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kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Annettu Turussa 9 päivänä marraskuuta 2011

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti
muutetaan kirkkojärjestyksen (1055/1993) 6 luvun C väliotsikko, 14–18 §, D väliotsikko,

19–27 §, 33 §:n 1 momentti ja 36 §, sellaisina kuin ne ovat kirkolliskokouksen 5.11.2009
tekemässä päätöksessä, seuraavasti:

6 luku

Henkilöstö

C. Kirkkoherran välillinen vaali ja
kappalaisen vaali

14 §
Kun kirkkoherran virka on tullut avoi-

meksi seurakunnassa, jossa kirkkoherra vali-
taan välillisellä vaalilla, tai kun kappalaisen
virka on tullut avoimeksi, tuomiokapitulin on
julistettava virka julkisesti haettavaksi 30 päi-
vän hakuajalla tuomiokapitulin ilmoitustau-
lulla. Lisäksi viran hakuilmoitus on julkais-
tava ainakin yhdessä valtakunnallisessa leh-
dessä taikka internetpalvelussa.

Tuomiokapituli voi päättää enintään yhden
vuoden ajaksi kerrallaan, ettei kirkkoherran
tai kappalaisen virkaa julisteta haettavaksi,
jos:

1) on vireillä kysymys seurakunnan liittä-
misestä toiseen seurakuntaan;

2) tuomiokapituli katsoo seurakuntaa kos-
kevien järjestelyjen voivan aiheuttaa sen, että
virka tulee tarpeettomaksi;

3) siihen on muu erityinen syy.

15 §
Kirkkoherran tai kappalaisen viran haku-

ajan päätyttyä tuomiokapitulin tulee viivytyk-
settä tutkia hakijoiden kelpoisuus virkaan ja
antaa hakijoista seurakunnalle lausunto, jollei
se päätä menetellä kirkkolain 6 luvun 10 §:n
2 momentin mukaisesti. Lausunnossa tode-
taan hakijoiden kelpoisuus ja arvioidaan ha-
kijoita heidän osoittamansa kyvyn ja taidon
perusteella sekä ottaen huomioon seurakun-
nan tarpeet.

Kirkkoherran tai kappalaisen virkaan kel-
poinen ei ole hakija:

1) joka ei täytä tämän luvun 10 §:ssä sää-
dettyjä kelpoisuusvaatimuksia;

2) joka on pidätetty pappisviran toimitta-
misesta;

3) joka on hakijana välittömällä vaalilla
valittavaan kirkkoherran virkaan paitsi tämän
luvun 27 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa;

4) jolta ilmeisesti puuttuvat viran hoitoon
tarvittavat edellytykset.

Tuomiokapituli määrää henkilön, jonka
tehtävänä on kirkkoherran välillisen vaalin
valmisteleminen seurakunnassa.

16 §
Tuomiokapituli lähettää seurakunnalle ha-



kijoiden hakemukset ja lausuntonsa haki-
joista. Tämän jälkeen kirkkovaltuusto tai seu-
rakuntaneuvosto valitsee virkaan jonkun
niistä hakijoista, jotka tuomiokapituli on to-
dennut kelpoisiksi virkaan. Kappeliseurakun-
nan kappalaisen valitsee kuitenkin kappeli-
neuvosto.

Jollei kirkkoherran välillisessä vaalissa ku-
kaan ole saanut yli puolta annetuista äänistä,
toimitetaan samassa kokouksessa uusi vaali
kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä
vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi.

Jos äänet kappalaisen vaalissa tai kirkko-
herran vaalin ratkaisevassa äänestyksessä
ovat menneet tasan, tuomiokapituli antaa vi-
ranhoitomääräyksen jollekin eniten ääniä saa-
neista hakijoista ottaen huomioon tämän lu-
vun 15 §:ssä mainitut perusteet.

17 §
Kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston

taikka kappelineuvoston pyynnöstä tuomio-
kapituli julistaa kirkkoherran tai kappalaisen
viran uudelleen haettavaksi, jos virkaa on
hakenut vain yksi kelpoinen hakija tai seura-
kunnan etu sitä vaatii.

Jos kirkkoherran tai kappalaisen virkaan ei
uutena hakuaikana tule uutta kelpoisuusvaati-
mukset täyttävää hakijaa, tuomiokapituli an-
taa kirkkovaltuuston, seurakuntaneuvoston
tai kappelineuvoston pyynnöstä ainoalle ha-
kijalle viranhoitomääräyksen virkaan.
Muussa tapauksessa tuomiokapituli voi pe-
rustellusta syystä päättää, että viran täyttä-
mismenettely raukeaa.

Viran täyttämismenettelyn rauettua virka
on julistettava haettavaksi vuoden kuluessa
hakuajan päättymisestä lukien.

18 §
Kirkkoherran tai kappalaisen viran hake-

musasiakirjat ja ote kirkkovaltuuston tai seu-
rakuntaneuvoston taikka kappelineuvoston
pöytäkirjasta on viipymättä toimitettava tuo-
miokapitulille. Pöytäkirjan otteeseen on liitet-
tävä ilmoitus siitä, milloin päätös valitusosoi-
tuksineen on annettu tiedoksi hakijoille.

Jos virkaan valittu on saamassa viranhoito-
määräyksen useampaan virkaan, hänen on
viivytyksettä ilmoitettava tuomiokapitulille,
minkä viran hän ottaa vastaan. Jos hän pe-
ruuttaa hakemuksensa, virka on julistettava

uudelleen haettavaksi, jollei kirkkovaltuusto,
seurakuntaneuvosto tai kappelineuvosto me-
nettele kirkkolain 6 luvun 11 §:n 1 momentin
5 kohdan mukaisesti.

Tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyk-
sen virkaan valitulle kirkkovaltuuston tai seu-
rakuntaneuvoston taikka kappelineuvoston
päätöksen saatua lainvoiman.

D. Kirkkoherran välitön vaali

19 §
Kun kirkkoherran virka on tullut avoi-

meksi seurakunnassa, jossa kirkkoherra vali-
taan välittömällä vaalilla, tuomiokapitulin on
julistettava virka haettavaksi tai päätettävä,
ettei virkaa julisteta haettavaksi, siten kuin
tämän luvun 14 §:ssä säädetään.

20 §
Hakuajan päätyttyä tuomiokapitulin tulee

viivytyksettä tutkia hakijoiden kelpoisuus
virkaan ja tehdä vaaliehdotus, jollei se päätä
menetellä kirkkolain 6 luvun 10 §:n 2 mo-
mentin tai tämän luvun 17 §:n mukaisesti.
Tuomiokapituli voi ennen vaaliehdotuksen
tekemistä pyytää kirkkoneuvostolta tai seura-
kuntaneuvostolta lausunnon virkaan kelpoi-
sista hakijoista.

Vaaliehdotuksessa tuomiokapituli asettaa
vaaliehdokkaiksi kolme kelpoisuusvaatimuk-
set täyttävää hakijaa vaalisijoille siinä järjes-
tyksessä kuin heidät katsotaan taitaviksi ja
kykeneviksi virkaan ottaen huomioon viran
erityiset tarpeet.

21 §
Vaaliehdokkaan kelpoisuusvaatimuksista

säädetään tämän luvun 10 §:ssä ja 15 §:n 2
momentissa.

Hakija saa peruuttaa hakemuksensa ennen
kuin vaaliehdotus on tehty. Tuomiokapituli
voi erityisestä syystä hyväksyä myöhemmin
tehdyn peruutuksen.

22 §
Tehtyään vaaliehdotuksen tuomiokapituli

määrää, milloin vaali on toimitettava, ja ryh-
tyy muutoinkin tarvittaviin toimiin vaalin
suorittamiseksi. Jos vain yksi hakija on ase-
tettu vaaliehdokkaaksi, tuomiokapituli antaa
hänelle viranhoitomääräyksen virkaan.
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Tuomiokapituli määrää vaaliehdokkaiksi
asetetut peräkkäisinä sunnuntaipäivinä toi-
mittamaan vaalinäytteenä päiväjumalanpal-
veluksen tuomiokapitulin määräämässä kir-
kossa. Kaksikielisessä seurakunnassa juma-
lanpalvelus toimitetaan kummallakin kielellä.

Tuomiokapituli voi erityisestä syystä va-
pauttaa vaaliehdokkaan jumalanpalveluksen
toimittamisesta.

23 §
Tuomiokapituli lähettää kirkkoherralle

kuulutuksen, jossa seurakunnalle ilmoitetaan
vaaliehdokkaat, heidän ansioituneisuutensa,
päivät, joina he toimittavat vaalinäytteenä ju-
malanpalveluksen, sekä vaalin alkamispäivä.

Kuulutus on pantava seurakunnan ilmoi-
tustaululle kaksi viikkoa ennen ensimmäistä
vaalinäytepäivää ja pidettävä siinä vaalitoi-
mituksen päättymiseen asti.

24 §
Jollei vaaliehdokas ole toimittanut vaali-

näytteenä jumalanpalvelusta eikä hän vii-
meistään seuraavana tiistaina esitä tuomioka-
pitulille hyväksyttävää syytä tähän, hänet
poistetaan vaaliehdotuksesta. Jos menette-
lylle on ollut hyväksyttävä syy, hän pysyy
vaaliehdokkaana toimittamatta jumalanpalve-
lusta.

Tuomiokapitulin on keskeytettävä vaali,
jos joku vaaliehdokkaista menettää vaalikel-
poisuutensa ennen kuin viranhoitomääräys
virkaan on annettu. Tuomiokapitulin tulee
tällöin muuttaa vaaliehdotusta, jollei äänestys
ole jo tapahtunut ja joku toinen ole saamassa
vaalin tuloksen mukaan viranhoitomääräystä.

25 §
Jos vaaliehdotus tulee vajaaksi ja sen ulko-

puolelle on jäänyt kelpoisuusvaatimukset
täyttäviä hakijoita, jotka ilmoittavat pysy-
vänsä hakemuksessaan, tuomiokapitulin tulee
tehdä uusi vaaliehdotus.

26 §
Kun välitön vaali on saanut lainvoiman,

tuomiokapitulin tulee antaa viranhoitomää-

räys kirkkoherran virkaan sille, joka on saa-
nut vaalissa enimmät äänet.

27 §
Vaaliehdokkaalla, joka vaalin tuloksen

mukaan on saamassa viranhoitomääräyksen
kirkkoherran virkaan, on oikeus hakea toista
kirkkoherran tai kappalaisen virkaa, jos vi-
ranhoitomääräystä ei ole annettu kolmen kuu-
kauden kuluessa vaalin toimittamisesta. Jos
hän on saamassa viranhoitomääräyksen use-
ampaan virkaan, hänen on viivytyksettä il-
moitettava tuomiokapitulille, minkä viran hän
ottaa vastaan.

Muulla vaaliehdokkaalla on oikeus hakea
toista kirkkoherran tai kappalaisen virkaa,
kun vaali on toimitettu. Hän pysyy kuitenkin
ehdolla ensiksi hakemaansa virkaan, kunnes
asia on lopullisesti ratkaistu. Jos hän on saa-
massa viranhoitomääräyksen useampaan vir-
kaan, asiassa menetellään siten kuin 1 mo-
mentissa säädetään.

F. Lehtorin virka

33 §
Vakinaisen lehtorin viran täyttämisestä on

soveltuvin osin voimassa, mitä kappalaisen
viran täyttämisestä tämän luvun 14–18 §:ssä
säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

G. Seurakuntien yhteiset virat

36 §
Yhteisen kirkkoherran välitön vaali toimi-

tetaan noudattaen soveltuvin osin välittö-
mästä vaalista annettuja säännöksiä ja mää-
räyksiä. Äänestys toimitetaan ja vaalinäyte
annetaan kaikissa niissä seurakunnissa, joissa
kirkkoherran virka on yhteisenä.

Yhteisen kirkkoherran välillinen vaali toi-
mitetaan seurakuntien kirkkovaltuustojen ja
seurakuntaneuvostojen yhteisissä kokouk-
sissa noudattaen soveltuvin osin mitä tämän
luvun 14–18 §:ssä säädetään.
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Tämä päätös tulee voimaan samana päi-
vänä kuin kirkolliskokouksen 9 päivänä mar-

raskuuta 2011 hyväksymä kirkkolain muutos,
jolla muutetaan lain 8, 19, 24 ja 25 lukua.

Turussa 9 päivänä marraskuuta 2011

Kirkolliskokouksen puolesta

Kari Mäkinen
arkkipiispa

Katri Kuuskoski
kirkolliskokouksen

pääsihteeri
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