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VÄLIAIKAINEN MÄÄRÄYS SÄHKÖISTEN KOKOUSTEN JÄRJESTELYISTÄ
Sähköisiä kokouksia koskeva kirkkolain muutos (200/2021) on tullut voimaan 15.3.2021 (ks.
Kirkkohallituksen yleiskirje 8/2021). Sen seikan varmistamiseksi, että toimielinten sähköisiä kokouksia on
välittömästi mahdollisuus myös toteuttaa ja että kokouskäytänteet olisivat mahdollisimman yhtenevät,
kirkkohallitus on poikkeusoloja koskevan sääntelyn nojalla antanut liitteenä olevan väliaikaisen määräyksen
seurakunnan ja seurakuntayhtymän hallinnon järjestämisestä.

Kirkkolain 25 luvun 14 §:n mukaan, jos valtioneuvoston asetuksella säädetään valmiuslain mukaisten
toimivaltuuksien soveltamisen aloittamisesta poikkeusoloissa, kirkkohallituksella on oikeus antaa
poikkeusolojen aikana, kuitenkin enintään vuoden määräajaksi väliaikainen määräys seurakuntien ja
seurakuntayhtymien hallinnosta. Myös muutoksia kokousmenettelyyn voidaan pitää hallinnon
järjestämistoimenpiteinä.

Seurakuntien ja seurakuntayhtymien toimielinten työjärjestyksissä, ohjesäännöissä ja johtosäännöissä ei
välttämättä ole otettu huomioon mahdollisuutta toimielinten sähköisiin kokouksiin. Vallitsevan Covid-19 epidemian tilanteen johdosta tärkeää kuitenkin on, että sähköiset kokoukset voidaan ottaa käyttöön
riippumatta siitä, mitä toimielinten kokouksista on määrätty seurakunnan tai seurakuntayhtymän toimielimiä
koskevissa säännöksissä. Lisäksi edellisen väliaikaisen määräyksen aikana viime keväänä esiintyi
epäselvyyttä, mitä tarkoitetaan yhdenvertaisella näkö- ja ääniyhteydellä. Yleisesti käytössä olevat sähköiseen
kokoukseen käytettävät ohjelmat eivät välttämättä kaikilta osin täysin mahdollistaneet yhtäaikaista ja
jatkuvaa video- ja ääniyhteyttä. Näin ollen edellytystä yhdenvertaisesta näkö- ja ääniyhteydestä sen laajassa
merkityksessä ei tosiasiallisesti ole voitu toteuttaa.

Määräyksen 1 §:n mukaan seurakunnan tai seurakuntayhtymän toimielinten kokouksia voidaan pitää
sähköisesti, vaikka toimielimen työjärjestyksessä, ohjesäännössä tai johtosäännössä olisi määräyksiä vain
varsinaisen, kokouspaikalla pidettävän kokouksen mahdollisuudesta. Sähköisen kokouksen edellytystä
yhdenvertaisista näkö- ja ääniyhteyden vaatimuksista täsmennetään määräyksen 2 §:ssä. Myös kokouskutsu

voitaisiin lähettää sähköisesti. Mikäli kokouskutsu sisältää salassa pidettävää tietoa, on huolehdittava
tietoturvallisuudesta ja käytettävä esimerkiksi asianhallintajärjestelmään liittyvää riittävän tietoturvallista
toimintoa kuten Domus-portaalia taikka turvasähköpostiyhteyttä. Kun lain perusteella salassa pidettäviä
asiakirjoja vie asianhallintajärjestelmään, on myös syytä merkitä asiakirja salassa pidettäväksi ja samalla
määritellä asiakirjalle käyttöoikeudet.

Kirkkolain mukaan yleisöllä tulee olla mahdollisuus seurata julkisia kirkkovaltuuston ja yhteisen
kirkkovaltuuston kokouksia. Ottaen huomioon alueelliset kokoontumisrajoitukset, kirkkovaltuuston ja
yhteisen kirkkovaltuuston kokousten seuraaminen on tarkoituksenmukaista järjestää vallitsevissa
poikkeusoloissa vain sähköisesti.

Väliaikaisen määräyksen 2 §:ssä määrätään niistä edellytyksistä, joissa sähköinen kokous voidaan vallitsevissa
poikkeusoloissa järjestää. Sähköisen kokouksen teknisenä alustana voi olla joku yleisesti käytettävissä oleva,
tietoturvallinen videoneuvottelu- ja vastaava ohjelmisto, esimerkiksi Teams. Kuvayhteyden ei välttämättä
tarvitse olla keskeytyksettä käytössä, vaan riittää, että kuva näkyy käytettäessä puheenvuoroja. Pelkkä
puhelinkokous tai sähköpostitse järjestetty kokous ei täytä lain vaatimuksia.

Toimielimen kokous on mahdollista toteuttaa myös ”hybridikokouksena” eli siten, että varsinaiseen
kokouspaikalla järjestettävään kokoukseen osa jäsenistä tai läsnäolo- ja puheoikeutetuista osallistuu
sähköisesti videoneuvotteluyhteyden tai vastaavan avulla. Kokouskutsussa tulee ilmoittaa kokoontumistapa
sekä tarvittaessa, miten sähköinen kokous toteutetaan. Lisää tietoa sähköisten kokousten järjestämisestä on
annettu Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 6/2021.

Tavoitteena myös on, että seurakunnat ja seurakuntayhtymät muuttavat toimielinten työjärjestyksiä,
ohjesääntöjä ja johtosääntöjä siten, että niissä on otettu huomioon sähköisten kokousten
järjestämismahdollisuus sekä mahdollisuus sähköiseen kokouskutsuun. Tähän työhön olisi syytä ryhtyä
viipymättä. Kirkko- ja seurakuntaneuvoston ohjesäännön muutokset on voimaan tullakseen myös alistettava
hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Kirkkohallitus tullee laatimaan malleja työjärjestysten ja
ohjesääntöjen muutoksia varten vielä kevään aikana. Mallia voi hakea sähköisiä kokouksia koskevien
määräysten osalta myös vuonna 2019 valmistuneista mallisäännöistä, jotka löytyvät evl.fi/plus -sivuilta
osoitteesta: https://evl.fi/plus/paatoksenteko/lainsaadanto/malliohjesaannot/seurakunnan-hallinto.

Lisätietoja antavat tarvittaessa hallinto-osaston juristit, etunimi.sukunimi(at)evl.fi.
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