaudeksi. Jos pappi ei ole pappisvirasta pi-
dättämisen kuluessa pyytänyt eroa pappisvi-
rasta tai osoittanut tahtovansa pysyä kirkon 
tunnustuksessa, tuomiokapituli määrää hänet 
menettämään pappisvirkansa. 

Papille, joka toimii vastoin pappisviran 
velvollisuuksia ja pappislupausta tai laimin-
lyö niitä taikka käyttäytyy papille sopimatto-
malla tavalla, tuomiokapituli voi asian laa-
dun mukaan antaa kirjallisen varoituksen tai 
pidättää hänet pappisvirasta vähintään yh-
deksi ja enintään kuudeksi kuukaudeksi. Jos 
papin sopimaton käyttäytyminen, laiminlyön-
nit pappisvirassa tai käyttäytyminen muutoin 
osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi ole-
maan pappina, tuomiokapituli voi määrätä 
hänet menettämään pappisvirkansa. 

Jos pappi on tuomittu rikoksesta sellaiseen 
rangaistukseen, joka osoittaa hänet ilmeisen 
sopimattomaksi olemaan pappina, tuomioka-
pituli voi määrätä hänet menettämään pap-
pisvirkansa. 

Piispa ja tuomiokapituli voivat pyynnöstä 
palauttaa pappisviran menettäneelle henki-
lölle pappisviran. 
 

4 § 

Vaalikelpoisuuden tai äänioikeuden 
menettäminen 

Määräaikaisesti pappisvirasta pidätetty 
pappi ei ole vaalikelpoinen papillisiin luot-
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tamisesta taikka viraltapantuna papinvirasta, 
ei ole vaalikelpoinen papillisiin luottamusteh-
täviin kirkossa. Pappisviran toimittamisesta 
pidätetyllä papilla ei ole oikeutta myöskään 
äänestää piispan, pappisasessorin tai läänin-
rovastin eikä hiippakuntavaltuuston jäsenten 
tai kirkolliskokousedustajien vaaleissa. 

tamustehtäviin kirkossa eikä hänellä ole 
pappisviran perusteella saatavaa äänioikeut-
ta. 

Jos tuomioistuin on tuominnut papin viralta 
pantavaksi, hän ei ole vaalikelpoinen papilli-
siin luottamustehtäviin kirkossa ennen kuin 
hän on saanut tuomiokapitulilta uuden viran-
hoitomääräyksen papin virkaan. 
 

5 § 

Kuuluminen hiippakuntaan ja rovastikuntaan 
sekä äänioikeus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kenttäpiispa kuuluu arkkihiippakuntaan ja 

muu sotilaspappi siihen hiippakuntaan, jonka 
alueella hänen varsinainen virkapaikkansa 
on. 
 

 
6 luku 

Viranhaltijat ja työntekijät 

A. Yleiset säännökset 

1 § 

Viranhaltijat ja työntekijät 

Kirkon, seurakunnan tai seurakuntayhty-
män viranhaltijoita ovat niiden palvelukseen 
virkasuhteeseen ja työntekijöitä niiden palve-
lukseen työsopimussuhteeseen otetut henki-
löt. 

Kirkon, seurakunnan tai seurakuntayhty-
män virassa sekä jumalanpalvelukseen, kir-
kollisiin toimituksiin, diakoniaan tai opetuk-
seen liittyvässä pysyväisluonteisessa työssä 
voi olla vain evankelis-luterilaisen kirkon jä-
sen. Tuomiokapituli voi myöntää tästä kel-
poisuusvaatimuksesta erivapauden muun kris-
tillisen kirkon tai uskonnollisen yhdyskunnan 
papille, jos kirkolliskokous on hyväksynyt 
tuon kirkon tai uskonnollisen yhdyskunnan 
kanssa tehdyn sopimuksen pappisviran vasta-
vuoroisen hoitamisen edellytyksistä. Erivapa-
us voidaan myöntää toistaiseksi tai määrä-
ajaksi.  

Virkojen kelpoisuusvaatimuksista sääde-
tään tai määrätään erikseen. 

6 luku

Henkilöstö 

Yleiset säännökset 

1 § 

Työnantaja ja henkilöstö 

Työnantajalla tarkoitetaan tässä luvussa 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seura-
kuntaa, seurakuntayhtymää, tuomiokapitulia 
ja kirkkohallitusta, jollei toisin säädetä. Seu-
rakuntayhtymä ja siihen kuuluvat seurakun-
nat ovat palvelussuhteen ehtoja koskevissa 
asioissa yksi työnantaja. 

Tuomiokapitulilla on seurakunnan ja seu-
rakuntayhtymän viranhaltijoita koskevissa 
virkasuhdeasioissa työnantajalle kuuluvia 
tehtäviä siten kuin tässä laissa ja kirkkojär-
jestyksessä tai muussa laissa säädetään. 

Työnantajan palveluksessa oleva henkilös-
tö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa. 
Virkasuhteeseen sovelletaan, mitä siitä tässä 
laissa ja sen nojalla kirkkojärjestyksessä tai 
muualla laissa säädetään. Työsopimussuh-
teeseen sovelletaan, mitä siitä erikseen sää-
detään, ja sen lisäksi, mitä tässä laissa sää-
detään. 

Virkasuhteessa suoritettavaa tehtävää var-
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Viranhaltijoilta vaadittavasta kielitaidosta 
säädetään kirkkojärjestyksessä ottaen huomi-
oon, mitä 3 luvun 7 ja 8 §:ssä ja 4 luvun 
4 §:ssä säädetään. Kielitaitoa koskevasta kel-
poisuusvaatimuksesta voidaan myöntää eri-
vapaus erityisestä syystä. Erivapauden myön-
tää seurakunnan ja seurakuntayhtymän papin, 
lehtorin ja kanttorin viran osalta tuomiokapi-
tuli ja muun viran osalta se viranomainen, 
jonka toimivaltaan viran perustaminen kuu-
luu.  

Viranomaisen on koulutusta järjestämällä ja 
muilla henkilöstöpoliittisilla toimilla huoleh-
dittava siitä, että sen henkilöstöllä on riittävä 
kielitaito viranomaisen tehtävien hoitamiseksi 
kielilaissa, saamen kielilaissa ja muussa lain-
säädännössä asetettujen vaatimusten mukai-
sesti.  

Kirkon, tuomiokapitulien, seurakuntien ja 
seurakuntayhtymien viranhaltijoista ja työn-
tekijöistä sekä myös papeista, jotka eivät ole 
papinvirassa, pidetään nimikirjaa. Siihen 
merkittävien tietojen tallettamisessa, käyttä-
misessä ja poistamisessa on noudatettava, mi-
tä nimikirjalaissa (1010/89) on säädetty. 
 

2 § 

Ulkomaalaisen kelpoisuus kirkon, 
seurakunnan tai seurakuntayhtymän virkaan 

Kirkon, seurakunnan tai seurakuntayhty-
män virkaan voidaan nimittää muukin kuin 
Suomen kansalainen. 
 

2 a §  

Ulkomaiset opinnot ja tutkintotodistukset 

Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tun-
nustamisjärjestelmän voimaanpanosta anne-
tussa laissa (1597/92) tarkoitetun valtion kan-
salaisen suorittaman koulutuksen ja ammatil-
lisen harjoittelun tuottamasta kelpoisuudesta 
kirkon, seurakunnan tai seurakuntayhtymän 
virkaan on soveltuvin osin voimassa, mitä sii-
tä on sanotussa laissa säädetty. 

Muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen 
ulkomailla suoritettujen korkeakouluopinto-
jen tuottamasta virkakelpoisuudesta on voi-
massa, mitä siitä on säädetty ulkomailla suo-
ritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta 

ten perustetaan virka. Perustellusta syystä 
henkilö voidaan kuitenkin ottaa virkasuhtee-
seen määräajaksi myös ilman, että tehtävää 
varten on perustettu virka. 

Työnantajalla tulee olla tehtäviensä hoita-
mista varten riittävä henkilöstö. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 § 

Viranhaltija ja virkasuhde 

 
Viranhaltijalla tarkoitetaan henkilöä, joka 

on virkasuhteessa työnantajaan. 
Virkasuhteella tarkoitetaan julkisoikeudel-

lista palvelussuhdetta, jossa seurakunta, seu-
rakuntayhtymä, tuomiokapituli tai kirkkohal-
litus on työnantajana ja viranhaltija työn 
suorittajana. 
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virkakelpoisuudesta annetussa laissa (531/86) 
Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tans-

kan kansalaiseen sovelletaan 1 ja 2 momen-
tissa mainittujen lakien lisäksi lakia, joka on 
säädetty pohjoismaisista työmarkkinoista 
henkilöille, jotka ovat saaneet vähintään kol-
mevuotisen korkeamman koulutuksen, tehdyn 
sopimuksen eräiden määräysten hyväksymi-
sestä sekä sopimuksen soveltamisesta 
(651/1998). 

Siitä, miten 1—3 momentissa mainittuja la-
keja sovelletaan päätettäessä kelpoisuudesta 
kirkon, seurakunnan tai seurakuntayhtymän 
virkoihin, määrätään tarkemmin kirkkojärjes-
tyksessä. 
 

3 § 

Vaitiolovelvollisuus 

Vaitiolovelvollisuudesta on voimassa sen 
lisäksi mitä tässä laissa säädetään, mitä siitä 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa (621/1999) ja muussa laissa sää-
detään. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 § 

Terveydentilaa koskevat tarkastukset ja 
selvitykset 

Viranhaltija tai virkaa hakenut henkilö voi-
daan määrätä hänen terveydentilansa toteami-
seksi tarkastuksiin ja tutkimuksiin, jos se on 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 § 

Henkilöstön kielitaito 

Viranhaltijalta vaadittavasta kielitaidosta 
säädetään kirkkojärjestyksessä ottaen huo-
mioon, mitä tämän lain 3 luvun 7 ja 8 §:ssä 
ja 4 luvun 4 §:ssä säädetään. Kielitaitoa kos-
kevasta kelpoisuusvaatimuksesta voidaan 
myöntää erivapaus erityisestä syystä. Tuo-
miokapituli myöntää erivapauden seurakun-
nan tai seurakuntayhtymän papin ja lehtorin 
viran haltijalle. Muulle viranhaltijalle eriva-
pauden myöntää se viranomainen, jonka toi-
mivaltaan viran perustaminen kuuluu. 

Virkaa täytettäessä tai työsopimussuhtee-
seen otettaessa otetaan huomioon myös sel-
lainen hakija, joka on osoittanut vaaditun 
kielitaidon hakuajan päätyttyä, jos tämä ei 
viivytä asian käsittelyä. 

Viranomaisen on koulutusta järjestämällä 
ja muilla henkilöstöpoliittisilla toimilla huo-
lehdittava siitä, että sen henkilöstöllä on riit-
tävä kielitaito viranomaisen tehtävien hoita-
miseksi kielilaissa, saamen kielilaissa ja 
muussa lainsäädännössä asetettujen vaati-
musten mukaisesti. 
 

4 § 

Kirkon virka- ja työehtosopimukset 

 
Evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkina-

laitoksen sekä viranhaltijoiden ja työnteki-
jöiden etujen valvomiseksi perustettujen yh-
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tarpeen viran hoitamisen edellytysten selvit-
tämiseksi. Tästä aiheutuvat välttämättömät 
kustannukset suoritetaan seurakunnan, seura-
kuntayhtymän tai kirkon keskusrahaston va-
roista. 

Virkaan otettava henkilö voidaan velvoittaa 
esittämään huumausainetestiä koskeva todis-
tus yksityisyyden suojasta työelämässä anne-
tun lain (759/2004) 7 §:ssä tarkoitetuissa ti-
lanteissa virkaan nimittämisen edellytyksenä. 
Oikeudesta velvoittaa viranhaltija esittämään 
huumausainetestiä koskeva todistus on voi-
massa, mitä yksityisyyden suojasta työelä-
mässä annetussa laissa säädetään. 
 

4 a §  

Rekisteriotteen esittäminen nähtäväsi 

Virkaan nimittämisen tai virkasuhteeseen 
ottamisen edellytyksenä on lasten kanssa 
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 
annetun lain (504/2002) 2 §:ssä tarkoitetuissa 
tapauksissa, että henkilö on toimittanut viran 
täyttämän viranomaisen pyynnöstä nähtäväksi 
rikosrekisterilain (770/1993) 6 §: 2 momen-
tissa tarkoitetun otteen rikosrekisteristä. Jollei 
virkaa täytettäessä ole käytettävissä rikosre-
kisteriotetta, päätös on tehtävä ehdollisena ja 
valinnan vahvistaminen on ratkaistava vasta 
sitten, kun ote on esitetty. Virkaan ehdollises-
ti valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekis-
teriote viimeistään 30 päivän tai viran täyttä-
vän viranomaisen erityisestä syystä myöntä-
män pidemmän määräajan kuluessa valitse-
mispäätöksen tiedoksisaannista lukien uhalla, 
että valinta muutoin raukeaa. Valinnan vah-
vistamisesta tai sen raukeamisesta päättää eh-
dollisen valinnan suorittanut viranomainen tai 
vahvistamisesta asianomainen alempi täytän-
töönpaneva viranomainen. 
 

5 § 

Kirkon virka- ja työehtosopimukset 

 
Evankelis-luterilaisen kirkon sopimusval-

tuuskunnan sekä viranhaltijoiden ja työnteki-
jöiden etujen valvomiseksi perustettujen yh-
distysten välillä voidaan, niin kuin siitä on 
erikseen säädetty, virka- ja työehtosopimuk-

distysten välillä voidaan, niin kuin siitä erik-
seen säädetään, virka- ja työehtosopimuksin 
sopia kirkkohallituksen, tuomiokapitulin, 
seurakunnan tai seurakuntayhtymän palve-
luksessa olevien palkkauksesta ja muista pal-
velussuhteen ehdoista sen estämättä, mitä 
niistä säädetään tässä laissa tai muissa kirk-
kohallitusta, tuomiokapitulia, seurakuntaa ja 
seurakuntayhtymää koskevissa säädöksissä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 § 

Muut viranhaltijan palvelussuhdetta 
koskevat säännökset ja määräykset 

Viranhaltijoiden palvelussuhteen ehdoista 
annetaan tämän lain säännösten ja virkaeh-
tosopimuksen määräysten lisäksi tarpeelliset 
täydentävät säännökset ja määräykset kirk-
kojärjestyksessä taikka työnantajan antamis-



 HE 41/2012 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

112 

sin sopia kirkon, seurakunnan tai seurakun-
tayhtymän palveluksessa olevien palkkauk-
sesta ja muista palvelussuhteen ehdoista sen 
estämättä, mitä niistä on säädetty tässä laissa 
tai muissa kirkkoa ja seurakuntaa koskevissa 
säädöksissä. 
 

6 § 

Papin, lehtorin ja kanttorin virkavapauden, 
vuosiloman ja vapaa-ajan järjestäminen 

Kirkkohallitus antaa tarkempia määräyksiä 
papin, lehtorin ja kanttorin virkavapauden, 
vuosiloman ja vapaa-ajan järjestämisestä. 
 

6 a § 

Lomauttaminen 

Jos virkaan kuuluvat tehtävät tai mahdolli-
suudet tarjota tehtäviä suoritettaviksi ovat ti-
lapäisesti vähentyneet, eikä viranhaltijalle 
voida kohtuudella järjestää saman työnanta-
jan piirissä muuta työtä, viranomaisella on 
oikeus lomauttaa viranhaltija siten, että vi-
ranhaltijan virantoimitus ja palkanmaksu kes-
keytetään määräajaksi, enintään kolmeksi vii-
koksi kalenterivuoden aikana virkasuhteen 
muutoin pysyessä voimassa. 

Seurakunnan viranhaltijan lomauttaa kirk-
koneuvosto tai seurakuntaneuvosto ja seura-
kuntayhtymän viranhaltijan yhteinen kirkko-
neuvosto. Seurakunnan tai seurakuntayhty-
män papin virassa olevan lomauttaa kuitenkin 
edellä mainitun viranomaisen esityksestä 
tuomiokapituli. Kirkkohallituksen viranhalti-
jan lomauttaa kirkkohallitus. Tuomiokapitulin 
viranhaltijat lomauttaa tuomiokapituli. Lo-
mautuspäätös voidaan panna täytäntöön siitä 
tehdystä valituksesta huolimatta sen estämät-
tä, mitä muualla laissa säädetään. 

Kirkkohallitus antaa tarkempia määräyksiä 
lomauttamisesta. 
 

6 b § 

Lomautusmenettely 

Lomautuksen välttämättömyyden tultua 
asianomaisen viranomaisen tietoon tämän on 
annettava lomautuksesta välittömästi ja mikä-

sa ohje- tai johtosäännöissä. 
 
 
 
 
 
 

6 § 

Eläkkeet 

 
Viranhaltijan ja työntekijän oikeudesta 

eläkkeeseen sekä viranhaltijan ja työntekijän 
edunsaajan oikeudesta perhe-eläkkeeseen 
säädetään erikseen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 HE 41/2012 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

113

li mahdollista viimeistään kolme kuukautta 
ennen lomautuksen alkamista ennakkoilmoi-
tus luottamusmiehelle tai, jollei sellaista ole, 
asianomaiselle itselleen. Lomautuksen koh-
distuessa vähintään kymmeneen viranhalti-
jaan ennakkoilmoitus on tehtävä myös työ-
voimaviranomaiselle. Ennakkoilmoituksessa 
tulee mainita lomautuksen syy, arvioitu al-
kamisaika ja kesto sekä lomautettavien viran-
haltijoiden arvioitu lukumäärä ammattiryh-
mittäin. 

Ilmoitus lomautuksesta on annettava viran-
haltijalle vähintään 14 päivää ennen lomau-
tuksen alkamista. Ilmoitus annetaan viranhal-
tijalle henkilökohtaisesti, jollei luottamus-
miehen kanssa toisin sovita. Ilmoituksessa tu-
lee mainita lomautuksen syy, sen alkamisaika 
ja kesto. Viranhaltijalle on pyynnöstä annet-
tava lomautuksesta kirjallinen todistus. Ilmoi-
tus lomautuksesta on annettava tiedoksi edel-
lä tarkoitetulle luottamusmiehelle ja lomau-
tuksen kohdistuessa vähintään kymmeneen 
viranhaltijaan myös työvoimaviranomaiselle. 
 

7 § 

Asumisvelvollisuus 

Jos viran asianmukainen hoitaminen sitä 
vaatii, viranhaltija on velvollinen asumaan 
hänelle varatussa virka-asunnossa tai muuten 
riittävän lähellä toiminta-aluettaan. Kirkko-
hallitus voi antaa tarkempia määräyksiä tä-
män säännöksen soveltamisesta. 
 
 
 
 
 

8 § 

Eroaminen virasta 

Viranhaltijan eroamisikä on 68 vuotta.  
Viranhaltija on velvollinen eroamaan viras-

ta, jos hänen työkykynsä on sairauden, vian 
tai vamman vuoksi olennaisesti ja pysyvästi 
heikentynyt. Jollei pappi taikka lehtorinvir-
kaan tai kanttorinvirkaan nimitetty viranhalti-
ja tällöin kehotuksesta eroa ja hänellä on oi-
keus työkyvyttömyyseläkkeeseen, hänelle 
voidaan hakemuksetta myöntää ero. Muu vi-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 § 

Sotilaspapit 

Puolustusvoimissa voi olla papin virkoja. 
Sotilaspappeja johtaa ja valvoo puolustus-
voimien hengellisen työn johtajana kenttä-
piispa. Sotilaspappi on pappisviran toimit-
tamisessa kenttäpiispan alainen. Sotilaspapin 
pappisvirkaan liittyvistä tuomiokapitulin val-
tuuksista säädetään tämän lain 5 luvun 
3 §:ssä. Sotilaspapin ja kenttäpiispan virkoi-
hin sovelletaan muutoin, mitä niistä erikseen 
säädetään. 
 

8 § 

Virat erityisiä tarpeita varten 

Papin virkoja ja lehtorin virkoja voi lisäksi 
olla vankilassa ja muita erityisiä tarpeita 
varten. Viranhaltija on pappisviran ja tämän 
luvun 29 §:ssä tarkoitettujen lehtorin viran 
velvollisuuksien osalta tuomiokapitulin alai-
nen. 

Vankilaan tai muuhun laitokseen peruste-
tun papin viran ja lehtorin viran täyttää tuo-
miokapituli julistettuaan viran haettavaksi ja 
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ranhaltija voidaan samalla edellytyksellä irti-
sanoa virasta. 
 

8 a §  

Virkasuhteen irtisanominen 

Muu kuin jäljempänä 6 ja 7 momentissa 
tarkoitettu virkasuhde voidaan molemmin 
puolin irtisanoa päättymään irtisanomisajan 
kuluttua. Ennen viranomaisen suorittamaa ir-
tisanomista viranhaltijalle on varattava tilai-
suus tulla kuulluksi irtisanomisen perusteesta. 
Irtisanomispäätös on perusteltava. 

Viranhaltija saadaan irtisanoa seuraavilla 
perusteilla: 

1) asianomainen virka lakkautetaan, eikä 
viranhaltijaa voida kohtuudella sijoittaa muu-
hun virkaan, jonka kelpoisuusehdot hän täyt-
tää, tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen tai tila-
päiseen virkasuhteeseen, jonka tehtävät eivät 
olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä, 
tahi kouluttaa uusiin tehtäviin; 

2) viranhaltija ei kykene asianmukaisesti 
suorittamaan virkatehtäviään; 

3) viranhaltija toimii esimiehen todistetta-
vasti antamasta huomautuksesta huolimatta 
jatkuvasti tai olennaisesti vastoin virkavelvol-
lisuuksiaan tahi huomautuksesta huolimatta 
jatkuvasti tai olennaisesti laiminlyö niitä; tai 

4) viranhaltijan irtisanomiseen on muu, vi-
ranhoidollisiin näkökohtiin perustuva erityi-
sen painava syy. 

Edellä 2 momentin 2 ja 4 kohdassa tarkoi-
tettu syy ei ole ainakaan 

1) sairaus, vika tai vamma, ellei siitä ole ol-
lut seurauksena viranhaltijan työkyvyn olen-
nainen ja pysyvä heikentyminen tavalla, jon-
ka perusteella hänellä olisi oikeus työkyvyt-
tömyyseläkkeeseen; 

2) raskaus tai synnytys; eikä 
3) osallistuminen viranhaltijayhdistyksen 

päätöksen perusteella yhdistyksen toimeen-
panemaan työtaistelutoimenpiteeseen. 

Viranhaltijalla, jolle on myönnetty virkava-
pautta äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai van-
hempainloman taikka hoitovapaan vuoksi, on 
sama irtisanomissuoja kuin työntekijällä työ-
sopimuslain (320/70) mukaan. Sama koskee 
viranhaltijaa, joka on raskaana tai joka on il-
moittanut käyttävänsä oikeuttaan edellä tar-
koitettuihin lomiin tai vapaaseen. 

saatuaan hakijoista lausunnon asianomaisel-
ta viranomaiselta. Tuomiokapituli määrää 
tarvittaessa viran väliaikaisen hoitajan ja vi-
ransijaisen. 
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Luottamusmiehenä toimivan viranhaltijan 
virkasuhde voidaan irtisanoa vain, jos niiden 
viranhaltijoiden ja työntekijöiden enemmistö, 
joiden luottamusmiehenä hän on, antaa siihen 
suostumuksensa tai jos irtisanomisen peruste 
on erityisen painava. 

Seurakunta tai seurakuntayhtymä ei voi irti-
sanomisella katkaista papin-, lehtorin- tai 
kanttorinvirkaan nimitetyn viranhaltijan vir-
kasuhdetta eikä papille annettua määräystä 
seurakuntapastoriksi tai papinviran hoitajaksi. 
Tuomiokapituli voi keskeyttää tai peruuttaa 
papille seurakuntapastoriksi tai papinviran 
hoitajaksi antamansa määräyksen, milloin sii-
hen on perusteltu syy. 

Piispan virkasuhteen päättymisestä sääde-
tään 18 luvun 5 §:ssä. 
 

8 b §  

Virkasuhteen lakkaaminen ilman 
irtisanomista 

Virkasuhde lakkaa ilman irtisanomista ja ir-
tisanomisaikaa, 

1) kun määräaika, joksi viranhaltija on otet-
tu, on kulunut loppuun, edellyttäen kuitenkin, 
että virkamääräys on sen antamisaikana ollut 
työsopimuslaissa säädetyllä tavalla määräai-
kainen; 

2) kun virkaan ottanut viranomainen on en-
nen koeajan loppumista päättänyt, ettei vir-
kasuhdetta vakinaisteta, edellyttäen kuitenkin, 
ettei päätöstä ole tehty epäasiallisilla perus-
teilla; 

3) sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka 
aikana viranhaltija täyttää 6 luvun 8 §:ssä 
säädetyn eroamisiän; 

4) siitä ajankohdasta lukien, josta viranhal-
tija on nimitetty, määrätty taikka siirretty py-
syvästi toiseen kirkon, seurakunnan tahi seu-
rakuntayhtymän virkaan; 

5) kun kirkkohallitus on myöntänyt viran-
haltijalle työkyvyttömyyseläkkeen toistaisek-
si, sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka 
aikana viranhaltijan oikeus palkan saamiseen 
virkavapausajalta on päättynyt tai, jos seura-
kunta on saanut myöntämispäätöksestä tiedon 
myöhemmin, tiedoksisaantipäivästä; tai 

6) kun viranhaltija on 23 luvussa tarkoite-
tussa kurinpitomenettelyssä pantu viralta, 
päivänä, jolloin päätös saa lainvoiman. 
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Mitä 1 momentin 3 kohdassa on sanottu, ei 
koske väliaikaista eikä tilapäistä viranhaltijaa. 

Tilapäinen virkasuhde lakkaa viimeistään 
talousarviovuoden loppuessa, jollei siihen 
mennessä ole päätetty tämän palvelussuhteen 
jatkumisesta. 

Viranhaltijalle annettu määräys hoitaa 
avointa virkaa tai viransijaisuutta voidaan 
milloin tahansa peruuttaa, jolloin asianomai-
nen viranhaltija siirtyy välittömästi entiseen 
virkaansa. 

Jos viranhaltija eroaa kirkosta tahi on luvat-
tomasti tai hyväksyttävää estettä ilmoittamat-
ta yhdenjaksoisesti poissa virantoimituksesta 
yli 30 kalenteripäivää, virkasuhde on itses-
tään lakannut. Irtisanomiseen oikeutetun vi-
ranomaisen on tällöin päätöksellään viipy-
mättä todettava virkasuhteen lakkaaminen. 
Ennen kuin virkasuhde todetaan lakanneeksi, 
viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla 
kuulluksi, mikäli siitä ei aiheudu olosuhteisiin 
nähden kohtuutonta haittaa. 
 
 
 
 

9 § 

Virantoimituksesta pidättäminen 

Viranhaltija voidaan tarvittaessa pidättää 
virantoimituksesta ja pappi lisäksi pappisvi-
ran toimittamisesta: 

1) rikossyytteen ja kurinpitomenettelyn se-
kä niiden edellyttämien tutkimusten ajaksi; 

2) jos viranhaltija kieltäytyy 4 §:ssä tarkoi-
tetuista terveydentilaa koskevista tarkastuk-
sista tai tutkimuksista; 

3) jos viranhaltijalla on sellainen sairaus, 
vika tai vamma, joka olennaisesti haittaa vi-
ranhoitoa; tai 

4) välittömästi irtisanomisen jälkeen, jos se 
on erityisestä syystä perusteltua. 

Jos viranhaltijan irtisanomista koskeva pää-
tös ei ole saanut lainvoimaa silloin, kun irti-
sanomisaika on kulunut loppuun, hänet on pi-
dätettävä virantoimituksesta, jollei valitusvi-
ranomainen erityisestä syystä toisin määrää. 
Jos viranhaltija on pantu viralta, hänet on heti 
pidätettävä virantoimituksesta, vaikka päätös 
ei ole saanut lainvoimaa. 

Virantoimituksesta pidättämistä ei saa jat-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virkasuhteen alkaminen 

 
9 § 

Virkasuhteen kesto 

Viranhaltija otetaan virkasuhteeseen tois-
taiseksi tai määräajaksi. 

Viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi 
vain, jos: 

1) viranhaltija sitä itse pyytää; 
2) määräajaksi ottamisesta säädetään erik-

seen; tai 
3) tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna ole-

vaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien 
hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnas-
tettava työnantajan toimintaan liittyvä seikka 
sitä vaatii. 

Viranhaltijalla, joka on ilman 2 momentin 
mukaista perustetta otettu määräajaksi tai 
joka on ilman perusteltua syytä toistuvasti 
otettu peräkkäin määräajaksi, on oikeus saa-
da virkasuhteen päättyessä vähintään kuuden 
ja enintään 24 kuukauden palkkaa vastaava 
korvaus. Korvausvaatimus voidaan esittää 
kuuden kuukauden kuluessa virkasuhteen 
päättymisestä. 

Kirkkojärjestyksessä säädetään niistä vi-
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kaa pitempään kuin siihen on tarvetta. 
 
 

10 § 

Menettely virantoimituksesta pidätettäessä 

Virantoimituksesta pidättämisestä päättää 
23 luvun 3 §:ssä tarkoitettu viranomainen sil-
loinkin, kun pidättämisestä ei päätetä kurinpi-
toasian yhteydessä. 

Viranhaltijalle on varattava tilaisuus seli-
tyksen antamiseen asiassa ennen virantoimi-
tuksesta pidättämistä, jollei sitä asian laadun 
vuoksi ole saatettava voimaan välittömästi. 

Päätös viranhaltijan pidättämisestä viran-
toimituksesta tai papin pidättämisestä pappis-
viran toimittamisesta tulee noudatettavaksi 
siitä tehdystä valituksesta huolimatta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 § 

Virat, joihin voidaan nimittää pappi tai 
lehtori 

Kun viran kelpoisuusvaatimuksena on, että 
viranhaltijan tulee olla joko pappi tai lehtori, 
virkasuhteeseen sovelletaan papinvirkaa kos-
kevia säännöksiä viranhaltijan ollessa pappi 
ja lehtorinvirkaa koskevia säännöksiä viran-
haltijan ollessa lehtori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

roista, joihin on tehtävien laadun vuoksi aina 
otettava määräajaksi. 
 

10 § 

Julkinen hakumenettely 

Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää jul-
kista hakumenettelyä, jollei jäljempänä toisin 
säädetä. Viranhakuilmoitukset on saatettava 
tiedoksi julkaisemalla ne työnantajan julkis-
ten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen 
vaatiessa muulla työnantajan päättämällä 
tavalla, jollei toisin säädetä. Hakuaika on 
vähintään 14 kalenteripäivää ilmoituksen 
julkaisemisesta.  

Virkasuhteeseen ottamisesta päättävä vi-
ranomainen voi perustellusta syystä päättää 
hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenette-
lystä tai viran täyttämättä jättämisestä. Uutta 
hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on 
mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemuk-
set huomioon. Kirkkoherran, kappalaisen ja 
vakinaisen lehtorin viran haettavaksi julis-
tamisesta, hakuajan jatkamisesta, uudesta 
hakumenettelystä tai viran täyttämättä jättä-
misestä päättää tuomiokapituli. Hakumenet-
telystä säädetään kirkkojärjestyksessä. 
 

11 § 

Poikkeukset julkisesta hakumenettelystä 

 
Virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman ha-

kumenettelyä, kun: 
1) henkilö otetaan hoitamaan virkaa sijai-

sena tai avoinna olevaan virkasuhteeseen 
määräajaksi;  

2) taloudellisista ja tuotannollista syistä ir-
tisanottu viranhaltija otetaan toiseen vir-
kasuhteeseen; 

3) 36 §:ssä tarkoitettu virkasuhde tarjotaan 
osa-aikaiselle viranhaltijalle; 

4) 38 §:ssä tarkoitettu viranhaltija siirre-
tään toiseen virkasuhteeseen; 

5) virkaan valitun irtisanouduttua ennen 
hänelle määrättyä virantoimituksen aloitta-
mispäivää virkaan valitaan joku muu virkaa 
hakenut, kelpoisuusehdot hakuajan päättyes-
sä täyttänyt hakija; 

6) muun työnantajan palveluksessa oleva 
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12 § 

Lehtorin viran velvollisuuksista 

Mitä papin velvollisuudesta olla ilmaise-
matta rippisalaisuutta ja velvollisuudesta py-
syä tunnustuksessa on 5 luvun 2 ja 3 §:ssä 
säädetty, koskee myös lehtoria. Pappisvirasta 
erottamisen sijasta lehtori menettää oikeuten-
sa toimia lehtorina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Seurakunnan ja seurakuntayhtymän virat 

13 § 

Seurakunnan virat 

Seurakunnassa tulee olla kirkkoherran vir-
ka. Muista viroista, joita seurakunnan tulee 
tehtäviensä täyttämiseksi perustaa, määrätään 
kirkkojärjestyksessä. 

Kahdella tai useammalla samaan hiippa-
kuntaan kuuluvalla seurakunnalla voi olla yh-

henkilö otetaan virkasuhteeseen tämän luvun 
39 §:ssä tarkoitetun toiminnan siirtämisen 
yhteydessä; tai 

7) menettelyyn on muu erityisen painava 
syy. 

Tuomiokapituli antaa sopivalle papille vi-
ranhoitomääräyksen seurakunnan seurakun-
tapastorin virkaan toistaiseksi. Jollei asian 
kiireellisyys muuta vaadi, seurakunnalle on 
varattava tilaisuus antaa lausunto viran eri-
tyisistä tarpeista ennen viran täyttämiseen 
ryhtymistä sekä virkaan ilmoittautuneista en-
nen viranhoitomääräyksen antamista. 

Kun seurakunnan kirkkoherran, kappalai-
sen tai seurakuntapastorin avoinna olevaan 
virkaan tai seurakunnan papin virkaan muu-
toin tarvitaan väliaikaista hoitajaa, tuomio-
kapituli määrää virkaa hoitamaan sitä haet-
tavaksi julistamatta virkaan sopivan hiippa-
kunnan papin siten kuin 2 momentissa sääde-
tään. 
 

12 § 

Virkasuhteeseen ottaminen 

Sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut 
julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain 
henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti en-
nen hakuajan päättymistä ja tuolloin täyttää 
kelpoisuusvaatimukset. Hakemukseen on lii-
tettävä selvitys hakijan kelpoisuudesta. 

Kirkkoneuvoksen virkaan voidaan suostu-
muksensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö, 
joka ei ole hakenut sitä ja jonka kelpoisuu-
desta on esitetty selvitys. 

Piispan valintaan sovelletaan, mitä tässä 
laissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaali-
järjestyksessä säädetään. 
 
 
 

13 § 

Kelpoisuusvaatimukset 

Yleisistä nimitysperusteista julkisiin virkoi-
hin säädetään perustuslaissa.  

Vain evankelis-luterilaisen kirkon konfir-
moitu jäsen on kelpoinen: 

1) virkasuhteeseen; 
2) työsuhteeseen, joka liittyy kirkon juma-
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teisenä kirkkoherranvirka ja kanttorinvirka tai 
toinen niistä. Tuomiokapituli päättää yhteisen 
kirkkoherranviran perustamisesta tai lakkaut-
tamisesta. Kanttorinviran osalta asianomaiset 
seurakunnat tekevät vastaavat päätökset. 
Muista yhteisistä viroista määrätään kirkko-
järjestyksessä. 

Päätös yhteisen kirkkoherranviran tai kant-
torinviran perustamisesta tulee noudatetta-
vaksi, kun virka toisessa seurakunnassa on 
tullut avoimeksi ja toisen seurakunnan viran-
haltija suostuu siirtymään molempien seura-
kuntien yhteiseksi viranhaltijaksi. Tuomioka-
pituli voi kuitenkin erityisistä syistä määrätä 
päätöksen toimeenpantavaksi ja ilman viran-
haltijan suostumusta velvoittaa hänet siirty-
mään yhteiseen virkaan. Kirkkohallitus voi 
antaa tarkempia määräyksiä viranhaltijan va-
litsemismenettelystä. 
 
 
 
 
 
 
 

14 §  

Virkasääntö 

Viranhaltijoiden palvelussuhteen ehdoista 
annetaan voimassa olevien säännösten ja vir-
kaehtosopimuksen lisäksi tarpeelliset määrä-
ykset virkasäännössä. Siinä annetaan myös 
yleiset määräykset viranhaltijoiden ottamises-
ta. Virkasäännön hyväksyy kirkkovaltuusto, 
jonka päätös on alistettava tuomiokapitulin 
vahvistettavaksi. 

Virkasääntö ei koske papinvirkaan nimitet-
tyä taikka seurakuntapastoriksi tai papinviran 
hoitajaksi määrättyä pappia eikä lehtorin- tai 
kanttorinvirkaan nimitettyä viranhaltijaa, ellei 
kirkkojärjestyksessä toisin määrätä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lanpalveluselämään, diakoniaan, kasvatuk-
seen, opetukseen tai sielunhoitoon; 

3) työsuhteeseen, jossa kirkon jäsenyyden 
ja konfirmaation edellyttäminen on työtehtä-
vien luonteen vuoksi muutoin perusteltua. 

Tuomiokapituli voi myöntää 2 momentissa 
tarkoitetusta kelpoisuusvaatimuksesta eri-
vapauden muun kristillisen kirkon tai uskon-
nollisen yhdyskunnan papille, jos kirkollisko-
kous on hyväksynyt tuon kirkon tai uskonnol-
lisen yhdyskunnan kanssa tehdyn sopimuksen 
pappisviran vastavuoroisen hoitamisen edel-
lytyksistä. Erivapaus voidaan myöntää tois-
taiseksi tai määräajaksi. 

Papin ja lehtorin virkaa lukuun ottamatta 
henkilö voidaan ottaa kirkon jäsenyyttä ja 
konfirmaatiota koskevasta kelpoisuusvaati-
muksesta riippumatta määräaikaiseen palve-
lussuhteeseen, joka on tarkoitettu kestämään 
enintään kaksi kuukautta, jos siitä erikseen 
säädetään tai työnantaja perustellusta syystä 
yksittäistapauksessa niin päättää. 

Henkilö, joka ei ole täyttänyt 18 vuotta, 
voidaan ottaa vain määräaikaiseen virkasuh-
teeseen. 
 

14 § 

Erityiset kelpoisuusvaatimukset 

Virkasuhteeseen otettavalla on oltava erik-
seen säädetty tai työnantajan päättämä eri-
tyinen kelpoisuus, jollei tämän lain nojalla 
toisin säädetä. 

Henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen vir-
kasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuk-
sista riippumatta, jos siitä erikseen sääde-
tään tai työnantaja perustellusta syystä yksit-
täistapauksessa niin päättää. Papin virkaan 
voidaan antaa viranhoitomääräys vain papil-
le ja lehtorin virkaan vain lehtorille. 

Jos viran kelpoisuusvaatimuksena on eri-
tyiskoulutus, joka säännönmukaisesti suorite-
taan haetun viran hoitamisen yhteydessä, ha-
kija on kelpoinen hakemaan virkaa, jos hän 
täyttää viran muut kelpoisuusehdot ja kirjal-
lisesti sitoutuu suorittamaan erityiskoulutuk-
sen. Jos hakija ei suorita erityiskoulutusta 
työnantajan asettamassa kohtuullisessa mää-
räajassa, hänet voidaan irtisanoa 55 §:n mu-
kaista irtisanomisaikaa noudattaen. 
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C. Muut virat 

 
15 §  

Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin virat ja 
virkasääntö 

Kirkkohallituksessa ja tuomiokapitulissa on 
niiden tehtävien hoitamista varten tarpeelliset 
virat. Näihin virkoihin ottamisesta sekä vi-
ranhaltijoiden asemasta ja velvollisuuksista 
määrätään 11 §:n estämättä kirkolliskokouk-
sen hyväksymässä virkasäännössä, jollei erik-
seen ole muuta säädetty, määrätty tai sovittu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 § 

Sotilaspapit 

Puolustusvoimissa voi olla papinvirkoja. 
Sotilaspappeja johtaa ja valvoo puolustus-
voimain hengellisen työn johtajana kenttä-
piispa. Sotilaspappi on pappisviran toimitta-
misessa kenttäpiispan alainen. Sotilaspapin 
virat täytetään, niin kuin siitä erikseen sääde-
tään. 

Sotilaspapin pappisvirkaan liittyvästä ku-
rinpidosta säädetään 23 luvun 9 §:n 2 ja 3 
momentissa. 

Kenttäpiispa kuuluu arkkihiippakuntaan ja 
muu sotilaspappi siihen hiippakuntaan, jonka 
alueella hänen varsinainen virkapaikkansa on. 
 
 
 
 
 

 
 
 

15 § 

Ulkomaiset opinnot ja tutkintotodistukset 

 
Ammattipätevyyden tunnustamisesta anne-

tussa laissa (1093/2007) tarkoitetun ammat-
tipätevyyden tuottamaan kelpoisuuteen seu-
rakunnan, seurakuntayhtymän, tuomiokapitu-
lin tai kirkkohallituksen virkaan sovelletaan, 
mitä sanotussa laissa säädetään. 

Muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen 
ulkomailla suoritettujen korkeakouluopinto-
jen tuottamasta virkakelpoisuudesta sääde-
tään ulkomailla suoritettujen korkeakoulu-
opintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta 
annetussa laissa (531/1986). 

Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tans-
kan kansalaiseen sovelletaan 1 ja 2 momen-
tissa mainittujen lakien lisäksi Pohjoismai-
den välillä pohjoismaisista työmarkkinoista 
henkilöille, jotka ovat saaneet vähintään 
kolmevuotisen korkeamman koulutuksen, 
tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hy-
väksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta 
annettua lakia (651/1998). 
 

16 § 

Terveydentilaa koskeva selvitys virkasuhtee-
seen otettaessa ja papiksi vihittäessä 

Virkasuhteeseen ottamisen ja pappisvihki-
myksen edellytyksenä on, että siihen otettava 
henkilö antaa ottamisesta tai vihkimisestä 
päättävälle viranomaiselle tehtävän hoidon 
terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot se-
kä osallistuu lisäksi tarvittaessa asian selvit-
tämiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tut-
kimuksiin. Työnantajan määräämistä tarkas-
tuksista ja tutkimuksista aiheutuvista välttä-
mättömistä kustannuksista vastaa työnantaja. 

Virkaan ottamisesta päättävä viranomai-
nen voi perustellusta syystä päättää, ettei 1 
momentissa tarkoitettua selvitystä vaadita. 

Jollei tietoja terveydellisistä edellytyksistä 
ole käytettävissä päätettäessä virkasuhtee-
seen ottamisesta, päätös tehdään ehdollise-
na. Viranhaltijan on esitettävä tiedot vir-
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17 § 

Virat erityisiä tarpeita varten 

Vankilassa sekä kuurojen sielunhoitoa ja 
muita erityisiä tarpeita varten voi olla papin-
virkoja ja lehtorinvirkoja. Kaikessa, mikä 
koskee pappisvirkaa tai toimintaa lehtorina, 
viranhaltija on tuomiokapitulin alainen. 

Vankilaan tai muuhun laitokseen perustetun 
papin- tai lehtorinviran täyttää tuomiokapituli 
julistettuaan viran haettavaksi ja saatuaan ha-
kijoista lausunnon asianomaiselta viranomai-
selta. Tuomiokapituli määrää tarvittaessa tila-
päisen viranhaltijan, viran väliaikaisen hoita-
jan ja viransijaisen. 

kasuhteeseen ottamisesta päättävän viran-
omaisen asettamassa kohtuullisessa määrä-
ajassa. Jos tietoja ei esitetä määräajassa tai 
viranomainen ei sille esitettyjen tietojen takia 
pidä viranhaltijaa soveltuvana virkaan, vi-
ranomainen tekee päätöksen virkasuhteeseen 
ottamispäätöksen raukeamisesta. Päätös tu-
lee voimaan, kun se on annettu viranhaltijal-
le tiedoksi. Muussa tapauksessa viranomai-
nen päättää, että henkilön virkasuhde jatkuu. 

Kirkkoherran viran hakijan on liitettävä 
hakemusasiakirjoihin tehtävän hoidon ter-
veydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot sekä 
osallistuttava tuomiokapitulin määräyksestä 
lisäksi tarvittaessa asian selvittämiseksi suo-
ritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. 
 

17 § 

Koeaika 

Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrä-
tä virantoimituksen aloittamisesta alkavasta 
enintään kuuden kuukauden koeajasta. Vuot-
ta lyhyemmässä määräaikaisessa virkasuh-
teessa koeaika voi olla enintään puolet vir-
kasuhteen kestosta. Seurakunnan seurakun-
tapastorin koeajan määräämisestä päättää 
tuomiokapituli. 

Jos viranhaltija otetaan saman työnantajan 
toiseen virkasuhteeseen ja hänen tehtävänsä 
tai asemansa huomattavasti muuttuvat ja vi-
ranhaltija itse on hakeutunut toiseen vir-
kasuhteeseen, työnantaja voi määrätä koe-
ajan noudatettavaksi uudessa virkasuhteessa. 

Koeajan kuluessa virkasuhde voidaan mo-
lemmin puolin purkaa päättymään välittö-
mästi. Purkaminen ei saa tapahtua syrjivillä 
tai koeajan tarkoitukseen nähden muutoin 
epäasiallisilla perusteilla. 

Papin virassa olevan papin sekä lehtorin 
virkasuhteen purkamisesta koeaikana päät-
tää tuomiokapituli omasta tai työnantajan 
aloitteesta. Tuomiokapitulin on käsiteltävä 
asia kiireellisenä. Purkamisesta voidaan 
päättää koeajan päättymistä seuraavassa 
tuomiokapitulin istunnossa, jos seurakunta 
tai seurakuntayhtymä on pannut asian tuo-
miokapitulissa vireille koeaikana. 

Mitä tässä pykälässä säädetään koeajasta, 
ei koske kirkkoherran, piispan, kirkkoneu-
voksen, pappisasessorin eikä lääninrovastin 
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virkoja.
 

18 § 

Viranhoitomääräys ja selvitys virkasuhteen 
ehdoista 

Viranhaltijalle on annettava viipymättä ja 
mikäli mahdollista ennen virantoimituksen 
alkamista virkasuhteeseen ottamisesta pöytä-
kirjanote tai muu kirjallinen viranhoito-
määräys. Tämän lisäksi työnantajan on an-
nettava viranhaltijalle vähintään kuukauden 
kestävässä virkasuhteessa selvitys keskeisistä 
virkasuhteen ehdoista, jolleivät ne ilmene 
annetusta viranhoitomääräyksestä. 

Selvitys on annettava viimeistään ensim-
mäisen täyden palkanmaksukauden päättymi-
seen mennessä, ja siitä tulee ilmetä ainakin: 

1) virkanimike; 
2) virkasuhteen kestoaika; 
3) mahdollinen määräaikaisuuden peruste; 
4) mahdollinen koeaika; 
5) virkapaikka virkasuhteen alkaessa; 
6) virantoimituksen alkamisajankohta; 
7) pääasialliset tehtävät tai niiden määräy-

tymisperuste; 
8) palkkauksen perusteet sekä palkanmak-

sukausi; 
9) osa-aikaisen virkasuhteen säännöllinen 

työaika tai, jos viranhaltijaan ei sovelleta 
työaikaa, työmäärän suhteellinen osuus viran 
täydestä työmäärästä; 

10) vuosiloman määräytyminen. 
Viranhoitomääräyksen seurakunnan ja 

seurakuntayhtymän papin virkaan ja lehtorin 
virkaan antaa tuomiokapituli. Selvityksen 
keskeisistä virkasuhteen ehdoista antaa työn-
antaja. Viranhoitomääräys seurakunnan ja 
seurakuntayhtymän papin viran väliaikaisek-
si hoitajaksi voidaan antaa myös oman viran 
ohella. 
 

19 § 

Virkasuhteen sekä viranhaltijan oikeuksien 
ja velvollisuuksien alkaminen 

Virkasuhde alkaa virkasuhteeseen ottamis-
ta koskevan päätöksen tekemisestä. 

Viranhaltijan oikeudet ja velvollisuudet al-
kavat virantoimituksen alkamispäivästä, joll-
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ei aikaisemmasta alkamisajankohdasta tässä 
laissa tai muualla toisin säädetä. 

Jos viranhaltija otetaan saman työnantajan 
toiseen virkasuhteeseen, viranhaltijan palve-
lussuhde ei katkea hänen siirtyessään välit-
tömästi toiseen virkasuhteeseen. 
 
 

Työnantajan velvollisuudet 

20 § 

Yleisvelvoite 

Työnantajan on huolehdittava siitä, että vi-
ranhaltijalle annetaan virkasuhteesta johtu-
vat etuudet ja oikeudet sellaisina kuin ne hä-
nelle kuuluvat. 
 
 

21 § 

Työyhteisön ja työilmapiirin kehittäminen 

Viranhaltijan hoidettavana olevaa tehtävää 
tai työmenetelmiä muutettaessa taikka kehi-
tettäessä työnantajan on pyrittävä huolehti-
maan siitä, että viranhaltija voi suoriutua 
tehtävänsä hoidosta. Työnantajan on myös 
pyrittävä edistämään viranhaltijan mahdolli-
suuksia kehittyä kykyjensä mukaan urallaan. 
Työnantajan on pyrittävä edistämään hyvää 
ja luottamuksellista ilmapiiriä työyhteisössä. 
 
 

22 § 

Työturvallisuus 

Työnantajan on huolehdittava työturvalli-
suudesta viranhaltijan suojelemiseksi tapa-
turmilta ja terveydellisiltä vaaroilta siten 
kuin työturvallisuuslaissa (738/2002) ja sen 
nojalla säädetään.  

Jos raskaana olevan viranhaltijan työteh-
tävät tai työolot vaarantavat hänen tai sikiön 
terveyden eikä työssä tai työoloissa olevaa 
vaaratekijää voida poistaa, viranhaltija on 
pyrittävä raskauden ajaksi siirtämään mui-
hin, hänen työkykynsä ja ammattitaitonsa 
huomioon ottaen sopiviin tehtäviin. 
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23 § 

Nimikirjan pitäminen 

Työnantaja pitää viranhaltijoista ja työnte-
kijöistä nimikirjaa. Tuomiokapituli pitää ni-
mikirjaa hiippakunnan papeista ja lehtoreis-
ta. Nimikirjaan merkittävien tietojen tallen-
tamiseen, käyttämiseen ja poistamiseen so-
velletaan, mitä nimikirjalaissa (1010/1989) 
säädetään. 
 

24 § 

Palkkalaskelma 

Työnantajan on annettava viranhaltijalle 
palkanmaksun yhteydessä laskelma, josta il-
menevät palkan määrä ja sen määräytymis-
perusteet. 
 

25 § 

Kokoontumisoikeus 

Työnantajan on sallittava viranhaltijoiden 
ja heidän järjestöjensä käyttää maksutta 
työnantajan hallinnassa olevia sopivia tiloja 
taukojen aikana ja työajan ulkopuolella vir-
kasuhdeasioiden sekä ammatillisen yhdistyk-
sen toimialaan kuuluvien asioiden käsitte-
lyyn. Kokoontumisoikeuden käyttö ei saa ai-
heuttaa haittaa työnantajan toiminnalle. 
 

Viranhaltijan velvollisuudet 

26 § 

Yleiset velvollisuudet 

Viranhaltijan on suoritettava virkasuhtee-
seen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja vii-
vytyksettä noudattaen asianomaisia säännök-
siä ja määräyksiä sekä työnantajan työnjoh-
to- ja valvontamääräyksiä. 

Viranhaltijan on toimittava tehtävässään 
tasapuolisesti ja käyttäydyttävä asemansa ja 
tehtävänsä edellyttämällä tavalla. 

Viranhaltijalle, joka on rikkonut tai laimin-
lyönyt virkasuhteeseen kuuluvia velvoitteita, 
voidaan antaa varoitus.  
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Viranhaltija ei saa vaatia, ottaa vastaan tai 
hyväksyä sellaista taloudellista tai muuta 
etua, josta säädetään rikoslain (39/1889) 40 
luvussa. 
 

27 § 

Välttämättömät ja kiireelliset virkatehtävät 

Vapaa-aikanaan viranhaltijan, johon ei so-
velleta työaikalakia, on hoidettava välttämät-
tömät ja kiireelliset virkatehtävät, jollei nii-
den hoitoa ole voitu muulla tavalla järjestää. 
Viranhaltija on velvollinen toimimaan oman 
virkansa ohella muun viranhaltijan sijaisena 
tämän vuosiloman ja vapaapäivän aikana. 
 

28 § 

Vaitiolovelvollisuus 

Vaitiolovelvollisuuteen sovelletaan tämän 
lain lisäksi, mitä siitä säädetään viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 
(621/1999) ja muussa laissa. 
 

29 § 

Lehtorin viran velvollisuudet 

Mitä papin velvollisuudesta olla ilmaise-
matta rippisalaisuutta ja velvollisuudesta py-
syä tunnustuksessa 5 luvun 2 ja 3 §:ssä sää-
detään, koskee myös lehtoria. Pappisvirasta 
erottamisen sijasta lehtori menettää oikeu-
tensa toimia lehtorina. 
 

30 § 

Sivutoimi ja kilpaileva toiminta 

Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, 
palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtä-
vää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäy-
tyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen har-
joittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan 
eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää 
työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien 
tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja ha-
kemuksesta myönnä siihen lupaa. Sivutoimi-
lupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhal-
tijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa.  
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Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Tuo-
miokapituli päättää sivutoimiluvan myöntä-
misestä seurakunnan papin viran ja lehtorin 
viran haltijalle. Sivutoimilupa voidaan myön-
tää määräajaksi tai muutoin rajoitettuna. 
Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on 
otettava huomioon, että viranhaltija ei saa 
sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtäväs-
sään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa 
luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoi-
dossa tai muutenkaan haitata tehtävän 
asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei 
saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kil-
pailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa 
työnantajaa. Viranhaltija ei saa virkasuhteen 
kestäessä ryhtyä myöskään kilpailevan toi-
minnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpi-
teisiin, joita ei voida pitää hyväksyttävinä. 

Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta si-
vutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus 
työnantajalle. Työnantaja voi varattuaan vi-
ranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi kiel-
tää tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja 
pitämisen 2 momentissa tarkoitetuilla perus-
teilla. 

Työnantaja voi peruuttaa sivutoimiluvan 2 
momentissa tarkoitetulla perusteella. Viran-
haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluk-
si ennen sivutoimiluvan peruuttamista. 
 

31 § 

Terveystietojen antaminen 

Viranhaltija on velvollinen antamaan työn-
antajan pyynnöstä asianomaisen tehtävän 
hoitamisen edellytysten selvittämiseksi tar-
peelliset tiedot työ- ja toimintakyvystään sen 
lisäksi, mitä työterveyshuoltolaissa 
(1383/2001) säädetään. Viranhaltija on myös 
velvollinen työnantajan määräyksestä osal-
listumaan terveydentilansa toteamiseksi suo-
ritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin, jos se 
on välttämätöntä tehtävän hoitamisen edelly-
tysten selvittämiseksi. Seurakunnan papin vi-
ran haltijalle määräyksen antaa tuomiokapi-
tuli. Viranhaltijalle on ennen määräyksen an-
tamista varattava tilaisuus tulla kuulluksi. 
Potilaan itsemääräämisoikeuteen sovelletaan 
muutoin, mitä siitä erikseen säädetään. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista työnan-
tajan määräämistä tarkastuksista ja tutki-



 HE 41/2012 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

127

muksista aiheutuvista välttämättömistä kus-
tannuksista vastaa työnantaja. 
 

32 § 

Työturvallisuus 

Viranhaltijan on huolehdittava työturvalli-
suudesta siten kuin työturvallisuuslaissa ja 
sen nojalla annetuissa säännöksissä viran-
haltijan velvollisuudeksi säädetään. 
 

33 § 

Rikosrekisteriote 

Virkasuhteeseen ottamisen edellytyksenä 
on lasten kanssa työskentelevien rikostaustan 
selvittämisestä annetun lain (504/2002) 
2 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa, että henki-
lö on toimittanut viran täyttävän viranomai-
sen pyynnöstä nähtäväksi rikosrekisterilain 
(770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
otteen rikosrekisteristä. Rikosrekisteriotteen 
esittämiseen sovelletaan myös, mitä lasten 
kanssa työskentelevien rikostaustan selvittä-
misestä annetun lain 6—10 §:ssä säädetään. 

Jollei viran täyttämisestä päätettäessä ole 
käytettävissä 1 momentissa tarkoitettua ri-
kosrekisteriotetta, päätös tehdään ehdollise-
na. Virkaan ehdollisesti valitun on esitettävä 
rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän tai vi-
ran täyttävän viranomaisen erityisestä syystä 
myöntämän pidemmän määräajan kuluessa 
ehdollista valintaa koskevan päätöksen tie-
doksisaannista uhalla, että päätös muutoin 
raukeaa. Viranomainen päättää virkasuhteen 
jatkumisesta tai raukeamisesta. 
 

34 § 

Huumausainetesti 

Virkasuhteeseen otettava henkilö voidaan 
velvoittaa esittämään huumausainetestiä 
koskeva todistus yksityisyyden suojasta työ-
elämässä annetun lain (759/2004) 7 §:ssä 
tarkoitetuissa tilanteissa virkasuhteeseen ot-
tamisen edellytyksenä. Oikeudesta velvoittaa 
viranhaltija esittämään huumausainetestiä 
koskeva todistus säädetään yksityisyyden 
suojasta työelämässä annetussa laissa. 
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Virkasuhteessa tapahtuvat muutokset 

35 § 

Virkasuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi 

Työnantaja voi, varattuaan viranhaltijalle 
tilaisuuden tulla kuulluksi, muuttaa virkasuh-
teen osa-aikaiseksi 52 §:ssä tarkoitetulla irti-
sanomisperusteella irtisanomisaikaa noudat-
taen. Seurakunnan kappalaisen, seurakunta-
pastorin ja lehtorin virkasuhteen osa-
aikaistamismenettelyyn sovelletaan, mitä pa-
pin virkasuhteen irtisanomisesta ja purkami-
sesta säädetään 59 §:n 2 ja 3 momentissa. 

Kirkkoherran virkasuhde voidaan muuttaa 
osa-aikaiseksi vain viranhaltijan hakemuk-
sesta. 

Piispan ja kirkkoneuvoksen virkasuhdetta 
ei voi muuttaa osa-aikaiseksi. 
 

36 § 

Osa-aikaisen viranhaltijan oikeus 
koko-aikaiseen virkasuhteeseen 

Työnantajan, joka tarvitsee uusia viranhal-
tijoita tehtäviltään samankaltaiseen kokoai-
kaiseen virkasuhteeseen, on 62 §:n estämättä 
ensisijaisesti tarjottava toistaiseksi virkaan 
otetulle osa-aikatyötä tekevälle viranhaltijal-
le mahdollisuus siirtyä tällaiseen virkasuh-
teeseen. Edellytyksenä on, että viranhaltija 
on etukäteen kirjallisesti ilmoittanut halua-
vansa kokoaikaiseen virkasuhteeseen, hän 
täyttää tämän virkasuhteen kelpoisuusvaati-
mukset ja tehtävä on hänelle sopiva. 
 

37 § 

Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen 

Toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhtee-
seen ottamisesta päättävä viranomainen voi, 
varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla 
kuulluksi, päättää, että viranhaltijan viran-
toimitusvelvollisuutta muutetaan, jos toimin-
nan uudelleen järjestely tai muu perusteltu 
syy sitä edellyttää. 

Seurakunnan kappalaisen, seurakuntapas-
torin ja lehtorin viran haltijan virantoimitus-
velvollisuuden muuttamisesta päättää kirk-
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koherra. Seurakuntayhtymän seurakuntapas-
torin ja lehtorin virantoimitusvelvollisuuden 
muuttamisesta päättää yhteinen kirkkoneu-
vosto, jollei ohje- tai johtosäännöllä toisin 
määrätä. 
 

38 § 

Viranhaltijan siirtäminen toiseen 
virkasuhteeseen 

Viranhaltija voidaan siirtää saman työnan-
tajan toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoi-
suusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan 
pitää hänelle sopivana, jos: 

1) hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai 
määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja 
perusteena on toiminnan tai tehtävien uudel-
leenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hä-
nen varsinainen palkkansa ei alene; 

2) hän on antanut siirtoon suostumuksensa; 
tai 

3) siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja vi-
ranhaltija on antanut siirtoon suostumuksen-
sa. 

Viranhaltija voidaan perustellusta syystä 
siirtää enintään vuoden määräajaksi saman 
työnantajan toiseen virkasuhteeseen, jonka 
kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota 
voidaan pitää hänelle sopivana, edellyttäen, 
ettei viranhaltijan varsinainen palkka alene. 
Viranhaltijalle annettu määräys voidaan mil-
loin tahansa peruuttaa ja asianomainen on 
velvollinen siirtymään välittömästi takaisin 
entiseen virkasuhteeseen siihen kuuluvin 
palkkaeduin. Peruutus tulee voimaan heti. 

Viranhaltijalle on ennen 1 ja 2 momentissa 
tarkoitettua siirtämistä tai 2 momentissa tar-
koitettua peruuttamista varattava tilaisuus 
tulla kuulluksi. 
 

39 § 

Viranhaltijan asema seurakuntajaotuksen 
muuttamisessa ja liikkeen luovutuksessa 

Seurakuntajaotuksen muutoksen vaikutuk-
sesta henkilöstön asemaan säädetään 13 lu-
vussa sekä kirkkojärjestyksen 13 luvussa. 

Työnantajan liikkeen luovutuksella tarkoi-
tetaan tässä luvussa työnantajan toiminnon 
luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luo-
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vutettava kokonaisuus pysyy luovutuksen jäl-
keen samana tai samankaltaisena. 

Liikkeen luovutuksessa työnantajan luovu-
tushetkellä voimassa olevista virkasuhteista 
johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät 
uudelle omistajalle tai haltijalle. Jos luovutus 
tapahtuu yksityisoikeudelliselle yhteisölle tai 
säätiölle, siirtyvät viranhaltijat työsopimus-
suhteeseen luovutuksensaajan palvelukseen. 
Tällöin luovutuksensaajalle eivät siirry ne 
oikeudet ja velvollisuudet, jotka johtuvat ni-
menomaan virkasuhteesta eivätkä ole omi-
naisia työsuhteelle. 

Ennen luovutusta erääntyneestä palkasta 
tai muusta virkasuhdetta koskevasta saata-
vasta vastaavat luovuttaja ja luovutuksensaa-
ja yhteisvastuullisesti. Luovuttaja on kuiten-
kin luovutuksensaajalle vastuussa ennen luo-
vutusta erääntyneestä saatavasta, jollei muu-
ta ole sovittu. 

Luovutuksensaaja on velvollinen noudat-
tamaan luovutushetkellä voimassa olleen vir-
kaehtosopimuksen määräyksiä, kuten työeh-
tosopimuslaissa (436/1946) säädetään. 
 

Virkavapaa 

40 § 

Virkavapaa 

Viranhaltijalle voidaan hakemuksesta 
myöntää määräajaksi vapautus virkatehtävi-
en hoitamisesta joko kokonaan tai osittain, 
jollei toisin säädetä. 

Viranhaltijalla on oikeus saada vapaata 
työstään kunnallisen luottamustoimen hoita-
mista varten siten kuin kuntalain (365/1995) 
32 b §:ssä säädetään. 

Viranhaltijan osa-aikaiseen sairauspoissa-
oloon sovelletaan, mitä työsopimuslain 
(55/2001) 2 luvun 11 a §:ssä säädetään. 
 

41 § 

Virkavapaan hakeminen ja myöntäminen 

Virkavapaata on haettava kirjallisesti, joll-
ei muualla toisin säädetä tai virkaehtosopi-
muksessa toisin määrätä.  

Virkavapaan myöntäminen ja sen pituus 
ovat työnantajan harkinnassa, jollei muualla 
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toisin säädetä tai virkaehtosopimuksessa toi-
sin määrätä. Mikäli virkavapaata ei voida 
myöntää hakemuksen mukaisesti, hakemus on 
hylättävä, jollei viranhaltija kirjallisesti 
suostu sen myöntämiseen muulla tavalla. 

Jos viranhaltija on ollut poissa virantoimi-
tuksesta eikä hänelle ole myönnetty virkava-
paata, poissaolo merkitään jälkikäteen virka-
vapaaksi, mikäli työnantaja toteaa poissa-
olon johtuneen ylivoimaisesta esteestä tai 
muusta pätevästä syystä. 

Kirkkojärjestyksessä säädetään virkava-
paan myöntävästä viranomaisesta. Kirkko-
hallitus voi antaa tarkempia määräyksiä seu-
rakunnan pappien virkavapaan sekä vuosi-
loman ja vapaa-ajan järjestämisestä. 
 

42 § 

Virkavapaan keskeyttäminen ja 
peruuttaminen 

Virkavapaan keskeyttäminen tai peruutta-
minen viranhaltijan pyynnöstä on työnanta-
jan harkinnassa, jollei laissa toisin säädetä 
tai virkaehtosopimuksessa toisin määrätä. 

Virkavapaa keskeytyy siksi ajaksi, kun vir-
kavapaana oleva viranhaltija suostumuksen-
sa perusteella perustellusta syystä määrä-
tään suorittamaan joitakin virkatehtäviä. 

Jos virkavapaata käytetään muuhun tarkoi-
tukseen kuin mihin se on myönnetty, virkava-
paa voidaan keskeyttää tai peruuttaa. Ennen 
päätöksen tekemistä viranhaltijalle on varat-
tava tilaisuus tulla kuulluksi. 
 

43 § 

Perhevapaat 

Viranhaltijalla on oikeus saada virkava-
paata perhevapaiden vuoksi siten kuin työso-
pimuslaissa säädetään. 

 
Lomauttaminen 

44 § 

Lomauttaminen 

Työnantajalla on oikeus lomauttaa viran-
haltija siten, että virantoimitus ja palkan-
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maksu keskeytetään toistaiseksi tai määrä-
ajaksi joko kokonaan tai osittain virkasuh-
teen muutoin pysyessä voimassa, jos työnan-
tajalla on 52 §:n mukainen peruste irtisanoa 
virkasuhde. Kirkkoherraa, piispaa ja kirkko-
neuvosta ei voida lomauttaa. Seurakunnan 
muun papin sekä lehtorin lomauttamisesta on 
pyydettävä tuomiokapitulin lausunto. Lo-
mauttaminen ei estä viranhaltijaa ottamasta 
lomautusajaksi muuta työtä. 

Viranhaltija voidaan 1 momentissa maini-
tulla tavalla lomauttaa enintään 90 päivän 
ajaksi, jos tehtävät tai työnantajan edellytyk-
set tarjota työtä ovat tilapäisesti vähentyneet 
eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää 
muita tehtäviä tai työnantajan tarpeisiin so-
pivaa koulutusta. Virkaehtosopimuksella ei 
voida sopia edellä tarkoitetun lomautuksen 
enimmäisajan pidentämisestä. 

Virkasuhteen kestäessä voidaan työnanta-
jan aloitteesta sopia viranhaltijan ja työnan-
tajan kesken viranhaltijan lomauttamisesta 1 
momentissa mainitulla tavalla silloin, kun se 
on tarpeen työnantajan toiminnan tai talou-
dellisen tilan vuoksi. 

Jos viranhaltija on lomautettu toistaiseksi, 
on virantoimituksen alkamisesta ilmoitettava 
vähintään viikkoa ennen, jollei toisin ole 
sovittu. 

Jos lomauttamista koskeva päätös on ku-
mottu oikaisuvaatimuksen tai valituksen joh-
dosta muulla kuin 1 tai 2 momentissa tarkoi-
tetulla perusteella ja työnantaja on uudella 
päätöksellä päättänyt samasta lomauttami-
sesta ja tämä päätös on saanut lainvoiman, 
katsotaan lomauttaminen tehdyksi ensin teh-
dyn päätöksen mukaisesti, jollei ensin tehdyn 
päätöksen lomautuksen ilmoitusajasta tai 
lomautuksen peruuntumisesta muuta johdu. 
 

45 § 

Lomautusmenettely 

Työnantajan on käytettävissään olevien tie-
tojen perusteella esitettävä viranhaltijalle 
ennakkoselvitys lomautuksen perusteista sekä 
sen arvioidusta laajuudesta, toteuttamista-
vasta, alkamisajankohdasta ja kestosta. Jos 
lomautus kohdistuu useaan viranhaltijaan, 
selvitys voidaan antaa luottamusmiehelle tai 
viranhaltijoille yhteisesti. Selvitys on annet-
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tava viipymättä lomautuksen tarpeen tultua 
työnantajan tietoon. Selvitystä ei tarvitse 
esittää, jos työnantajan on virkaehtosopi-
muksen perusteella esitettävä vastaava selvi-
tys. 

Lomautuspäätöksessä tulee mainita lomau-
tuksen peruste, alkamisaika ja määräaikaisen 
lomautuksen kesto sekä toistaiseksi tapahtu-
van lomautuksen osalta sen arvioitu kesto. 
Lomautusta koskeva päätös on annettava vi-
ranhaltijalle tiedoksi kirjallisesti vähintään 
14 päivää ennen lomautuksen alkamista. 
Lomautuspäätös annetaan viranhaltijalle 
henkilökohtaisesti. Jos lomautuspäätöstä ei 
voida antaa henkilökohtaisesti, sen saa toi-
mittaa kirjeitse samaa määräaikaa noudatta-
en. Kirjeitse toimitetun päätöksen katsotaan 
tulleen viranhaltijan tietoon viimeistään seit-
semäntenä päivänä sen jälkeen, kun päätös 
on lähetetty. Lomautuspäätös on annettava 
tiedoksi luottamusmiehelle ja lomautuksen 
kohdistuessa vähintään kymmeneen viranhal-
tijaan myös työvoimaviranomaiselle. 
 

46 § 

Virkasuhteen irtisanominen lomautuksen 
yhteydessä 

Lomautetulla viranhaltijalla on oikeus irti-
sanoa virkasuhde ilman irtisanomisaikaa 
päättymään milloin tahansa lomautusaikana, 
ei kuitenkaan viimeisen viikon aikana ennen 
lomautuksen päättymistä, jos lomautuksen 
päättymisaika on hänen tiedossaan. Muu so-
pimus on mitätön. 

Jos lomauttaminen on tullut voimaan vi-
ranhaltijan saamatta hyväkseen 55 §:n 
1 momentin mukaista irtisanomisaikaa ja 
työnantaja irtisanoo viranhaltijan ennen lo-
mautuksen päättymistä, viranhaltijalla on oi-
keus saada korvauksena irtisanomisajan 
palkkansa. Irtisanomisajan palkasta saadaan 
vähentää 14 päivän palkka, jos viranhaltija 
on lomautettu lain tai sopimuksen mukaista 
yli 14 päivän lomautusilmoitusaikaa noudat-
taen. 

Milloin lomauttaminen on tullut voimaan 
viranhaltijan saamatta hyväkseen virkasuh-
teen lakkaamista koskevaa irtisanomisaikaa 
ja toistaiseksi voimassa oleva lomauttaminen 
on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 200 ka-
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lenteripäivää, lomautetulla viranhaltijalla on 
virkasuhteen irtisanoessaan oikeus saada 
korvauksena irtisanomisajan palkkansa kuten 
2 momentissa säädetään. 
 

47 § 

Menetettyjen ansioiden korvaaminen 
lomautusajalta 

Jos lomautusta koskeva päätös 44 §:n 1 tai 
2 momentin vastaisena kumotaan lainvoimai-
sella päätöksellä, viranhaltijalle maksetaan 
lainvastaisen lomautuksen vuoksi saamatta 
jäänyt säännöllisen työajan ansio siten kuin 
61 §:ssä säädetään. 
 

Virkasuhteen päättyminen 

48 § 

Virkasuhteen päättyminen ilman 
irtisanomista 

Virkasuhde päättyy ilman irtisanomista ja 
irtisanomisaikaa: 

1) kun määräaika, joksi viranhaltija on 
otettu, on kulunut loppuun;  

2) kun määrätehtävää varten otetun viran-
haltijan tehtävä on suoritettu;  

3) sijaiseksi otetun määräaikaisen viran-
haltijan määräajasta riippumatta, kun tois-
taiseksi otettu viranhaltija palaa virantoimi-
tukseen, jos toistaiseksi otetulla viranhaltijal-
la on lakiin tai virkaehtosopimuksen määrä-
ykseen perustuva ehdoton oikeus palata vi-
rantoimitukseen;  

4) kun viranhaltijalle on virkasuhteen pe-
rusteella myönnetty täysi työkyvyttömyyselä-
ke toistaiseksi, sen kalenterikuukauden päät-
tyessä, jonka aikana viranhaltijan oikeus sai-
rausajan palkan saamiseen on päättynyt, tai 
jos työnantaja on saanut työkyvyttömyyselä-
kepäätöksestä tiedon myöhemmin, tiedok-
sisaantipäivästä lukien;  

5) viranhaltijan 16 §:n 3 momentissa tai 
33 §:n 2 momentissa tarkoitetun valinnan 
raukeamista koskevan päätöksen tiedok-
sisaantipäivää seuraavasta päivästä lukien; 

6) sen kalenterikuukauden päättyessä, jon-
ka aikana viranhaltija täyttää 68 vuotta, joll-
ei viranhaltijan kanssa sovita virkasuhteen 
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määräaikaisesta jatkamisesta. 
Virkasuhde päättyy ilman irtisanomista 

myös silloin, kun viranhaltija eroaa kirkosta. 
Irtisanomiseen oikeutetun viranomaisen on 
tällöin päätöksellään viipymättä todettava 
virkasuhteen lakkaaminen. Virkasuhde katso-
taan lakanneeksi sinä päivänä, kun irtisano-
miseen oikeutettu viranomainen on antanut 
virkasuhteen lakkaamista koskevan päätök-
sen tiedoksi viranhaltijalle. Ennen kuin vir-
kasuhde todetaan lakanneeksi, viranhaltijalle 
on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. 

Tuomiokapituli tekee seurakunnan papin ja 
lehtorin kanssa 1 momentin 6 kohdassa tar-
koitetun sopimuksen seurakuntaa kuultuaan. 

Papin viran haltijan virkasuhde päättyy il-
man irtisanomista ja irtisanomisaikaa, kun 
tuomiokapituli on 5 luvun 3 §:n perusteella 
myöntänyt papille eron pappisvirasta tai 
määrännyt hänet menettämään pappisvirkan-
sa. Lehtorin viran haltijan virkasuhde päät-
tyy ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa, 
jos tuomiokapituli on tämän luvun 29 §:n pe-
rusteella määrännyt hänet menettämään oi-
keutensa toimia lehtorina. 
 

49 § 

Piispan virkasuhteen päättyminen 

Jos piispa ennen säädettyä eroamisikää il-
moittaa erostaan tuomiokapitulille, hänen 
virkasuhteensa päättyy ilmoituksessa mainit-
tuna ajankohtana. 

Tuomiokapituli myöntää piispalle eron, 
jollei virkasuhde ole muutoin päättynyt. Ero 
voidaan myöntää hakemuksetta piispalle, jo-
ka on pysyvästi menettänyt työkykynsä. 
 

50 § 

Viranhaltijasta johtuvat 
irtisanomisperusteet 

Työnantaja ei saa irtisanoa virkasuhdetta 
viranhaltijasta johtuvasta syystä ilman asial-
lista ja painavaa syytä. Tällaisena syynä irti-
sanomiselle voidaan pitää virkasuhteeseen 
liittyvien velvoitteiden vakavaa rikkomista 
sekä sellaisten viranhaltijan henkilöön liitty-
vien työntekoedellytysten olennaista muuttu-
mista, joiden vuoksi viranhaltija ei enää ky-
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kene selviytymään tehtävistään. Syyn asialli-
suutta ja painavuutta arvioitaessa on otetta-
va huomioon työnantajan ja viranhaltijan 
olosuhteet kokonaisuudessaan. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu syy ei ole 
ainakaan: 

1) viranhaltijan sairaus, vamma tai tapa-
turma, ellei viranhaltijan työkyky ole näiden 
vuoksi vähentynyt olennaisesti ja niin pitkä-
aikaisesti, että työnantajalta ei voida kohtuu-
della edellyttää virkasuhteen jatkamista; 

2) osallistuminen viranhaltijayhdistyksen 
päätöksen perusteella yhdistyksen toimeen-
panemaan työtaistelutoimenpiteeseen; 

3) viranhaltijan poliittinen, uskonnollinen 
tai muu mielipide tai osallistuminen yhteis-
kunnalliseen tai yhdistystoimintaan; 

4) turvautuminen viranhaltijan käytettävis-
sä oleviin oikeusturvakeinoihin. 

Viranhaltijaa, joka on laiminlyönyt vir-
kasuhteesta johtuvien velvollisuuksiensa täyt-
tämisen tai rikkonut niitä, ei kuitenkaan saa 
irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella 
annettu mahdollisuus korjata menettelynsä. 

Työnantajan on ennen irtisanomista selvi-
tettävä, olisiko irtisanominen vältettävissä si-
joittamalla viranhaltija muuhun virkasuhtee-
seen. 

Jos irtisanomisen perusteena on niin vaka-
va virkasuhteeseen liittyvä rikkomus, että 
työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää 
virkasuhteen jatkamista, 3 ja 4 momenttia ei 
sovelleta. 
 

51 § 

Viranhaltijasta johtuvaan irtisanomisperus-
teeseen vetoaminen 

Irtisanominen on tehtävä 50 §:ssä sääde-
tyllä perusteella kohtuullisen ajan kuluessa 
siitä, kun irtisanomisen peruste on tullut irti-
sanomisesta päättävän viranomaisen tietoon. 
 

52 § 

Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomis-
perusteet 

Virkasuhde voidaan irtisanoa, kun viran-
haltijan tehtävät ovat vähentyneet olennai-
sesti ja pysyvästi taloudellisista syistä, työn-
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antajan tai asianomaisen yksikön tehtävien 
uudelleen järjestelyn vuoksi taikka muista 
niihin verrattavista syistä. Irtisanominen 
edellyttää lisäksi, ettei viranhaltijaa voida 
ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden koh-
tuudella sijoittaa toiseen virkasuhteeseen tai 
ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät 
eivät olennaisesti poikkea viranhaltijan teh-
tävistä, tai kouluttaa uusiin tehtäviin.  

Edellä 1 momentissa tarkoitettua perustetta 
irtisanomiseen ei katsota olevan ainakaan 
silloin, kun: 

1) irtisanomista on edeltänyt tai seurannut 
uuden henkilön ottaminen samankaltaisiin 
tehtäviin eikä työnantajan toimintaedellytyk-
sissä ole vastaavana aikana tapahtunut muu-
toksia;  

2) irtisanomisen syyksi ilmoitetut tehtävien 
uudelleenjärjestelyt eivät tosiasiallisesti vä-
hennä työnantajalla tarjolla olevia tehtäviä 
tai muuta tehtävien laatua. 
 

53 § 

Erityinen irtisanomissuoja 

Viranhaltijalla, jolle on myönnetty virka-
vapaata perhevapaiden vuoksi, on sama irti-
sanomissuoja kuin työntekijällä työsopimus-
lain mukaan. Sama koskee viranhaltijaa, joka 
on raskaana tai joka tulee käyttämään oike-
uttaan edellä tarkoitettuihin vapaisiin. 

Luottamusmiehen virkasuhde voidaan irti-
sanoa 50 §:n perusteella vain, jos niiden vi-
ranhaltijoiden ja työntekijöiden enemmistö, 
joiden luottamusmiehenä hän on, antaa sii-
hen suostumuksensa. Virkasuhde voidaan ir-
tisanoa 52 §:n perusteella vain, jos työ koko-
naan päättyy eikä viranhaltijalle voida jär-
jestää muuta työtä, joka vastaa hänen am-
mattitaitoaan, tai kouluttaa häntä muuhun 
työhön. 
 

54 § 

Irtisanomisoikeus liikkeen luovutuksen 
yhteydessä 

Luovutuksensaaja ei saa irtisanoa viran-
haltijan palvelussuhdetta pelkästään liikkeen 
luovutuksen perusteella.  

Työnantajan luovuttaessa liikkeensä 39 §:n 
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2 momentissa säädetyllä tavalla viranhaltija 
saa virkasuhteessa muutoin sovellettavaa ir-
tisanomisaikaa noudattamatta tai sen kesto-
ajasta riippumatta irtisanoa virkasuhteen 
päättymään luovutuspäivästä, jos hän on 
saanut tiedon luovutuksesta työnantajalta tai 
liikkeen uudelta haltijalta viimeistään kuu-
kautta ennen luovutuspäivää. Jos hänelle on 
annettu tieto luovutuksesta myöhemmin, hän 
saa irtisanoa palvelussuhteensa päättymään 
luovutuspäivästä tai tämän jälkeen, viimeis-
tään kuitenkin kuukauden kuluessa saatuaan 
tiedon luovutuksesta. 
 
 

55 § 

Irtisanomisaika 

Työnantajan irtisanoessa viranhaltijan vir-
kasuhteen irtisanomisaika on vähintään: 

1) 14 päivää, jos palvelussuhde on jatkunut 
enintään vuoden; 

2) yksi kuukausi, jos palvelussuhde on jat-
kunut keskeytyksettä yli vuoden, mutta enin-
tään neljä vuotta; 

3) kaksi kuukautta, jos palvelussuhde on 
jatkunut keskeytyksettä yli neljä vuotta, mutta 
enintään kahdeksan vuotta; 

4) neljä kuukautta, jos palvelussuhde on 
jatkunut keskeytyksettä yli kahdeksan vuotta, 
mutta enintään 12 vuotta; 

5) kuusi kuukautta, jos palvelussuhde on 
jatkunut keskeytyksettä yli 12 vuotta; 

6) kaksi kuukautta, kun kysymyksessä on 
kirkkoherran, piispan tai kirkkoneuvoksen 
virka. 

Viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa 
irtisanomisaika on vähintään: 

1) 14 päivää, jos palvelussuhde on jatkunut 
keskeytyksettä enintään viisi vuotta; 

2) yksi kuukausi, jos palvelussuhde on jat-
kunut keskeytyksettä yli viisi vuotta; 

3) kaksi kuukautta, jos viranhaltijan otta-
minen kuuluu kirkkovaltuustolle tai yhteiselle 
kirkkovaltuustolle; 

4) kaksi kuukautta, kun kysymyksessä on 
kappalainen, kirkkoherra, piispa tai kirkko-
neuvos. 

Irtisanomisaika alkaa kulua sitä päivää 
seuraavasta päivästä, jona irtisanominen on 
annettu tiedoksi. Viranhaltijan suostumuksel-
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la voidaan noudattaa 1 ja 2 momentissa tar-
koitettua lyhyempää irtisanomisaikaa. 
 

56 § 

Virkasuhteen purkaminen 

Työnantaja saa purkaa viranhaltijan vir-
kasuhteen noudatettavasta irtisanomisajasta 
tai määräajan pituudesta riippumatta päätty-
väksi heti. Virkasuhde voidaan purkaa vain 
erittäin painavasta syystä. Tällaisena syynä 
voidaan pitää laista tai määräyksistä johtu-
vien, virkasuhteeseen olennaisesti vaikuttavi-
en velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai 
laiminlyöntiä, että työnantajalta ei voida 
kohtuudella edellyttää virkasuhteen jatkamis-
ta edes irtisanomisajan pituista aikaa. 
 

57 § 

Purkamisoikeuden raukeaminen 

Purkamisoikeus raukeaa, jollei syy ole jo ai-
kaisemmin menettänyt merkitystään, 14 päi-
vän kuluttua siitä, kun työnantaja on saanut 
tiedon purkamisen aiheesta tai, jos syy on 
jatkuva, siitä kun työnantaja on saanut tiedon 
sen lakkaamisesta. Jos purkaminen estyy pä-
tevästä syystä, virkasuhde saadaan purkaa 
14 päivän kuluessa esteen lakkaamisesta. 
 

58 § 

Virkasuhteen päättämismenettely 

Ennen kuin työnantaja irtisanoo tai purkaa 
tai päättää virkasuhteen raukeamisesta 
16 §:n 3 momentin mukaisesti, viranhaltijalle 
on varattava tilaisuus tulla kuulluksi vir-
kasuhteen päättämisen syistä. Viranhaltijalla 
on oikeus häntä kuultaessa käyttää avusta-
jaa. Oikeudesta käyttää avustajaa on ilmoi-
tettava viranhaltijalle. Työnantajan päätös 
irtisanomisesta, purkamisesta tai raukeami-
sesta on perusteluineen merkittävä pöytäkir-
jaan. 

Päätös virkasuhteen irtisanomisesta, pur-
kamisesta tai raukeamisesta on annettava vi-
ranhaltijalle todisteellisesti tiedoksi siten 
kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. 
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59 § 

Virkasuhteen irtisanova tai purkava 
viranomainen 

Viranhaltijan irtisanoo ja hänen virkasuh-
teensa purkaa: 

1) seurakunnassa kirkkoneuvosto, seura-
kuntaneuvosto tai ohjesäännössä määrätty 
muu viranomainen; 

2) seurakuntayhtymässä yhteinen kirkko-
neuvosto tai ohjesäännössä määrätty muu vi-
ranomainen; 

3) tuomiokapitulissa tuomiokapituli; 
4) kirkkohallituksessa kirkkohallitus, jollei 

toisin säädetä. 
Seurakunnan tai seurakuntayhtymän papin 

ja lehtorin viran haltijan irtisanoo 50 §:ssä 
säädetyllä viranhaltijasta johtuvalla perus-
teella tai 52 §:ssä säädetyillä taloudellisilla 
ja tuotannollisilla perusteilla tai hänen pal-
velussuhteensa purkaa 56 §:ssä säädetyllä 
perusteella tuomiokapituli. Jos tuomiokapitu-
li irtisanoo papin tai lehtorin tai purkaa hä-
nen palvelussuhteensa, sen on ennen päätök-
sen tekemistä varattava seurakunnalle tai 
seurakuntayhtymälle mahdollisuus antaa 
asiasta lausunto. 

Seurakunnan kirkkoneuvostolla, seurakun-
taneuvostolla tai seurakuntayhtymän yhtei-
sellä kirkkoneuvostolla on oikeus 2 momen-
tissa tarkoitetuilla perusteilla tehdä tuomio-
kapitulille esitys papin tai lehtorin virkasuh-
teen irtisanomisesta tai virkasuhteen purka-
misesta. Tuomiokapitulin on käsiteltävä asia 
kiireellisenä. Tuomiokapituli voi päättää pa-
pin tai lehtorin virkasuhteen purkamisesta 
57 §:ssä säädetyn määräajan päättymistä 
seuraavassa tuomiokapitulin istunnossa, jos 
asia on seurakunnan esityksestä pantu 
57 §:ssä säädetyn määräajan aikana tuomio-
kapitulissa vireille. 

Kirkkoherran sekä seurakunnan ainoan 
kanttorin tai diakonian viranhaltijan vir-
kasuhdetta ei voida irtisanoa tämän luvun 
52 §:ssä säädetyllä taloudellisella ja tuotan-
nollisella perusteella. 
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60 § 

Virkasuhteen jatkuminen 

Viranhaltijan virkasuhde jatkuu katkeamat-
tomana, jos virkasuhteen irtisanominen tai 
purkaminen on lainvoimaisen päätöksen mu-
kaan tapahtunut ilman laissa säädettyä irti-
sanomis- tai purkamisperustetta. Viranhalti-
jan virkasuhde jatkuu katkeamattomana 
myös, jos 16 §:n 3 momentissa tarkoitettu 
päätös virkasuhteen raukeamisesta on lain-
voimaisen päätöksen mukaan tehty ilman 
laissa säädettyä perustetta.  

Jos irtisanomista, purkamista tai raukea-
mista koskeva päätös on kumottu oikaisuvaa-
timuksen tai valituksen johdosta muulla kuin 
1 momentissa tarkoitetulla perusteella ja 
työnantaja on uudella päätöksellä päättänyt 
virkasuhteen ja tämä päätös on saanut lain-
voiman, katsotaan virkasuhde päättyneeksi 
asiassa ensin tehdyn päätöksen mukaisesti, 
jollei irtisanomisajasta muuta johdu.  

Mikäli tuomioistuin 56 §:ssä säädetyssä 
tapauksessa katsoo työnantajalla olleen irti-
sanomisperusteen, virkasuhteen katsotaan 
jatkuvan viranhaltijaan noudatettavan irtisa-
nomisajan päättymiseen saakka ja viranhalti-
jalla on oikeus saada irtisanomisajan palk-
kansa. 
 

61 § 

Menetettyjen ansioiden korvaaminen 

Kun virkasuhteen päättämistä koskeva asia 
on 60 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapa-
uksissa lainvoimaisesti ratkaistu ja työnanta-
ja on saanut tämän pykälän 2 momentissa 
tarkoitetun selvityksen, viranhaltijalle makse-
taan viipymättä virkasuhteen lainvastaisen 
päättämisen johdosta saamatta jäänyt sään-
nöllisen työajan ansio vähennettynä samalta 
ajalta muissa palvelussuhteissa, ammatin-
harjoittajana tai yrittäjänä ansaitulla vas-
taavalla ansiolla, jota viranhaltija ei olisi 
saanut virkaa hoitaessaan. Samoin otetaan 
vähennyksenä huomioon viranhaltijalle mak-
settu työttömyysturvalaissa (1290/2002) tar-
koitettu ansiopäiväraha, peruspäiväraha ja 
työmarkkinatuki sekä vastaavalta ajalta hä-
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nelle maksettu sairausvakuutuslain 
(1224/2004) mukainen päivärahaetuus. 

Viranhaltija on velvollinen esittämään 
työnantajalle viipymättä luotettavan selvityk-
sen saamistaan 1 momentissa tarkoitetuista 
muista ansiotuloista, ansiopäivärahasta, pe-
ruspäivärahasta, työmarkkinatuesta sekä sai-
rausvakuutuskorvauksista. 

Työnantaja on velvollinen viipymättä mak-
samaan työttömyysvakuutusrahastolle 75 
prosenttia ja asianomaiselle työttömyyskas-
salle 25 prosenttia viranhaltijalle maksetusta 
ansiopäivärahasta ja Kansaneläkelaitokselle 
viranhaltijalle maksetun peruspäivärahan tai 
työmarkkinatuen. 

Viranhaltijan eläke-etuja määrättäessä 
katsotaan palkkatuloksi 1 momentissa tarkoi-
tettu ansio, jossa on vähennyksenä otettu 
huomioon 1 momentissa tarkoitetussa muus-
sa palvelussuhteessa, ammatinharjoittajana 
tai yrittäjänä ansaittu, eläkkeeseen oikeutta-
va tulo. Vähennyksenä ei oteta huomioon 
1 momentissa tarkoitettuja päivärahoja tai 
työmarkkinatukea. Sen estämättä, mitä muu-
alla säädetään, viranhaltijan katsotaan elä-
keoikeutta määrättäessä olleen jatkuvassa 
virkasuhteessa myös 1 momentissa mainittu-
na aikana, vaikka hänelle ei tältä ajalta jäisi 
maksuun lainkaan ansiota. 

Mitä tässä pykälässä säädetään ansiopäi-
värahasta, peruspäivärahasta ja työmarkki-
natuesta, koskee myös työttömyysturvalain 
perusteella maksettua ansioon suhteutettua 
päivärahaa ja peruspäivärahaa sekä työ-
markkinatukea. 
 

62 § 

Irtisanotun viranhaltijan takaisin ottaminen 

Jos työnantaja on irtisanonut toistaiseksi 
otetun viranhaltijan 52 §:n mukaisilla perus-
teilla ja työnantaja tarvitsee yhdeksän kuu-
kauden kuluessa irtisanomisajan päättymi-
sestä viranhaltijaa tehtäviltään samankaltai-
seen toistaiseksi voimassa olevaan tai yli 
kuusi kuukautta kestävään virkasuhteeseen, 
työnantajan on tiedusteltava paikalliselta 
työvoimaviranomaiselta, onko irtisanottuja 
viranhaltijoita etsimässä tämän viranomai-
sen välityksellä työtä, ja myönteisessä tapa-
uksessa tarjottava työtä ensisijaisesti irtisa-
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notuille kelpoisuusvaatimukset täyttäville vi-
ranhaltijoille. Sama velvollisuus koskee 
39 §:ssä tarkoitettua luovutuksensaajaa sil-
loin, kun luovuttaja on irtisanonut viranhalti-
jan ennen luovutushetkeä. 

Työnantajan, joka tahallaan tai huolimat-
tomuudesta laiminlyö 1 momentissa tarkoite-
tun velvollisuuden täyttämisen, on korvattava 
viranhaltijalle näin aiheuttamansa vahinko. 
 
 
 

Virantoimituksesta pidättäminen 

63 § 

Virantoimituksesta pidättäminen 

Jos viranhaltijan voidaan todennäköisin 
perustein epäillä syyllistyneen virantoimituk-
sessa virkarikokseen tai muuten menetelleen 
siinä velvollisuuksiensa vastaisesti, hänet 
voidaan pidättää tutkimuksen tai oikeuden-
käynnin ajaksi virantoimituksesta ja pappi 
myös pappisviran toimittamisesta. Jos kysy-
myksessä on ilmeinen virkarikos, asia on vii-
pymättä ilmoitettava esitutkintaviranomaisel-
le tutkintaa varten. 

Jos viranhaltijan voidaan todennäköisin 
perustein epäillä syyllistyneen rikokseen vi-
rantoimituksen ulkopuolella, hänet voidaan 
pidättää tutkimuksen tai oikeudenkäynnin 
ajaksi virantoimituksesta ja pappi myös pap-
pisviran toimittamisesta, jos asiassa ilmen-
neillä seikoilla voi olla vaikutusta viranhalti-
jan edellytyksiin hoitaa tehtäväänsä. 

Muussa kuin 1 tai 2 momentissa tarkoite-
tussa tapauksessa viranhaltija voidaan pidät-
tää virantoimituksesta siksi ajaksi, kun vi-
ranhaltija ei voi hänestä johtuvasta syystä 
suorittaa asianmukaisesti virkatehtäviään. 

Tämän luvun 64 §:ssä sanottu viranomai-
nen voi päättää viranhaltijan väliaikaisesta 
virantoimituksesta pidättämisestä ja papin 
väliaikaisesta pidättämisestä pappisviran 
toimittamisesta kunnes virantoimituksesta pi-
dättämisestä päättävä viranomainen on teh-
nyt asiasta päätöksen, kuitenkin enintään 
neljän viikon ajaksi. 
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64 § 

Virantoimituksesta pidättämisestä päättävä 
viranomainen 

Papin viran ja lehtorin viran haltijan vi-
rantoimituksesta pidättämisestä ja papin pi-
dättämisestä pappisviran toimittamisesta 
päättää tuomiokapituli. Kirkkoherran viran-
toimituksesta pidättämisestä väliaikaisesti 
päättää piispa. Seurakunnan muun papin vi-
ran haltijan ja lehtorin viran haltijan viran-
toimituksesta pidättämisestä väliaikaisesti 
päättää kirkkoherra. Seurakuntayhtymän pa-
pin ja lehtorin virantoimituksesta pidättämi-
sestä väliaikaisesti päättää yhteisen kirkko-
neuvoston puheenjohtaja. Pappisviran toi-
mittamisesta pidättämisestä väliaikaisesti 
päättää piispa. 

Seurakunnan viranhaltijan virantoimituk-
sesta pidättämisestä päättää kirkkoneuvosto, 
seurakuntaneuvosto tai ohjesäännössä mää-
rätty muu viranomainen. Seurakunnan viran-
haltijan virantoimituksesta pidättämisestä 
väliaikaisesti päättää kirkkoherra. 

Seurakuntayhtymän viranhaltijan viran-
toimituksesta pidättämisestä päättää yhteinen 
kirkkoneuvosto tai ohjesäännössä määrätty 
muu viranomainen. Seurakuntayhtymän vi-
ranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä 
väliaikaisesti päättää yhteisen kirkkoneuvos-
ton puheenjohtaja. 

Tuomiokapitulin viranhaltijan virantoimi-
tuksesta pidättämisestä päättää tuomiokapi-
tuli. Tuomiokapitulin viranhaltijan virantoi-
mituksesta pidättämisestä väliaikaisesti päät-
tää piispa. 

Kirkkohallituksen viranhaltijan virantoimi-
tuksesta pidättämisestä päättää kirkkohalli-
tus. Kirkkohallituksen viranhaltijan viran-
toimituksesta pidättämisestä väliaikaisesti 
päättää kansliapäällikkö. 
 

65 § 

Virantoimituksesta pidättämisessä 
noudatettava menettely 

Väliaikaisesta virantoimituksesta tai pap-
pisviran toimittamisesta pidättämisestä päät-
täneen viranhaltijan on viipymättä saatettava 



 HE 41/2012 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

145

asia toimivaltaisen viranomaisen päätettä-
väksi. 

Ennen kuin virantoimituksesta taikka pap-
pisviran tai lehtorin viran toimittamisesta pi-
dättämisestä tehdään päätös, viranhaltijalle 
on varattava tilaisuus tulla asiassa kuulluksi. 
Pappisviran toimittamisesta pidättämisessä 
noudatetaan 5 luvun 3 §:ssä säädettyä me-
nettelyä. Tuomiokapitulin on ennen papin vi-
rantoimituksesta pidättämistä varattava kirk-
koneuvostolle, seurakuntaneuvostolle tai yh-
teiselle kirkkoneuvostolle mahdollisuus antaa 
asiassa lausunto.  

Virantoimituksesta ja pappisviran toimit-
tamisesta pidättämistä koskeva päätös voi-
daan panna täytäntöön heti. 
 

66 § 

Virantoimituksesta pidättämisen 
uudelleenarviointi 

Virantoimituksesta pidättämisestä päättä-
neen toimielimen tulee seurata virantoimi-
tuksesta pidättämisen perusteita ja tarvitta-
essa olosuhteiden muututtua tehdä asiasta 
uusi päätös. Virantoimituksesta pidättämisen 
jatkaminen tulee ottaa viipymättä käsiteltä-
väksi viranhaltijan sitä vaatiessa. 
 

Erinäiset säännökset 

67 § 

Irtisanomisperusteiden tutkiminen 
virkasuhteen purkamista koskevassa asiassa 

Jos tuomioistuin katsoo virkasuhteen pur-
kamista koskevaa asiaa käsitellessään, että 
56 §:ssä säädetyt purkamisperusteet eivät 
täyty, tuomioistuimen on vaadittaessa harkit-
tava, onko työnantajalla ollut 50 §:ssä sää-
detty irtisanomisperuste. 
 

68 § 

Valituksen käsittely 

Virkasuhteen irtisanomista, purkamista ja 
osa-aikaistamista sekä virantoimituksesta pi-
dättämistä koskeva valitus on käsiteltävä 
tuomioistuimessa kiireellisenä. 
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69 §

Yhdistymisvapaus 

Viranhaltijalla on oikeus kuulua yhdistyk-
seen sekä osallistua tällaisen yhdistyksen 
toimintaan. Hänellä on myös oikeus perustaa 
yhdistys. Viranhaltijalla on niin ikään vapaus 
olla kuulumatta edellä tarkoitettuun yhdis-
tykseen. Tämän oikeuden ja vapauden käytön 
estäminen ja rajoittaminen on kiellettyä. 
 

70 § 

Palkkasaatavan vanhentuminen 

Viranhaltijan on esitettävä virkasuhteesta 
johtuvaa palkkaa tai muuta taloudellista 
etuutta koskeva kirjallinen vaatimus kolmen 
vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päät-
tymisestä, jona asianomainen palkkaerä tai 
muu etu olisi ollut maksettava tai annettava. 
Jos edellä tarkoitettua vaatimusta ei ole esi-
tetty määräajan kuluessa, oikeus palkkaan 
tai muuhun taloudelliseen etuuteen on mene-
tetty. 

Mitä 1 momentissa säädetään viranhalti-
jasta, koskee myös henkilöä, jonka virkasuh-
de on lakannut, sekä viranhaltijan kuolin-
pesää. 
 

71 § 

Palkan takaisinperiminen 

Työnantaja voi päättää aiheettomasti mak-
setun palkan tai muun palvelussuhteesta joh-
tuvan taloudellisen etuuden perimisestä ta-
kaisin. Takaisinperintä voidaan suorittaa 
myös siten, että perittävä määrä vähennetään 
seuraavan tai seuraavien palkanmaksujen 
yhteydessä viranhaltijan palkasta, jos tämä 
on edelleen saman työnantajan palvelukses-
sa. Takaisinperintää koskevassa päätöksessä 
on mainittava takaisin perittävä määrä ja ta-
kaisinperinnän peruste. 

Kulloinkin suoritettavasta palkasta ei saa 1 
momentin nojalla periä enempää kuin mitä 
palkasta lain mukaan saadaan ulosmitata. 

Työnantaja voi luopua takaisinperinnästä 
joko kokonaan tai osittain, jos takaisinperin-
tää on olosuhteet huomioon ottaen pidettävä 
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kohtuuttomana tai jos aiheettomasti maksettu 
määrä on vähäinen. 

Jos takaisinperinnästä ei ole tehty päätöstä 
tai asiaa pantu vireille muussa järjestyksessä 
kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden 
päättymisestä, jonka aikana aiheeton palkan 
tai muun etuuden määrä on maksettu, oikeus 
takaisinperintään on lakannut. 
 

72 § 

Eräiden vaatimusten käsittelyjärjestys 

Edellä 9 §:n 3 momentissa, 46 §:n 2 ja 3 
momentissa sekä 62 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettua korvausta koskevat vaatimukset käsi-
tellään hallintoriita-asiana hallinto-
oikeudessa. 

Hallintoriita-asiana käsitellään viranhalti-
jan hakemuksesta myös virkasuhteen määrä-
aikaisuuden perusteita koskeva asia. 
 

73 § 

Työtodistus 

Viranhaltijalla on virkasuhteen päättyessä 
oikeus pyynnöstä saada työnantajalta kirjal-
linen todistus virkasuhteen kestoajasta ja teh-
tävien laadusta. Viranhaltijan nimenomaises-
ta pyynnöstä todistuksessa on lisäksi mainit-
tava virkasuhteen päättymisen syy sekä arvio 
viranhaltijan työtaidosta, ahkeruudesta ja 
käytöksestä. Työtodistuksesta ei saa ilmetä 
muuta kuin mitä sen sanamuodosta käy ilmi. 

Työnantajalla on velvollisuus antaa viran-
haltijalle työtodistus, jos sitä pyydetään 
kymmenen vuoden kuluessa virkasuhteen 
päättymisestä. Todistusta viranhaltijan työ-
taidosta, ahkeruudesta ja käytöksestä on kui-
tenkin pyydettävä viiden vuoden kuluessa 
virkasuhteen päättymisestä. 

Jos virkasuhteen päättymisestä on kulunut 
yli kymmenen vuotta, työtodistus on annetta-
va vain, jos siitä ei aiheudu työnantajalle 
kohtuutonta hankaluutta. Samoin edellytyksin 
työnantajan on annettava kadonneen tai tur-
meltuneen työtodistuksen tilalle uusi todistus. 

Kirkkoherralle työtodistuksen antaa tuo-
miokapituli. Kirkkoherra antaa työtodistuk-
sen kappalaiselle, seurakuntapastorille ja 
lehtorille. 
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13 luku 

Seurakuntajaon muuttaminen 

3 § 

Kirkkoherra, kappalainen ja kanttori 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kirkkoherra tai kappalainen, jonka virka 

seurakuntajaon muuttamisen johdosta lakkaa, 
siirretään kappalaisen virkaan laajentuvassa 
tai muodostettavassa seurakunnassa taikka 
muussa seurakunnassa, jota seurakuntajaon 
muuttaminen koskee. Jos kanttorinvirka lak-
kaa, viranhaltija siirretään kanttorinvirkaan 
edellä tässä momentissa mainituissa seura-
kunnissa. Siirretyn viranhaltijan palkkaukses-
ta on voimassa, mitä 2 §:n 2 momentissa on 
säädetty. 
 

13 luku 

Seurakuntajaon muuttaminen 

3 § 

Kirkkoherra 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kirkkoherra, jonka virka seurakuntajaon 

muuttamisen johdosta lakkaa, siirretään kap-
palaisen virkaan laajentuvassa tai muodostet-
tavassa seurakunnassa taikka muussa seura-
kunnassa, jota seurakuntajaon muuttaminen 
koskee. Siirretyn viranhaltijan palkkaukseen 
sovelletaan, mitä 2 §:n 2 momentissa sääde-
tään. 
 

 
18 luku 

Piispa 

4 § 

Vaalitoimitus ja valtakirjan antaminen 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tuomiokapituli antaa valitulle valtakirjan 
piispan virkaan. 
 

5 § 

Virkasuhteen päättyminen 

Piispan virkasuhteen päättymisestä on so-
veltuvin osin voimassa, mitä 6 luvun 8 ja 
8 b §:ssä säädetään. Jos piispa ennen säädet-
tyä eroamisikää ilmoittaa erostaan tuomio-
kapitulille, hänen virkasuhteensa päättyy il-
moituksessa mainittuna ajankohtana. 

Tuomiokapituli myöntää piispalle eron, 
jollei virkasuhde ole muutoin päättynyt. Ero 
voidaan myöntää hakemuksetta piispalle, jo-
ka on pysyvästi menettänyt työkykynsä. 
 

18 luku 

Piispa 

4 § 

Vaalitoimitus ja viranhoitomääräyksen an-
taminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tuomiokapituli antaa valitulle viranhoito-

määräyksen piispan virkaan. 
 
 
 
 
 
(kumotaan) 
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19 luku 

Tuomiokapituli 

2 § 

Jäsenet 

— — — — — — — — — — — — — — 
Kenttäpiispa on lisäjäsenenä tuomiokapitu-

lissa, jos virkavirhettä tai kurinpitoa koske-
vassa asiassa on kysymys sotilaspapista. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

7 § 

Suullinen käsittely, katselmus ja kuuleminen 

— — — — — — — — — — — — — — 
Tuomiokapituli voi toimittaa suullisen kä-

sittelyn tai katselmuksen. Asianosaiset on 
kutsuttava niihin todistettavasti. Suullisessa 
käsittelyssä voidaan todistajia ja asiantuntijoi-
ta kuulustella valan tai vakuutuksen nojalla 
sekä muussa kuin virkavirhettä tai kurinpitoa 
koskevassa asiassa kuulla asianosaista myös 
totuusvakuutuksen nojalla. Tuomiokapituli 
voi asian selvittämiseksi hankkia muun vi-
ranomaisen lausunnon. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

19 luku 

Tuomiokapituli 

2 § 

Jäsenet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kenttäpiispa on lisäjäsenenä tuomiokapitu-

lissa, jos virkavirhettä, pappisvirasta määrä-
ajaksi pidättämistä tai pappisvirasta erotta-
mista koskevassa asiassa on kysymys soti-
laspapista. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 § 

Suullinen käsittely, katselmus ja kuuleminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tuomiokapituli voi toimittaa suullisen kä-

sittelyn tai katselmuksen. Asianosaiset on 
kutsuttava niihin todistettavasti. Suullisessa 
käsittelyssä voidaan todistajia ja asiantunti-
joita kuulustella valan tai vakuutuksen nojal-
la sekä muussa kuin virkavirhettä koskevassa 
asiassa kuulla asianosaista myös totuusva-
kuutuksen nojalla. Tuomiokapituli voi asian 
selvittämiseksi hankkia muun viranomaisen 
lausunnon. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
22 luku 

Kirkkohallitus, kirkon keskusrahasto ja 
kirkon työmarkkinalaitos 

2 § 

Kirkkohallituksen tehtävät 

Kirkkohallituksen tehtävänä on, jollei tässä 
laissa tai kirkkojärjestyksessä toisin säädetä: 
— — — — — — — — — — — — — — 

6 a) päättää ulkomaisten opintojen, koulu-
tuksen tai ammatillisen harjoittelun tunnus-
tamisesta ja rinnastamisesta sekä tutkinnon 
tuottamasta kelpoisuudesta, joita 6 luvun 
2 a §:ssä tarkoitetaan; 
— — — — — — — — — — — — — — 

22 luku 

Kirkkohallitus, kirkon keskusrahasto ja 
kirkon työmarkkinalaitos 

2 § 

Kirkkohallituksen tehtävät 

Kirkkohallituksen tehtävänä on, jollei tässä 
laissa tai kirkkojärjestyksessä toisin säädetä, 
— — — — — — — — — — — — — —  

6 a) päättää ulkomaisten opintojen, koulu-
tuksen tai ammatillisen harjoittelun tunnus-
tamisesta ja rinnastamisesta sekä tutkinnon 
tuottamasta kelpoisuudesta, joita 6 luvun 
15 §:ssä tarkoitetaan; 
— — — — — — — — — — — — — —  
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7 § 

Eläkkeet 

Virka- tai työsuhteessa kirkkoon, seurakun-
taan tai seurakuntayhtymään olleelle henki-
lölle maksetaan eläkettä ja hänen jälkeensä 
suoritetaan perhe-eläkettä kirkon keskusra-
hastosta niin kuin siitä erikseen säädetään. 

Kirkon keskusrahastosta voidaan sopia 
suoritettavaksi eläkettä niin kuin siitä erik-
seen säädetään 

1) papille ja lehtorille, joka tuomiokapitulin 
antaman oikeutuksen mukaisesti on toiminut 
pappina tai lehtorina yhdistyksen, muun yh-
tymän, säätiön tai laitoksen palveluksessa; 

2) henkilölle, joka on ollut kirkkojenvälisen 
tai vastaavan järjestön palveluksessa taikka 
ulkosuomalaistyössä muun evankelis-
luterilaisen kirkon tai sen seurakunnan palve-
luksessa; 

3) henkilölle, joka on toiminut lähetystyössä 
ulkomailla; sekä 

4) henkilölle, joka on ollut opetustehtävää 
päätoimenaan hoitavana diakonissana dia-
konissalaitoksessa. 

Myös 2 momentissa mainitun henkilön jäl-
keen voidaan sopia suoritettavaksi perhe- 
eläkettä niin kuin siitä erikseen säädetään. 
 

Kirkkohallituksen on annettava 1 momentin 
6 a kohdassa tarkoitettu päätös neljän kuu-
kauden kuluessa siitä, kun hakemus on toimi-
tettu kirkkohallitukselle, jollei toisin säädetä. 
Kirkkohallituksen yhteydessä on neuvottelu-
kunta, joka tarvittaessa antaa kirkkohallituk-
selle lausuntoja 6 luvun 15 §:ssä tarkoitettu-
jen asioiden käsittelyä varten. Neuvottelu-
kunta suorittaa lisäksi muita tutkintojen tun-
nustamiseen liittyviä tehtäviä sen mukaan 
kuin kirkkohallitus määrää. Neuvottelukun-
nan kokoonpanosta määrätään kirkkohalli-
tuksen hyväksymässä johtosäännössä. 
 
 
 
 
 
 
 

(kumotaan) 
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23 luku 

Kurinpitomenettely 

1 § 

Viranhaltijaan kohdistuva kurinpito ja 
rikossyyte 

Kurinpitomenettelyyn ei saa ryhtyä, jos asia 
on sen laatuinen, että se on saatettava tuo-
mioistuimen käsiteltäväksi. 

Kurinpitomenettelyä ei saa panna vireille 
saman syyn johdosta, josta on vireillä syyte 
tuomioistuimessa. Jos kurinpitomenettelyn 
aikana nostetaan tuomioistuimessa syyte sa-
man syyn johdosta, joka on aiheuttanut ku-
rinpitomenettelyn, kurinpitomenettely on kes-
keytettävä siksi ajaksi kun syyte on vireillä. 

Kurinpitomenettelyä ei myöskään saa pan-
na vireille eikä kurinpitorangaistusta määrä-
tä saman syyn johdosta, josta tuomioistuin on 
jo tuominnut rangaistuksen tai jonka johdosta 
nostetusta syytteestä tuomioistuin on vapaut-
tanut viranhaltijan tai jättänyt hänet rangais-
tukseen tuomitsematta. Tämän estämättä vi-
ranhaltija voidaan kuitenkin tässä luvussa 
säädettyä kurinpitomenettelyä noudattaen 
panna viralta. 
 

2 § 

Tuomioistuimen ilmoittamisvelvollisuus 

Kun pappia syytetään yleisessä tuomiois-
tuimessa, oikeuden on ilmoitettava siitä asi-
anomaiselle tuomiokapitulille, joka voi mää-
rätä asiamiehen olemaan saapuvilla asian 
käsittelyssä. Ilmoitusta ei tarvita asiassa, joka 
käsitellään rangaistusmääräys- tai rikesak-
komenettelyä noudattaen taikka joka on tullut 
vireille tällaisessa menettelyssä, mutta siirret-
ty käsiteltäväksi tuomioistuimessa syytetyn 
ilmoituksesta. 

Jos tuomioistuin on tuominnut papin taikka 
kirkon, seurakunnan tai seurakuntayhtymän 
viranhaltijan rangaistukseen virkarikoksesta 
tai vapausrangaistukseen muusta rikoksesta, 
jäljennös päätöksestä on viivytyksettä lähetet-
tävä pappia koskevassa asiassa tuomiokapi-
tulille ja muuta viranhaltijaa koskevassa asi-
assa sille seurakunnalle tai kirkolliselle vi-

(23 luku kumotaan) 
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ranomaiselle, jonka virassa hän on. 
 

3 § 

Kurinpitoasioita käsittelevät viranomaiset 

Tuomiokapituli käsittelee kurinpitoasian, 
joka koskee 

1) seurakunnan tai seurakuntayhtymän pa-
pin- tai lehtorinviran haltijaa; 

2) myös muun papin pappisvirassa tekemää 
virka- tai käytösvirhettä taikka hänen teke-
mänsä rikoksen tai rikkomuksen vaikutusta 
hänen pappisvirkaansa; 

3) -  
4) tuomiokapitulin viranhaltijaa. 
Kirkkohallitus käsittelee kurinpitoasian, jo-

ka koskee sen viranhaltijaa. 
Kirkkoneuvosto, yhteinen kirkkoneuvosto 

tai seurakuntaneuvosto käsittelee kurinpito-
asian, joka koskee seurakunnan tai seurakun-
tayhtymän viranhaltijaa, ei kuitenkaan papin- 
tai lehtorinviran haltijaa. 
 

4 § 

Tutkinta-asiamies ja kurinpitoasiamies 

Tuomiokapituli määrää hiippakunnassa 
suoritettavaa kurinpitoasian valmistavaa tut-
kintaa varten tutkinta-asiamiehen neljäksi 
vuodeksi kerrallaan. Tutkinta-asiamiehen tu-
lee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon 
suorittanut tai muun tehtävään soveltuvan 
koulutuksen saanut kirkon toimintaan ja hal-
lintoon perehtynyt henkilö. 

Kirkkohallitus ja jokainen tuomiokapituli 
määräävät siellä käsiteltäviä kurinpitoasioita 
varten kurinpitoasiamiehen neljäksi vuodeksi 
kerrallaan. Kurinpitoasiamies päättää itse-
näisesti vaatimuksen tekemisestä ja käyttää 
kurinpitoasiassa muutoinkin viranomaisen 
puhevaltaa. Kurinpitoasiamiehen tulee olla 
oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suoritta-
nut kirkon toimintaan ja hallintoon perehty-
nyt henkilö. 

Jos seurakunnan tai seurakuntayhtymän vi-
ranhaltijalle vaaditaan 3 §:n 3 momentissa 
mainitussa viranomaisessa muuta kurinpito-
rangaistusta kuin kirjallista varoitusta, vi-
ranomaisen on kutsuttava asiaan kurinpito-
asiamieheksi tuomiokapituliin määrätty ku-
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rinpitoasiamies. 
 

5 § 

Valmistava tutkinta 

Jos 3 §:ssä mainitulla viranomaisella on 
perusteltua aihetta olettaa kurinpitovaltansa 
alaisen papin tai muun viranhaltijan syyllis-
tyneen virkarikokseen tai sellaiseen menette-
lyyn, josta voi seurata kurinpitorangaistus, 
sen on huolehdittava siitä, että asiassa suori-
tetaan valmistava tutkinta. Tutkinnan suorit-
taa hiippakunnan tutkinta-asiamies. Tutkin-
nan valmistuttua viranomaisen on, jos tutkin-
ta antaa siihen aihetta, toimitettava tutkinta-
aineisto viralliselle syyttäjälle tai kurinpito-
asiamiehelle taikka pantava vireille kurinpi-
tomenettely. 
 

6 § 

Vireillepano ja vastaajan kuuleminen 

Hankittuaan asian ratkaisemiseksi ehkä 
tarvittavan lisäselvityksen kurinpitoasiamies 
päättää kurinpitomenettelyyn ryhtymisestä. 
Seurakunnassa ja seurakuntayhtymässä ku-
rinpitomenettelyyn ryhtymisestä päättää 3 §:n 
3 momentissa tarkoitettu viranomainen. 

Vireillepano toimitetaan antamalla vastaa-
jana olevalle viranhaltijalle tiedoksi kurinpi-
torangaistusta koskeva vaatimus ja se asiassa 
kertynyt aineisto, jonka perusteella kurinpito-
rangaistusta vaaditaan. Kurinpitoasiamies 
toimittaa edellä mainitut asiakirjat myös ku-
rinpitoasian käsittelevälle viranomaiselle. 

Vastaajalle on varattava tilaisuus selityksen 
antamiseen kohtuullisessa ajassa. Jos kurin-
pitoasiassa on suullinen käsittely, kurinpito-
asiamiehen on oltava läsnä. 
 

7 § 
 

(Kumottu) 
 

8 § 

Kurinpitorangaistukset 

Viranhaltijalle, joka toimii vastoin virka-
velvollisuuksiaan tai laiminlyö niitä taikka 
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käyttäytyy virka-asemaansa sopimattomalla 
tavalla, voidaan määrätä kurinpitorangais-
tus. 

Kurinpitorangaistuksia ovat 
1) kirjallinen varoitus; 
2) virantoimituksesta erottaminen vähin-

tään yhdeksi ja enintään kuudeksi kuukaudek-
si; sekä 

3) viraltapano. 
Kurinpitorangaistusta ei voida määrätä 

piispalle. Kurinpitorangaistusta ei myöskään 
voida määrätä tuomiokapitulin jäsenelle hä-
nen tässä virassaan tekemästään rikkomuk-
sesta. 
 
 

9 § 

Pappia koskevat kurinpitorangaistukset 

Pappi, joka on kirkon, seurakunnan tai seu-
rakuntayhtymän viranhaltija ja joka toimii 
vastoin virkavelvollisuuksiaan tai laiminlyö 
niitä taikka käyttäytyy pappisviran haltijan 
asemaan sopimattomalla tavalla, voidaan 
8 §:ssä säädetyn seuraamuksen lisäksi erot-
taa pappisviran toimittamisesta vähintään 
yhdeksi ja enintään kuudeksi kuukaudeksi. 
Milloin rikkomus tai velvollisuuksien vastai-
nen käyttäytyminen osoittaa asianomaisen 
ilmeisen sopimattomaksi olemaan pappina, 
tuomiokapituli voi määrätä hänet menettä-
mään pappisvirkansa. 

Jos papin on tuomioistuimen lainvoimaisel-
la päätöksellä todettu syyllistyneen rikokseen 
tai hänelle on muualla kuin tuomiokapitulissa 
vireillä olleessa kurinpitomenettelyssä mää-
rätty kurinpitorangaistus, tuomiokapituli voi 
määrätä hänet menettämään pappisvirkansa, 
jos siihen on 1 momentissa tarkoitettu perus-
te. 

Jos pappi, joka ei ole kirkon, seurakunnan 
tai seurakuntayhtymän viranhaltija, toimii 
vastoin pappisvirkansa velvollisuuksia, tuo-
miokapituli voi antaa hänelle kirjallisen va-
roituksen tai määrätä 1 momentissa säädetyn 
seuraamuksen. 
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10 § 

Vanhentuminen 

Kurinpitorangaistusta ei saa määrätä, ellei 
kurinpitomenettelyä ole pantu vireille 6 §:n 2 
momentissa säädetyllä tavalla yhden vuoden 
kuluessa siitä, kun se seikka, joka olisi voinut 
aiheuttaa kurinpitomenettelyn, tuli 3 §:ssä 
tarkoitetun viranomaisen tietoon. 

Jollei kurinpitomenettelyä 1 §:n 2 tai 3 
momentissa taikka 9 §:n 2 momentissa maini-
tuissa tapauksissa ole pantu vireille tai jatket-
tu kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun tuo-
mioistuimen tai viranomaisen päätös on saa-
nut lainvoiman, oikeus kurinpitomenettelyn 
vireille panemiseen tai jatkamiseen raukeaa. 
 

11 § 

Vahingonkorvaus 

Virkasuhteessa aiheutetun vahingon kor-
vaamisesta on voimassa, mitä siitä on erik-
seen säädetty. Korvausvaatimus käsitellään 
erikseen riippumatta siitä kurinpitomenette-
lystä, joka tämän lain mukaan pannaan vi-
ranhaltijaa vastaan vireille. 
 
 

24 luku 

Alistaminen ja muutoksenhaku 

3 § 

Oikaisuvaatimus 

 
Viranomaisen päätökseen tyytymätön voi 

tehdä, jollei tässä laissa toisin säädetä, kirjal-
lisen oikaisuvaatimuksen seuraavasti: 
— — — — — — — — — — — — — — 

4) tuomiokapitulin päätöksestä, joka koskee 
5 luvun 3 §:ssä tarkoitettua papin ja 6 luvun 
12 §:ssä tarkoitettua lehtorin pysymistä kir-
kon tunnustuksessa sekä kirkkojärjestyksen 6 
luvun 22 §:ssä tarkoitettua kirkkoherranvaalin 
vaaliehdotusta, sekä tuomiokapitulin alaisen 
toimielimen ja viranhaltijan päätöksestä tuo-
miokapitulille; 
— — — — — — — — — — — — — — 

24 luku 

Alistaminen ja muutoksenhaku 

3 § 

Oikaisuvaatimus 

 
Viranomaisen päätökseen tyytymätön voi 

tehdä, jollei tässä laissa toisin säädetä, kirjal-
lisen oikaisuvaatimuksen seuraavasti: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) tuomiokapitulin päätöksestä, joka kos-
kee 5 luvun 3 §:ssä tarkoitettua papin ja 6 lu-
vun 29 §:ssä tarkoitettua lehtorin pysymistä 
kirkon tunnustuksessa, papin pappisviran 
velvollisuuksien vastaista toimintaa tai nii-
den laiminlyöntiä tai papille sopimatonta 
käytöstä taikka kirkkojärjestyksen 6 luvun 
15 §:ssä tarkoitettua kirkkoherranvaalin vaa-
liehdotusta, sekä tuomiokapitulin alaisen 
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4 § 

Kirkollisvalitus 

Kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkovaltuus-
ton, seurakunnan ja hiippakunnan vaalilauta-
kunnan, hiippakuntavaltuuston, tuomiokapi-
tulin ja kirkkohallituksen päätökseen sekä 
kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yh-
teisen kirkkoneuvoston oikaisuvaatimuksen 
tai kurinpitomenettelyn johdosta antamaan 
päätökseen haetaan muutosta kirkollisvalituk-
sella hallinto-oikeudelta. Alistettavassa asias-
sa valitus tehdään kuitenkin alistusviranomai-
selle. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

6 § 

Oikaisuvaatimus- ja valitusoikeus 

 
— — — — — — — — — — — — — — 

Kurinpitoasiamiehellä on oikeus valittaa 23 
luvun 3 §:n 1 ja 2 sekä 4 §:n 3 momentissa 
tarkoitetussa kurinpitoasiassa annetusta pää-
töksestä. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 
 

9 § 

Oikaisuvaatimus- ja valitusaika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

toimielimen ja viranhaltijan päätöksestä tuo-
miokapitulille; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 

Kirkollisvalitus 

Kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkovaltuus-
ton, seurakunnan ja hiippakunnan vaalilauta-
kunnan, hiippakuntavaltuuston, tuomiokapi-
tulin ja kirkkohallituksen päätökseen sekä 
kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yh-
teisen kirkkoneuvoston oikaisuvaatimuksen 
johdosta antamaan päätökseen haetaan muu-
tosta kirkollisvalituksella hallinto-oikeudelta. 
Alistettavassa asiassa valitus tehdään kuiten-
kin alistusviranomaiselle. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

6 § 

Oikaisuvaatimus- ja valitusoikeus 

 
 
(5 mom. kumotaan) 
 
 
 
 
 
 

9 § 

Oikaisuvaatimus- ja valitusaika 

— — — — — — — — — — — — — —  
Oikaisuvaatimusaika 6 luvun 52 §:ssä tar-

koitettua irtisanomista koskevasta päätökses-
tä alkaa kulua vasta 6 luvun 55 §:ssä sääde-
tyn irtisanomisajan päättymisestä. Sama kos-
kee valitusaikaa silloin, kun 6 luvun 52 §:ssä 
tarkoitetun irtisanomista koskevan päätöksen 
on tehnyt kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkko-
valtuusto. 
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11 § 

Tiedoksianto 

 
— — — — — — — — — — — — — — 

Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja tai alistus- 
tai valitusviranomaisen päätös on asetettu 
yleisesti nähtäväksi tai papinvaalissa vaalin 
tulos julistettu. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

14 § 

Oikaisuvaatimus- ja valitusoikeuden 
rajoittaminen 

Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella 
tai valittamalla: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) piispan ja tuomiokapitulin yhdessä teke-
mään päätökseen pappisvirkaan hyväksymi-
sestä eikä piispan yksin muutoin kuin 19 lu-
vun 5 §:n nojalla tekemään päätökseen; 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) tuomiokapitulin päätökseen, jonka se on 
tehnyt kirkkojärjestyksen 2 luvun 3 §:ssä ja 
9 §:n 2 momentissa, 6 luvun 13 §:ssä, 16 §:n 
1 momentissa, 20 §:ssä, 29 §:n 1 momentissa, 
33 §:ssä, 35 §:n 1 momentissa ja 57 §:ssä, 
9 luvun 7 §:ssä ja 19 luvun 11 §:ssä ja kirkon 
vaalijärjestyksen 2 luvun 30 §:n 3 momentis-
sa, 62 §:n 1—4 momentissa ja 63 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitetuissa asioissa, sekä päätök-
seen, joka koskee kirkkojärjestyksen 6 luvun 
18 §:n 1 momentissa tarkoitetun seurakunta-
työn johtamisen tutkinnon hyväksymistä; 

5) vaalilautakunnan päätökseen, joka kos-
kee kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 39 §:n 1 
momentin 2—8 kohdassa tai 2 ja 3 momen-
tissa tarkoitettua asiaa, eikä vaaliviranomai-
sen toimenpiteeseen tai päätökseen, joka kos-
kee ennakkoäänestyksen toimittamista koto-
na; sekä 

6) hallinto-oikeuden päätökseen, joka kos-
kee papinvaalin tai seurakuntavaalin vaali-
luetteloa. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

11 §

Tiedoksianto 

 
— — — — — — — — — — — — — — 

Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja tai alistus- 
tai valitusviranomaisen päätös on asetettu 
yleisesti nähtäväksi tai kirkkoherranvaalissa 
vaalin tulos julistettu. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

14 § 

Oikaisuvaatimus- ja valitusoikeuden 
rajoittaminen 

Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksel-
la tai valittamalla: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) piispan ja tuomiokapitulin yhdessä te-
kemään päätökseen pappisvirkaan hyväksy-
misestä, pappisviran palauttamisesta eikä 
piispan yksin muutoin kuin 19 luvun 5 §:n 
nojalla tekemään päätökseen; 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) tuomiokapitulin päätökseen, jonka se on 
tehnyt tämän lain 6 luvun 11 §:n 2 ja 3 mo-
mentissa tai kirkkojärjestyksen 2 luvun 
3 §:ssä ja 9 §:n 2 momentissa, 6 luvun 21 §:n 
1 momentissa, 30 §:n 1 momentissa ja 
38 §:ssä, 9 luvun 7 §:ssä, 19 luvun 11 §:ssä 
ja kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 30 §:n 
3 momentissa, 62 §:n 1—4 momentissa ja 
63 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa asioissa, 
eikä päätökseen, joka koskee kirkkojärjestyk-
sen 6 luvun 12 §:ssä tarkoitetun pastoraali-
tutkinnon, ylemmän pastoraalitutkinnon ja 
seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorit-
tamista; 

5) vaalilautakunnan päätökseen, joka kos-
kee kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 39 §:n 
1 momentin 2—8 kohdassa tai 2 ja 3 momen-
tissa tarkoitettua asiaa, eikä vaaliviranomai-
sen toimenpiteeseen tai päätökseen, joka 
koskee ennakkoäänestyksen toimittamista 
kotona; 

6) hallinto-oikeuden päätökseen, joka kos-
kee papinvaalin tai seurakuntavaalin vaali-
luetteloa; 

7) työnantajan viranhaltijalle antamaan 
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varoitukseen, josta säädetään 6 luvun 26 §:n 
3 momentissa; eikä 

8) työnantajan esittämään pyyntöön tai 
määräykseen, joista säädetään 6 luvun 
31 §:ssä. 

Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksel-
la tai valittamalla päätökseen, joka koskee 
väliaikaista viran toimituksesta pidättämistä 
tai väliaikaista pappisviran toimituksesta pi-
dättämistä, joista säädetään 6 luvun 63 
§:ssä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
25 luku 

Täydentäviä säännöksiä 

2 § 
(Kumottu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 § 

Julkisuus ja salassapito 

Kirkollishallinnossa sovelletaan, mitä vi-

25 luku 

Täydentäviä säännöksiä 

2 § 

Tuomioistuimen ilmoittamisvelvollisuus 

 
Kun pappia syytetään yleisessä tuomiois-

tuimessa, tuomioistuimen on ilmoitettava sii-
tä asianomaiselle tuomiokapitulille, joka voi 
määrätä asiamiehen olemaan saapuvilla asi-
an käsittelyssä. Ilmoitusta ei tarvita asiassa, 
joka käsitellään sakon tai rikesakon mää-
räämisestä annetun lain (745/2010) mukai-
sessa menettelyssä tai jonka käsittely on aloi-
tettu mainitussa menettelyssä, mutta joka on 
siirretty käsiteltäväksi tuomioistuimessa 
epäillyn tai asianomistajan peruutettua mai-
nitun lain 4 tai 5 §:n mukaisesti suostumuk-
sensa tai epäillyn vastustettua rikesakkomää-
räystä mainitun lain 18 §:n mukaisesti. 

Jos tuomioistuin on tuominnut papin tai 
kirkkohallituksen, tuomiokapitulin, seura-
kunnan taikka seurakuntayhtymän viranhalti-
jan rangaistukseen muusta rikoksesta, jäljen-
nös päätöksestä on viivytyksettä lähetettävä 
pappia koskevassa asiassa tuomiokapitulille 
ja muuta viranhaltijaa koskevassa asiassa 
sille seurakunnalle tai kirkolliselle viran-
omaiselle, jonka virassa hän on. 
 

8 § 

Julkisuus ja salassapito 

Kirkollishallinnossa sovelletaan, mitä vi-
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ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetus-
sa laissa säädetään, jollei 5 luvun 2 §:stä, 6 
luvun 3 tai 12 §:stä taikka 24 luvusta muuta 
johdu. Salassa on pidettävä myös asiakirja, 
joka koskee yksityiseen henkilöön kohdistu-
vaa sielunhoitoa tai diakoniatyötä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

10 § 

Tasaäänet 

Äänien jakautuessa äänestyksessä tasan 
päätökseksi tulee mielipide, jonka puolesta 
puheenjohtaja on äänestänyt. Kurinpitoasiois-
sa ratkaisee kuitenkin se mielipide, joka on 
lievempi. Jos vaaleissa äänet tai vertausluvut 
menevät tasan, ratkaisee arpa. Kappalaisen, 
vakinaisen lehtorin ja kanttorin vaalin osalta 
voidaan kirkkojärjestyksessä määrätä, että 
äänten mennessä tasan, tuomiokapituli nimit-
tää jonkun eniten ääniä saaneista hakijoista 
virkaan. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

ranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa säädetään, jollei 5 luvun 2 §:stä 
tai 6 luvun 28 tai 29 §:stä taikka 24 luvusta 
muuta johdu. Salassa on pidettävä myös 
asiakirja, joka koskee yksityiseen henkilöön 
kohdistuvaa sielunhoitoa tai diakoniatyötä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

10 § 

Tasaäänet 

Äänien jakautuessa äänestyksessä tasan 
päätökseksi tulee mielipide, jonka puolesta 
puheenjohtaja on äänestänyt. Viranhaltijan 
virkasuhteen irtisanomista, purkamista ja 
raukeamista sekä papin 5 luvun 3 §:n 2—4 
momentissa tarkoitettua pappisvirkaa koske-
vassa asiassa ja 6 luvun 29 §:ssä tarkoitettua 
lehtorin virkaa koskevassa asiassa ratkaisee 
kuitenkin se mielipide, joka on lievempi. Jos 
vaaleissa äänet tai vertausluvut menevät ta-
san, ratkaisee arpa. Kappalaisen ja vakinaisen 
lehtorin vaalin osalta voidaan kirkkojärjes-
tyksessä määrätä, että äänten mennessä tasan, 
tuomiokapituli nimittää jonkun eniten ääniä 
saaneista hakijoista virkaan. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  

kuuta 20  . Sen 25 luvun 2 § tulee kuitenkin 
voimaan samana päivänä kuin sakon ja rike-
sakon määräämisestä annettu laki.  

Mitä kumotussa 23 luvun 2 §:ssä sääde-
tään, sovelletaan, kunnes 25 luvun 2 § tulee 
voimaan. 

Jos tässä laissa tarkoitettu asia on vireillä 
tämän lain voimaan tullessa, noudatetaan 
lain voimaan tullessa voimassa olleita sään-
nöksiä ja määräyksiä. Ennen tämän lain 
voimaantuloa vireille pantu kurinpitoasia kä-
sitellään loppuun noudattaen tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleita säännök-
siä. Jos virka- tai käytösvirhe taikka rikko-
mus on tapahtunut ennen tämän lain voi-
maantuloa, mutta asiaa ei ole pantu vireille 
ennen tämän lain voimaantuloa, asia käsitel-
lään tämän lain säännösten mukaisesti. 

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ole-
vaa työnantajan virkasääntöä noudatetaan 
enintään vuoden ajan tämän lain voimaantu-
losta, jollei virkasäännön määräys koske lail-
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la säädettävää asiaa tai jollei se ole ristirii-
dassa tämän lain kanssa. 

Viranhaltija, jolla on 26 luvun 4 §:n 1 mo-
mentin 1 kohdan mukaan ollut oikeus 1 päi-
västä tammikuuta 1994 kumotun kirkkolain 
(635/64) mukaiseen korkeampaan 
eroamisikään, säilyttää tämän eroamisikän-
sä. 

Viranhaltija tai muussa palvelussuhteessa 
oleva, joka on nimitetty tai valittu tehtävään-
sä ennen tämän lain voimaantuloa, säilyttää 
tehtävässä edellytettävästä konfirmaatio-
vaatimuksesta huolimatta kelpoisuuden teh-
täväänsä. 

Jos virka tai muu palvelussuhde on julistet-
tu haettavaksi ennen tämän lain voimaantu-
loa, yleistä kelpoisuutta koskevaan vaatimuk-
seen sovelletaan haettavaksi julistamisen 
ajankohtana voimassa olleita säännöksiä. 
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh-
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
menpiteisiin. 

——— 
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