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Laki
kirkkolain muuttamisesta

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kirkkolain (1054/1993) 2 luvun 3 §:n 1 momentti, 19 luvun 11 § sekä 23 lu-

vun 16 ja 17 §,
sellaisina kuin ne ovat, 2 luvun 3 §:n 1 momentti laissa 1274/2003 ja 19 luvun 11 § sekä

23 luvun 16 ja 17 § laissa 414/2014, seuraavasti: 

2 luku

Kirkkolaki ja muut kirkkoa koskevat säädökset

3 §

Kirkon vaalijärjestys ja säädösten julkaiseminen

Kirkolliskokous antaa kirkon vaalijärjestyksen, jossa määrätään tarkemmin seurakun-
tavaaleista sekä kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten, piispan, pa-
pin sekä tuomiokapitulin pappisasessorin ja maallikkojäsenen vaaleista.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

19 luku

Tuomiokapituli

11 §

Lääninrovasti

Piispan ja tuomiokapitulin apuna rovastikunnan hallinnossa on lääninrovasti, jonka tuo-
miokapituli nimittää neljäksi vuodeksi kerrallaan rovastikunnan seurakuntien kirkkoher-
roista.

23 luku

Luottamushenkilöt ja vaalit

16 §

Piispan vaali ja äänioikeus

Piispan vaali toimitetaan suljetuin lipuin. Kukin äänioikeutettu saa äänestää yhtä eh-
dokkaaksi asetettua pappia.
HE 26/2017
HaVM 7/2017
EV 45/2017
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Piispan vaalissa ovat äänioikeutettuja:
1) hiippakunnan papit;
2) hiippakunnan lehtorit;
3) hiippakunnasta hiippakuntavaltuustoon valitut maallikkojäsenet, kirkolliskokouk-

seen valitut maallikkoedustajat ja kirkkohallitukseen valittu maallikkojäsen;
4) saamelaiskäräjien kirkolliskokoukseen valitsema edustaja Oulun hiippakunnan piis-

pan vaalissa;
5) hiippakunnan seurakuntien maallikkovalitsijat;
6) tuomiokapitulin lakimiesasessori ja maallikkojäsen.
Seurakuntien kirkkovaltuustojen ja seurakuntaneuvostojen maallikkojäsenet valitsevat

niin monta maallikkovalitsijaa, että 2 momentin 3–6 kohdassa tarkoitettuja maallikkova-
litsijoita on yhteensä yhtä monta kuin äänioikeutettuja pappeja ja lehtoreita yhteensä.

Arkkipiispan vaalissa äänioikeus on lisäksi muista hiippakunnista kirkolliskokoukseen
valituilla edustajilla ja saamelaiskäräjien kirkolliskokoukseen valitsemalla edustajalla
sekä hiippakuntavaltuustojen, tuomiokapitulien ja kirkkohallituksen jäsenillä. Vaalin tu-
losta laskettaessa 2 momentissa tarkoitettujen arkkihiippakunnan äänioikeutettujen äänten
painoarvoa vähennetään sen mukaan kuin kirkon vaalijärjestyksessä tarkemmin sääde-
tään. 

17 §

Äänioikeus pappisasessorin vaalissa

Tuomiokapitulin pappisasessorin vaalissa äänioikeutettuja ovat hiippakunnan papit ja
lehtorit. 

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2017.
Tämän lain voimaan tullessa lääninrovastin virassa olevan toimikausi jatkuu sen mää-

räajan loppuun, joksi hänet on nimitetty.
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