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Seurakuntien ja seurakuntayhtymien jäsenyyteen,
rakenteisiin, toimielinorganisaatioon ja niiden jäsenten
valintaan liittyvien asioiden käsittely ja toimeksiannot
kirkolliskokouksessa 2000-luvulla
Medlemskap i församling i grannkommun
Naapurikunnan seurakunnan jäsenyys
Hiippakuntakokousesitys 4/2001 kirkolliskokoukselle: Naapuriseurakunnan
jäsenyys
Hiippakuntakokousesityksessä ehdotettiin, että naapurikunnan alueella olevan
seurakunnan jäsenyys vietäisiin kirkolliskokoukselle uudelleen tutkittavaksi,
jotta kyseessä olevat seurakunnat maamme eri tahoilla voisivat kuulua toisen
kunnan alueella olevaan seurakuntaan.
Yleisvaliokunnan mietintö 16/2001 hiippakuntakokousesityksestä 4/2001:
Naapuriseurakunnan jäsenyys
Valiokunta esitti, että kirkolliskokous päättää lähettää kirkkohallituksen
tutkittavaksi ja selvitettäväksi, millä edellytyksillä seurakuntalainen voi
parokiaaliperiaatteesta poiketen kielellisin perustein kuulua muuhun kuin
asuinalueensa seurakuntaan.
Kirkolliskokous päätti 9.11.2001 (klo 9.00 § 43)
lähettää kirkkohallituksen tutkittavaksi ja selvitettäväksi, millä edellytyksillä
seurakuntalainen voi parokiaaliperiaatteesta poiketen kielellisin perustein
kuulua muuhun kuin asuinalueensa seurakuntaan.
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Seurakuntayhtymähallinnon kehittäminen
Kirkkohallituksen esitys 7/2001 kirkolliskokoukselle: Seurakuntayhtymähallinnon
kehittäminen
Kirkkohallitus esitti yksiin vaaleihin siirtymistä seurakuntayhtymässä.
Esityksessä ehdotettiin osittaisesta ja täydellisestä yhteistalousmallista
luopumista ja uudenmuotoista seurakuntayhtymää, jonka hallintoelimiä olisivat
yhteinen kirkkovaltuusto ja yhteinen kirkkoneuvosto. Jokaisella seurakunnalla
olisi seurakuntaneuvosto, jonka jäsenet valittaisiin seurakuntavaaleilla.
Seurakuntaneuvostot valitsisivat keskuudestaan yhteisen kirkkovaltuuston.
Hallintovaliokunnan mietintö 2/2002: Seurakuntayhtymähallinnon kehittäminen sekä
kirkkoneuvoston valtuustojäseniä koskevan rajoituksen poistaminen
Valiokunta ehdotti, että kirkolliskokous
1) päättäisi ehdottaa valtioneuvostolle kirkkolain säännösten kumoamista,
muuttamista ja lisäämistä.
2) kumottaisiin, muutettaisiin ja lisättäisiin säännöksiä kirkkojärjestyksessä
3) kumottaisiin ja muutettaisiin säännöksiä kirkon vaalijärjestyksessä
4) päättäisi antaa kirkkohallituksen tehtäväksi järjestää ja organisoida riittävä
ohjeistus ja koulutus seurakuntayhtymille uusien perussääntöjen ja muiden
ohje- ja johtosääntöjen valmistamiseksi ennen lain voimaantuloa.
Hallintovaliokunnan mietintö 2a/2002 kirkkohallituksen esityksestä 7/2001
Valiokunta ehdotti lukuisia muutoksia ponsiin 2 ja 3
Hallintovaliokunnan mietintöön liittyivät lakivaliokunnan lausunto 2/2002 ja 1/2003
hallintovaliokunnalle
Kirkolliskokous päätti 9.5.2003 (klo 9.00 § 57)
hyväksyä ponnet 1–4 valiokunnan esittämässä muodossa.
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Luottamushenkilön vaalikelpoisuuden säilyminen
Hiippakuntakokousesitys 7/2003 kirkolliskokoukselle: Luottamushenkilön
vaalikelpoisuuden säilyminen
Hiippakuntakokous esitti, että vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden
vaalikelpoisuus säilyisi luottamushenkilökauden loppuun saakka silloin, kun
luottamushenkilö muuttaa saman seurakuntayhtymän sisällä seurakunnasta
toiseen. Lisäedellytyksenä voisi olla, että asianomainen anoo
vaalikelpoisuuden säilymistä ja kyseinen hallintoelin hyväksyy anomuksen.
Yleisvaliokunnan mietintö 5/2003
Valiokunta esitti, että hiippakuntakokousesitys jätetään raukeamaan.
Kirkolliskokous päätti 9.5.2003 (klo 12.30 § 66)
jättää luottamushenkilön vaalikelpoisuutta koskevan
hiippakuntakokousesityksen raukeamaan

Seurakuntayhtymässä tapahtuvan seurakuntavaalin
yksinkertaistaminen, asianro 2007–0025
Hiippakuntavaltuuston esitys 1/2007 kirkolliskokoukselle: Seurakuntayhtymässä
tapahtuvan seurakuntavaalin yksinkertaistaminen
Hiippakuntavaltuustoesityksessä esitettiin kirkolliskokoukselle siirtymistä
yhden vaalin järjestelmään vuonna 2010 ja sen jälkeen pidettävissä
seurakuntavaaleissa kaikkien seurakuntien kohdalla.
Yleisvaliokunnan mietintö 3/2007 hiippakuntavaltuuston esityksestä 1/2007:
Seurakuntayhtymässä tapahtuvan seurakuntavaalin yksinkertaistaminen
Valiokunta ehdotti, että aloite jätetään raukeamaan.
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Kirkolliskokous päätti 11.5.2007 (klo 9.00 § 39)
jättää aloitteen raukeamaan.

Yhden vaalin järjestelmään siirtyminen seurakuntayhtymissä,
asianro 2007–00791
Hiippakuntavaltuustoesitys 1/2008 kirkolliskokoukselle: Yhden vaalin järjestelmään
siirtyminen seurakuntayhtymissä
Hiippakuntavaltuusto esitti kirkolliskokoukselle kirkkolainsäädännön
muuttamista siten, että myös seurakuntayhtymissä siirrytään yhden vaalin
käytäntöön.
Yleisvaliokunnan mietintö 1/2008 hiippakuntavaltuuston esityksestä 1/2008, joka
koskee yhden vaalin järjestelmään siirtymistä seurakuntayhtymissä
Valiokunta esitti, että esitys jätetään raukeamaan.
Kirkolliskokous päätti 9.5.2008 (klo 10.55 § 59)
jättää esityksen raukeamaan.

Seurakunta-nimen ja alueseurakunta-nimen käytön ero, asianro
2008–00603
Hiippakuntavaltuuston esitys 3/2008 kirkolliskokoukselle:
Hiippakuntavaltuusto esitti, että seurakunta-nimeä käytetään paikallista
jumalanpalvelusyhteisöä tarkoittaen ja alueseurakunta-nimeä käytetään
tarkoittaen seurakuntaa hallinnollisena yksikkönä.
Hallintovaliokunnan mietintö 1/2009 hiippakuntavaltuuston esityksestä 3/2008:
Seurakunta-nimen ja alueseurakunta-nimen käytön ero
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Valiokunta esitti, että kirkolliskokous päättäisi jättää hiippakuntavaltuuston
esityksen 3/2008 raukeamaan.
Kirkolliskokous päätti 7.5.2009 (klo 18.00 § 48)
jättää asian raukeamaan.

Parokiaalijärjestelmän kehittäminen 2008–00438
Edustaja-aloite 8/2008 kirkolliskokoukselle: Parokiaalijärjestelmän kehittäminen
Aloitteessa ehdotettiin, että kirkolliskokous perustaa komitean, jonka
tehtävänä olisi tuoda kirkolliskokouksen päätettäväksi esitykset, jotka
1) tekevät seurakuntajaon nykyistä riippumattomammaksi kuntarajoista
2) mahdollistavat seurakuntalaisen seurakunnan valinnan asuinpaikasta
riippumatta
3) mahdollistavat kirkkomme tunnustusta noudattavien henkilöseurakuntien
perustamisen
Hallintovaliokunnan mietintö 1/2010 edustaja-aloitteesta 8/2008:
Parokiaalijärjestelmän kehittäminen
Valiokunta esitti, että kirkolliskokous päättäisi antaa kirkkohallituksen
tehtäväksi selvittää ja tehdä selvityksen pohjalta mahdolliset
muutosehdotukset kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen siitä, miten
parokiaalisuuden periaatteesta voitaisiin poiketa seurakuntayhtymissä
muutettaessa seurakuntayhtymän sisällä seurakunnasta toiseen.
Hallintovaliokunnan mietintöön liittyi Perustevaliokunnan lausunto 1/2008
hallintovaliokunnalle: Parokiaalijärjestelmän kehittäminen
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Kirkolliskokous päätti 6.5.2010 (kl0 15.00 § 39)
1. antaa kirkkohallituksen tehtäväksi selvittää ja tehdä selvityksen pohjalta
mahdolliset muutosehdotukset kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen siitä, miten
parokiaalisuuden periaatteesta voitaisiin poiketa seurakuntayhtymissä
muutettaessa seurakuntayhtymän sisällä seurakunnasta toiseen, ja
2. antaa kirkkohallituksen tehtäväksi selvittää mahdollisuutta perustaa
seurakuntia ja seurakuntayhtymiä kuntarajoista riippumatta.
Kirkkohallituksen esitys 1/2011 kirkolliskokoukselle: Parokiaalijärjestelmän
kehittäminen; esitys ja siihen liittyvä selvitys kirkolliskokoukselle
Hallintovaliokunnan mietintö 2/2011 kirkkohallituksen esityksestä 1/2011:
Parokiaalijärjestelmän kehittäminen
Valiokunta esitti, että kirkolliskokous päättäisi merkitä kirkkohallituksen
esityksen 1/2011 tiedoksi.
Kirkolliskokous päätti 6.5.2011 (klo 9.15 § 44)
merkitä kirkkohallituksen esityksen 1/2011 tiedoksi.

Seurakunnassa toteutettavan aluetyön rakenteiden ja aluetyössä
käytettävien nimitysten kokonaisuudistus 2010–00282
Edustaja-aloite 1/2010 kirkolliskokoukselle: Seurakunnassa toteutettavan aluetyön
rakenteiden ja aluetyössä käytettävien nimitysten kokonaisuudistus
Aloitteessa esitettiin kirkolliskokoukselle, että se antaisi kirkkohallitukselle
tehtäväksi:
1. tehdä selvitys seurakunnassa toteutettavan aluetyön nykyisten rakenteiden
ja aluetyössä käytettävien nimitysten toimivuudesta, ja
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2. tehdä selvityksen perusteella kirkolliskokoukselle tarvittavat kirkkolain ja
kirkkojärjestyksen muutosesitykset siten, että seurakunnan aluetyön rakenteet
ja nimitykset vastaavat kirkkomme nykyisiä ja tulevia tarpeita.
Hallintovaliokunnan mietintö 4/2010 edustaja-aloitteesta 1/2010: Seurakunnassa
toteutettavan aluetyön rakenteiden ja aluetyössä käytettävien nimitysten
kokonaisuudistus
Valiokunta esitti, että kirkolliskokous päättäisi antaa kirkkohallitukselle
tehtäväksi
1. tehdä selvitys seurakunnassa toteutettavan aluetyön nykyisten rakenteiden
ja aluetyössä käytettävien nimien toimivuudesta ja mahdollisista
uudistamistarpeista, ja
2. valmistella selvityksen perusteella tarvittavat toimenpiteet siten, että
seurakunnassa tehtävän aluetyön rakenteet ja nimet vastaavat kirkkomme
tarpeita.
Kirkolliskokous päätti 10.11.2010 (klo 18.00 § 30)
antaa kirkkohallitukselle tehtäväksi
1. tehdä selvitys seurakunnassa toteutettavan aluetyön nykyisten rakenteiden
ja aluetyössä käytettävien nimien toimivuudesta ja mahdollisista
uudistamistarpeista, ja
2. valmistella selvityksen perusteella tarvittavat toimenpiteet siten, että
seurakunnassa tehtävän aluetyön rakenteet ja nimet vastaavat kirkkomme
tarpeita.
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Seurakuntien ja seurakuntayhtymien hallinnon yksinkertaistaminen
2010–00488
Oulun hiippakuntavaltuuston esitys 2/2010 kirkolliskokoukselle: Seurakuntien ja
seurakuntayhtymien hallinnon yksinkertaistaminen
Hiippakuntavaltuusto esitti kirkon säännöksiä muutettavaksi niin, että
a. seurakunnille ja seurakuntayhtymille annetaan oikeus ja mahdollisuus valita
tuomiokapitulille alistettavalla päätöksellä alla kerrottu kevyempi hallintomalli
nykyisen hallintomallin sijaan jolloin
b. täysin itsenäisessä seurakunnassa seurakuntalaiset valitsevat yhden
luottamushenkilöelimen (noin 10–20 jäsentä), jolle annettaisiin nykyisen
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston toimivalta. Kirkkoherra kuuluisi jäsenenä
toimielimeen virkansa puolesta ja toimielin valitsisi jonkun jäsenen
puheenjohtajakseen.
c. Seurakuntayhtymässä kaikkien seurakuntien seurakuntalaiset valitsevat
yhden luottamushenkilöelimen (noin 10–20 jäsentä), jolle annettaisiin nykyisen
yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston toimivalta ja tämä elin
valitsisi seurakuntien seurakuntaneuvostot samaan tapaan kuin nyt valitaan
kappeliseurakuntien kappelineuvostot. Tuomiokapituli nimeäisi
seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien kirkkoherroista yhden
toimielimen jäseneksi, joka toimielin puolestaan valitsisi jonkun jäsenen
puheenjohtajakseen.
d. Seurakunnille ja seurakuntayhtymille annetaan oikeus palata takaisin
nykyiseen malliin tuomiokapitulille alistettavalla päätöksellä.
Kirkolliskokous päätti lähetekeskustelussa 9.11.2010 (klo 12.30 § 14)
hylätä esityksen.
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Kirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen,
asianro 2012–00195
Kirkkohallituksen esitys 11/2012: Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat,
esitys ja liite
Kirkkohallitus esitti, että kirkolliskokous ottaa kantaa Uusi seurakuntayhtymä
2015-rakennemalliin, esitetyn mallin peruslähtökohtiin ja toteuttamislinjauksiin
sekä tekee päätöksen kirkon paikallisrakenteen uudistamisesta esityksessä
ehdotetulla tavalla.
Hallintovaliokunnan mietintö 1/2013 kirkkohallituksen esityksestä 11/2012:
Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat
Valiokunta esitti, että kirkolliskokous
1. tekisi päätöksen kirkon paikallisrakenteen uudistamisesta kirkkohallituksen
esityksessä ehdotetulla tavalla ja
2. edellyttäisi uudistuksessa huomioon otettavaksi hallintovaliokunnan tässä
mietinnössä esittämät ja kirkolliskokouksen keskustelussa esille tulleet
kannanotot.

Mietintöön liittyi:
Tulevaisuusvaliokunnan lausunto 1/2020 hallintovaliokunnalle
kirkkohallituksen esityksestä 11/2012: Seurakunta-rakenteiden
kehittämisen päälinjat
Perustevaliokunnan lausunto 1/2013 hallintovaliokunnalle
kirkkohallituksen esityksestä 11/2012: Seurakuntarakenteen
kehittämisen päälinjat
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Kirkolliskokous päätti 15.5.2013 (klo 18.00 § 21)
1. että kirkon paikallisrakenne uudistetaan kirkkohallituksen esityksessä
ehdotetulla tavalla niillä muutoksilla, joista kirkolliskokous päätti kohdassa 2;
2. edellyttää uudistuksessa huomioon otettavaksi hallintovaliokunnan
mietinnössään esittämät kannanotot, joista mietinnön kohdan 3.8. kannanotto
seuraavasti muutettuna:
1. Johtamisjärjestelmä pysyy seurakunnassa ennallaan:
kirkkoherran tehtävänä on johtaa seurakunnan toimintaa.
Seurakuntayhtymässä johtamisjärjestelmä selkeytetään.
Yhtymärovasti vastaa seurakuntayhtymän hengellisestä
johtamisesta, yhteisten työmuotojen yleisjohtamisesta ja
strategioista sekä edustaa seurakuntayhtymää ulospäin.
Tuomiokapituli määrää siihen jonkun seurakuntayhtymän
seurakuntien kirkkoherroista. Yhtymärovastin tehtävä on
määräaikainen ja se voi olla seurakuntayhtymän koosta riippuen
pää- tai sivutoiminen. Seurakuntayhtymän taloushallinnon ja
kiinteistötoimen henkilöstön esimiehenä toimii seurakuntayhtymän
talouden ja hallinnon johtava viranhaltija. Hän johtaa palveluiden
kokonaisuutta ja keskittyy hallinnon ja talouden yleisjohtamiseen.
Yhtymärovasti toimii yhtymän talouden ja hallinnon johtavan
viranhaltijan esimiehenä.
2. Uuden seurakuntayhtymän keventämisehdotus otetaan
jatkovalmistelussa huomioon kuitenkin niin, että yhteistä
kirkkoneuvostoa ei lakkauteta.
3. Seurakuntayhtymässä kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston
puheenjohtajien ja jäsenten tulee olla vaaleilla valittuja
luottamushenkilöitä. Näihin tehtäviin ei tule valita ketään virkaaseman perusteella.
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3. että piispainkokous antaa kirkkohallitukselle lausunnon kirkolliskokouksen
päättämästä seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjoista.
Piispainkokouksen lausunto 1/2014: Kirkon paikallistason rakenteita koskevan
sääntelyn muuttaminen
Kirkkohallituksen esitys 3/2014 kirkolliskokoukselle: Kirkon paikallistason
rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen
Esityksessä ehdotettiin, että kaikki seurakunnat kuuluisivat
seurakuntayhtymiin. Paikallisella tasolla tarkemmat määräykset sisältyisivät
perussääntöön tai hallintoa ohjaaviin sisäisiin sääntöihin. Kaikki viranhaltijat ja
työsopimussuhteiset työntekijät olisivat seurakuntayhtymän palveluksessa,
joka perustaisi ja lakkauttaisi virat. Seurakuntatyön virat ja työsopimussuhteet
olisivat sijoitettuna seurakuntiin. Kirkkoherran virka olisi seurakunnan ainut
pakollinen virka ja kirkkoherra johtaisi seurakunnan toimintaa.
Seurakuntayhtymän ylimpänä johtajana toimisi yhtymärovasti.
Lakivaliokunnan mietintö 1/2015 kirkkohallituksen esityksestä 3/2014: Kirkon
paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen
Valiokunta esitti, että
1) kirkolliskokous päättäisi esittää valtioneuvostolle, että se ryhtyisi
toimenpiteisiin valiokunnan mietinnön mukaisen lain säätämiseksi
2) tekisi päätöksen mietinnön mukaisten muutosten hyväksymiseksi
kirkkojärjestykseen
Mietintöön liittyi Hallintovaliokunnan lausunto 2/2014 lakivaliokunnalle
kirkkohallituksen esityksestä 3/2014: Kirkon paikallistason rakenteita
koskevan sääntelyn muuttaminen
Kirkolliskokous päätti 7.5.2015 (klo 18.00 § 35)
jättää asian raukeamaan.
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Paikallistason rakenteita koskevan esityksen kaatumisen jälkeen
kirkolliskokouksen työjärjestyksen 27 §:n 2 momentin nojalla
tehdyt aloitteet:
Edustaja-aloite 4/2015 kirkolliskokoukselle: Tuomiokapitulin aloiteoikeus
seurakuntayhtymän muodostamiseksi sekä taloudelliset kriteerit velvoittaa
liittymään seurakuntaliitokseen tai -yhtymään
Aloitteessa ehdotettiin, että kirkkohallitukselle annetaan tehtäväksi valmistaa
kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen sellaiset muutokset, jotka antavat
tuomiokapituleille oikeuden tehdä aloitteen seurakuntayhtymän
muodostamiseksi, sekä selvittää mahdollisuutta määritellä taloudelliset
kriteerit, joiden täytyttyä seurakunta tai seurakunnat voidaan velvoittaa
seurakuntaliitokseen tai liittymään olemassa olevaan tai muodostettavaan
seurakuntayhtymään ottaen huomioon reuna-alueiden seurakuntien
taloudelliset haasteet.
Hallintovaliokunnan mietintö 2/2015 edustaja-aloitteesta 4/2015: Tuomiokapitulin
aloiteoikeus seurakuntayhtymän muodostamiseksi sekä taloudelliset kriteerit
velvoittaa liittymään seurakuntaliitokseen tai -yhtymään
Hallintovaliokunta esitti, että kirkolliskokous antaa kirkkohallitukselle
tehtäväksi valmistella kevään 2016 kirkolliskokoukselle tarvittavat kirkkolain ja
kirkkojärjestyksen muutokset, jolla piispalle ja tuomiokapitulille annetaan
aloiteoikeus selvityksen tekemisestä seurakuntayhtymän perustamiseksi,
muuttamiseksi ja lakkauttamiseksi.
Kirkolliskokous päätti 6.11.2015 (klo 9.15 § 43)
antaa kirkkohallitukselle tehtäväksi valmistella kevään 2016
kirkolliskokoukselle tarvittavat kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutokset, joilla
piispalle ja tuomiokapitulille annetaan aloiteoikeus selvityksen tekemisestä
seurakuntayhtymän perustamiseksi, muuttamiseksi ja lakkauttamiseksi.
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Edustaja-aloite 6/2015 kirkolliskokoukselle: Kirkon paikallistason rakenne-esityksen
valmisteleminen kanttorin ja diakonian virkojen pakollisuuden pohjalta
Aloitteessa ehdotettiin, että kirkkohallitus valmistelisi pikaisesti ehdotuksen
kirkon paikallistason rakenteiden muuttamiseksi lakivaliokunnan mietinnön
1/2015 pohjalta siten tarkennettuna, että kanttorien ja diakonian virat
säilyisivät seurakunnissa pakollisina nykyisen käytännön mukaisesti.
Hallintovaliokunnan mietintö 4/2015 edustaja-aloitteesta 6/2015: Kirkon
paikallistason rakenne-esityksen valmisteleminen kanttorin ja diakonian virkojen
pakollisuuden pohjalta
Valiokunta esitti, että edustaja-aloite 6/2015 jätetään raukeamaan.
Kirkolliskokous päätti 6.11.2015 (klo 9.15 § 45)
jättää edustaja-aloitteen 6/2015 raukeamaan.
Edustaja-aloite 7/2015 kirkolliskokoukselle: Seurakuntien tukijärjestelmän
uusiminen
Aloitteessa ehdotettiin, että seurakunnille annettavasta taloudellisesta tuesta
tehdään huolellinen uudelleenarviointi ja että koko tukijärjestelmä uudistetaan.
Jokaisen tukea saavan seurakunnan tulee osoittaa oman hallintonsa
toimivuus ja taloudellisuus sekä sen itsekannattavuus. Seurakunnan
yhteistyöhaluttomuuden tulee olla peruste tukien rajaamiseen. Kirkon
kokonaistalous on heikkenemässä edelleen. Yhteisillä varoilla ei tule
kustantaa tehotonta hallintoa missään päin Suomessa.
Talousvaliokunnan mietintö 7/2015 edustaja-aloitteesta 7/2015: Seurakuntien
tukijärjestelmän uusiminen
Valiokunta esitti, että kirkolliskokous jättää edustaja-aloitteen 7/2015,
seurakuntien tukijärjestelmän uusiminen, raukeamaan.
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Kirkolliskokous päätti 6.11.2015 (klo 9.15 § 42)
jättää edustaja-aloitteen 7/2015, seurakuntien tukijärjestelmän uusiminen,
raukeamaan.
Edustaja-aloite 5/2015 kirkolliskokoukselle: Seurakuntayhtymän
päätöksentekojärjestelmän keventäminen
Aloitteessa ehdotettiin, että kirkkohallitus valmistelee nykyiseen
seurakuntayhtymämalliin kevyen päätöksentekojärjestelmän. Valmistelun
pohjana tulisi siten olla lähtökohta, että seurakuntavaaleissa on vain yhdet
vaalit, eli valitaan paikallisseurakuntaan seurakuntaneuvoston jäsenet.
Seurakuntaneuvostot nimeäisivät edustajansa yhtymän yhteiseen
kirkkoneuvostoon. Yhtymässä olisi vain yksi elin, joka päättää yhtymälle
uskotuista tehtävistä. Kirkollisvero ja rahanjakomalli kirjattaisiin
seurakuntayhtymän perussääntöön, jonka jokainen seurakunta hyväksyisi.
Tarpeen tullen perussääntöä muutettaisiin.
Hallintovaliokunnan mietintö 3/2015 edustaja-aloitteesta 5/2015: Seurakuntayhtymän
päätöksentekojärjestelmän keventäminen
Valiokunta esitti, että edustaja-aloite 5/2015 jätetään raukeamaan.
Kirkolliskokous päätti 6.11.2015 (klo 9.15 § 44)
jättää edustaja-aloitteen 5/2015 raukeamaan.

Henkilöseurakuntien mahdollistaminen uudessa
seurakuntarakenteessa, asianro 2014–00272
Edustaja-aloite 4/2014 kirkolliskokoukselle: Henkilöseurakuntien mahdollistaminen
uudessa seurakuntarakenteessa
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Aloitteessa esitettiin, että kirkolliskokous antaisi kirkkohallitukselle
toimeksiannon sisällyttää henkilöseurakuntien muodostamisen mahdollisuus
vireillä olevaan Uusi Seurakuntayhtymä 2015 rakenteeseen.
Hallintovaliokunnan mietintö 1/2014 edustaja-aloitteesta 4/2014:
Henkilöseurakuntien mahdollistaminen uudessa seurakuntarakenteessa
Valiokunta esitti, että kirkolliskokous päättäisi jättää aloitteen raukeamaan.
Kirkolliskokous päätti 5.11.2014 (klo 9:00 § 19)
jättää aloitteen raukeamaan.

Kirkon organisaatiojärjestelmän uudistaminen sekä kirkon
keskushallinnon supistaminen, asianro 2014-00276
Edustaja-aloite 5/2014 kirkolliskokoukselle: Kirkon organisaatiojärjestelmän
uudistaminen sekä kirkon keskushallinnon supistaminen
Aloitteessa esitettiin, että kirkolliskokous antaisi kirkkohallitukselle seuraavan
toimeksiannon, jossa on kaksi kohtaa:
1. Tehdä kattava selvitys kirkon nykyisen organisaatiojärjestelmän eduista ja
haitoista sekä laatia selvityksen pohjalta nykyjärjestelmälle vaihtoehtoinen
malli kirkon hallinnon, talouden ja toiminnan organisoimiseksi. Tämä
toimeksianto antaa kirkkohallitukselle täydet valtuudet ottaa huomioon kaikki
meneillään olevat uudistukset, mutta hahmotella järjestelmä myös kokonaan
uudelta pohjalta, jos se valmisteluissa katsotaan tarpeelliseksi.
2. Tehdä samassa yhteydessä kattava selvitys kirkon keskushallinnon
välttämättömistä ydintehtävistä sekä laatia selvityksen pohjalta
kirkkolainsäädännön muutosesitykset sisältävä suunnitelma kirkon
keskushallinnon supistamiseksi.
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Tulevaisuusvaliokunnan mietintö 1/2014 kirkolliskokoukselle: Kirkon
organisaatiojärjestelmän uudistaminen sekä kirkon keskushallinnon supistaminen
Valiokunta esitti, että kirkolliskokous päättää
1. perustaa komitean, jonka tehtävä on (a) arvioida kirkon organisaatiota
kokonaisuutena, (b) tehdä tarpeelliset selvitykset sekä (c) laatia ehdotus
uudesta kirkon organisaatio- ja toimintamallista tai vaihtoehtoisista malleista
viimeistään marraskuussa 2016 kokoontuvalle kirkolliskokoukselle;
2. antaa tulevaisuusvaliokunnalle tehtäväksi valmistella kirkolliskokoukselle
esitys komitean kokoonpanosta niin, että komitea voidaan nimittää toukokuun
2015 kirkolliskokouksessa.
Kirkolliskokous päätti 5.11.2014 (klo 18:00 § 24)
1. perustaa komitean, jonka tehtävä on (a) arvioida kirkon organisaatiota
kokonaisuutena, (b) tehdä tarpeelliset selvitykset sekä (c) laatia ehdotus
uudesta kirkon organisaatio- ja toimintamallista tai vaihtoehtoisista malleista
viimeistään marraskuussa 2016 kokoontuvalle kirkolliskokoukselle;
2. antaa tulevaisuusvaliokunnalle tehtäväksi valmistella kirkolliskokoukselle
esitys komitean kokoonpanosta niin, että komitea voidaan nimittää toukokuun
2015 kirkolliskokouksessa.

Kirkon tulevaisuuskomitean mietintö DKIR/1503/00.01.02/2016
Tulevaisuuskomitean mietintö 1/2017: Kirkon tulevaisuuskomitean mietintö
Mietintöön liittyivät seuraavat lausunnot:
Perustevaliokunnan lausunto 2/2017 tulevaisuusvaliokunnalle: Kirkon
tulevaisuuskomitean mietintö
Hallintovaliokunnan lausunto 1/2017 tulevaisuusvaliokunnalle: Kirkon
tulevaisuuskomitean mietinnöstä
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Talousvaliokunnan lausunto 1/2017 tulevaisuusvaliokunnalle: Kirkon
tulevaisuuskomitean mietintö
Yleisvaliokunnan lausunto 1/2017 tulevaisuusvaliokunnalle: Kirkon
tulevaisuuskomitean mietintö
Kirkolliskokous päätti 4.5.2017 (klo 9:00 § 4)
muun muassa antaa kirkkohallitukselle toimeksiannoksi tehdä
kirkolliskokoukselle esitys siitä, miten seurakuntalainen voi säilyttää
seurakunnan jäsenyyden, kun henkilö muuttaa seurakuntayhtymän sisällä
toisen seurakunnan alueelle. Lue muista toimeksiannoista pöytäkirjasta s. 40.

Hiippakuntien ja seurakuntayhtymien yhdistäminen
DKIR/710/00.08.00/2020
Edustaja-aloite 4/2020 kirkolliskokoukselle
Aloitteessa ehdotettiin, että kirkolliskokous käynnistää selvityksen
hiippakuntien ja seurakuntayhtymien yhdistämisestä sekä antaa selvityksen
pohjalta kirkkohallitukselle tehtäväksi laatia esitys kirkon paikallistason
rakenteita koskevan sääntelyn muuttamiseksi.
Hallintovaliokunnan mietintö 3/2020 edustaja-aloitteesta 4/2020
Valiokunta esitti, että kirkolliskokous jättää edustaja-aloitteen 4/2020
raukeamaan.
Kirkolliskokous päätti 6.11.2020 (klo 9:35 § 3)
jättää edustaja-aloitteen 4/2020 raukeamaan
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Seurakuntayhtymämallin keventäminen DKIR/718/00.08.00/2020
Edustaja-aloite 8/2020 kirkolliskokoukselle
Aloitteessa ehdotettiin, että kirkolliskokous pyytää kirkkohallitusta laatimaan
kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen säännökset seurakuntayhtymän hallinnon
keventämisestä aloitteessa kuvatulla tavalla. Aloitteessa ehdotettiin mm.
kevennettyä seurakuntayhtymää, jossa käytäisiin yhdet vaalit
seurakuntaneuvostojen valitsemiseksi.

Lähteet:
Domus-julkaisu
Asiakirjoja vuosilta 2005–2016
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