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HENGELLISEN TYÖN VIRKOJEN TUTKINTOVAATIMUKSET
Tutkintovaatimukset kanttorin ja diakonian virkoihin sekä muihin hengellisen työn virkoihin
Kirkkohallitus on täysistunnossaan 8.12.2015 vahvistanut tutkintovaatimukset kanttorin ja diakonian virkoihin.
Tutkintovaatimukset ovat tämän yleiskirjeen liitteenä (linkki kirkon säädöskokoelmaan). Asiallisesti tutkintovaatimukset ovat samat kuin piispainkokokouksen aiemmin näihin virkoihin vahvistamat tutkintovaatimukset.
Kirkkohallituksen päätös perustuu 1.1.2016 voimaan tulleeseen kirkon keskushallintoa koskevaan lakiuudistukseen. Kirkkolain muutetun 22 luvun 2 §:n mukaan kirkkohallitus antaa tarkempia määräyksiä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta, lukuun ottamatta pappeja ja lehtoreita, joilta vaadittavasta tutkinnosta päättää edelleen piispainkokous (KL 21:2 §).
Muihin kirkon hengellisen työn virkoihin kuin papin, lehtorin, kanttorin ja diakonian virkoihin ei vuoden 2016
alusta ole voimassa keskitetysti vahvistettuja tutkintovaatimuksia, koska lakiuudistukseen ei sisältynyt siirtymäsäännöstä asiasta. Piispainkokouksen vahvistamat tutkintovaatimukset ovat rauenneet 1.1.2016.

Hengellisen työn virkojen tutkintovaatimusten päivittäminen
Kirkkohallitus päätti käynnistää kiireellisen selvitystyön hengellisen työn virkoja koskevien tutkintovaatimusten
keskitetyn vahvistamisen tarpeellisuudesta. Selvitystyö koskee kaikkia muita hengellisen työn virkoja kuin papin
ja lehtorin virkoja. Selvitystyön pohjalta kirkkohallituksen täysistunnolle tehdään kokonaisesitys siitä, mihin virkoihin on tarkoituksenmukaista keskitetysti vaatia yhdenmukaisia tutkintovaatimuksia ja minkä sisältöisiä tutkintovaatimusten tulisi tällöin olla. Selvitystyö ja esitykset tehdään vuoden 2016 aikana. Valmistelutyössä hyödynnetään mm. seurakunnilta kerättyjä tietoja osaamis- ja työvoimatarveselvityksestä.

Menettelyvaihtoehtoja paikalliselle työnantajalle muun hengellisen työn viran kuin papin, lehtorin, kanttorin tai diakonian viran tutkintovaatimusten osalta:
1. Virka ei tule haettavaksi vuonna 2016.
Jos seurakunnan virka ei ole tulossa haettavaksi ennen kuin kirkkohallitus vahvistaa vuoden 2016 lopussa
virkoja koskevat tutkintovaatimukset, suosittelemme seurakuntaa odottamaan kirkkohallituksen selvitystyön valmistumista ja tietoa sen perusteella vahvistettavista tutkintovaatimuksista.
2. Virka tulee haettavaksi vuonna 2016
Jos seurakunta joutuu ennen kirkkohallituksen selvitystyön valmistumista julistamaan viran haettavaksi,
sillä on käytössään mm. seuraavat vaihtoehdot:
a) Seurakunnalla on nyt viran johtosäännössä vahvistettu viran tutkintovaatimus rauenneen piispainkokouksen päätöksen mukaisesti. Tällöin seurakunta voi korvata johtosääntötekstin esimerkiksi seuraavalla tekstillä: ”Viran kelpoisuusehtona on sellainen tutkinto, joka ilmenee piispainkokouksen

päätöksestä, joka on annettu piispainkokouksessa 13.9.2005.” Tällöin tutkintovaatimus pysyy entisenä.
- Esimerkki: Seurakunnan nuorisotyönohjaajan virassa on seuraava määräys: ”Viran kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä kirkon nuorisotyönohjaajan tutkinto.” Koska
piispainkokouksen päätös on lakiuudistuksen yhteydessä rauennut eikä kirkkohallitus ole
vielä vahvistanut uusia tutkintovaatimuksia, johtosäännössä oleva määräys korvataan seuraavalla tekstillä: ”Viran kelpoisuusehtona on sellainen tutkinto, joka ilmenee piispainkokouksen päätöksestä, joka on annettu piispainkokouksessa 13.9.2005.”
b) Seurakunnalla ei ole nyt viran johtosäännössä vahvistettu viran tutkintovaatimusta. Tällöin seurakunta voi päivittää johtosääntöä a-kohdan mukaiseksi.
c) Seurakunnalla ei ole nyt viran johtosäännössä vahvistettu viran tutkintovaatimuksia eikä seurakunta
katso tässä vaiheessa tarpeelliseksi päivittää johtosääntöä. Tällöin viralla ei ole tutkintovaatimusta.
Tämä vaihtoehto koskee sellaisia hengellisen työn virkoja, joille piispainkokous ei ollut vahvistanut
tutkintovaatimusta.

d) Seurakunta haluaa päivittää viran johtosääntöön toisenlaiset tutkintovaatimukset kuin ennen. Seurakunta voi halutessaan päivittää johtosääntöön toisenlaiset tutkintovaatimukset.
- Tässä tapauksessa on huomattava, että kirkkohallitus voi myöhemmin vahvistaa viralle sellaisen tutkintovaatimuksen, joka poikkeaa paikallisesti päätetystä tutkintovaatimuksesta. Tällöin seurakunnan tulee päivittää johtosääntönsä vastaamaan kirkkohallituksen päätöstä. Virkaan väliajalla valittu henkilö saa poikkeavasta tutkintovaatimuksesta huolimatta hoitaa virkaansa edelleenkin.
Edellä esimerkkinä tutkintovaatimuksen päivittämisestä on a)-kohdassa käytetty piispainkokouksen päätöstä 13.9.2005, joka on koskenut nuorisotyönohjaajan virkaa. Muissa hengellisen työn viroissa päivämääräksi merkitään viran johtosääntöön se piispainkokouksen päätöksen päivämäärä, johon kunkin viran
johtosäännössä on jo nyt viitattu. Jos viran johtosäännössä ei ole jo valmiiksi viitattu suoraan piispainkokouksen päätöksen päivämäärään, piispainkokouksen eri virkoja koskevien tutkintovaatimusten antamispäivämäärät löytyvät seuraavalta piispainkokouksen Internet-sivuilta: Piispainkokous
Lisätietoja asiasta tarvittaessa osoitteesta kit@evl.fi tai lakimies Timo von Boehm, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@evl.fi puh. 09 1802 442.
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