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KIRKKOHALLITUKSEN VÄLIAIKAINEN MÄÄRÄYS HALLINNON JÄRJESTÄMISESTÄ
Kirkkohallitus on antanut väliaikaisen määräyksen seurakunnan ja seurakuntayhtymän hallinnon
järjestämisestä poikkeusoloissa. Valtioneuvosto on yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa todennut
16.3.2020, että maassa vallitsevat poikkeusolot koronaviruksen aiheuttaman epidemian vuoksi. Valmiuslaki
on tämän vuoksi otettu käyttöön. Kirkkohallitus voi valmiuslakia sovellettaessa antaa tilapäisiä määräyksiä
seurakuntien ja seurakuntayhtymien hallinnosta.
Nyt annetun väliaikaisen määräyksen nojalla kirkkovaltuuston päätösvaltaa voidaan siirtää
kirkkoneuvostolle, jos päätösvaltaista kirkkovaltuuston kokousta ei saada koolle. Valtuustoa ei saada koolle
muun muassa tilanteessa, jossa jäsenissä on riskiryhmään kuuluvia tai heidän liikkumistaan on muutoin
rajoitettu. Päätösvaltaa voidaan siirtää vain, jos sen käyttämiselle on painavat syyt ja asia on kiireellinen eli
edellyttää välitöntä päätöksentekoa. Seurakuntayhtymässä voidaan samoilla edellytyksillä siirtää yhteisen
kirkkovaltuuston päätösvaltaa yhteiselle kirkkoneuvostolle. Ensisijaisesti tulee siis pohtia, mitkä
seurakunnan tai seurakuntayhtymän asiat tarvitsevat välttämättä toimielimen koolle kutsumista. Lisäksi olisi
otettava huomioon, onko mahdollista siirtää päätöksentekoa myöhäisempään ajankohtaan.
Päätettävät asiat voivat määräyksen mukaan koskea seurakunnan tai seurakuntayhtymän hallinnon
järjestämistä, ohje- tai johtosääntöä, toimivallan siirtämistä, talousarviota ja veroja sekä muita valtuuston
päätettäväksi säädettyjä asioita. Kirkkoneuvoston tai yhteisen kirkkoneuvoston on saatettava tekemänsä
päätökset valtuuston päätettäväksi mahdollisimman pian sitten, kun valtuusto taas pystyy kokoontumaan.
Lisäksi määräyksen 2 §:ssä on mahdollistettu seurakunnan ja seurakuntayhtymän toimielinten sekä
kirkkolain kirkkohallituksen toimielinten sähköiset kokoukset. Säännös koskee mm. seurakunnan
kirkkovaltuustoa, kirkkoneuvostoa tai seurakuntaneuvostoa ja johtokuntaa sekä seurakuntayhtymän
vastaavia toimielimiä, kuten yhteistä kirkkovaltuustoa ja yhteistä kirkkoneuvostoa. Se koskee myös
kirkkohallituksen täysistuntoa, virastokollegiota ja kirkkohallituksen asettamia johtokuntia. Säännös
pohjautuu kirkolliskokouksen 16.5.2018 hyväksymän kirkkolakiehdotuksen 10 luvun 12 §:ään ja 15 §:n 3
momenttiin. Kokouksen toteuttaminen sähköisesti edellyttää, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään
yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä. Julkisten kokousten osalta edellytetään lisäksi, että yleisöllä on
oltava mahdollisuus seurata julkista kokousta myös siltä osin kuin kokoukseen osallistutaan sähköisesti.
Tämä tarkoittaa kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkovaltuuston kokouksia, jotka ovat lain mukaan julkisia
kokouksia.
Kirkkohallituksen määräys väliaikaisista hallinnon järjestelyistä on voimassa poikkeusolojen ajan eli yhtä
kauan kuin valmiuslain käyttöönottoasetukset ovat voimassa. Poikkeusolojen päätyttyä ryhdytään jälleen
soveltamaan kirkkolain normaaliolojen päätöksentekoa koskevia säännöksiä.

Väliaikainen määräys on tarpeen, jotta koronaviruksen leviämistä voidaan hillitä ja iäkkäitä henkilöitä
suojella. Väliaikaisten järjestelyjen avulla päätöksiä pystytään tekemään huomattavasti pienemmällä
toimielimen jäsenmäärällä kuin tavallisesti, koska kirkkoneuvoston päätösvaltaisuus on saavutettavissa
huomattavasti pienemmällä jäsenmäärällä kuin kirkkovaltuuston.
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