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Lak i

N:o 1274

kirkkolain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 26 päivänä marraskuuta 1993 annetun kirkkolain (1054/1993) 15 luvun 5 §:n 4
momentti, 19 luvun 4 a ja 6 §, 7 §:n 1 momentti, 9 § ja 11 §:n 4 momentti, 20 luvun 7 §:n
3 momentti ja 9 §:n 3 momentti, 23 luvun 7 §, 24 luvun 2 §:n 3 momentti ja 5 a—5 c § sekä
25 luvun 2 §,
sellaisina kuin niistä ovat 19 luvun 4 a § laissa 936/1996, 19 luvun 6 § laissa 937/1996,

24 luvun 5 a § laissa 1232/1999, 24 luvun 5 b § laissa 619/1998 ja 24 luvun 5 c § laissa 306/2002
sekä 25 luvun 2 § osaksi mainitussa laissa 937/1996,
muutetaan 2 luvun 3 §:n 1 momentti, 3 luvun 1 §:n 1 momentti, 6 luvun 15 §:n edellä oleva
väliotsikko ja 15 §, 7 luvun 5 §, 10 luvun 6 §:n 2 momentti, 15 luvun 5 §:n 3 momentti, 16
luvun 2 §:n 3 momentti, 17 luvun 1—4 §, IV osan otsikko, 18 luvun 1 §:n 1 momentti, 3 §:n
2 momentin 4 ja 5 kohta ja 3 momentti, 19 luvun 1—4 ja 5 §, 7 §:n otsikko ja 3 momentti
sekä 11 §:n otsikko, 20 luvun 7 §:n 2 momentin 12 kohta ja 9 §:n 1 momentti, 22 luvun 2 §:n
1 momentin johdantokappale ja 7 kohta ja 2 momentti sekä 6 §:n 6 kohta, 23 luvun 4 §:n otsikko
ja 5 §, 24 luvun 1 §:n 1 momentti, 3—5 ja 6—10 §, 25 luvun 1 §:n 3 momentti, 3 §, 4 §:n
otsikko ja 3 momentti, 5, 6, 9 ja 11 §, 15 §:n 2 momentti sekä 26 luvun 7 §:n 1 momentti,
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sellaisina kuin niistä ovat 6 luvun 15 §, sekä 22 luvun 2 §:n 1 momentin 7 kohta ja 6 §:n
6 kohta mainitussa laissa 936/1996, 7 luvun 5 § osaksi laissa 347/1998, 16 luvun 2 §:n 3
momentti mainitussa laissa 619/1998, 18 luvun 3 §:n 2 momentin 5 kohta laissa 201/2000, 19
luvun 1 § osaksi laissa 677/1997, 19 luvun 3 § laissa 1691/1995, 19 luvun 4 § osaksi viimeksi
mainitussa laissa, 24 luvun 3 § osaksi laissa 771/1996, 24 luvun 4 ja 7 § osaksi mainituissa
laeissa 1691/1995 ja 936/1996, 24 luvun 6 § osaksi laissa 649/2000, 24 luvun 8 § ja 25 luvun
1 §:n 3 momentti mainitussa laissa 937/1996, 24 luvun 9 § osaksi mainituissa laeissa 1691/1995,
936/1996 ja 347/1998, 24 luvun 10 § osaksi mainitussa laissa 1232/1999, 25 luvun 3 § osaksi
laissa 706/1999 ja 25 luvun 5 § mainitussa laissa 347/1998, sekä
lisätään 17 lukuun uusi 5—8 §, lakiin uusi 17 a ja 17 b luku, 18 luvun 3 §:n 2 momenttiin,
sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 201/2000, uusi 6 kohta, 22 luvun 6 §:ään,
sellaisena kuin se on osaksi mainituissa laeissa 936/1996 ja 306/2002, uusi 2 momentti, 23
luvun 4 §:ään uusi 1 momentti, jolloin nykyinen 1 ja 2 momentti siirtyvät 2 ja 3 momentiksi,
24 lukuun uusi 11—16 §, 25 luvun 4 §:ään uusi 3 momentti, jolloin muutettu 3 momentti siirtyy
4 momentiksi, 8 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 706/1999, uusi 2 momentti,
jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, sekä lukuun uusi 10 a §,
seuraavasti:

2 luku

Kirkkolaki ja muut kirkkoa koskevat
säädökset

3 §

Kirkon vaalijärjestys ja täytäntöönpanomää-
räykset. Säädösten julkaiseminen

Kirkolliskokous antaa kirkon vaalijärjes-
tyksen, jossa määrätään tarkemmin seurakun-
tavaaleista sekä kirkolliskokousedustajien ja
hiippakuntavaltuuston jäsenten, piispan, pa-
pin, tuomiokapitulin pappisasessorin ja maal-
likkojäsenen sekä lääninrovastin vaaleista.
— — — — — — — — — — — — —

3 luku

Kirkon hallinnollinen ja kielellinen jako

1 §

Hiippakunta

Kirkollista hallintoa varten maa on jaettu
hiippakuntiin. Hiippakunnan perustamisesta
ja lakkauttamisesta päättää kirkolliskokous.
Kirkolliskokous päättää myös hiippakunnan
rajojen muuttamisesta, jollei 6 §:n 3 momen-
tista muuta johdu.
— — — — — — — — — — — — —

6 luku

Viranhaltijat ja työntekijät

C. Muut virat

15 §

Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin virat ja
virkasääntö

Kirkkohallituksessa ja tuomiokapitulissa
on niiden tehtävien hoitamista varten tarpeel-
liset virat. Näihin virkoihin ottamisesta sekä
viranhaltijoiden asemasta ja velvollisuuksista
määrätään 11 §:n estämättä kirkolliskokouk-
sen hyväksymässä virkasäännössä, jollei erik-
seen ole muuta säädetty, määrätty tai sovittu.

7 luku

Yleisiä säännöksiä

5 §

Esteellisyys

Kirkkovaltuuston jäsen on esteellinen ot-
tamaan osaa sellaisen päätöksen tekemiseen,
joka koskee henkilökohtaisesti häntä taikka
hänen hallintolain (434/2003) esteellisyyttä
koskevassa säännöksessä tarkoitettua lä-
hisukulaistaan tai sellaiseen sanotun säännök-
sen mukaan rinnastettavaa henkilöä. Puheen-
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johtajan tai varapuheenjohtajan osallistuessa
itseoikeutettuna seurakunnan muun toimieli-
men kokoukseen häneen sovelletaan, mitä 2
momentissa säädetään.
Jollei 25 luvun 5 §:n 1 momentista muuta
johdu, muiden luottamushenkilöiden sekä
seurakunnan viranhaltijoiden esteellisyydestä
on voimassa, mitä hallintolaissa siitä sääde-
tään. Virka-, työ- tai muu vastaava suhde
seurakuntaan tai seurakuntayhtymään ei kui-
tenkaan tee luottamushenkilöä tai viranhalti-
jaa esteelliseksi hallintoasiassa, jossa seura-
kunta tai seurakuntayhtymä on asianosainen,
jollei hän palvelussuhteensa perusteella ole
esitellyt tai muutoin vastaavalla tavalla käsi-
tellyt asiaa.

10 luku

Kirkkoneuvosto

6 §

Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta

— — — — — — — — — — — — —
Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirk-
koneuvoston on saatettava hallinto-oikeuden
ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle
laillista estettä. Hallinto-oikeus ei saa ratkais-
ta asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston
päätöksestä on kulunut umpeen.

15 luku

Seurakunnan talous

5 §

Tilivelvolliset

— — — — — — — — — — — — —
Jos tilivelvollista vastaan on tehty muistu-
tus, kirkkovaltuusto päättää, ryhdytäänkö tätä
vastaan toimiin seurakunnan edun valvomi-
seksi. Jos on todennäköistä, että tilivelvolli-
nen on hukannut varoja tai syyllistynyt
taloudelliseen väärinkäytökseen tai muuhun
tahalliseen törkeään velvollisuuksien vastai-

seen menettelyyn, kirkkovaltuuston on ilmoi-
tettava hänet syytteeseen pantavaksi. Jos rikos
on vähäinen, ilmoitus voidaan jättää tekemät-
tä.

16 luku

Kirkonkirjat ja seurakunnan arkisto

2 §

Kirkonkirjojen pitäminen

— — — — — — — — — — — — —
Kirkonkirjoista tapahtuvasta tietojen luo-

vuttamisesta ja virheiden oikaisusta on 24
luvun 3 §:n 3 momentin ohella voimassa, mitä
niistä erikseen säädetään.

17 luku

Hautaustoimi

1 §

Hautausmaan perustaminen ja lakkaut-
taminen

Hautausmaan perustamisesta, laajentami-
sesta ja lakkauttamisesta päättää kirkkoval-
tuusto. Päätös on alistettava kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.

2 §

Hautaoikeus

Oikeudesta tulla haudatuksi seurakunnan
hautausmaahan säädetään hautaustoimilaissa
(457/2003). Kirkkoneuvosto voi luovuttaa
hautaoikeuden muullekin kuin hautaustoimi-
lain 4 §:ssä tarkoitetulle vainajalle. Oikeus
hautaan luovutetaan kuolemantapauksen yh-
teydessä. Samalla hautaoikeus voidaan luo-
vuttaa myös vainajan omaisille. Kirkkoneu-
vosto voi erityisestä syystä luovuttaa hauta-
oikeuden muulloinkin. Hautaoikeuden haltija
voi luovuttaa tämän oikeuden vain seurakun-
nalle.
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Hautaoikeus luovutetaan enintään 50 vuo-
den määräajaksi. Hautaoikeuden voimassa-
oloaika lasketaan haudan luovuttamista seu-
raavan kalenterivuoden alusta. Voimassaolo-
aika päättyy kuitenkin aikaisintaan sen ka-
lenterivuoden lopussa, jona viimeisestä hau-
tauksesta on kulunut 15 vuotta, ei kuitenkaan
ennen kuin hautaa voidaan uudelleen käyttää.
Hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan oi-
keudenhaltijan hakemuksesta jatkaa, jollei
siitä aiheudu haittaa hautausmaan tarkoituk-
senmukaiselle järjestelylle tai hoidolle. Hau-
taoikeus on voimassa vain niin kauan kuin
hauta on rauhoitetun hautausmaan osana.
Hautaoikeus lakkaa ilman irtisanomista.
Hautaoikeuden lakkaamisesta siinä tapauk-
sessa, että haudan hoito on olennaisesti
laiminlyöty, säädetään 5 §:n 3 momentissa.

3 §

Hautaoikeuden haltija

Hautaoikeuden haltija edustaa niitä, joita
voidaan haudata hautaan, sekä käyttää puhe-
valtaa hautaa koskevissa asioissa siten kuin
hautaustoimilaissa sekä tässä laissa ja sen
nojalla säädetään tai määrätään.
Hautaoikeuden haltijasta ja siitä keitä hau-
taan voidaan haudata, sovitaan hautaa luovu-
tettaessa. Jos sopimusta ei ole tehty vuoden
kuluessa haudan luovutuspäivästä tai jos
tehtyä sopimusta ei voida olosuhteiden muut-
tumisen johdosta noudattaa, hautaoikeuden
haltijaksi tulee vainajan leski tai, milloin
leskeä ei ole taikka hänkin on kuollut,
ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan
lähimmät perilliset. Jos heitä on useita, heidän
on valittava hautaoikeuden haltija edustamaan
heitä hautaa koskevissa asioissa. Hautaoikeu-
den uudesta haltijasta on ilmoitettava hauta-
ustoimesta vastaavalle seurakunnan viran-
omaiselle.
Jos ensimmäiseksi hautaan haudatun vai-
najan lähimmät perilliset eivät ole voineet
sopia hautaoikeuden uudesta haltijasta, kirk-
koneuvosto voi määrätä hautaoikeuden hal-
tijan ja antaa etusijan paikkakunnalla asuvalle
tai sille, joka on huolehtinut haudan hoidosta.

4 §

Hautaamisjärjestys

Jollei siitä, keitä hautaan voidaan haudata,
ole sovittu 3 §:n 2 momentin mukaisesti,
hautaan saadaan ensisijaisesti haudata vaina-
ja, jota varten hauta on luovutettu, ja tämän
puoliso sekä lisäksi sattuneiden kuolemanta-
pausten mukaisessa järjestyksessä suoraan
etenevässä tai takenevassa polvessa oleva
sukulainen ja tämän puoliso. Jollei tällaista
sukulaista ole tai jos hautaoikeuden haltija
siihen suostuu, hautaan saadaan haudata
vainajan sisar ja veli sekä heidän lapsensa,
sanottujen henkilöiden otto- ja kasvattilapset
sekä näiden kaikkien puolisot. Hautaoikeuden
haltijan suostumuksella voi hautaustoimesta
vastaava seurakunnan viranomainen antaa
luvan haudata hautaan muunkin henkilön,
milloin siihen on erityinen syy.

5 §

Haudan hoito

Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa
vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vas-
taa hautaoikeuden haltija. Kirkkovaltuusto
voi kuitenkin päättää, että seurakunnan kus-
tannuksella huolehditaan hautausmaalla tai
sen osalla olevien hautojen perushoidosta.
Milloin hautausmaalle on haudattu vainaja,
jonka muiston vaalimista on pidettävä seu-
rakunnan kannalta tärkeänä, kirkkovaltuusto
voi päättää, että hauta hoidetaan seurakunnan
kustannuksella.
Seurakunta voi sopia hautaoikeuden halti-

jan kanssa, että seurakunta ottaa korvauksesta
määräajaksi vastuun haudan hoidosta. Seura-
kunta voi tehdä sopimuksia hautojen hoidosta
myös siten, että hoitokorvaukset sijoitetaan
erityiseen hautainhoitorahastoon, jonka va-
roilla kyseiset haudat hoidetaan.
Jos haudan hoito on olennaisesti laimin-

lyöty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoi-
keuden haltijan kunnostamaan haudan vuo-
den määräajassa siitä, kun päätös on annettu
hänelle tiedoksi. Jollei hän sitä tee, kirkko-
neuvosto voi julistaa hautaoikeuden menete-
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tyksi. Päätöksestä on tiedotettava 24 luvun
11 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla.
Milloin hautaoikeuden haltijasta tai hänen
olinpaikastaan ei saada tietoa, ilmoitus 3
momentissa tarkoitetusta tai hautaustoimilain
14 §:n 3 momentissa tarkoitetusta tai muusta
hautaa koskevasta päätöksestä tai ilmoituk-
sesta on pantava tiedoksi haudalle. Päätök-
sestä tai ilmoituksesta on lisäksi kuulutettava
paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanoma-
lehdessä.

6 §

Erimielisyyden ratkaiseminen

Kirkkoneuvosto ratkaisee erimielisyyden
hautaoikeudesta, hautaoikeuden haltijasta, sii-
tä keitä hautaan voidaan haudata, haudan
haltijan velvollisuuksista tai muusta hautaa tai
hautaamista koskevasta asiasta, jollei hauta-
ustoimilaissa ole toisin säädetty.

7 §

Hautaustoimen ohjesääntö

Kirkkovaltuusto hyväksyy hautaustoimen
ohjesäännön, joka on alistettava tuomiokapi-
tulin vahvistettavaksi.
Hautaustoimen ohjesääntöön on otettava
tarkemmat toimeenpanoa ja menettelyä kos-
kevat määräykset haudoista, hautakirjanpi-
dosta, haudan hoidolle asetetuista vaatimuk-
sista ja hautamuistomerkkien hyväksymisestä
sekä hautausmaalla noudatettavasta järjestyk-
sestä.

8 §

Hautausmaakaava ja hautausmaan käyttö-
suunnitelma

Kirkkovaltuusto hyväksyy jokaista hauta-
usmaata varten hautausmaakaavan ja hauta-
usmaan käyttösuunnitelman, jotka on alistet-
tava tuomiokapitulin vahvistettaviksi. Kirk-
kojärjestyksessä säädetään niistä asioista,

joista hautausmaakaavassa ja hautausmaan
käyttösuunnitelmassa on määrättävä.

IV OSA

HIIPPAKUNNAN HALLINTO

17 a luku

Yleisiä säännöksiä

1 §

Hiippakunta

Hiippakunta huolehtii itse toiminnastaan ja
hoitaa talouttaan tämän lain ja kirkkojärjes-
tyksen sekä niiden nojalla annettujen sään-
nösten mukaan.

2 §

Toimielimet ja luottamushenkilöt

Hiippakunnan hallintoa hoitavat piispa,
hiippakuntavaltuusto, tuomiokapituli, johto-
kunta ja tuomiokapitulin viranhaltijat.
Luottamushenkilöitä ovat 1 momentissa

mainittuihin toimielimiin sekä tilapäisiin toi-
mikuntiin valitut jäsenet ja muut hiippakun-
nan luottamustoimiin valitut henkilöt. Viran-
haltijaa, joka lain tai muun säädöksen mukaan
on virkansa perusteella jäsenenä toimielimes-
sä, ei kuitenkaan pidetä siinäkään tehtävässä
luottamushenkilönä.

3 §

Hallinto ja menettely

Jollei tässä laissa tai kirkkojärjestyksessä
toisin säädetä, toimielimen koolle kutsumi-
sesta, puheenjohtajan tehtävistä, asioiden kä-
sittelystä, päätösvaltaisuudesta, esteellisyy-
destä, äänestämisestä, ratkaisuvallan siirtämi-
sestä, vaalikelpoisuudesta ja vaalin toimitta-
misesta hiippakunnan toimielimessä on so-
veltuvin osin voimassa, mitä niistä seurakun-
nan toimielimiä varten säädetään.
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17 b luku

Hiippakuntavaltuusto

1 §

Tehtävät

Hiippakuntavaltuuston tehtävänä on:
1) tukea ja edistää kirkon tehtävän toteu-
tumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa;
2) hyväksyä vuosittain hiippakunnan toi-
minta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio;
3) hyväksyä hiippakunnan edellisen tili-
kauden toimintakertomus ja tilinpäätös;
4) perustaa ja lakkauttaa tuomiokapitulin
virat, jollei 20 luvun 7 §:n 2 momentista
muuta johdu;
5) käsitellä hiippakuntavaltuuston jäsenten,
tuomiokapitulin, kirkkoneuvostojen, yhteis-
ten kirkkoneuvostojen ja seurakuntaneuvos-
tojen sille tekemät aloitteet; sekä
6) suorittaa muut kirkkolaissa, kirkkojär-
jestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä sille
annetut tehtävät.
Hiippakuntavaltuusto voi asettaa enintään
toimikaudekseen tuomiokapitulin avuksi sen
alaisia johtokuntia, joiden tehtävät määrätään
hiippakuntavaltuuston antamissa johtosään-
nöissä.

2 §

Jäsenet

Hiippakuntavaltuuston jäseniä ovat 14
maallikkoa ja 7 pappia.
Porvoon hiippakunnan hiippakuntavaltuus-
ton maallikkojäsenistä yksi on Ahvenanmaan
seurakuntien ja Oulun hiippakunnan hiippa-
kuntavaltuuston maallikkojäsenistä yksi saa-
melaiskäräjien valitsema.
Hiippakuntavaltuusto valitsee keskuudes-
taan toimikaudekseen puheenjohtajan ja va-
rapuheenjohtajan. Puheenjohtajaksi on valit-
tava maallikkojäsen.
Piispalla on hiippakuntavaltuuston kokouk-
sessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei
oikeutta ottaa osaa päätöksen tekemiseen.
Arkkihiippakunnassa tämä koskee sekä ark-
kipiispaa että piispaa.
Kirkkohallituksen hiippakunnasta valitulla
maallikkojäsenellä ja hiippakuntaan kuulu-

valla pappisjäsenellä sekä tuomiokapitulin
jäsenillä on hiippakuntavaltuuston kokouk-
sessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei
oikeutta ottaa osaa päätöksen tekemiseen.

3 §

Toimikausi

Hiippakuntavaltuuston toimikausi alkaa jä-
senten vaalien toimittamista seuraavan tou-
kokuun 1 päivänä ja kestää neljä vuotta.

4 §

Vaalikelpoisuus ja vaali

Hiippakuntavaltuuston jäsenen vaalikelpoi-
suudesta ja vaalista on vastaavasti voimassa,
mitä kirkolliskokousedustajien vaalista kirk-
kolain 20 luvun 2—6 ja 6 a §:ssä säädetään.
Tuomiokapitulin jäsen, viranhaltija tai pää-
toiminen työsopimussuhteinen työntekijä ei
kuitenkaan ole vaalikelpoinen hiippakunta-
valtuustoon.

5 §

Työjärjestys

Hiippakuntavaltuuston koolle kutsumises-
ta, puheenjohtajien tehtävistä, aloitteiden te-
kemisestä, asioiden käsittelemisestä ja vaalien
toimittamisesta määrätään tarkemmin hiippa-
kuntavaltuuston hyväksymässä työjärjestyk-
sessä.

18 luku

Piispa

1 §

Piispa ja piispan tehtävät

Piispa johtaa hiippakuntansa hallintoa ja
toimintaa sekä valvoo seurakuntia ja pappeja.
— — — — — — — — — — — — —

4348 N:o 1274



3 §

Vaalin ajankohta, äänioikeus ja ehdokas-
asettelu

— — — — — — — — — — — — —
Vaalissa ovat äänivaltaisia
— — — — — — — — — — — — —
4) saamelaiskäräjien valitsema kirkollisko-
kousedustaja Oulun hiippakunnan piispan
vaalissa;
5) kirkolliskokoukseen hiippakunnasta va-
litut maallikkoedustajat; sekä
6) maallikkovalitsijat, joita hiippakunnan
kunkin seurakunnan kirkkovaltuuston tai seu-
rakuntaneuvoston maallikkojäsenet valitsevat
seurakunnan luottamustoimiin 7 luvun 3 §:n
mukaan vaalikelpoisista jäsenistä niin, että
valitsijoita 3—5 kohdissa mainitut valitsijat
mukaan lukien tulee yhtä monta kuin 1 ja 2
kohdissa mainittuja pappeja ja lehtoreita;
kustakin seurakunnasta tulee yksi valitsija ja
muut valitsijat määräytyvät seurakunnan vä-
kiluvun osoittamassa suhteessa tuomiokapi-
tulin määräämän jaon mukaan.
Arkkipiispan vaalissa ovat äänivaltaisia
myös muiden hiippakuntien tuomiokapitulien
jäsenet sekä kirkolliskokoukseen hiippakun-
nista valitut edustajat ja saamelaiskäräjien
valitsema edustaja.
— — — — — — — — — — — — —

19 luku

Tuomiokapituli

1 §

Tehtävät

Tuomiokapituli hoitaa hiippakunnassa kir-
kollista hallintoa ja toimintaa siten kuin tässä
laissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaali-
järjestyksessä säädetään ja niiden nojalla
määrätään.
Tuomiokapituli edustaa kirkkoa hiippakun-
nan asioissa ja käyttää puhevaltaa tuomiois-
tuimissa ja muissa viranomaisissa sekä tekee
hiippakuntaa koskevat sopimukset ja muut
oikeustoimet.

2 §

Jäsenet

Tuomiokapitulin jäseniä ovat puheenjohta-
jana piispa, varapuheenjohtajana tuomioro-
vasti, jona toimii tuomiokirkkoseurakunnan
kirkkoherra, kaksi pappisasessoria, yksi maal-
likkojäsen sekä tuomiokapitulin lakimiesases-
sori ja hiippakuntadekaani.
Arkkihiippakunnassa arkkipiispa on tuo-

miokapitulin puheenjohtaja tuomiokapitulin
käsitellessä niitä asioita, jotka lähemmin
määrätään kirkkojärjestyksessä. Piispalla on
tällöin oikeus olla saapuvilla ja ottaa osaa
keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen.
Milloin piispa toimii tuomiokapitulin puheen-
johtajana, arkkipiispalla on oikeus olla saa-
puvilla ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei
päätöksen tekemiseen.
Kenttäpiispa on lisäjäsenenä tuomiokapi-

tulissa, jos virkavirhettä tai kurinpitoa kos-
kevassa asiassa on kysymys sotilaspapista.
Tuomiokapituli määrää viideksi vuodeksi

kerrallaan pappisjäsenille varajäseniksi viisi
kokenutta pappia ja tuomiokapitulin laki-
miesasessorille kaksi varajäsentä sekä määrää
järjestyksen, jossa heidät esteen tai esteelli-
syyden sattuessa kutsutaan jäseneksi. Maal-
likkojäsenellä on ensimmäinen ja toinen
varajäsen, jotka tässä järjestyksessä tulevat
hänen tilalleen esteen tai esteellisyyden sat-
tuessa.

3 §

Kelpoisuusehdot ja valinta

Pappisasessoriksi kelpoinen on hiippakun-
taan kuuluvan seurakunnan kirkkoherra tai
kappalainen, jolla on kirkkojärjestyksessä
määrätty pätevyys. Pappisasessori valitaan
kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Vaalissa on
äänioikeus hiippakunnan papeilla, jollei 5
luvun 5 §:stä muuta johdu, sekä lehtoreilla.
Kukin äänestää yhtä ehdokasta.
Maallikkojäseneksi kelpoinen on hiippa-

kuntaan kuuluvan seurakunnan maallikkojä-
sen, joka on vaalikelpoinen seurakunnan
luottamustoimeen ja suostunut ehdokkaaksi.
Maallikkojäsen ja varajäsenet valitaan nel-
jäksi vuodeksi kerrallaan. Vaalissa on ääni-
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oikeus hiippakuntavaltuuston maallikkojäse-
nillä.
Tuomiokapitulin lakimiesasessoriksi ja hä-
nen varajäsenekseen kelpoinen on oikeustie-
teen kandidaatin tutkinnon suorittanut henki-
lö, joka on perehtynyt tuomarin tehtäviin tai
hallintoon.
Tuomiokapitulin hiippakuntadekaaniksi
kelpoinen on pappi, joka on suorittanut
ylemmän pastoraalitutkinnon ja joka on pe-
rehtynyt kirkolliseen elämään ja koulutusteh-
täviin.

4 §

Päätösvaltaisuus

Tuomiokapituli on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Tuomiokapituli käsittelee kuitenkin asian
täysilukuisena, jos se koskee:
1) papinvaalin vaaliehdotukseen kohdistu-
vaa oikaisuvaatimusta; tai
2) papin tai lehtorin pysymistä kirkon
tunnustuksessa.
Vaaliehdotusta tehtäessä tai oikaistaessa
äänestetään jokaisesta sijasta erikseen.

5 §

Toimivallan siirtäminen

Tuomiokapitulin viranhaltijalle voidaan
kirkkojärjestyksessä määrätyissä rajoissa an-
taa oikeus ratkaista tuomiokapitulin puolesta
asioita, joiden merkitys ei vaadi niiden
käsittelyä tuomiokapitulissa. Viranhaltijan
päätös voidaan kirkkojärjestyksessä määrä-
tyllä tavalla siirtää tuomiokapitulin ratkaista-
vaksi.

7 §

Suullinen käsittely, katselmus ja kuuleminen

— — — — — — — — — — — — —
Kun asianosainen kutsutaan suulliseen kä-
sittelyyn tai katselmukseen, kutsussa on sa-
malla ilmoitettava, ettei poissaolo estä asian
käsittelyä tai ratkaisua.

11 §

Lääninrovasti

— — — — — — — — — — — — —

20 luku

Kirkolliskokous

7 §

Kirkolliskokouksen tehtävät

— — — — — — — — — — — — —
Kirkolliskokouksen asiana on:

— — — — — — — — — — — — —
12) tarkastuttaa kirkon keskusrahaston ja

muiden kirkkohallituksen sekä hiippakuntien
viranomaisten hoidossa olevien rahastojen ja
muiden varojen tilit ja hallinto, vahvistaa
niiden tilinpäätökset ja päättää vastuuvapau-
den myöntämisestä;
— — — — — — — — — — — — —

9 §

Esitykset, aloitteet ja asioiden käsitteleminen

Piispainkokouksella, kirkkohallituksella ja
hiippakuntavaltuustolla on oikeus tehdä esi-
tyksiä sekä edustajalla aloitteita kirkollisko-
koukselle. Niiden käsittelemisestä täysistun-
nossa ja valiokunnissa sekä äänestämisestä ja
vaalin toimittamisesta määrätään kirkkojär-
jestyksessä. Tarkempia määräyksiä niistä voi-
daan antaa työjärjestyksessä.
— — — — — — — — — — — — —

22 luku

Kirkkohallitus, kirkon keskusrahasto ja kir-
kon sopimusvaltuuskunta

2 §

Kirkkohallituksen tehtävät

Kirkkohallituksen tehtävänä on, jollei tässä
laissa tai kirkkojärjestyksessä toisin säädetä:
— — — — — — — — — — — — —
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7) perustaa ja lakkauttaa kirkkohallituksen
virat, jollei 20 luvun 7 §:n 2 momentista
muuta johdu;
— — — — — — — — — — — — —
Kirkkohallitus edustaa kirkkoa ja käyttää
sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muissa
viranomaisissa sekä tekee kirkon puolesta
sopimukset ja muut oikeustoimet, jollei 19
luvun 1 §:n 2 momentista muuta johdu.

6 §

Kirkon keskusrahasto

Kirkon keskusrahasto on kirkon yhteinen
rahasto, jonka varoja käytetään keskusrahas-
ton talousarvion puitteissa:
— — — — — — — — — — — — —
6) hiippakuntien menoihin;
— — — — — — — — — — — — —
Kirkon keskusrahasto toimii kirkon eläke-
laitoksena ja huolehtii sen tehtävistä siten
kuin siitä erikseen säädetään.

23 luku

Kurinpitomenettely

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
hallintoon perehtynyt henkilö.
— — — — — — — — — — — — —

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 suo-
ritetaan valmistava tutkinta. Tutkinnan suo-

rittaa hiippakunnan tutkinta-asiamies. Tutkin-
nan valmistuttua viranomaisen on, jos tutkinta
antaa siihen aihetta, toimitettava tutkinta-
aineisto viralliselle syyttäjälle tai kurinpito-
asiamiehelle taikka pantava vireille kurinpi-
tomenettely.

24 luku

Alistaminen ja muutoksenhaku

1 §

Alistaminen

Milloin seurakunnan tai seurakuntayhty-
män viranomaisen päätös on alistettava, alis-
tamisen toimittaa ja asiakirjat lähettää tuo-
miokapitulille seurakunnan viranomaisen
päätöksen osalta kirkkoneuvosto tai seura-
kuntaneuvosto ja seurakuntayhtymän päätök-
sen osalta yhteinen kirkkoneuvosto. Jos alis-
tettavan asian tutkiminen kuuluu kirkkohal-
litukselle tai opetusministeriölle, tuomiokapi-
tuli lähettää asiakirjat ja oman lausuntonsa
kirkkohallitukselle. Opetusministeriölle alis-
tettava päätös lähetetään sen tutkittavaksi
vain, jos kirkkohallitus puoltaa sen hyväksy-
mistä.
— — — — — — — — — — — — —

3 §

Oikaisuvaatimus

Viranomaisen päätökseen tyytymätön voi
tehdä, jollei tässä laissa toisin säädetä, kir-
jallisen oikaisuvaatimuksen seuraavasti:
1) seurakunnan kirkkoneuvoston tai seura-

kuntaneuvoston, sen jaoston sekä sen alaisen
toimielimen, luottamushenkilön ja viranhal-
tijan päätöksestä kirkkoneuvostolle tai seura-
kuntaneuvostolle;
2) seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneu-

voston, sen jaoston sekä sen alaisen toimi-
elimen, luottamushenkilön ja viranhaltijan
päätöksestä yhteiselle kirkkoneuvostolle;
3) kirkkoherran päätöksestä, joka koskee

kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettua vapaa-ajan, vuosiloman ja
virkavapauden myöntämistä, tuomiokapitulil-
le ja muissa asioissa kirkkoneuvostolle tai
seurakuntaneuvostolle;
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4) tuomiokapitulin päätöksestä, joka kos-
kee 5 luvun 3 §:ssä tarkoitettua papin ja 6
luvun 12 §:ssä tarkoitettua lehtorin pysymistä
kirkon tunnustuksessa sekä kirkkojärjestyk-
sen 6 luvun 22 §:ssä tarkoitettua papinvaalin
vaaliehdotusta, sekä tuomiokapitulin alaisen
toimielimen ja viranhaltijan päätöksestä tuo-
miokapitulille;
5) kirkkohallituksen jaoston, virastokolle-
gion, kirkon keskusrahaston eläkerahaston
johtokunnan ja muun toimielimen sekä vi-
ranhaltijan päätöksestä kirkkohallitukselle;
sekä
6) papinvaalissa tai seurakuntavaalissa käy-
tettävästä vaaliluettelosta vaalilautakunnalle.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuun päätök-
seen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Kirkonkirjoihin sisältyvien väestötietojen
oikaisusta on voimassa, mitä väestötietolaissa
(507/1993) säädetään. Seurakunnan jäsenre-
kisterissä olevien muiden kuin väestötietojen
oikaisusta on voimassa, mitä henkilötietolais-
sa (523/1999) säädetään.

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.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että:
1) päätös on syntynyt virheellisessä järjes-
tyksessä;
2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylit-
tänyt toimivaltansa; tai
3) päätös on muuten lainvastainen.
Valitus seurakunnan tai seurakuntayhty-
män alistettavasta päätöksestä voidaan perus-
taa myös siihen, että päätös ei ole tarkoituk-
senmukainen. Alistusviranomaisen päätök-
sestä voidaan valittaa vain 2 momentin
mukaisella perusteella.
Valittajan tulee esittää 2 tai 3 momentissa

tarkoitetut valituksen perusteet ennen valitus-
ajan päättymistä.

5 §

Oikaisuvaatimus- ja valituskelpoisuus

Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua
tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaa-
timusta eikä kirkollisvalitusta.

6 §

Oikaisuvaatimus- ja valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen ja kirkollisvalituksen
saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),
sekä seurakunnan viranomaisen päätöksestä
myös seurakunnan jäsen.
Seurakuntayhtymän viranomaisen päätök-

sestä oikaisuvaatimuksen ja kirkollisvalituk-
sen saa tehdä myös seurakuntayhtymän jä-
senseurakunta ja sen jäsen sekä seurakuntien
yhteisen toimielimen päätöksestä sopimuk-
seen osallinen seurakunta ja sen jäsen.
Milloin seurakunnan viranomaisen alista-

ma päätös on jätetty tutkimatta tai vahvista-
matta taikka sitä on muutettu, kirkkoneuvos-
tolla tai seurakuntaneuvostolla on oikeus
valittaa ratkaisusta. Jos alistetun päätöksen on
tehnyt seurakuntayhtymän viranomainen, va-
litusoikeus on yhteisellä kirkkoneuvostolla.
Jos alistettua päätöstä on muutettu tai se on
jätetty tutkimatta, asianosaisen tai seurakun-
nan jäsenen valitusoikeudesta on voimassa,
mitä 4 §:n 2 momentissa ja edellä 1 ja 2
momentissa säädetään.
Tämän lain, kirkkojärjestyksen tai kirkon

vaalijärjestyksen mukaisesti päätöksen teh-
neellä kirkollisella viranomaisella on valitus-
oikeus hallinto-oikeuden päätökseen, jolla
hallinto-oikeus on muuttanut viranomaisen
päätöstä tai kumonnut sen.
Kurinpitoasiamiehellä on oikeus valittaa 23

luvun 3 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 4 §:n 3
momentissa tarkoitetussa kurinpitoasiassa an-
netusta päätöksestä.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun

päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvali-
tuksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati-
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muksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuk-
sen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea
muutosta kirkollisvalituksin myös se, jolla on
1 tai 2 momentin nojalla oikeus tehdä
kirkollisvalitus.

7 §

Oikaisuvaatimus- ja valitusoikeus vaaliluet-
telosta

Kirkkoherra saa tehdä oikaisuvaatimuksen
ja kirkollisvalituksen papinvaalin ja seura-
kuntavaalien vaaliluetteloa vastaan sillä pe-
rusteella, että joku on virheellisesti jätetty
pois vaaliluettelosta taikka merkitty siihen
äänioikeutta vailla olevaksi tai äänioikeute-
tuksi.
Äänioikeutetun seurakunnan jäsenen oi-
kaisuvaatimus- ja valitusoikeus määräytyy
tämän luvun 6 §:n 1 momentin mukaan.
Hallinto-oikeuden on ratkaistava vaalilau-
takunnan päätöksestä tehty valitus ennen
vaalin toimittamista sekä lähetettävä tieto
päätöksestä henkilölle, jonka äänioikeutta
päätös koskee, sekä vaalilautakunnalle.

8 §

Valittaminen eläkepäätöksestä

Muutoksenhausta kirkon keskusrahaston
evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain
(298/1966) ja evankelis-luterilaisen kirkon
perhe-eläkelain (258/1970) nojalla antamaan
päätökseen säädetään evankelis-luterilaisen
kirkon eläkelaissa ja evankelis-luterilaisen
kirkon perhe-eläkelaissa.

9 §

Oikaisuvaatimus- ja valitusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän ja
kirkollisvalitus 30 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus kirkon vaalijärjestyksen 2
luvun 15 §:ssä tarkoitettua vaaliluetteloa vas-
taan on kuitenkin tehtävä viimeistään saman
luvun 18 §:ssä säädetyn vaaliluettelon nähtä-
villäoloajan päättymisen jälkeisenä toisena
arkipäivänä.

10 §

Oikaisuvaatimus- ja valitusosoitus

Päätökseen, josta saa tehdä kirkollisvali-
tuksen, on liitettävä valitusosoitus.
Päätökseen, josta saa tehdä oikaisuvaati-

muksen, on liitettävä ohjeet oikaisuvaatimuk-
sen tekemisestä.
Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaa-

timusta eikä kirkollisvalitusta, on liitettävä
ilmoitus muutoksenhakukiellosta ja siitä, mi-
hin säännökseen kielto perustuu.

11 §

Päätöksen tiedoksianto

Asianosaiselle lähetetään päätöstä koskeva
pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen, välipäätös, kutsu ja muu
sellainen ilmoitus erikseen tiedoksi kirjeellä,
jollei sitä ole annettu hänelle kirjallisesti
kokouksessa. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämi-
sestä.
Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen

päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja tai alistus-
tai valitusviranomaisen päätös on asetettu
yleisesti nähtäväksi tai papinvaalissa vaalin
tulos julistettu.
Hautaoikeuden haltijan katsotaan saaneen

17 luvun 5 §:n 4 momentissa tarkoitetusta
päätöksestä tiedon, kun sitä koskeva kuulutus
on julkaistu lehdessä.
Tiedoksiannosta eläkeasiaa koskevasta

päätöksestä säädetään evankelis-luterilaisen
kirkon eläkelaissa ja evankelis-luterilaisen
kirkon perhe-eläkelaissa.

12 §

Toimivaltainen hallinto-oikeus

Valitus tehdään:
1) tuomiokapitulin ja hiippakuntavaltuus-

ton sekä hiippakuntaan kuuluvan seurakun-
nan ja seurakuntayhtymän viranomaisen pää-
töksestä sille hallinto-oikeudelle, jonka tuo-
miopiirissä tuomiokapituli sijaitsee; ja
2) kirkkohallituksen päätöksestä Helsingin

hallinto-oikeudelle.
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Hallintoriita-asia käsitellään siinä hallinto-
oikeudessa, joka 1 momentin mukaan on
toimivaltainen käsittelemään hallintoriidassa
asianosaisena olevan kirkollisen viranomai-
sen päätöksestä tehdyn valituksen. Jos hal-
lintoriidan osapuolina on kaksi kirkollista
viranomaista, asian käsittelee se hallinto-
oikeus, jonka tuomiopiirissä vastaajana oleva
viranomainen 1 momentin mukaan sijaitsee.

13 §

Jatkovalitus

Hallinto-oikeuden päätöksestä valitetaan
korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Jos hallin-
to-oikeuden päätös koskee valitusta seura-
kunnan tai seurakuntayhtymän viranomaisen
päätöksestä, siitä on viipymättä julkaistava
ilmoitus asianomaisen seurakunnan tai seu-
rakuntayhtymän ilmoitustaululla.
Valitusaika luetaan siitä, kun ilmoitus
päätöksestä on julkaistu. Jos päätös on an-
nettu asianomaiselle erikseen tiedoksi, vali-
tusaika luetaan kuitenkin tiedoksisaannista.

14 §

Oikaisuvaatimus- ja valitusoikeuden rajoitta-
minen

Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksel-
la tai valittamalla:
1) kirkolliskokouksen ja piispainkokouk-
sen päätökseen;
2) piispan ja tuomiokapitulin yhdessä te-
kemään päätökseen pappisvirkaan hyväksy-
misestä eikä piispan yksin muutoin kuin 19
luvun 5 §:n nojalla tekemään päätökseen;
3) kirkkohallituksen 8 luvun 5 §:n 1 ja 2
momentissa tarkoitetussa asiassa antamaan
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 momen-
tissa, 62 §:n 1—4 momentissa ja 63 §:n 3
momentissa tarkoitetuissa asioissa, sekä pää-
tökseen, joka koskee kirkkojärjestyksen 6

luvun 18 §:n 1 momentissa tarkoitetun seu-
rakuntatyön johtamisen tutkinnon hyväksy-
mistä;
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 ko-
tona; sekä
6) hallinto-oikeuden päätökseen, joka kos-

kee papinvaalin tai seurakuntavaalin vaali-
luetteloa.
Seurakunnan jäsenellä ei ole 6 §:n 1 mo-

mentissa tarkoitettua oikeutta tehdä oi-
kaisuvaatimusta tai valitusta kirkkoneuvoston
tai seurakuntaneuvoston päätöksestä, jos se
koskee toiseen henkilöön kohdistuvaa dia-
koniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.
Seurakunnan tai seurakuntayhtymän viran-

omaisen, tuomiokapitulin tai kirkkohallituk-
sen hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa
tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että
päätös on julkisista hankinnoista annetun lain
(1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen
kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan.

15 §

Vaalituloksen oikaiseminen

Jos luottamushenkilön tai viranhaltijan
vaalissa on menetelty lainvastaisesti, vaali on
kumottava tai, jos virheellisyys koskee vain
vaalin tuloksen laskemista, määrättävä se
oikaistavaksi. Jos piispanvaalissa, papinvaa-
lissa, seurakuntavaalissa taikka kirkollisko-
kousedustajan tai hiippakuntavaltuuston jäse-
nen vaalissa on menetelty laittomasti ja se on
saattanut vaikuttaa vaalin tulokseen, vaali on
määrättävä toimitettavaksi uudelleen, jollei
valitusviranomainen voi oikaista vaalin tu-
losta.

16 §

Muut lainkäyttöasiaa koskevat säännökset

Jollei tässä laissa toisin säädetä, valituksen
ja hallintoriita-asian käsittelyssä noudatetaan,
mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään.
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25 luku

Täydentäviä säännöksiä

1 §

Täytäntöönpanokelpoisuus

— — — — — — — — — — — — —
Jollei tässä laissa tai sen nojalla muuta
säädetä, kirkkohallituksen, hiippakuntaval-
tuuston tai tuomiokapitulin päätöstä täytän-
töönpantaessa on noudatettava, mitä hallin-
tolainkäyttölaissa säädetään. Kirkkohallitus,
hiippakuntavaltuusto tai tuomiokapituli saa
kuitenkin itse päättää, että sen päätös pannaan
täytäntöön välittömästi, jos asia on niin
kiireellinen, että viivytys aiheuttaisi erityistä
vahinkoa.

3 §

Pöytäkirjan pitäminen nähtävänä

Kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkovaltuus-
ton, kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja
yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja ja seu-
rakuntavaalien tuloksen vahvistamista koske-
va vaalilautakunnan päätös siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituk-
sineen pidetään tarkastamisen jälkeen ylei-
sesti nähtävänä siten, kuin siitä on seurakun-
nan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu.
Seurakunnan muun viranomaisen pöytäkirja
pidetään vastaavasti nähtävänä, jos asian-
omainen viranomainen katsoo sen tarpeelli-
seksi.
Alistus- ja valitusviranomaisen päätös sii-
hen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtä-
vänä samalla tavalla kuin kirkkoneuvoston
pöytäkirja.
Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti
nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai
valituksen tekemiselle varatun ajan.

4 §

Tiedoksianto seurakunnalle, seurakuntayhty-
mälle, hiippakunnalle tai kirkolle

— — — — — — — — — — — — —
Hiippakunnalle tiedoksi annettava haaste
tai muu tiedoksianto on toimitettava tuomio-

kapitulin puheenjohtajalle tai sille viranhal-
tijalle, joka tuomiokapitulin työjärjestyksessä
on määrätty ottamaan vastaan tiedoksiantoja.
Siitä, milloin haasteen ja yleisen tuomio-

istuimen päätöksen on katsottava tulleen
tiedoksi, säädetään oikeudenkäymiskaaressa.
Muun ilmoituksen tai asiakirjan tiedoksisaa-
misesta on voimassa, mitä hallintolaissa sää-
detään.

5 §

Hallintoasian käsittely

Käsiteltäessä hallintoasiaa kirkollisissa vi-
ranomaisissa on noudatettava, mitä hallinto-
laissa ja sähköisestä asioinnista viranomais-
toiminnassa annetussa laissa (13/2003) sää-
detään, jollei tästä laista muuta johdu. Hal-
lintolain 28 §:n 1 momentin 6 kohtaa ei
kuitenkaan sovelleta kirkollishallinnossa.
Kirkkohallituksen luottamushenkilö sekä

viranhaltija ja työntekijä voi kuitenkin sen
estämättä, mitä hallintolain 28 §:n 1 momen-
tin 4 ja 5 kohdassa säädetään, käsitellä
evankelis-luterilaisen kirkon eläkelakiin tai
evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkela-
kiin perustuvaa eläkeasiaa tai eläketurvan
järjestämiseen liittyvää kysymystä, joka kos-
kee seurakuntaa, seurakuntayhtymää tai elä-
kesopimuksen kirkkohallituksen kanssa teh-
nyttä kirkollista yhdistystä, säätiötä tai muuta
yhteisöä tai näiden palveluksessa olevaa
viranhaltijaa tai työntekijää.
Päätöksen perustelut voidaan jättää esittä-

mättä, jos päätös koskee kirkollisen monijä-
senisen toimielimen toimittamaa vaalia.

6 §

Kokouksen johtaminen ja puheoikeuden
rajoittaminen

Puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä ja
pitää huolta järjestyksestä kirkollisen toimi-
elimen kokouksessa. Mikäli jäsen käytöksel-
lään häiritsee kokouksen kulkua, puheenjoh-
tajan tulee kehottaa häntä käyttäytymään
asianmukaisesti. Jos hän ei noudata kehotusta,
puheenjohtaja voi määrätä hänet poistettavak-
si. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on
keskeytettävä tai lopetettava kokous.
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Jäsenellä on puheoikeus käsiteltävänä ole-
vassa asiassa. Jäsenen on puheessaan pysyt-
tävä asiassa. Jos jäsen puheessaan poikkeaa
asiasta, puheenjohtajan on kehotettava häntä
palaamaan asiaan. Jos jäsen ei noudata
kehotusta, puheenjohtaja voi kieltää häntä
jatkamasta puhetta. Jos jäsen ilmeisen tar-
peettomasti pitkittää puhettaan, puheenjohtaja
voi asiasta huomautettuaan kieltää häntä
jatkamasta puhettaan.
Työjärjestyksessä tai muussa ohje- tai
johtosäännössä voidaan antaa kokouksen ku-
lun turvaamiseksi tarpeellisia määräyksiä jä-
senten puheenvuorojen pituudesta yksittäisis-
sä asioissa.
Mitä edellä säädetään toimielimen jäsenes-
tä, koskee myös sitä, jolla on lakiin tai sen
nojalla annettuun säännökseen tai määräyk-
seen perustuva läsnäolo- ja puheoikeus toi-
mielimen kokouksessa.

8 §

Julkisuus ja salassapito

— — — — — — — — — — — — —
Luottamushenkilöllä on oikeus saada vi-
ranomaiselta tietoja sekä nähtäväkseen asia-
kirjoja, joita hän toimessaan pitää tarpeelli-
sina, jollei salassapitoa koskevista säännök-
sistä muuta johdu.
— — — — — — — — — — — — —

9 §

Esittelijän vastuu

Milloin kirkollisen viranomaisen päätös on
kirkkolailla tai sen nojalla annetulla säädök-
sellä taikka virkaesimiehen käskyllä määrätty
tehtäväksi viranhaltijan esittelystä, esittelijä
on vastuussa siitä, mitä hänen esittelystään on
päätetty, jollei hän ole ilmoittanut pöytäkir-
jaan tai päätöstaltioon merkittäväksi eriävää
mielipidettään.

10 a §

Naisten ja miesten edustus toimielimissä

Kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamat-
ta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa,
piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkoval-

tuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seura-
kuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että
miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia,
jollei erityisestä syystä muuta johdu.

11 §

Luottamushenkilön toimikausi

Luottamushenkilö pysyy toimessaan sen
ajan, joksi hänet on valittu ja sen jälkeenkin,
kunnes toinen on valittu hänen sijaansa. Jos
on valitettu vaalista, jolla luottamushenkilö
on valittu, hänen on hoidettava tointaan,
kunnes valitus on ratkaistu ja, mikäli uusi
vaali toimitetaan, kunnes toinen on valittu.

15 §

Päätösvaltaisuus poikkeusoloissa

— — — — — — — — — — — — —
Tuomiokapituli voi 1 momentissa maini-

tuissa tilanteissa tehdä tuomiokapitulin ja
hiippakuntavaltuuston toimivaltaan kuuluvat
välttämättömät ja kiireelliset päätökset piis-
pan tai tuomiorovastin ja kahden muun
tuomiokapitulin jäsenen läsnä ollessa.

26 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

7 §

Hautaustoimi

Jos seurakunta on ennen tämän lain voi-
maantuloa luovuttanut haudan ainiaaksi, tämä
luovutus on edelleen voimassa niin kauan
kuin hauta on rauhoitetun hautausmaan osana.
Hautaan sovelletaan kuitenkin, mitä 17 luvun
5 §:ssä on säädetty.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2004.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.
Ennen tämän lain voimaantuloa valittujen

hiippakuntakokousten ja rovastikuntakokous-
ten toimikausi päättyy neljän kuukauden
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kuluttua lain voimaantulosta. Kirkkolain 19
luvun 2 §:n mukainen tuomiokapitulin ko-
koonpano otetaan käyttöön viiden kuukauden
kuluttua lain voimaantulosta.
Tätä lakia ei sovelleta oikaisuvaatimuk-
seen, valitukseen eikä alistukseen, joka teh-
dään ennen tämän lain voimaantuloa anne-
tusta päätöksestä, hallintoriita-asiaan, joka
pannaan vireille ennen tämän lain voimaan-

tuloa, eikä tällaisen asian käsittelyyn valituk-
sen johdosta ylemmässä valitusviranomaises-
sa.
Tämän lain voimaan tullessa tuomiokapi-

tulin hiippakunnallisesta toiminnasta vastaa-
van viranhaltijan virkanimike muuttuu hiip-
pakuntadekaaniksi. Viranhaltija, joka ei lain
voimaantullessa täytä viran kelpoisuusehtoja,
säilyttää virkasuhteensa.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Kulttuuriministeri Tanja Karpela
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Kirkolliskokouksen päätös

N:o 1275

kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Annettu Turussa 9 päivänä marraskuuta 2002

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti
kumotaan 8 päivänä marraskuuta 1991 hyväksytyn kirkkojärjestyksen (1055/1993) 18 luvun
1 §:n 3 ja 4 momentti, 19 luvun 2 §:n 2 momentti, 4 a, 5 a ja 12-22 § sekä 12 §:n edellä oleva
väliotsikko ja 21 §:n edellä oleva väliotsikko sekä 23 luvun 1 ja 3 §,
sellaisina kuin niistä ovat 19 luvun 4 a § kirkolliskokouksen päätöksessä 678/1997, 5 a §
päätöksessä 1248/1996, 12 § osaksi päätöksissä 864/1995 ja 1165/1999, 13 § osaksi mainitussa
päätöksessä 864/1995, 15 ja 21 § osaksi mainitussa päätöksessä 678/1997 ja 18 § osaksi
mainitussa päätöksessä 1165/1999 sekä 23 luvun 1 § osaksi päätöksessä 1234/1999,
muutetaan 5 luvun 5 §:n 2 kohta, 6 luvun 56 §:n edellä oleva väliotsikko ja 56 §, V osan
otsikko, 18 luvun 1 §:n 2 momentti ja 1 a §:n 2 momentti, 19 luvun 1 ja 3-6 § ja 8 §:n 1
momentti sekä 22 luvun 1 §:n 2 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 6 luvun 56 § osaksi päätöksessä 1307/1997, 18 luvun 1 a §
mainitussa päätöksessä 678/1997 ja 19 luvun 5 § osaksi mainitussa päätöksessä 1248/1996, sekä
lisätään 18 lukuun uusi 9 § seuraavasti:

5 luku

Pappisvirka

5 §

Papiksi voidaan vihkiä henkilö, joka
— — — — — — — — — — — — —
2) toimii viranhaltijana kirkkohallituksessa
tai tuomiokapitulissa;
— — — — — — — — — — — — —

6 luku

Viranhaltijat ja työntekijät

C. Muut virat

56 §
Kirkkolain 6 luvun 15 §:ssä tarkoitettujen
virkojen kelpoisuusvaatimuksista ja viranhal-
tijoiden tehtävistä määrätään kirkkohallituk-
sen virkojen osalta kirkkohallituksen ja tuo-
miokapitulin virkojen osalta tuomiokapitulin
antamissa johtosäännöissä.

V OSA

HIIPPAKUNNAN HALLINTO

18 luku

Piispa

1 §

— — — — — — — — — — — — —
Piispan tehtävänä on

1) vaalia kirkon ykseyttä ja edistää kirkon
tehtävän toteutumista hiippakunnassa;
2) valvoa, että kirkon tehtävään kuuluvia

toimia hoidetaan seurakunnissa uskollisesti
kirkon tunnustuksen, kirkkolain, kirkkojärjes-
tyksen ja kirkon vaalijärjestyksen sekä niihin
perustuvien määräysten ja ohjeiden mukaan;
3) tukea ja ohjata hiippakuntansa pappeja

heidän työssään sekä valvoa, että he hoitavat
pappis- ja papinvirkansa velvollisuudet;
4) edistää hyvää työyhteyttä seurakunnissa

ja valvoa, että papit ja seurakuntien muut
viranhaltijat ja työntekijät ovat oppinsa puo-
lesta nuhteettomia ja käyttäytyvät elämässään
kristillisesti;
5) edistää seurakuntien yhteistyötä ja ta-

louden ja hallinnon tarkoituksenmukaista hoi-
tamista sekä valvoa, että näissä toimissa
noudatetaan voimassa olevia säädöksiä;
6) suorittaa hiippakunnassa vihkitoimituk-

set ja virkaan asettamiset tai määrätä muun
papin suorittamaan tällaiset toimitukset, jollei
5 luvun 1 §:n 2 momentista muuta johdu; sekä
7) suorittaa muut tehtävät ja päättää ne

asiat, jotka kirkkolain ja kirkkojärjestyksen
mukaan hänelle kuuluvat.

1 a §
— — — — — — — — — — — — —
Kirkkohallituksen palveluksessa olevat pa-

pit, jotka kuuluvat arkkihiippakuntaan, ovat
arkkipiispan alaisia.
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9 §
Piispa, arkkihiippakunnassa arkkipiispa,
kutsuu hiippakuntansa papit ja lehtorit vähin-
tään joka kuudes vuosi synodaalikokoukseen,
jonka tehtävänä on käsitellä teologisia kysy-
myksiä sekä seurakuntien hoitoa ja muuta
kirkon toimintaa ja hallintoa koskevia asioita.
Piispa, arkkihiippakunnassa arkkipiispa tai
piispa, kutsuu tarvittaessa koolle seurakuntien
luottamushenkilöitä, viranhaltijoita ja työnte-
kijöitä sekä yhdistysten, säätiöiden ja laitos-
ten edustajia hiippakuntapäivään, jossa käsi-
tellään kirkon ja hiippakunnan kannalta ajan-
kohtaisia asioita.

19 luku

Hiippakunnan muu hallinto

A. Tuomiokapituli

1 §
Kirkon tehtävän edistämiseksi hiippakun-
nassa tuomiokapitulin tulee, jollei kirkkolais-
sa tai kirkkojärjestyksessä toisin säädetä
1) hoitaa hiippakunnallista toimintaa, hal-
lintoa ja taloutta;
2) tukea ja valvoa seurakuntien toimintaa ja
hallintoa;
3) hoitaa papiston henkilöstöasioita ja
valvoa heidän ja seurakunnan muiden viran-
haltijoiden ja työntekijöiden tehtävien hoitoa
ja elämää;
4) hoitaa yhteyksiä koko kirkon yhteiseen
toimintaan ja hallintoon, toisiin hiippakuntiin,
kristillisiin järjestöihin ja muihin yhteiskun-
nan tahoihin;
5) valmistella asioita hiippakuntavaltuus-
tolle;
6) huolehtia hiippakuntavaltuuston päätös-
ten täytäntöönpanosta;
7) hoitaa hallussaan olevat lahjavarat ja
säätiöluontoiset rahastot noudattaen, mitä
kirkkolain 15 luvun 4 §:n 1 ja 2 momentissa
säädetään;
8) ottaa ja irtisanoa tuomiokapitulin viran-
haltijat ja työntekijät;
9) hoitaa ne hiippakunnalliset tehtävät,
jotka eivät kuulu muulle hiippakunnan viran-
omaiselle; sekä
10) suorittaa muut kirkkolaissa, kirkkojär-
jestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä sille
annetut tehtävät.

Tuomiokapituli vahvistaa itselleen työjär-
jestyksen.

3 §
Sama henkilö voidaan valita pappisasesso-

riksi tai maallikkojäseneksi enintään kahdeksi
toimikaudeksi.
Jos maallikkojäsen on muuttanut hiippa-

kunnasta, menettänyt vaalikelpoisuutensa tai
kuollut, toimitetaan uuden jäsenen valitsemi-
seksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi
vaali.
Jos pappisasessori on muuttanut hiippa-

kunnasta, menettänyt vaalikelpoisuutensa tai
kuollut, toimitetaan uuden jäsenen valitsemi-
seksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi uusi
vaali.

4 §
Piispa johtaa ja valvoo tuomiokapitulin

toimintaa ja on tuomiokapitulin viranhaltijoi-
den esimies.
Arkkihiippakunnassa piispa johtaa ja val-

voo tuomiokapitulin toimintaa ja on tuomio-
kapitulin viranhaltijoiden esimies.
Arkkihiippakunnassa piispa toimii ensisi-

jaisesti tuomiokapitulin puheenjohtajana.
Arkkipiispa toimii puheenjohtajana tuomio-
kapitulin käsitellessä asioita, jotka yksin-
omaan koskevat hänen vastuualueellaan ole-
via seurakuntia ja näiden palveluksessa olevia
pappeja ja muita viranhaltijoita tai joiden
käsitteleminen arkkipiispan puheenjohdolla
muuten perustuu 18 luvun 1 a §:n mukaiseen
työnjakoon. Jos asia koskee sekä arkkipiispan
että piispan vastuualueita, puheenjohtajana
toimii piispa. Myös tuomiokapitulin esitykset
ja lausunnot kirkolliskokoukselle, piispainko-
koukselle, hiippakuntavaltuustolle tai kirkko-
hallitukselle käsitellään piispan puheenjoh-
dolla.

5 §
Asiat ratkaistaan tuomiokapitulin viranhal-

tijan esittelystä siten kuin tuomiokapitulin
työjärjestyksessä määrätään. Kirkkolain 19
luvun 5 §:ssä tarkoitettuja asioita sekä vähäi-
siä hallintoasioita voidaan ratkaista ilman
esittelyä.
Hiippakuntavaltuuston puheenjohtajalla on

tuomiokapitulin istunnossa läsnäolo- ja pu-
heoikeus, mutta ei oikeutta ottaa osaa pää-
töksen tekemiseen.
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6 §
Tuomiokapitulin viranhaltijan kirkkolain
19 luvun 5 §:n mukaan ratkaistavaksi ei voida
antaa asioita, jotka koskevat
1) pappisvirkaan hyväksymistä;
2) virkaan nimittämistä, virkamääräyksen
antamista yli kuuden kuukauden ajaksi tai
virkamääräyksen lakkauttamista taikka muuta
viran tai työsopimussuhteen täyttöön tai päät-
tämiseen liittyvää asiaa;
3) tuomiokapitulille alistettua asiaa;
4) talousarvioesityksen laadintaa ja tilin-
päätöstä;
5) oikaisuvaatimusta; sekä
6) asiaa, joka on käsiteltävä täysilukuisessa
tuomiokapitulissa.
Tuomiokapitulin puheenjohtaja tai jäsen
voi työjärjestyksessä määrätyn ajan kuluessa
siirtää viranhaltijan päättämän asian tuomio-
kapitulin ratkaistavaksi.
Viranhaltijan päätökset, jotka voidaan siir-
tää tuomiokapitulin ratkaistavaksi, päivätään
ja annetaan ensimmäisenä arkipäivänä, jona
päätöstä ei voida siirtää tuomiokapitulin
ratkaistavaksi.

B. Lääninrovasti

8 §
Lääninrovastin tehtävänä on rovastikun-
nassa

1) edistää kirkon tehtävän toteutumista;
2) valvoa, että tähän tehtävään kuuluvia

toimia hoidetaan seurakunnissa uskollisesti
sekä kirkon tunnustuksen, kirkkolain, kirk-
kojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen se-
kä niihin perustuvien määräysten ja ohjeiden
mukaan;
3) asettaa rovastikunnallisia yhteistyöeli-

miä ja muutoinkin edistää seurakuntien yh-
teistyötä sekä johtaa rovastikunnallista toi-
mintaa; sekä
4) huolehtia niistä muista tehtävistä, jotka

lääninrovastille on säädetty tai määrätty taik-
ka jotka piispa tai tuomiokapituli on hänelle
antanut.
— — — — — — — — — — — — —

22 luku

Kirkkohallitus ja kirkon keskusrahasto

1 §
— — — — — — — — — — — — —
Kustakin hiippakunnasta valitaan yksi

maallikkojäsen hiippakuntavaltuuston teke-
män ehdollepanon perusteella. Maallikkojä-
senen vaalia varten hiippakuntavaltuusto aset-
taa ehdolle kolme maallikkoa.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2004.

Turussa 9 päivänä marraskuuta 2002

Kirkolliskokouksen puolesta

Jukka Paarma
arkkipiispa

Kari Ventä
kirkolliskokouksen

sihteeri
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Kirkolliskokouksen päätös

N:o 1276

kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Annettu Turussa 9 päivänä toukokuuta 2003

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tällä päätöksellä kumotaan 8 päivänä
marraskuuta 1991 annetun kirkkojärjestyksen
(1055/1993) 7 luvun 8 §.

2 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä

tammikuuta 2004.

Turussa 9 päivänä toukokuuta 2003

Kirkolliskokouksen puolesta

Jukka Paarma
arkkipiispa

Kari Ventä
kirkolliskokouksen

sihteeri
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Kirkolliskokouksen päätös

N:o 1277

kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Annettu Turussa 9 päivänä toukokuuta 2003

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti
kumotaan 8 päivänä marraskuuta 1991 annetun kirkkojärjestyksen (1055/1993) 17 luvun 4 §,
5 §:n 1 momentti sekä 7—11 §, sellaisena kuin niistä on 8 § osaksi päätöksessä 864/1995, ja
muutetaan 17 luvun 3 §:n 1 ja 2 momentti, 5 §:n 2 momentti ja 6 § seuraavasti:

17 luku

Hautaustoimi

3 §
Hautausmaa ja siunauskappeli on vihittävä
ennen kuin niitä ryhdytään käyttämään. Hau-
taustoimilaissa (457/2003) tarkoitettua tun-
nuksetonta hauta-aluetta ei kuitenkaan vihitä.
Seurakunnan on pidettävä hautausmaa sen
arvoa vastaavasti hoidettuna. Hautausmaan ja
1 momentissa tarkoitetun tunnuksettoman
hauta-alueen tulee olla aidattu tai muuten
selvästi erottuvalla tavalla rajattu.
— — — — — — — — — — — — —

5 §
— — — — — — — — — — — — —
Hautausmaasta on laadittava hautakartta.
Hautaan voi kuulua yksi tai useampi hauta-
paikka ja samassa hautapaikassa voi olla
useita hautasijoja. Hautausmaa tai sen osa voi
olla muistolehtona, johon vainajan tuhka
sirotellaan tai kätketään hautasijaa merkitse-
mättä.
— — — — — — — — — — — — —

6 §
Hautausmaakaava on yleiskartta, joka

osoittaa hautausmaan rajat, sen liikenteen
järjestelyt, eri toimintojen sijoitukset sekä
jakaa hauta-alueet sopiviin yksikköihin. Hau-
tausmaakaava laaditaan siten, että hautaus-
maaksi varattu alue tulee maaston luonne,
kauneusnäkökohdat ja seurakunnan taloudel-
linen kantokyky huomioon ottaen käytetyksi
tarkoituksenmukaisesti. Kaavaan sisältyy
myös hautausmaa-alueen kuivatus- ja vesi-
huoltosuunnitelma, jätehuollon järjestäminen
sekä käytävien, hauta-alueiden ja rakennusten
sijainti.
Hautausmaan käyttösuunnitelma sisältää

hautausmaakaavan sanallisen selityksen, joka
selventää ne hautausmaakaavan yksityiskoh-
dat, jotka eivät ilmene piirustuksista. Suun-
nitelmasta ilmenee lisäksi, onko hautausmaal-
la tai sen osalla käytössä syvähautaus ja missä
järjestyksessä hautaosastot otetaan käyttöön.
Käyttösuunnitelmassa otetaan huomioon
myös eri aikoina perustettujen hautausmaan
osien ominaispiirteet sekä esitetään hautaus-
maan käytön erityiset rajoitukset.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2004.

Turussa 9 päivänä toukokuuta 2003

Kirkolliskokouksen puolesta

Jukka Paarma

arkkipiispa

Kari Ventä

kirkolliskokouksen
sihteeri
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Kirkolliskokouksen päätös

N:o 1278

kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta

Annettu Turussa 9 päivänä marraskuuta 2002

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti
kumotaan 8 päivänä marraskuuta 1991 hyväksytyn kirkon vaalijärjestyksen (1056/1993) 2
luvun 19 §:n 1 momentti sekä 3 luvun alaluvun D väliotsikko ja 10—12 §,
sellaisina kuin niistä ovat 2 luvun 19 §:n 1 momentti kirkolliskokouksen päätöksessä
348/1998 ja 3 luvun 10 § päätöksessä 865/1995,
muutetaan 1 luvun 1 §, 2 luvun 19 §:n 2 momentti, 21 §:n 1 momentti ja 22 §, 3 luvun
alalukujen B ja C väliotsikko ja 8—9 § sekä 4 luvun 7 §,
sellaisena kuin niistä on 3 luvun 9 § osaksi päätöksessä 297/2000, seuraavasti:

1 luku

Yleisiä määräyksiä

1 §
Tämän vaalijärjestyksen määräyksiä sovel-
letaan kirkkolain 8 luvussa tarkoitetuissa
papinvaalissa ja seurakuntavaaleissa, 17 b
luvussa tarkoitetuissa hiippakuntavaltuuston
vaaleissa, 18 luvussa tarkoitetussa piispan-
vaalissa, 19 luvussa tarkoitetuissa tuomioka-
pitulin pappisasessorin ja maallikkojäsenen
sekä lääninrovastin vaaleissa sekä 20 luvussa
tarkoitetuissa kirkolliskokousedustajien vaa-
leissa.

2 luku

Papinvaali ja seurakuntavaalit

B. Vaaliluettelo

19 §
— — — — — — — — — — — — —
Vaaliluetteloa koskeva oikaisuvaatimus on

tehtävä kirjallisesti ja jätettävä kirkkoherran-
virastoon viimeistään vaaliluettelon nähtävil-
läoloajan päättymisen jälkeisenä toisena ar-
kipäivänä. Oikaisuvaatimusta ei voida perus-
taa kirkkolain 8 luvun 3 §:n 1—3 momentissa
säädettyjen määräpäivien jälkeen tapahtunei-
siin muutoksiin.
— — — — — — — — — — — — —

21 §
Vaalilautakunnan päätöksestä tehtävä va-

litus osoitetaan hallinto-oikeuteen ja valitus-
kirjelmä jätetään kymmenen päivän kuluessa
päätöksen tekemisestä kirkkoherranvirastoon.
— — — — — — — — — — — — —

22 §
Vaaliluetteloa on noudatettava, vaikka lo-

pullista päätöstä vaaliluettelon oikaisemisesta
tehtyyn valitukseen ei ole saatettu vaalilau-
takunnan tietoon ennen vaaleja. Henkilön,
jolla vaalilautakunnalle esitetyn hallinto-oi-
keuden päätöksen mukaan on äänioikeus, on
kuitenkin annettava äänestää.
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3 luku

Piispanvaali ja muut hiippakunnalliset
vaalit

B. Tuomiokapitulin maallikkojäsenen ja
pappisasessorin sekä lääninrovastin vaalit

8 §
Tuomiokapitulin maallikkojäsenen vaali
toimitetaan suljetuin lipuin enemmistövaali-
na. Vaalissa äänestetään samalla kertaa jä-
sentä ja tämän ensimmäistä ja toista varajä-
sentä.
Hiippakuntavaltuusto ilmoittaa vaalin tu-
loksen tuomiokapitulille.

C. Hiippakuntavaltuuston vaalit

9 §
Hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleissa
noudatetaan vastaavasti, mitä 4 luvussa sää-
detään kirkolliskokousedustajien vaaleista.

Maallikkojäsenten vaalissa äänestysliput
painetaan vihreälle ja pappisjäsenten vaalissa
keltaiselle paperille.

4 luku

Kirkolliskokousedustajien vaalit

7 §
Ahvenanmaan seurakunnista valittavan

maallikkoedustajan vaalissa asetetaan ehdok-
kaat kirkkolain 20 luvun 1 §:n 4 momentissa
ja 6 §:ssä mainitulla tavalla erikseen. Valit-
sijayhdistyksen perustamisasiakirjassa on ni-
mettävä ehdokaslistassa yksi ehdokas edus-
tajaksi sekä yksi ensimmäiseksi ja yksi
toiseksi varamieheksi. Ehdokaslistojen yhdis-
telmässä numeroidaan vain ehdokaslistat.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2004.

Turussa 9 päivänä marraskuuta 2002

Kirkolliskokouksen puolesta

Jukka Paarma
arkkipiispa

Kari Ventä
kirkolliskokouksen

sihteeri
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Lak i

N:o 1279

kirkkolain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 26 päivänä marraskuuta 1993 annetun kirkkolain (1054/1993) 1 luvun 3 §:n 2

momentti seuraavasti:

1 luku

Kirkon tunnustus, tehtävä ja jäsenet

3 §

Jäsenet

— — — — — — — — — — — — —
Kirkon jäseneksi liittymisestä ja kirkosta
eroamisesta on voimassa, mitä uskonnonva-

pauslaissa (453/2003) säädetään. Alle kaksi-
toistavuotias lapsi voidaan liittää kirkon jä-
seneksi, jos hänen vanhempansa tai huolta-
jansa on kirkon jäsen ja jos lapsen jäsenyy-
destä on sovittu tai päätetty uskonnonvapa-
uslain 3 §:ssä säädetyllä tavalla.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2004.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Kulttuuriministeri Tanja Karpela

HE 35/2003
HaVM 14/2003
EV 126/2003
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