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KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSET VOIMAAN ELOKUUN ALUSSA
Kirkolliskokouksen toukokuussa 2010 tekemät päätökset kirkkojärjestyksen muutoksista tulevat voimaan 1.8.2010. Kirkkojärjestyksen muutos on julkaistu Suomen
säädöskokoelmassa numerolla 666/2010. Se löytyy säädöstietopankista osoitteesta
www.finlex.fi.
Muutokset koskevat ehtoollisen viettoa puolustusvoimien kirkollisessa työssä,
kastettavalla olevien kummien vähimmäismäärää sekä tilintarkastusta.
Ehtoollisen vietto puolustusvoimien kirkollisessa työssä
Kirkkojärjestyksen 2 luvun 9 §:n 3 momenttia ja 12 §:n 2 momenttia on täydennetty
siten, että puolustusvoimien kirkollisessa työssä tilapäisen ehtoollisen järjestämisestä ja oikeudesta avustaa ehtoollisen jakamisessa päättää kenttäpiispa. Toimivalta valvoa ehtoollisen viettoa ja päättää ehtoollisavustajasta säilyy edelleen kirkkoherralla niissä tilanteissa, joissa sotilasyhteisö järjestää ehtoollisen vieton seurakunnan kirkossa tai muualla seurakunnan tiloissa. Kenttäpiispan toimivalta rajoittuu sellaisiin puolustusvoimien piirissä tapahtuviin ehtoollisen viettoihin, jotka
tapahtuvat kirkko- tai seurakuntaneuvoston hyväksymän ehtoollisviettopaikan
ulkopuolella. Pääsääntöisesti kyse on siten kenttäehtoollisista tai siihen verrattavista tilanteista. Tällöinkin noudatetaan kirkkokäsikirjaa, kirkkojärjestystä ja sen pohjalta annettuja ohjeita.
Kummit
Kirkkojärjestyksen 2 luvun 16 §:ssä säädetään kastettavalle nimettävistä kummeista. Pääsääntö on edelleen, että kastettavalla tulee olla ainakin kaksi kummia, jotka
ovat konfirmoituja evankelis-luterilaista uskoa tunnustavan kirkon jäseniä. Pykälän 2 momenttiin on otettu uusi säännös siitä, että erityisestä syystä kaste voidaan
toimittaa, vaikka kastettavalla on vain yksi kyseisen vaatimuksen täyttävä kummi.
Tällöin päätöksen kasteen toimittamisesta tekee sen seurakunnan kirkkoherra, jonka jäseneksi kastettava liittyy.
Lähtökohtana on, että kastava pappi selvittää kummien määrän lapsen huoltajien
tai kastettavan kanssa. Poikkeaminen kummeja koskevasta pääsäännöstä edellyttää erityistä, perusteltua syytä. Tällaisena syynä voidaan esimerkiksi pitää sitä, että
kasteperheellä ei ole kahta sellaista säädetyt edellytykset täyttävää henkilöä lähi-
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piirissään, jotka voisivat tukea vanhempia tai huoltajia näiden kristillisessä kasvatustehtävässä.
Kirkkoherran päätös tulee tehdä kirjallisena. Päätös on mahdollista saattaa kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston käsiteltäväksi, mikäli kirkkoherra katsoisi, ettei ole riittävää perustetta
suostua kummia koskevaan lapsen huoltajan tai kastettavan pyyntöön.
Sakastiin (sakasti.evl.fi/kirkkoherranvirasto) tullaan viemään elokuun aikana lomakemalli, jota on mahdollista käyttää hyväksi tehtäessä päätöstä yhden kummin
riittävyydestä.
Kummien vähimmäismäärää koskevan kirkkojärjestyksen muutoksen yhteydessä
on samalla pyritty selkeyttämään kirkkojärjestyksen 2 luvun 16 §:n ja 17 §:n säännöksiä.
Tilintarkastus
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 §:ää on muutettu siten, että jatkossa seurakuntien ja
seurakuntayhtymien tilintarkastajina voivat toimia vain auktorisoidut tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt. Samalla tilintarkastajilta edellytetty ehto seurakunnan jäsenyydestä on poistettu. Seurakunta tai seurakuntayhtymä voi kuitenkin
tilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisöä valitessaan edellyttää valittavalta seurakunnan ja sen hallinnon tuntemusta.
Kirkkovaltuusto voi valita tilintarkastajaksi yhden tai useamman tilintarkastajan
tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajien lukumäärä on jätetty seurakunnan tai
seurakuntayhtymän päätettäväksi. Tilintarkastajia valittaessa tulee samalla valita
vähintään yksi varatilintarkastaja. Kaikkien valittavien tulee olla joko Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan hyväksymä KHT-tilintarkastaja, kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja –talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT-tilintarkastaja.
Vastaavasti valittavan tilintarkastusyhteisön tulee olla KHT-, HTM- tai JHTT –
yhteisö. Yhteisön on lisäksi määrättävä päävastuullinen tilintarkastaja, joka täyttää
samat edellytykset.
Mainitun pykälän 4 momenttiin on otettu säännös tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisön erottamisesta ja eroamisesta kesken toimikauden. Tällöin on turvattava tilintarkastuskauden jatkuvuus.
Kirkkojärjestyksestä on poistettu myös säännös kiinteän ja irtaimen omaisuuden
tarkastamisesta. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus liittyy seurakunnan
sisäisen valvonnan toteuttamiseen. Sisäisen valvonnan järjestäminen on kirkkoneuvoston tehtävä. Kirkkoneuvosto voi halutessaan asettaa toimikunnan tai valita
muutoin työntekijöitä ja luottamushenkilöitä hoitamaan sisäisen valvonnan tehtäviä ja määrittää ne. Tilintarkastajien tulee tarkastaa, että valvonta on asianmukaisesti järjestetty.
Tilintarkastusta koskevia kirkkojärjestyksen muutoksia sovelletaan ensimmäisen
kerran, kun seurakuntavaaleilla 2010 valittavat kirkkovaltuustot valitsevat tilintarkastajat toimikauttaan varten.
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Lisätietoja asioista antaa tarvittaessa hallintopäällikkö Mikko Tähkänen (kummit)
ja taloussuunnittelupäällikkö Maija-Liisa Hietakangas (tilintarkastus), sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@evl.fi.
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