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KIRKOLLISLAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS
Kirkkohallitus käynnisti kirkkolainsäädännön kokonaisuudistuksen toisen vaiheen asettamalla 27.2.2007 toimikunnan, jonka tehtäväksi tuli laatia ehdotus kirkkolainsäädännön kodifioimiseksi aiemmin toimineen Kirkkolaki 2010 toimikunnan suuntaviivojen mukaisesti. Kodifioinnilla tarkoitetaan eri säädöksissä hajallaan olevien normien koontia entistä ehjemmiksi ja yhdenmukaisemmiksi
kokonaisuuksiksi. Tehtäväksi annon mukaan kirkkolaki, kirkkojärjestys ja kirkon
vaalijärjestys tuli jäsennellä niin, että nykyistä paremmin voidaan hyödyntää sellaisia yleiseen asuun kirjoitettuja normeja, jotka koskisivat koko kirkollishallintoa
sen kaikilla tasoilla. Erityisesti tuli kiinnittää huomiota säädösten rakenteeseen ja
luettavuuteen. Toimikunta päätti työskentelynsä 20.4.2009 jättäen mietintönsä.
Mietinnössä ehdotetaan säädettäväksi Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle
uusi kirkkolaki, joka korvaisi vuonna 1993 annetun voimassa olevan kirkkolain.
Esitys on kirkkoa koskevan lainsäädännön kokonaiskodifiointi, jonka tavoitteena
on rakenteellisesti nykyistä johdonmukaisempi ja käyttäjän kannalta selkeämpi
kirkkolaki. Siinä otetaan huomioon perustuslain ja muun lainsäädännön edellyttämät muutostarpeet ja erityisesti perustuslain säädöstasovaatimus kirkkolaissa ja
kirkkojärjestyksessä. Esitys on pääasiassa lainsäädäntötekninen lukuun ottamatta
eräitä kirkollishallinnon omista kehittämistarpeista johtuvia muutosehdotuksia.
Kirkkojärjestys esitetään uudistettavaksi vastaavalla tavalla. Kirkkojärjestyksen
hyväksyisi nykyiseen tapaan kirkolliskokous kirkkolaissa olevan valtuutuksen
nojalla. Kirkkojärjestyksessä olisi kirkon järjestysmuotoa, hallintoa ja toimintaa
koskevat tarkemmat ja lakia alemmanasteiset säännökset. Kirkkojärjestys noudattaisi mahdollisimman pitkälle samaa rakennetta ja lukujakoa kuin kirkkolaki. Erillistä kirkon vaalijärjestystä ei enää säädettäisi, vaan kirkollisia vaaleja koskevat
lakia alemmanasteiset säännökset sijoitettaisiin kirkkojärjestyksen 3 lukuun.
Toimikunta on mietinnössään ottanut huomioon työskentelynsä aikana vireillä
olleet säädöshankkeet: kirkkohallituksen esitys 1 ja 1 a/2008 kirkollista rakennus-
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suojelua koskevien säännösten muuttaminen, kirkkohallituksen esitys 3/2008 kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän edellyttämät kirkkolain ja kirkkojärjestyksen
muutokset, kirkkohallituksen esitys 5/2008 kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttaminen, kirkkohallituksen esitys 9/2008 kirkon keskushallintoa koskevien kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännösten muuttaminen. Näistä kirkolliskokous on hyväksynyt esityksen 3/2008 marraskuussa 2008, mutta jättänyt 8.5.2009 raukeamaan kirkollista
rakennussuojelua koskevat esitykset 1 ja 1 a/2008. Tästä syystä jatkovalmistelussa
tullaan ehdotettavan kirkkolain 7 luvun rakennussuojelua koskevat säännökset
palauttamaan vastaamaan voimassa olevaa kirkkolakia. Kirkkohallituksen esitysten 5/2008 ja 9/2008 käsittely on edelleen kesken kirkolliskokouksessa.
Toimikunnan mietintö löytyy kirkon keskushallinnon kotisivuilta osoitteesta
http://kappeli.evl.fi/KKHAsha.nsf kohdasta Kirkkohallituksen asettamat toimikunnat – Kirkkolainsäädännön kodifiointitoimikunta.
Kirkkohallitus on päättänyt pyytää toimikunnan mietinnöstä ”Kirkkolainsäädännön kodifiointi” (Suomen ev.lut. kirkon keskushallinto, Sarja C 2009:2) lausuntoja
muun muassa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymältä, Tampereen evankelisluterilaiselta seurakuntayhtymältä, Oulun evankelis-luterilaiselta seurakuntayhtymältä, Mikkelin seurakuntayhtymältä, Kuopion evankelis-luterilaiselta seurakuntayhtymältä, Jyväskylän seurakunnalta, Helsingin seurakuntayhtymältä, Espoon evankelis-luterilaiselta seurakuntayhtymältä ja Vantaan seurakuntayhtymältä sekä hiippakuntien hiippakuntavaltuustoilta ja tuomiokapituleilta. Seurakuntien, seurakuntayhtymien ja hiippakunnallisten toimielinten lausunnot tulee toimittaa kirkkohallitukseen syyskuun aikana. Erityisesti lausunnonantajia on pyydetty
ottamaan kantaa ehdotettavien kirkkolain ja kirkkojärjestyksen rakenteeseen, niiden selkeyteen ja käytettävyyteen.
Palautetta toimikunnan mietinnöstä voi antaa myös sähköpostitse osoitteella kirkkolaki.kodifiointi@evl.fi 15.9.2009 mennessä.
Lisätietoja: kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, puh. (09) 1802 203 ja kirkolliskokouksen
sihteeri Katri Kuuskoski, puh. (09) 1802 250.
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