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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

otsikko ja 5 momentti, 19 luvun 2 §:n 3 momentti ja 7 §:n 2 momentti, 22 luvun 2 §:n 1
momentin 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, uusi
7 ja 8 kohta, sekä 14 §:ään, 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:

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 kirkkojärjestyk-
sen mukaisesti on joko vihitty pappisvirkaan
tai jolle on myönnetty oikeus toimittaa pap-
pisvirkaa Suomen evankelis-luterilaisessa
kirkossa;

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

3 §

Ero pappisvirasta, pappisvirasta pidättämi-
nen 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 laadun
mukaan antaa kirjallisen varoituksen tai pi-
dättää hänet pappisvirasta vähintään yhdeksi
ja enintään kuudeksi kuukaudeksi. Jos papin
sopimaton käyttäytyminen, laiminlyönnit
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 pappis-
virkansa.

Piispa ja tuomiokapituli voivat pyynnöstä
palauttaa pappisviran menettäneelle henki-
lölle pappisviran.

4 §

Vaalikelpoisuuden tai äänioikeuden menettä-
minen

Määräaikaisesti pappisvirasta pidätetty
pappi ei ole vaalikelpoinen papillisiin luotta-
mustehtäviin kirkossa eikä hänellä ole pap-
pisviran perusteella saatavaa äänioikeutta.

Jos tuomioistuin on tuominnut papin vi-
ralta pantavaksi, hän ei ole vaalikelpoinen
papillisiin luottamustehtäviin kirkossa ennen

kuin hän on saanut tuomiokapitulilta uuden
viranhoitomääräyksen 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 kirkkojärjes-
tyksessä tai muussa laissa säädetään.

Työnantajan palveluksessa oleva henki-
löstö on virkasuhteessa tai työsopimussuh-
teessa. Virkasuhteeseen sovelletaan, mitä
siitä tässä laissa ja sen nojalla kirkkojärjes-
tyksessä tai muualla laissa säädetään. Työso-
pimussuhteeseen sovelletaan, mitä siitä erik-
seen säädetään, ja sen lisäksi, mitä tässä
laissa säädetään.

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.
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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.

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 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 kie-
litaidon hakuajan päätyttyä, jos tämä ei vii-
vytä 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, seurakun-
nan tai seurakuntayhtymän palveluksessa ole-
vien palkkauksesta ja muista palvelussuhteen
ehdoista sen estämättä, mitä niistä säädetään

tässä laissa tai muissa kirkkohallitusta, tuo-
miokapitulia, seurakuntaa ja seurakuntayhty-
mää 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 puolustusvoi-
mien hengellisen työn johtajana kenttäpiispa.
Sotilaspappi on pappisviran toimittamisessa
kenttäpiispan alainen. Sotilaspapin pappisvir-
kaan liittyvistä tuomiokapitulin valtuuksista
säädetään 5 luvun 3 §:ssä. Sotilaspapin 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
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viranomaiselta. Tuomiokapituli määrää tar-
vittaessa viran väliaikaisen hoitajan ja viran-
sijaisen.

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 saada
virkasuhteen päättyessä vähintään kuuden ja
enintään 24 kuukauden palkkaa vastaava kor-
vaus. Korvausvaatimus voidaan esittää kuu-
den kuukauden kuluessa virkasuhteen päätty-
misestä.

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 julistamisesta, ha-
kuajan jatkamisesta, uudesta hakumenette-
lystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä
päättää tuomiokapituli. Hakumenettelystä
säädetään kirkkojärjestyksessä.

11 §

Poikkeukset julkisesta hakumenettelystä

Virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman haku-
menettelyä, kun:

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

2) taloudellisista ja tuotannollista syistä ir-
tisanottu viranhaltija otetaan toiseen virka-
suhteeseen;

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 päätty-
essä 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 seurakunta-
pastorin virkaan toistaiseksi. Jollei asian kii-
reellisyys muuta vaadi, seurakunnalle on va-
rattava tilaisuus antaa lausunto viran erityi-
sistä tarpeista ennen viran täyttämiseen ryhty-
mistä sekä virkaan ilmoittautuneista ennen
viranhoitomääräyksen antamista.

Kun seurakunnan kirkkoherran, kappalai-
sen tai seurakuntapastorin avoinna olevaan
virkaan tai seurakunnan papin virkaan muu-
toin tarvitaan väliaikaista hoitajaa, tuomioka-
pituli määrää virkaa hoitamaan sitä haetta-
vaksi julistamatta virkaan sopivan hiippakun-
nan papin siten kuin 2 momentissa säädetään.
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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 kirkollisko-
kous on hyväksynyt tuon kirkon tai uskon-
nollisen yhdyskunnan kanssa tehdyn sopi-
muksen pappisviran vastavuoroisen hoitami-
sen edellytyksistä. Erivapaus voidaan myön-
tää toistaiseksi 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 voidaan
antaa viranhoitomääräys vain papille ja lehto-
rin 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 kirjalli-
sesti 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,
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
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-
sen, tehdyn sopimuksen eräiden määräysten
hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltami-
sesta annettua lakia (651/1998).
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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 tut-
kimuksiin. Työnantajan määräämistä tarkas-
tuksista ja tutkimuksista aiheutuvista välttä-
mättömistä kustannuksista vastaa työnantaja.

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

Jollei tietoja terveydellisistä edellytyksistä
ole käytettävissä päätettäessä virkasuhteeseen
ottamisesta, päätös tehdään ehdollisena. Vi-
ranhaltijan on esitettävä tiedot virkasuhtee-
seen ottamisesta päättävän viranomaisen
asettamassa kohtuullisessa määräajassa. Jos
tietoja ei esitetä määräajassa tai viranomainen
ei sille esitettyjen tietojen takia pidä viranhal-
tijaa soveltuvana virkaan, viranomainen tekee
päätöksen virkasuhteeseen ottamispäätöksen
raukeamisesta. Päätös tulee voimaan, kun se
on annettu viranhaltijalle tiedoksi. Muussa
tapauksessa viranomainen päättää, että henki-
lön virkasuhde jatkuu.

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

17 §

Koeaika

Virkasuhteeseen otettaessa voidaan mää-
rätä virantoimituksen aloittamisesta alkavasta
enintään kuuden kuukauden koeajasta.
Vuotta lyhyemmässä määräaikaisessa virka-
suhteessa koeaika voi olla enintään puolet
virkasuhteen kestosta. Seurakunnan seura-
kuntapastorin 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 virka-
suhteeseen, 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 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
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työaika tai, jos viranhaltijaan ei sovelleta työ-
aikaa, työmäärän suhteellinen osuus viran
täydestä työmäärästä;

10) vuosiloman määräytyminen.
Viranhoitomääräyksen seurakunnan ja seu-

rakuntayhtymän papin virkaan ja lehtorin vir-
kaan antaa tuomiokapituli. Selvityksen kes-
keisistä virkasuhteen ehdoista antaa työnan-
taja. Viranhoitomääräys seurakunnan ja seu-
rakuntayhtymän papin viran väliaikaiseksi
hoitajaksi voidaan antaa myös oman viran
ohella.

19 §

Virkasuhteen sekä viranhaltijan oikeuksien ja
velvollisuuksien alkaminen

Virkasuhde alkaa virkasuhteeseen otta-
mista koskevan päätöksen tekemisestä.

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

Jos viranhaltija otetaan saman työnantajan
toiseen virkasuhteeseen, viranhaltijan palve-
lussuhde ei katkea hänen siirtyessään välittö-
mästi 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 tapatur-
milta ja terveydellisiltä vaaroilta siten kuin
työturvallisuuslaissa (738/2002) ja sen no-
jalla 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 huo-
mioon 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 työn-
antajan hallinnassa olevia sopivia tiloja tau-
kojen aikana ja työajan ulkopuolella virka-
suhdeasioiden sekä ammatillisen yhdistyksen
toimialaan kuuluvien asioiden käsittelyyn.
Kokoontumisoikeuden käyttö ei saa aiheuttaa
haittaa työnantajan toiminnalle.
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Viranhaltijan velvollisuudet

26 §

Yleiset velvollisuudet

Viranhaltijan on suoritettava virkasuhtee-
seen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja vii-
vytyksettä noudattaen asianomaisia säännök-
siä ja määräyksiä sekä työnantajan työnjohto-
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.

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 tehtävää,
josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä
ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoitta-
mista. 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. Sivutoimi-
lupa 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. Har-
kittaessa 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 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
sivutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus
työnantajalle. Työnantaja voi varattuaan vi-
ranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi kieltää
tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja pitä-
misen 2 momentissa tarkoitetuilla perusteilla.

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

8 1008/2012



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 henkilö
on toimittanut viran täyttävän viranomaisen
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 rikos-
rekisteriotetta, päätös tehdään ehdollisena.
Virkaan ehdollisesti valitun on esitettävä ri-
kosrekisteriote 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-aikaista-
mismenettelyyn sovelletaan, mitä papin vir-
kasuhteen irtisanomisesta ja purkamisesta
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 kokoaikai-
seen 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 viranhaltija on
etukäteen kirjallisesti ilmoittanut haluavansa
kokoaikaiseen virkasuhteeseen, hän täyttää
tämän virkasuhteen kelpoisuusvaatimukset ja
tehtävä on hänelle sopiva.
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37 §

Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

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

Seurakunnan kappalaisen, seurakuntapas-
torin ja lehtorin viran haltijan virantoimitus-
velvollisuuden muuttamisesta päättää kirkko-
herra. Seurakuntayhtymän seurakuntapasto-
rin 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
viranhaltija on antanut siirtoon suostumuk-
sensa.

Viranhaltija voidaan perustellusta syystä
siirtää enintään vuoden määräajaksi saman
työnantajan toiseen virkasuhteeseen, jonka
kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voi-
daan pitää hänelle sopivana, edellyttäen, ettei
viranhaltijan varsinainen palkka alene. Viran-
haltijalle annettu määräys voidaan milloin ta-
hansa peruuttaa ja asianomainen on velvolli-
nen 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 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 oi-
keudet ja velvollisuudet, jotka johtuvat ni-
menomaan virkasuhteesta eivätkä ole ominai-
sia työsuhteelle.

Ennen luovutusta erääntyneestä palkasta
tai muusta virkasuhdetta koskevasta saata-
vasta vastaavat luovuttaja ja luovutuksen-
saaja yhteisvastuullisesti. Luovuttaja on kui-
tenkin luovutuksensaajalle vastuussa ennen
luovutusta erääntyneestä saatavasta, jollei
muuta ole sovittu.

Luovutuksensaaja on velvollinen noudatta-
maan luovutushetkellä voimassa olleen virka-
ehtosopimuksen määräyksiä, kuten työehto-
sopimuslaissa (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.
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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 virkaehtoso-
pimuksessa 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. Kirkkohal-
litus voi antaa tarkempia määräyksiä seura-
kunnan pappien virkavapaan sekä vuosilo-
man ja vapaa-ajan järjestämisestä.

42 §

Virkavapaan keskeyttäminen ja peruuttami-
nen

Virkavapaan keskeyttäminen tai peruutta-
minen viranhaltijan pyynnöstä on työnantajan
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 va-
rattava 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-
maksu keskeytetään toistaiseksi tai määrä-
ajaksi joko kokonaan tai osittain virkasuhteen
muutoin pysyessä voimassa, jos työnantajalla
on 52 §:n mukainen peruste irtisanoa virka-
suhde. Kirkkoherraa, piispaa ja kirkkoneu-
vosta ei voida lomauttaa. Seurakunnan muun
papin sekä lehtorin lomauttamisesta on pyy-
dettävä tuomiokapitulin lausunto. Lomautta-
minen ei estä viranhaltijaa ottamasta lomau-
tusajaksi 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
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 lomauttami-
sesta ja tämä päätös on saanut lainvoiman,
katsotaan lomauttaminen tehdyksi ensin teh-
dyn päätöksen mukaisesti, jollei ensin tehdyn
päätöksen lomautuksen ilmoitusajasta tai lo-
mautuksen peruuntumisesta muuta johdu.
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45 §

Lomautusmenettely

Työnantajan on käytettävissään olevien
tietojen 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-
tava viipymättä lomautuksen tarpeen tultua
työnantajan tietoon. Selvitystä ei tarvitse esit-
tää, jos työnantajan on virkaehtosopimuksen
perusteella 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. Lomau-
tuspäätös annetaan viranhaltijalle henkilö-
kohtaisesti. Jos lomautuspäätöstä ei voida an-
taa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa kir-
jeitse samaa määräaikaa noudattaen. Kirjeitse
toimitetun päätöksen katsotaan tulleen viran-
haltijan tietoon viimeistään seitsemäntenä
päivänä sen jälkeen, kun päätös on lähetetty.
Lomautuspäätös on annettava tiedoksi luotta-
musmiehelle ja lomautuksen kohdistuessa vä-
hintään kymmeneen viranhaltijaan myös työ-
voimaviranomaiselle.

46 §

Virkasuhteen irtisanominen lomautuksen yh-
teydessä

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 mo-
mentin mukaista irtisanomisaikaa ja työnan-
taja irtisanoo viranhaltijan ennen lomautuk-
sen päättymistä, viranhaltijalla on oikeus

saada korvauksena irtisanomisajan palk-
kansa. Irtisanomisajan palkasta saadaan vä-
hentää 14 päivän palkka, jos viranhaltija on
lomautettu lain tai sopimuksen mukaista yli
14 päivän 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 kor-
vauksena 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 viranhal-
tijan määräajasta riippumatta, kun toistaiseksi
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-
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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,
jonka aikana viranhaltija täyttää 68 vuotta,
jollei viranhaltijan kanssa sovita virkasuhteen
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 virka-
suhde 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 mää-
rännyt hänet menettämään pappisvirkansa.
Lehtorin viran haltijan virkasuhde päättyy il-
man 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 vir-
kasuhteensa päättyy ilmoituksessa mainittuna
ajankohtana.

Tuomiokapituli myöntää piispalle eron,
jollei virkasuhde ole muutoin päättynyt. Ero
voidaan myöntää hakemuksetta piispalle,
joka 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-
kene selviytymään tehtävistään. Syyn asialli-
suutta ja painavuutta arvioitaessa on otettava
huomioon työnantajan ja viranhaltijan olo-
suhteet 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 toimeenpa-
nemaan työtaistelutoimenpiteeseen;

3) viranhaltijan poliittinen, uskonnollinen
tai muu mielipide tai osallistuminen yhteis-
kunnalliseen tai yhdistystoimintaan;

4) turvautuminen viranhaltijan käytettä-
vissä oleviin oikeusturvakeinoihin.

Viranhaltijaa, joka on laiminlyönyt virka-
suhteesta johtuvien velvollisuuksiensa täyttä-
misen 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 va-
kava 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.
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52 §

Taloudelliset ja tuotannolliset
irtisanomisperusteet

Virkasuhde voidaan irtisanoa, kun viran-
haltijan tehtävät ovat vähentyneet olennai-
sesti ja pysyvästi taloudellisista syistä, työn-
antajan tai asianomaisen yksikön tehtävien
uudelleen järjestelyn vuoksi taikka muista
niihin verrattavista syistä. Irtisanominen edel-
lyttää lisäksi, ettei viranhaltijaa voida ammat-
titaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella
sijoittaa 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 liik-
keen uudelta haltijalta viimeistään kuukautta
ennen luovutuspäivää. Jos hänelle on annettu
tieto luovutuksesta myöhemmin, hän saa irti-
sanoa palvelussuhteensa päättymään luovu-
tuspäivästä tai tämän jälkeen, viimeistään
kuitenkin kuukauden kuluessa saatuaan tie-
don 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;
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3) kaksi kuukautta, jos viranhaltijan otta-
minen kuuluu kirkkovaltuustolle tai yhtei-
selle 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 suostumuk-
sella voidaan noudattaa 1 ja 2 momentissa
tarkoitettua lyhyempää irtisanomisaikaa.

56 §

Virkasuhteen purkaminen

Työnantaja saa purkaa viranhaltijan virka-
suhteen noudatettavasta irtisanomisajasta tai
määräajan pituudesta riippumatta päättyväksi
heti. Virkasuhde voidaan purkaa vain erittäin
painavasta syystä. Tällaisena syynä voidaan
pitää laista tai määräyksistä johtuvien, virka-
suhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoit-
teiden niin vakavaa rikkomista tai laimin-
lyöntiä, että työnantajalta ei voida kohtuu-
della 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 irtisanomisesta,

purkamisesta tai raukeamisesta on perustelui-
neen merkittävä pöytäkirjaan.

Päätös virkasuhteen irtisanomisesta, purka-
misesta tai raukeamisesta on annettava viran-
haltijalle 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.
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
palvelussuhteensa, sen on ennen päätöksen
tekemistä varattava seurakunnalle tai seura-
kuntayhtymälle mahdollisuus antaa asiasta
lausunto.

Seurakunnan kirkkoneuvostolla, seurakun-
taneuvostolla tai seurakuntayhtymän yhtei-
sellä kirkkoneuvostolla on oikeus 2 momen-
tissa tarkoitetuilla perusteilla tehdä tuomioka-
pitulille esitys papin tai lehtorin virkasuhteen
irtisanomisesta tai virkasuhteen purkami-
sesta. Tuomiokapitulin on käsiteltävä asia
kiireellisenä. Tuomiokapituli voi päättää pa-
pin tai lehtorin virkasuhteen purkamisesta 57
§:ssä säädetyn määräajan päättymistä seuraa-
vassa tuomiokapitulin istunnossa, jos asia on
seurakunnan esityksestä pantu 57 §:ssä sää-
detyn määräajan aikana tuomiokapitulissa vi-
reille.

Kirkkoherran sekä seurakunnan ainoan
kanttorin tai diakonian viranhaltijan virka-
suhdetta ei voida irtisanoa tämän luvun 52
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§: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
tapauksessa katsoo työnantajalla olleen irtisa-
nomisperusteen, virkasuhteen katsotaan jat-
kuvan viranhaltijaan noudatettavan irtisano-
misajan 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 ta-
pauksissa lainvoimaisesti ratkaistu ja työnan-
taja 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, 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 an-
siopäiväraha, peruspäiväraha ja työmarkkina-
tuki sekä vastaavalta ajalta hänelle 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 kat-
sotaan palkkatuloksi 1 momentissa tarkoitettu
ansio, jossa on vähennyksenä otettu huo-
mioon 1 momentissa tarkoitetussa muussa
palvelussuhteessa, ammatinharjoittajana tai
yrittäjänä ansaittu, eläkkeeseen oikeuttava
tulo. Vähennyksenä ei oteta huomioon 1 mo-
mentissa tarkoitettuja päivärahoja tai työ-
markkinatukea. Sen estämättä, mitä muualla
laissa säädetään, viranhaltijan katsotaan elä-
keoikeutta määrättäessä olleen jatkuvassa vir-
kasuhteessa myös 1 momentissa mainittuna
aikana, vaikka hänelle ei tältä ajalta jäisi
maksuun lainkaan ansiota.

Mitä tässä pykälässä säädetään ansiopäivä-
rahasta, peruspäivärahasta ja työmarkkinatu-
esta, koskee myös työttömyysturvalain perus-
teella maksettua ansioon suhteutettua päivä-
rahaa ja peruspäivärahaa sekä työmarkkinatu-
kea.

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 työ-
voimaviranomaiselta, onko irtisanottuja vi-
ranhaltijoita etsimässä tämän viranomaisen
välityksellä työtä, ja myönteisessä tapaukses-
sa tarjottava työtä ensisijaisesti irtisanotuille
kelpoisuusvaatimukset täyttäville viranhalti-
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joille. Sama velvollisuus koskee 39 §:ssä tar-
koitettua luovutuksensaajaa silloin, kun luo-
vuttaja on irtisanonut viranhaltijan ennen luo-
vutushetkeä.

Työnantajan, joka tahallaan tai huolimatto-
muudesta laiminlyö 1 momentissa tarkoitetun
velvollisuuden täyttämisen, on korvattava vi-
ranhaltijalle 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 esitutkintaviranomai-
selle 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 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 vä-
liaikaisesta pidättämisestä pappisviran toimit-
tamisesta kunnes virantoimituksesta pidättä-
misestä päättävä viranomainen on tehnyt
asiasta päätöksen, kuitenkin enintään neljän
viikon ajaksi.

64 §

Virantoimituksesta pidättämisestä päättävä
viranomainen

Papin viran ja lehtorin viran haltijan viran-
toimituksesta pidättämisestä ja papin pidättä-

misestä 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
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 kirkkohallitus.
Kirkkohallituksen viranhaltijan virantoimi-
tuksesta 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-
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toimituksesta pidättämistä varattava kirkko-
neuvostolle, seurakuntaneuvostolle tai yhtei-
selle kirkkoneuvostolle mahdollisuus antaa
asiassa lausunto.

Virantoimituksesta ja pappisviran toimitta-
misesta pidättämistä koskeva päätös voidaan
panna täytäntöön heti.

66 §

Virantoimituksesta pidättämisen uudelleenar-
viointi

Virantoimituksesta pidättämisestä päättä-
neen toimielimen tulee seurata virantoimituk-
sesta pidättämisen perusteita ja tarvittaessa
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 harkittava,
onko työnantajalla ollut 50 §:ssä säädetty ir-
tisanomisperuste.

68 §

Valituksen käsittely

Virkasuhteen irtisanomista, purkamista ja
osa-aikaistamista sekä virantoimituksesta pi-
dättämistä koskeva valitus on käsiteltävä tuo-
mioistuimessa kiireellisenä.

69 §

Yhdistymisvapaus

Viranhaltijalla on oikeus kuulua yhdistyk-
seen sekä osallistua tällaisen yhdistyksen toi-
mintaan. Hänellä on myös oikeus perustaa
yhdistys. Viranhaltijalla on niin ikään vapaus
olla kuulumatta edellä tarkoitettuun yhdistyk-

seen. 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 päätty-
misestä, 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 virka-
suhde on lakannut, sekä viranhaltijan kuolin-
pesää.

71 §

Palkan takaisinperiminen

Työnantaja voi päättää aiheettomasti mak-
setun palkan tai muun palvelussuhteesta joh-
tuvan taloudellisen etuuden perimisestä takai-
sin. Takaisinperintä voidaan suorittaa myös
siten, että perittävä määrä vähennetään seu-
raavan tai seuraavien palkanmaksujen yhtey-
dessä viranhaltijan palkasta, jos tämä on edel-
leen saman työnantajan palveluksessa. Takai-
sinperintää koskevassa päätöksessä on mai-
nittava takaisin perittävä määrä ja takaisinpe-
rinnän 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.
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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-oikeu-
dessa.

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 tehtä-
vien laadusta. Viranhaltijan nimenomaisesta
pyynnöstä todistuksessa on lisäksi mainittava
virkasuhteen päättymisen syy sekä arvio vi-
ranhaltijan työtaidosta, ahkeruudesta ja käy-
töksestä. Työtodistuksesta ei saa ilmetä
muuta kuin mitä sen sanamuodosta käy ilmi.

Työnantajalla on velvollisuus antaa viran-
haltijalle työtodistus, jos sitä pyydetään kym-
menen vuoden kuluessa virkasuhteen päätty-
misestä. Todistusta viranhaltijan työtaidosta,
ahkeruudesta ja käytöksestä on kuitenkin
pyydettävä viiden vuoden kuluessa virkasuh-
teen päättymisestä.

Jos virkasuhteen päättymisestä on kulunut
yli kymmenen vuotta, työtodistus on annet-
tava vain, jos siitä ei aiheudu työnantajalle
kohtuutonta hankaluutta. Samoin edellytyk-
sin työnantajan on annettava kadonneen tai
turmeltuneen työtodistuksen tilalle uusi todis-
tus.

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.

18 luku

Piispa

4 §

Vaalitoimitus ja viranhoitomääräyksen
antaminen

— — — — — — — — — — — — —
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 sotilas-
papista.
— — — — — — — — — — — — —

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 nojalla
sekä muussa kuin virkavirhettä koskevassa
asiassa kuulla asianosaista myös totuusva-
kuutuksen nojalla. Tuomiokapituli voi asian
selvittämiseksi hankkia muun viranomaisen
lausunnon.
— — — — — — — — — — — — —
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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 tun-
nustamisesta ja rinnastamisesta sekä tutkin-
non 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. Neu-
vottelukunta suorittaa lisäksi muita tutkinto-
jen tunnustamiseen liittyviä tehtäviä sen mu-
kaan kuin kirkkohallitus määrää. Neuvottelu-
kunnan kokoonpanosta määrätään kirkkohal-
lituksen 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
luvun 29 §:ssä tarkoitettua lehtorin pysymistä
kirkon tunnustuksessa, papin pappisviran vel-
vollisuuksien vastaista toimintaa tai niiden
laiminlyöntiä tai papille sopimatonta käytöstä
taikka kirkkojärjestyksen 6 luvun 15 §:ssä
tarkoitettua kirkkoherranvaalin vaaliehdo-
tusta, sekä tuomiokapitulin alaisen toimieli-

men ja viranhaltijan päätöksestä tuomiokapi-
tulille;
— — — — — — — — — — — — —

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 päätök-
sestä alkaa kulua vasta 6 luvun 55 §:ssä
säädetyn irtisanomisajan päättymisestä. Sama
koskee valitusaikaa silloin, kun 6 luvun 52
§:ssä tarkoitetun irtisanomista koskevan pää-
töksen on tehnyt kirkkovaltuusto tai yhteinen
kirkkovaltuusto.

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 oikaisuvaatimuk-
sella tai valittamalla:
— — — — — — — — — — — — —

2) piispan ja tuomiokapitulin yhdessä teke-
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mään päätökseen pappisvirkaan hyväksymi-
sestä, pappisviran palauttamisesta eikä piis-
pan yksin muutoin kuin 19 luvun 5 §:n no-
jalla tekemään päätökseen;
— — — — — — — — — — — — —

4) tuomiokapitulin päätökseen, jonka se on
tehnyt tämän lain 6 luvun 11 §:n 2 ja 3
momentissa 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 momen-
tissa, 62 §:n 1—4 momentissa ja 63 §:n 3
momentissa tarkoitetuissa asioissa, eikä pää-
tökseen, joka koskee kirkkojärjestyksen 6 lu-
vun 12 §:ssä tarkoitetun pastoraalitutkinnon,
ylemmän pastoraalitutkinnon ja seurakunta-
työn johtamisen tutkinnon suorittamista;

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 ko-
tona;

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 oikaisuvaatimuk-
sella tai valittamalla päätökseen, joka koskee
väliaikaista viran toimituksesta pidättämistä
tai väliaikaista pappisviran toimituksesta pi-
dättämistä, josta säädetään 6 luvun 63 §:ssä.
— — — — — — — — — — — — —

25 luku

Täydentäviä säännöksiä

2 §

Tuomioistuimen ilmoittamisvelvollisuus

Kun pappia syytetään yleisessä tuomiois-
tuimessa, tuomioistuimen on ilmoitettava
siitä asianomaiselle tuomiokapitulille, joka

voi määrätä asiamiehen olemaan saapuvilla
asian käsittelyssä. Ilmoitusta ei tarvita asi-
assa, joka käsitellään sakon tai rikesakon
määräämisestä annetun lain (754/2010) mu-
kaisessa menettelyssä tai jonka käsittely on
aloitettu mainitussa menettelyssä, mutta joka
on siirretty käsiteltäväksi tuomioistuimessa
epäillyn tai asianomistajan peruutettua maini-
tun 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, seurakun-
nan taikka seurakuntayhtymän viranhaltijan
rangaistukseen muusta rikoksesta, jäljennös
päätöksestä on viivytyksettä lähetettävä pap-
pia koskevassa asiassa tuomiokapitulille ja
muuta viranhaltijaa koskevassa asiassa sille
seurakunnalle tai kirkolliselle viranomaiselle,
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 asia-
kirja, joka koskee yksityiseen henkilöön koh-
distuvaa sielunhoitoa tai diakoniatyötä.
— — — — — — — — — — — — —

10 §

Tasaäänet

Äänien jakautuessa äänestyksessä tasan
päätökseksi tulee mielipide, jonka puolesta
puheenjohtaja on äänestänyt. Viranhaltijan
virkasuhteen irtisanomista, purkamista ja rau-
keamista 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-
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tyksessä määrätä, että äänten mennessä tasan,
tuomiokapituli nimittää jonkun eniten ääniä
saaneista hakijoista virkaan.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesä-
kuuta 2013. 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 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
lailla säädettävää asiaa tai jollei se ole ristirii-
dassa tämän lain kanssa.

Viranhaltija, jolla on 26 luvun 4 §:n 1
momentin 1 kohdan mukaan ollut oikeus 1
päivästä tammikuuta 1994 kumotun kirkko-
lain (635/64) mukaiseen korkeampaan eroa-
misikään, säilyttää tämän eroamisikänsä.

Viranhaltija tai muussa palvelussuhteessa
oleva, joka on nimitetty tai valittu tehtä-
väänsä ennen tämän lain voimaantuloa, säi-
lyttää tehtävässä edellytettävästä konfirmaa-
tiovaatimuksesta huolimatta kelpoisuuden
tehtäväänsä.

Jos virka tai muu palvelussuhde on julis-
tettu haettavaksi ennen tämän lain voimaan-
tuloa, yleistä kelpoisuutta koskevaan vaati-
mukseen sovelletaan haettavaksi julistamisen
ajankohtana voimassa olleita säännöksiä.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.
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