Kirkkohallituksen yleiskirje nro 07/2016

04.04.2016

LUONNOS KIRKKOLAINSÄÄDÄNNÖN KODIFIOIMISEKSI VALMISTUI
Kirkkohallituksessa on valmisteltu luonnos kirkkohallituksen esitykseksi kirkolliskokoukselle kirkkolainsäädännön kodifioimiseksi. Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi 22.3.2016 luonnoksen lähetettäväksi lausunnoille.
Aloite kirkkolainsäädännön kokonaisuudistukseksi tehtiin vuonna 2005. Aiempi kirkkolainsäädännön kodifiointitoimikunnan mietintö valmistui huhtikuussa 2009 ja tuolloinen mietintö oli laajalla lausuntokierroksella vuoden
2009 aikana. Lausuntojen antamisen jälkeen kodifiointityö kuitenkin keskeytyi, koska vireillä oli useita laajoja
säädöshankkeita, kuten esimerkiksi kirkon keskushallintouudistus ja seurakuntarakenneuudistus. Nyt lausunnoille
lähetetty luonnos pohjautuu osittain aiempaan kodifiointitoimikunnan mietintöön ja siitä saatuihin lausuntoihin
sekä vuonna 2014 valmistuneeseen työryhmämietintöön.
Kodifiointiesityksessä ehdotetaan säädettäväksi Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle uusi kirkkolaki, joka korvaisi vuonna 1993 annetun, voimassa olevan kirkkolain. Myös kirkkojärjestys esitetään uudistettavaksi. Esityksen
tavoitteena on rakenteellisesti nykyistä johdonmukaisemmat ja käyttäjän kannalta selkeämmät kirkkolaki ja kirkkojärjestys. Ehdotetut kirkkolaki ja kirkkojärjestys noudattavat mahdollisimman pitkälle samaa rakennetta ja lukujakoa. Esityksessä on otettu huomioon perustuslain ja muun lainsäädännön edellyttämät muutostarpeet ja erityisesti perustuslaista nousevat vaatimukset säätää tietyistä asioista laissa.
Esityksen tavoitteena on siirtää mahdollisimman paljon kirkon sisäistä toimintaa ja hallintoa koskevaa norminantovaltaa kirkon omille toimielimille siltä osin, kun kyse ei ole laissa säädettävistä asioista. Esityksellä ei ole tarkoitus muuttaa kirkon aseman perusteita suhteessa valtioon tai kirkon ja valtion välisiä suhteita.
Vaikka esitys on pääasiassa lainsäädäntötekninen, siihen sisältyy myös joitakin toimintaympäristön muutoksista
johtuvia sisällöllisiä uudistusehdotuksia. Tällaisia ovat muun muassa seurakuntajaon muutosta koskevien säännösten täsmennykset, seurakunnan osa-alueen hallintoa ja seurakunnan jäsenten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia koskevat säännökset, alistusmenettelyä koskevien säännösten tarkistaminen sekä päätöksenteko- ja
hallintomenettelyjä koskevien säännösten ajantasaistaminen.
Lausuntoa esitysluonnoksesta pyydetään eräiden valtiollisten viranomaistahojen lisäksi piispainkokoukselta, Kirkon työmarkkinalaitokselta, hiippakuntien tuomiokapituleilta sekä sattumanvaraisesti jäsenmääränsä perusteella
valituilta seurakunnilta ja seurakuntayhtymiltä. Jokaisesta hiippakunnasta lausuntoa pyydetään kahdelta alle 6 000,
6 000–15 000, 15 000–30 000 ja yli 30 000 jäsenen seurakunnalta tai seurakuntayhtymältä eli yhteensä noin 70
seurakunnalta tai seurakuntayhtymältä. Mahdollisuus lausunnon antamiseen on kuitenkin siten avoin, että myös
muut seurakunnat tai seurakuntayhtymät voivat halutessaan antaa esitysluonnoksesta lausuntonsa 15.6.2016 mennessä.
Luonnos kirkkolainsäädännön kodifiointiesitykseksi on julkaistu sakasti.evl.fi sivuilla välilehden Uudistukset ja
hankkeet kirkkolainsäädännön kodifiointi otsakkeen alla osoitteessa sakasti.evl.fi/kodifiointi. Lausunto annetaan
samalta sivulta löytyvällä sähköisellä lomakkeella (Webropol-lomake). Koska esitysluonnoksen käännös valmistunee vasta huhtikuun puolivälissä, ruotsinkielinen sivusto avautuu myöhemmin, mikä otetaan huomioon myös
ruotsinkielisten seurakuntien ja seurakuntayhtymien lausunnon antamisen määräajassa.
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