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Laki
kirkkolain 6 luvun muuttamisesta

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kirkkolain (1054/1993) 6 luvun 17 §, 18 §:n 2 momentti, 45, 52 a ja 58 §,

62 §:n 1 momentti ja 72 §,
sellaisina kuin ne ovat, 6 luvun 17 § laeissa 1008/2012 ja 1602/2015, 18 §:n 2 moment-

ti, 45 ja 58 § sekä 62 §:n 1 momentti laissa 1008/2012, 52 a § laissa 407/2016 ja 72 § laeis-
sa 1008/2012 ja 1164/2016, sekä

lisätään 6 lukuun uusi 9 a ja 52 b § seuraavasti:

6 luku

Henkilöstö

9 a §

Pitkäaikaistyöttömän ottaminen määräaikaiseen virkasuhteeseen

Määräaikaiseen virkasuhteeseen ottaminen ei edellytä 9 §:n 2 momentissa tarkoitettua
perustetta, jos palkattava henkilö on ollut työ- ja elinkeinotoimiston ilmoituksen mukaan
yhtäjaksoisesti työtön työnhakija edellisen 12 kuukauden ajan. Enintään kahden viikon pi-
tuinen palvelussuhde ei kuitenkaan katkaise työttömyyden yhdenjaksoisuutta. Virkasuh-
teeseen ottamista määräajaksi ei estä se, että työnantajan työvoimatarve on 9 §:ssä tarkoi-
tetulla tavalla pysyvää.

Henkilöä pidetään työttömänä työnhakijana sen mukaan kuin julkisesta työvoima- ja
yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 1 luvun 3 §:ssä säädetään.

Määräaikaisen virkasuhteen enimmäiskesto on yksi vuosi. Viranhoitomääräys voidaan
uusia vuoden kuluessa ensimmäisen määräaikaisen virkasuhteen alkamisesta enintään kah-
desti. Virkasuhteiden yhteenlaskettu kokonaiskesto ei kuitenkaan saa ylittää yhtä vuotta.

17 §

Koeaika

Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä virantoimituksen aloittamisesta alkavasta
enintään kuuden kuukauden koeajasta. Vuotta lyhyemmässä määräaikaisessa virkasuh-
teessa koeaika voi olla enintään puolet virkasuhteen kestosta. Jos viranhaltija on koeaika-
na ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus
pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisälty-
vää 30 kalenteripäivää kohden. Työnantajan on ilmoitettava viranhaltijalle koeajan piden-
tämisestä ennen koeajan päättymistä. Seurakunnan seurakuntapastorin koeajan määräämi-
sestä päättää tuomiokapituli.
HE 174/2017
HaVM 1/2018
EV 2/2018
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Jos viranhaltija otetaan saman työnantajan toiseen virkasuhteeseen ja hänen tehtävänsä
tai asemansa huomattavasti muuttuvat ja viranhaltija itse on hakeutunut toiseen virkasuh-
teeseen, työnantaja voi määrätä koeajan noudatettavaksi uudessa virkasuhteessa.

Koeajan kuluessa virkasuhde voidaan molemmin puolin purkaa päättymään välittömäs-
ti. Purkaminen ei saa tapahtua syrjivillä tai koeajan tarkoitukseen nähden muutoin epä-
asiallisilla perusteilla.

Papin virassa olevan papin sekä lehtorin virkasuhteen purkamisesta koeaikana päättää
tuomiokapituli omasta tai työnantajan aloitteesta. Tuomiokapitulin on käsiteltävä asia kii-
reellisenä. Purkamisesta voidaan päättää koeajan päättymistä seuraavassa tuomiokapitulin
istunnossa, jos seurakunta tai seurakuntayhtymä on pannut asian tuomiokapitulissa vireil-
le koeaikana.

Koeaikaa ei sovelleta kirkkoherran, piispan, pappisasessorin eikä kirkkohallituksen vi-
raston johtavan viranhaltijan virkaan.

18 §

Viranhoitomääräys ja selvitys virkasuhteen ehdoista

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Selvitys on annettava viimeistään ensimmäisen täyden palkanmaksukauden päättymi-

seen mennessä, ja siitä tulee ilmetä ainakin:
1) virkanimike;
2) virkasuhteen kestoaika;
3) mahdollinen määräaikaisuuden peruste tai ilmoitus siitä, että kysymys on 9 a §:ssä

tarkoitetusta pitkäaikaistyöttömän palkkaamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen;
4) mahdollinen koeaika;
5) virkapaikka virkasuhteen alkaessa;
6) virantoimituksen alkamisajankohta;
7) pääasialliset tehtävät tai niiden määräytymisperuste;
8) palkkauksen perusteet sekä palkanmaksukausi;
9) osa-aikaisen virkasuhteen säännöllinen työaika tai, jos viranhaltijaan ei sovelleta

työaikaa, työmäärän suhteellinen osuus viran täydestä työmäärästä;
10) vuosiloman määräytyminen.

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

45 §

Lomautusmenettely

Työnantajan on käytettävissään olevien tietojen perusteella esitettävä viranhaltijalle en-
nakkoselvitys lomautuksen perusteista sekä sen arvioidusta laajuudesta, toteuttamistavas-
ta, alkamisajankohdasta ja kestosta. Jos lomautus kohdistuu useaan viranhaltijaan, selvitys
voidaan antaa luottamusmiehelle tai viranhaltijoille yhteisesti. Selvitys on annettava vii-
pymättä lomautuksen tarpeen tultua työnantajan tietoon. Selvitystä ei tarvitse esittää, jos
työnantajan on virkaehtosopimuksen perusteella esitettävä vastaava selvitys.

Lomautusta koskeva päätös on annettava viranhaltijalle tiedoksi kirjallisesti vähintään
14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Lomautuspäätös annetaan viranhaltijalle henki-
lökohtaisesti. Jos lomautuspäätöstä ei voida antaa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa kir-
jeitse samaa määräaikaa noudattaen. Kirjeitse toimitetun päätöksen katsotaan tulleen vi-
ranhaltijan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun päätös on lähetetty.
Lomautuspäätöksessä tulee mainita lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja määräaikai-
sen lomautuksen kesto sekä toistaiseksi tapahtuvan lomautuksen osalta sen arvioitu kesto.
Lomautuspäätös on annettava tiedoksi luottamusmiehelle.
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Ennakkoselvitystä ei tarvitse esittää, jos työnantajan on työnantajan ja henkilöstön vä-
lisestä yhteistoiminnasta sovitun virkaehtosopimuksen mukaan esitettävä vastaava selvi-
tys tai neuvoteltava lomauttamisesta viranhaltijoiden tai heidän edustajansa kanssa.

52 a §

Työllistymisvapaa ja työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus

Viranhaltijalla on sama oikeus työllistymisvapaaseen kuin työntekijällä työsopimuslain
mukaan.

Työnantaja on velvollinen tarjoamaan 52 §:n perusteella irtisanomalleen viranhaltijalle
tilaisuuden osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen
tai koulutukseen, jos:

1) työnantajan palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä; ja
2) viranhaltija on ollut ennen virkasuhteen päättymistä yhdenjaksoisesti vähintään viisi

vuotta työnantajan palveluksessa.
Valmennuksen tai koulutuksen on arvoltaan vähintään vastattava viranhaltijan lasken-

nallista palkkaa kuukauden ajalta tai irtisanotun viranhaltijan kanssa samassa toimipaikas-
sa työskentelevän henkilöstön keskimääräistä kuukausiansiota siitä riippuen, kumpi on
suurempi. Valmennus tai koulutus on toteutettava irtisanomisajan päättymisen jälkeen
kahden kuukauden kuluessa. Painavasta syystä valmennus tai koulutus saadaan toteuttaa
myöhemminkin. Valmennuksen tai koulutuksen toteutumisaika tai arvioitu aika on kui-
tenkin oltava viranhaltijan tiedossa palvelussuhteen päättymishetkellä.

Työnantaja ja viranhaltija voivat sopia, että työnantaja täyttää 2 momentissa tarkoitetun
velvollisuutensa kustantamalla viranhaltijan itsensä hankkiman koulutuksen tai valmen-
nuksen kokonaan tai osittain.

Työnantaja ja henkilöstö saavat sopia toisin siitä, mitä 3 momentissa säädetään arvon
määräytymisestä. Lisäksi työnantaja ja henkilöstö saavat sopia valmennuksen tai koulu-
tuksen sijasta muustakin järjestelystä, jolla edistetään irtisanottavan työllistymistä. Hen-
kilöstön edustaja määräytyy työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta sovi-
tun virkaehtosopimuksen mukaisesti. Henkilöstön edustajan tekemä sopimus sitoo kaik-
kia niitä viranhaltijoita, joita sopimuksen tehneen viranhaltijoiden edustajan on katsottava
edustavan.

52 b §

Työllistymistä edistävän valmennuksen tai koulutuksen laiminlyönti

Työnantaja, joka ei ole noudattanut 52 a §:ssä säädettyä velvollisuuttaan, on velvolli-
nen suorittamaan viranhaltijalle kertakaikkisena korvauksena koulutuksen tai valmennuk-
sen arvoa vastaavan määrän.

Jos valmennuksen tai koulutuksen järjestämisvelvollisuus on laiminlyöty vain osittain,
korvausvelvollisuus rajoittuu vastaamaan velvollisuuden laiminlyötyä osuutta.

58 §

Virkasuhteen päättämismenettely

Ennen kuin työnantaja irtisanoo tai purkaa tai päättää virkasuhteen raukeamisesta
16 §:n 3 momentin mukaisesti, viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi virka-
suhteen päättämisen syistä. Viranhaltijalla on oikeus häntä kuultaessa käyttää avustajaa.
Oikeudesta käyttää avustajaa on ilmoitettava viranhaltijalle. Työnantajan päätös irtisano-
misesta, purkamisesta tai raukeamisesta on perusteluineen merkittävä pöytäkirjaan.

Jos työnantaja on työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta sovitun virka-
ehtosopimuksen mukaan velvollinen neuvottelemaan taloudellisella tai tuotannollisella
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perusteella tapahtuvan irtisanomisen perusteesta viranhaltijoiden tai heidän edustajiensa
kanssa, työnantajalla ei ole 1 momentissa tarkoitettua vastaavaa velvollisuutta.

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

62 §

Irtisanotun viranhaltijan takaisin ottaminen

Jos työnantaja on irtisanonut toistaiseksi otetun viranhaltijan 52 §:n mukaisilla perus-
teilla ja työnantaja tarvitsee neljän kuukauden kuluessa irtisanomisajan päättymisestä vi-
ranhaltijaa tehtäviltään samankaltaiseen toistaiseksi voimassa olevaan tai yli kuusi kuu-
kautta kestävään virkasuhteeseen, työnantajan on tiedusteltava paikalliselta työvoimavi-
ranomaiselta, onko irtisanottuja viranhaltijoita etsimässä tämän viranomaisen välityksellä
työtä, ja myönteisessä tapauksessa tarjottava työtä ensisijaisesti irtisanotuille kelpoisuus-
vaatimukset täyttäville viranhaltijoille. Jos virkasuhde on jatkunut keskeytyksettä sen
päättymiseen mennessä vähintään 12 vuotta, takaisinottoaika on kuitenkin kuusi kuukaut-
ta. Sama velvollisuus koskee 39 §:ssä tarkoitettua luovutuksensaajaa silloin, kun luovut-
taja on irtisanonut viranhaltijan ennen luovutushetkeä.

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

72 §

Eräiden vaatimusten käsittelyjärjestys

Edellä 9 §:n 3 momentissa, 46 §:n 2 ja 3 momentissa, 52 b §:ssä sekä 62 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettua korvausta koskevat vaatimukset käsitellään hallintoriita-asiana hallinto-
oikeudessa.

Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelis-lu-
terilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssä tarkoitetussa
asiassa eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hä-
nellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa.
Mitä edellä tässä momentissa säädetään, sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä
sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistui-
messa, tai sen alayhdistyksessä.

————
Tämä laki tulee voimaan 16 päivänä huhtikuuta 2018.
Mitä 52 a §:n 2–5 momentissa ja 52 b §:ssä säädetään, ei sovelleta, jos virkasuhteen ir-

tisanomista edellyttänyt työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta 31 päivänä
toukokuuta 2016 sovitun virkaehtosopimuksen 8 §:ssä tarkoitettu neuvotteluesitys on an-
nettu ennen tämän lain voimaantuloa.

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2018
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