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Alustuksen aiheet

• Kirkolliskokous- ja 
hiippakuntavaltuustovaalit

• Uusi työaikalaki

• Uusi kirkkolainsäädäntö

• Uusi rahankeräyslaki
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Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalit

• Tuomiokapituli asettanut vaalilautakunnan

• Vaaleja koskevat säännökset ovat KL 23:2,2 §, 
3,3 §, 13-14 §,19 § ja KVJ 69-86 §. 

• Vaalien toimittaminen seurakunnissa 
(maallikkovaalit) ja lääninrovastien kokouksissa 
(pappien vaalit) tapahtuu samojen säännösten 
mukaan kuin viime vaaleissa 4 vuotta sitten

• Ehdokasasettelu päättyy 15.11. klo 16.00

• Vaalipäivä tiistai 11.2.2020
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Kirkkoherran tehtäviä vaaleissa

• Syyskuussa kirkkoherra iImoittaa
vaalilautakunnan asettamisesta, kokoonpanosta 
ja ehdokasasettelun päättymispäivästä 
kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston 
jäsenille – tuomiokapitulin toimittamat ohjeet 
jakoon

• Ohjeita vaaleista myös tuomiokapitulin 
nettisivuilla ja erityisesti kirkkohallituksen 
sivuilla, josta perustamisasiakirjat imuroitavissa: 
https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkolliskokous
/kirkolliskokousvaalit   
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Kirkkoherran tehtäviä vaaleissa

• 31.10.2019 mennessä kirkkoherran tulee toimittaa 
vaalilautakunnalle (tuomiokapituliin) luettelo seurakunnan 
äänioikeutetuista luottamushenkilöistä – luettelo valtuuston 
jäsenistä ja yhtymissä seurakuntaneuvoston jäsenistä ja 
seurakunnasta yhteiseen kirkkovaltuuston valituista jäsenistä           

• Ilmoituksen voi tehdä käyttämällä tuomiokapitulista 
lähetettyä lomaketta. Jos sitä ei käytä, pitää siinä sanotut 
tiedot kuitenkin ilmetä luettelosta

• Papin tilalle luetteloon merkitään varajäsen, joka maallikko
• 25.1.2020 mennessä kirkkoherra lähettää vaalilautakunnalle 

(tuomiokapituliin) ilmoituksen seurakunnan väkiluvusta 
31.12.2019 – tähänkin oma lomake
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Kirkkoherran tehtäviä vaaleissa

• KVJ 79 § 2 momentin mukaan kirkkoherra kutsuu koolle 
vaalikokoukset eli kirkkovaltuuston ja yhtymässä 
seurakuntaneuvoston sekä yhteiseen kirkkovaltuustoon valitut 
jäsenet – vaalikokoukset pidetään 11.2.2020 –kellonaikaa ei ole 
säädetty          

• Kokouksen puheenjohtajana kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja 
yhtymässä seurakuntaneuvoston puheenjohtaja

• Jos sama henkilö on yhteisessä kirkkovaltuustossa ja 
seurakuntaneuvostossa, kutsutaan vaalikokoukseen varajäsen 
seurakuntaneuvostosta

• Äänioikeutettu voi äänestää postitse KVJ 80 §:ssä säädetyllä tavalla 
jos ei voi saapua vaalikokoukseen – varajäsenillä (muilla kuin em. 
srkneuvoston varajäsenillä) ei ole äänioikeutta eikä heitä kutsuta 
vaalikokoukseen
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Kirkkoherran tehtäviä vaaleissa

• KVJ 81 §:ssä säädetty kirkkoherran tehtävistä vaalien 
valmistelussa – huolehdittava siitä, että tarvittava 
materiaali on vaaleissa käytettävissä           

• Äänestämisestä ja siihen liittyvistä toimista on 
säännökset KVJ 82 -83 §:ssä 

• Tärkeää, että kumpikin vaali on omassa pykälässään ja 
molemmista toimitetaan erilliset otteet tuomiokapitulin 
vaalilautakunnalle

• Kirkkoherran tulee huolehtia siitä, että 
pöytäkirjanotteet ja äänestysliput tuomiokapitulissa 
viimeistään 12.2.2020 klo 11.00 
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Uusi työaikalaki

• Uusi laki 872/2019 tulee voimaan 1.1.2020           
• Nykyinen KirVesTes voimassa 1.4.2020 asti – siihen asti 

toimitaan nykyisten määräysten mukaan 
• Sopimusosapuolilla erilaisia kantoja lähinnä siitä tuoko laki 

muutoksia työajattomien asemaan
• Osapuolten neuvottelut jatkuvat ja tavoite löytää ratkaisu, 

jotta voidaan neuvotella uudesta virka- ja 
työehtosopimuksesta

• Työantajatahon kanta on se, että laki ei muuta 
työajattomien asemaa  

• Kirkkoherrat työnantajan edustajia seurakunnassa
• Epäselvissä tapauksissa VES-tulkinnassa työnantajan kanta 

ensisijainen 
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Uusi kirkkolainsäädäntö

• Kirkolliskokouksen 16.5.2018 päättämää uutta kirkkolakia koskeva 
hallituksen esitys on annettu eduskunnalle viikolla 38 

• Tavoite on, että eduskunta ehtii päättämään laista syksyn aikana, jolloin se 
voisi tulla voimaan 1.1.2020

• Samaan aikaan voimaan tulisi kirkolliskokouksen 16.5.2018 hyväksymä 
kirkkojärjestys

• Marraskuun 2019 kirkolliskokouksessa vielä paria pykälää koskeva 
täydennys/korjaus – lykkääkö mahdollisesti voimaantuloa ?  

• Marraskuun kirkolliskokouksessa myös esillä esitys alistussäännösten 
kumoamisesta – jos kirkolliskokous hyväksyy esityksen, tulee lainmuutos 
voimaan myöhemmin eduskuntakäsittelyn jälkeen (ehkä 1.1.2021 alusta)

• Kirkkolain kommentaari (sähköinen versio, joka tulostettavissa) on 
valmistumassa samalla aikataululla, kirkkojärjestyksen kommentaari 
valmistuu vuoden 2020 aikana
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Uusi kirkkolainsäädäntö

• Seurakunnan tulee päivittää hallinnolliset sääntönsä uuden kirkkolain 
voimaantulon yhteydessä

• Kirkkohallitus laatinut uudet mallisäännöt:
- kirkkovaltuuston työjärjestys (hyv. 1/2019)
- kirkkoneuvoston ohjesääntö (hyv. 8/2019) – päätös alistettava 
- seurakuntaneuvoston ohjesääntö (hyv. 8/2019) - päätös alistettava 
- yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö (hyv. 8/2019 – päätös alistettava
- työalan johtokunnan johtosääntö (hyv. 8/2019)
- Seurakunnan osa-alueen johtokunnan johtosääntö (hyv. 8/2019)
- seurakuntayhtymän perussääntö – päätös alistettava
- arvioinnin johtokunnan johtosääntö
- hautaustoimen ohjesääntö
- hautainhoitorahaston säännöt
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Uusi kirkkolainsäädäntö

• Uusissa mallisäännöissä viittaukset ja lainkohdat uuden 
lainsäädännön mukaisiksi 

• Sisältö vastaa uutta lainsäädäntöä, esim. sähköinen kokous, 
sähköinen päätöksentekomenettely, tiedottaminen verkossa jne. 

• Mallit ovat muokattavia, ne sisältävät vaihtoehtoja, vapaaehtoisia 
kohtia ja täydennettäviä kohtia – käytävä läpi seurakunnassa ja 
muokattava kohta kohdalta ao. seurakunnan/seurakuntayhtymän 
tilanteen mukaiseksi

• Malleissa on aikaisempaa kattavammat perustelut, mikä helpottaa 
niiden työstämistä  

• Mallit tulevat vaiheittain evl.fi/plus –sivuille kohtaan 
Päätöksenteko/Lainsäädäntö/Mallisäännöt

• Kirkkoherrojen syytä varata aikaa asian valmisteluun ja käynnistää 
valmistelutyö viipymättä sääntöjen saattamiseksi uuden lain 
mukaisiksi ! 
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Uusi rahankeräyslaki

• Rahankeräyslaki (863/2019) tulee voimaan 
1.3.2020 – esityöt HE 214/2018

• Lakia täsmentävä asetusluonnos on juuri ollut 
lausuntokierroksella

• Kirkon kannalta merkittävä muutos: 
rahankeräyslupa voidaan myöntää seurakunnalle –
ei enää hiippakunnalle

• Kolehti ei kuulu lain soveltamisalaan
– Kolehti kerättävä aina tilaisuuden aikana paikan päällä
– Välineenä voi tuolloin kuitenkin olla esim. älypuhelin  
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Uusi rahankeräyslaki

• Rahankeräyslupa voidaan myöntää (5 §):
– Kirkon keskusrahastolle diakoniarahaston lukuun
– Seurakuntayhtymälle
– Seurakunnalle, joka ei kuulu seurakuntayhtymään

• Lupa on voimassa toistaiseksi –saman luvan nojalla saa 
järjestää useita keräyksiä

• Keräystuoton enimmäismäärää ei ole rajoitettu
• Keräystarkoitus:

– Diakoninen avustustarkoitus
– Ei rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon, henkilöstökulujen 

kattamiseen, hautaustoimeen eikä väestökirjanpitoon  
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Uusi rahankeräyslaki

• Rahankeräyslupaa haetaan poliisihallitukselta

• Hakemuksesta ja sen liitteistä säädetään lain 8 
§:ssä ja tulevassa asetuksessa

• Luvan haltijan annettava vuosittain vuosi-ilmoitus 
6 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä

• Vuosi-ilmoituksessa oltava selvitys mm. 
järjestetyistä rahankeräyksistä, niiden tuotoista ja 
kuluista sekä rahankeräysvarojen käyttämisestä
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Uusi rahankeräyslaki

• Laissa säännökset myös pienkeräyksestä

• Ilmoituksenvarainen: ilmoitus poliisille vähintään 5 
arkipäivää ennen keräystä

• Keräyksen kesto enintään 3 kk

• Pienkeräyksiä samalla järjestäjällä enintään 2/v

• Keräystuoton enimmäismäärä enintään 10.000 euroa

• Ilmoituksesta ja sen liitteitä säädetään lain 13 §:ssä ja 
tulevassa asetuksessa

• Pienkeräystilitys annettava 2 kk:n kuluessa keräyksen 
päättymisestä
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Kiitos!


