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KIRKKOLAIN JA KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA

Kirkkolakia ja kirkkojärjestystä on muutettu Suomen säädöskokoelman nro 587–
590/2006 mukaisesti. Säännökset ovat luettavissa sähköisesti säädöstietopankissa
osoitteessa www.finlex.fi.

1. Säädöskokoelman nro 587 ja 589/2006
Kirkkolain 1 luvun 3 §:ään on lisätty uusi 3 momentti, joka kieltää ns. kaksoisjäsenyyden eli seurakunnan jäsenen kuulumasta samanaikaisesti toiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan. Jos hän liittyy toiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan, hänen
katsotaan samalla eronneen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnasta.
Kuitenkin kaksoisjäsenyys on mahdollinen, jos kirkolliskokous on hyväksynyt
toisen uskonnollisen yhdyskunnan kanssa sopimuksen jäsenyyden vastavuoroisista edellytyksistä. Käytännössä tämä tarkoittaa tällä hetkellä vain pientä Suomen
anglikaanista kirkkoa, joka kuuluu Englannin anglikaaniseen kirkkoon. Muiden
Suomessa rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien osalta kirkkomme jäsenen
kaksoisjäsenyys ei ole mahdollista.
Jos toiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluva haluaa liittyä kirkkoon, hänen
on liittymislomakkeella vakuutettava, ettei hän ole muun uskonnollisen yhdyskunnan jäsen. Tämä tieto on lisäksi syytä tarkistaa väestötietojärjestelmästä, johon
on talletettu tieto henkilön kuulumisesta uskonnolliseen yhdyskuntaan.
Kirkkolain täydennys johtuu uuden uskonnonvapauslain ja Porvoon julistuksen
toimeenpanosta. Uusi uskonnonvapauslaki sallii kaksoisjäsenyyden, jos uskonnollinen yhdyskunta omissa säännöksissään niin haluaa. Porvoon julistuksen sopijaosapuolia ovat Suomen, Ruotsin, Norjan, Viron ja Latvian luterilaiset kirkot sekä
Englannin, Skotlannin, Walesin ja Irlannin anglikaaniset kirkot.
Kirkkolain muutos tulee voimaan 1.8.2006 samanaikaisesti uskonnonvapauslain
kaksoisjäsenyyttä koskevan voimaantulosäännöksen kanssa.

2
Kirkkojärjestyksen 1 luvun 3 §:n 2 momentti on tarkistettu siten, että siitä on
poistettu viittaus vanhaan uskonnonvapauslakiin. Kirkkojärjestyksen muutos tulee voimaan niin ikään 1.8.2006.
2. Säädöskokoelman nro 588/2006
Kirkkojärjestyksen 6 lukuun on lisätty uusi 8b-8d § ja kumottu kirkkoherran kielitaitoa koskeva 10 § seuraavasti:
8b §. Työnantajan on varmistauduttava siitä, että palvelukseen otettavalla henkilökunnalla on työtehtävien edellyttämä kielitaito. Hakuilmoituksessa on mainittava mahdollinen kielitaitoa koskeva kelpoisuusvaatimus sekä työtehtävien edellyttämä tai palvelukseen otettaessa eduksi luetettava kielitaito.
Uutuus on se, että huomioon otetaan myös sellainen hakija, joka on osoittanut
vaaditun kielitaidon vasta hakuajan päätyttyä, mikäli tämä ei viivytä asian käsittelyä. Tämä on vain kielitaidon osoittamista koskeva poikkeussäännös. Muiden kelpoisuusvaatimusten tulee olla edelleen täytettyjä viran tai toimen hakuajan päättyessä.
8c §: Pykälässä säädetään kirkollishallinnon henkilöstön kielitaitovaatimuksista,
jotka määräytyvät pääsääntöisesti palvelukseen vaadittavien tutkintojen tason
mukaan.
1 momentin mukaan kirkkoherralta vaaditaan yksikielisessä seurakunnassa seurakunnan kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa ja toisen kielen tyydyttävää
ymmärtämisen taitoa. Kaksikielisessä seurakunnassa vaaditaan seurakunnan enemmistön kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä toisen kielen hyvää
suullista ja kirjallista taitoa.
Muun kuin suomenkielisen tai ruotsinkielisen taikka kaksikielisen seurakunnan
kirkkoherran kielitaitovaatimuksesta määrää tuomiokapituli. Saamelaisten kotiseutualueeseen kokonaan tai osittain kuuluvan seurakunnan kirkkoherran kielitaitovaatimuksesta määrää Oulun hiippakunnan tuomiokapituli.
Nämä säännökset korvaavat kumotun 10 §:n.
2 momentin mukaan kirkollishallinnon muulta henkilöstöltä, jolta edellytetään
määrättynä kelpoisuusvaatimuksena korkeakoulututkintoa, edellytetään yksikielisessä viranomaisessa viranomaisen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa ja
toisen kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Kaksikielisessä viranomaisessa vaaditaan virka-alueen enemmistön kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa
sekä toisen kielen tyydyttävää kirjallista ja suullista taitoa.
Näistä kelpoisuusvaatimuksista voidaan poiketa johtosäännöllä tai kielisäännöllä,
jos työtehtävät sitä edellyttävät tai jos eri kielten käyttämistä edellyttävien työtehtävien jako viranomaisessa sen sallii taikka vaatimuksista poikkeamiselle on muita
erityisiä syitä.
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3 momentin mukaan kirkollishallinnon muulta kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetulta henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta määrätään johtosäännössä tai kielisäännössä.
4 momentin mukaan kielisääntö hyväksytään samassa järjestyksessä kuin johtosääntö. Se kuuluu siten kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston päätösvaltaan.
Kielisääntö on pakollinen vain kaksikielisessä seurakunnassa ja seurakuntayhtymässä 2 ja 3 momentissa tarkoitetun henkilöstön osalta.
5 momentin mukaan saamen kielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi täytettäessä
virkaa tai muuta palvelussuhdetta seurakunnassa, joka kuuluu kokonaan tai osittain saamelaisten kotiseutualueeseen.
8d §: Suomen ja ruotsin kielen taito osoitetaan siten kuin suomen ja ruotsin kielen
taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetussa valtioneuvoston asetuksessa
(481/2003) säädetään.
16 luvun 3 §:ään on lisätty uusi 3 momentti, jonka mukaan väestötietojärjestelmästä tulostettava todistus voidaan antaa asianomaisen omalla kielellä, joko suomeksi
tai ruotsiksi.
Voimaantulosäännös: Kirkkojärjestyksen yllä selostetut muutokset tulevat voimaan 1.8.2006.
Kirkkojärjestyksessä, sen nojalla annetussa määräyksessä tai muussa määräyksessä suomen tai ruotsin kielen taitoa koskevaksi kelpoisuusehdoksi säädetty tai
määrätty kielen täydellinen hallitseminen, täydellinen hallinta tai täydellinen taito
vasta asianomaisen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa. Nämä vanhat
määritelmät on korjattava sopivassa yhteydessä.
Viranhaltija tai muussa palvelussuhteessa oleva, joka on nimitetty tai valittu tehtäväänsä ennen tämän päätöksen voimaantuloa, säilyttää virkaan vaadittavaa kielitaitoa koskevista uusista kelpoisuusvaatimuksista huolimatta kelpoisuuden tehtäväänsä sekä kelpoisuuden myös toiseen virkaan tai palvelussuhteeseen, jonka
kielitaitovaatimukset ovat vastaavat kuin sen tehtävän, johon hänet oli nimitetty
ennen tämän päätöksen voimaantuloa.
Jos virka tai palvelusuhde on julistettu haettavaksi ennen tämän päätöksen voimaantuloa, kielitaitoa koskeviin kelpoisuusvaatimuksiin sovelletaan haettavaksi
julistamisen ajankohtana voimassa olleita säännöksiä.

3. Säädöskokoelman nro 590/2006
Kirkkojärjestyksen 5 luvun 3 § on kumottu 1.11.2006 lukien. Pykälän mukaan
papiksi voitiin vihkiä muunkin kuin teologisen tutkinnon suorittanut henkilö, jos
hän oli lisäksi oli suorittanut piispainkokouksen määräämiä teologisia opintoja ja
täytti lisäksi eräitä muita pykälässä säädettyjä ehtoja. Jatkossa papiksi voidaan
vihkiä vain henkilö, joka on suorittanut piispainkokouksen kirkkojärjestyksen 5
luvun 2 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla pappisviran kelpoisuusvaatimukseksi
hyväksymän teologisen tutkinnon. Päätös johtuu yleiseurooppalaisesta ns. Bolognan prosessista. Jatkossa on tarkoitus, että yhden soveltuvan kandidaatin tutkin-
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non pohjalta (180 opintopistettä) voi suorittaa siirtymäopintojen (60 opintopistettä) jälkeen toisen maisterin tutkinnon (pääaineopinnot, 120 opintopistettä). Piispainkokous antaa tästä syksyllä ennen kirkkojärjestyksen muutoksen voimaantuloa uuden täytäntöönpanomääräyksen.
Lisätietoja antavat:
- kirkon jäsenyyttä ja virkatodistusten antamista asianomaisen omalla kielellä koskevissa asioissa hallintopäällikkö Mikko.Tähkänen@evl.fi , puh. (09) 1802 223;
henkilöstön
kielitaitosäännöksiä
koskevissa
asioissa
kirkkoneuvos
Matti.Halttunen@evl.fi, puh. (09) 1802 203 sekä kirkkohallituksen sihteeri
Katri.Kuuskoski@evl.fi, puh. (09) 1802 221;
- pappisviran edellyttämästä teologisesta tutkinnosta piispainkokouksen sihteeri
Kalervo.Salo@evl.fi, puh. (09) 1802 288.
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