Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntöön liittyvät säädöstekstit
1§
KL 10:2, 1
Jäsenet
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä
varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään,
vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä.
Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.
KJ 9:1, 3
Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana kirkkoneuvoston kokouksessa
1) kirkkoherran ollessa estynyt tai esteellinen; sekä
2) muutoinkin kirkkoherran ja kirkkoneuvoston yhteisellä päätöksellä
varapuheenjohtajan annettua siihen suostumuksensa. Päätös voidaan tehdä
myös määräajaksi, kuitenkin enintään kirkkoneuvoston toimikaudeksi tai siihen
saakka, kun kirkkoherra taikka varapuheenjohtaja vaihtuu.
2§
KL 23:2, 1
Vaalikelpoisuus luottamustoimeen
Vaalikelpoinen seurakunnan ja seurakuntayhtymän luottamustoimeen on
kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan
konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Vaalikelpoisuusiän on täytyttävä
vaalipäivänä.
KL 23:3, 1,2
Vaalikelpoisuuden rajoitus
Luottamustoimeen voidaan valita vain sellainen vaalikelpoinen henkilö, joka on
antanut tehtävään suostumuksensa.
Seurakuntavaaleissa ei seurakunnan luottamustoimeen saa valita tämän
seurakunnan palveluksessa olevaa henkilöä. Jos seurakunta kuuluu
seurakuntayhtymään, ei seurakuntayhtymän eikä siihen kuuluvan seurakunnan
palveluksessa oleva henkilö ole vaalikelpoinen tämän seurakuntayhtymän eikä
siihen kuuluvan seurakunnan luottamustoimeen.
KL 23:4
Vaalikelpoisuuden menettäminen ja ero luottamustoimesta
Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden
hänet vapautetaan luottamustoimesta. Luottamushenkilö ei menetä
vaalikelpoisuuttaan toimielimeen, jos hänet otetaan 3 §:n 2 ja 3 momentissa
tarkoitettuun palvelussuhteeseen enintään kuuden kuukauden pituiseksi
määräajaksi. Palvelussuhteen kestäessä hän ei kuitenkaan saa hoitaa
luottamustointaan.
Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
KL 23:7
Luottamustoimen hoitaminen
Luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu ja sen
jälkeenkin, kunnes toinen on valittu hänen sijaansa. Luottamushenkilön on
hoidettava tointaan siihen saakka, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu, jos:
1) luottamushenkilövaalista on tehty valitus;
2) eroa ei ole myönnetty;

3) kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto on 10 luvun 6 §:n nojalla
jättänyt kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston vaalipäätöksen
täytäntöön panematta.
Jos seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai
kirkolliskokousedustajien vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää
vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka
erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai
varaedustaja. Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi
toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
KL 23:8
Naisten ja miesten edustus toimielimissä
Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta
kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa,
yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa.
KL 7:4,3
Vaali toimitetaan enemmistövaalina. Kahta tai useampaa luottamushenkilöä
valittaessa on kuitenkin noudatettava suhteellista vaalitapaa, jos sitä vaatii niin
monta vaaliin osallistuvaa, että he suhteellisessa vaalissa voisivat saada
valituksi vähintään yhden ehdokkaan.
KL 10:2,2
Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston
toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.

4§
KJ 9:1,1-2
Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto
kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai
vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian
käsittelemistä varten.
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja
varapuheenjohtajalle.

5§
KJ 9:2
Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian neuvoston
käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle,
jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa.
Kirkkoneuvoston kokouksessa voi aloitteen tehdä suullisestikin.

6§
KL 7:4
Päätösvaltaisuus, äänestäminen ja vaalit
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla
.
Seurakunnan toimielimessä äänestetään esityksestä ja kaikista kannatetuista
vastaehdotuksista asettamalla kaksi kerrallaan vastakkain siten, että vastaus
"jaa" tai "ei" ilmaisee enemmistön kannanoton.

Vaali toimitetaan enemmistövaalina. Kahta tai useampaa luottamushenkilöä
valittaessa on kuitenkin noudatettava suhteellista vaalitapaa, jos sitä vaatii niin
monta vaaliin osallistuvaa, että he suhteellisessa vaalissa voisivat saada
valituksi vähintään yhden ehdokkaan.
KL 7:5
Esteellisyys
Kirkkovaltuuston jäsen on esteellinen ottamaan osaa sellaisen päätöksen
tekemiseen, joka koskee henkilökohtaisesti häntä taikka hänen hallintolain
esteellisyyttä koskevassa säännöksessä tarkoitettua lähisukulaistaan tai
sellaiseen sanotun säännöksen mukaan rinnastettavaa henkilöä.
Puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan osallistuessa itseoikeutettuna
seurakunnan muun toimielimen kokoukseen häneen sovelletaan, mitä 2
momentissa säädetään.
Jollei 25 luvun 5 §:n 1 momentista muuta johdu, muiden luottamushenkilöiden
sekä seurakunnan viranhaltijoiden esteellisyydestä on voimassa, mitä
hallintolaissa siitä säädetään. Virka-, työ- tai muu vastaava suhde
seurakuntaan tai seurakuntayhtymään ei kuitenkaan tee luottamushenkilöä tai
viranhaltijaa esteelliseksi hallintoasiassa, jossa seurakunta tai
seurakuntayhtymä on asianosainen, jollei hän palvelussuhteensa perusteella
ole esitellyt tai muutoin vastaavalla tavalla käsitellyt asiaa.
KL 7:6
Kokouksen julkisuus
Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei valtuusto jonkin asian osalta
toisin päätä.
Muiden toimielinten kokoukset eivät ole julkisia.
KL 25:5-10
5§
Hallintoasian käsittely
Käsiteltäessä hallintoasiaa kirkollisissa viranomaisissa on noudatettava, mitä
hallintolaissa ja sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa
laissa säädetään, jollei tästä laista muuta johdu. Hallintolain 28 §:n 1 momentin
6 kohtaa ei kuitenkaan sovelleta kirkollishallinnossa.
Kirkkohallituksen luottamushenkilö sekä viranhaltija ja työntekijä voi kuitenkin
sen estämättä, mitä hallintolain 28 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohdassa säädetään,
käsitellä evankelis-luterilaisen kirkon eläkelakiin tai evankelis-luterilaisen kirkon
perhe-eläkelakiin perustuvaa eläkeasiaa tai eläketurvan järjestämiseen liittyvää
kysymystä, joka koskee seurakuntaa, seurakuntayhtymää tai eläkesopimuksen
kirkkohallituksen kanssa tehnyttä kirkollista yhdistystä, säätiötä tai muuta
yhteisöä tai näiden palveluksessa olevaa viranhaltijaa tai työntekijää.
Päätöksen perustelut voidaan jättää esittämättä, jos päätös koskee kirkollisen
monijäsenisen toimielimen toimittamaa vaalia.
5a§
Hankinta-asian käsittely
Käsiteltäessä hankinta-asiaa kirkollisissa viranomaisissa on noudatettava, mitä
julkisista hankinnoista annetussa laissa säädetään.
6§
Kokouksen johtaminen ja puheoikeuden rajoittaminen
Puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä ja pitää huolta järjestyksestä
kirkollisen toimielimen kokouksessa. Mikäli jäsen käytöksellään häiritsee
kokouksen kulkua, puheenjohtajan tulee kehottaa häntä käyttäytymään
asianmukaisesti. Jos hän ei noudata kehotusta, puheenjohtaja voi määrätä

hänet poistettavaksi. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä
tai lopetettava kokous.
Jäsenellä on puheoikeus käsiteltävänä olevassa asiassa. Jäsenen on
puheessaan pysyttävä asiassa. Jos jäsen puheessaan poikkeaa asiasta,
puheenjohtajan on kehotettava häntä palaamaan asiaan. Jos jäsen ei noudata
kehotusta, puheenjohtaja voi kieltää häntä jatkamasta puhetta. Jos jäsen
ilmeisen tarpeettomasti pitkittää puhettaan, puheenjohtaja voi asiasta
huomautettuaan kieltää häntä jatkamasta puhettaan.
Työjärjestyksessä tai muussa ohje- tai johtosäännössä voidaan antaa
kokouksen kulun turvaamiseksi tarpeellisia määräyksiä jäsenten
puheenvuorojen pituudesta yksittäisissä asioissa.
Mitä edellä säädetään toimielimen jäsenestä, koskee myös sitä, jolla on lakiin
tai sen nojalla annettuun säännökseen tai määräykseen perustuva läsnäolo- ja
puheoikeus toimielimen kokouksessa.
7§
Määräajat
Tässä laissa tai sen nojalla annetussa säädöksessä hallinto- ja lainkäyttöasiaa
varten asetettuihin määräaikoihin ja niiden päättymispäiviin, määräpäiviin ja
kellonaikoihin sovelletaan lakia säädettyjen määräaikain laskemisesta.
Kuitenkin on noudatettava kirkon vaalijärjestyksen määräyksiä, jotka koskevat
vaalitoimelle asetettua määräaikaa, määräpäivää tai kellonaikaa.
8§
Julkisuus ja salassapito
Kirkollishallinnossa sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetussa laissa säädetään, jollei 5 luvun 2 §:stä tai 6 luvun 28 tai 29 §:stä
taikka 24 luvusta muuta johdu. Salassa on pidettävä myös asiakirja, joka
koskee yksityiseen henkilöön kohdistuvaa sielunhoitoa tai diakoniatyötä.
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä tarkoitettujen
maksujen määräämisestä ja perimisestä päättävät kirkkovaltuusto, yhteinen
kirkkovaltuusto, tuomiokapituli ja kirkkohallitus.
Seurakunnan tai seurakuntayhtymän viranomaisen ohje- tai johtosäännöllä,
tuomiokapitulin työjärjestyksellä ja kirkkohallituksen ohjesäännöllä voidaan
siirtää asiakirjan antamista koskevaa viranomaisen ratkaisuvaltaa sen alaiselle
viranhaltijalle.
8a§
Äänioikeutettujen luettelon julkisuus
Seurakunnan jäsenellä on oikeus tutustua seurakuntavaalien ja kirkkoherran
välittömän vaalin äänioikeutettujen luetteloon henkilötunnuksia lukuun
ottamatta sinä aikana, kun äänioikeutettujen luettelo pidetään tarkastusta
varten yleisesti nähtävänä. Äänioikeutettujen luetteloa ei saa antaa
jäljennettäväksi tai kuvattavaksi eikä siitä saa antaa jäljennöksiä.
Äänioikeutettujen luetteloon merkityllä on kuitenkin oikeus saada maksutta ote
hänestä äänioikeutettujen luetteloon otetuista tiedoista. Sillä, joka on pyytänyt
tulla otetuksi äänioikeutettujen luetteloon, on oikeus saada tieto asian
käsittelyyn liittyvistä asiakirjoista siten kuin viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetun lain 11 §:ssä säädetään.
Jos äänioikeutettujen luetteloon on merkitty henkilön kohdalle 23 luvun 21 §:n 1
momentissa tarkoitettu tieto turvakiellosta, äänioikeutettujen luettelossa olevat
tiedot voidaan antaa tarkastusta varten nähtäviksi vain hänelle itselleen.

Seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän vaalin äänioikeutettujen luettelo
on pidettävä salassa muuna kuin 1 momentissa tarkoitettuna aikana.
Salassapitovelvollisuus ei estä tiedon antamista äänioikeutettujen luettelosta
sille, joka tarvitsee tietoa äänioikeutensa selvittämistä varten.
Äänioikeutettujen luettelon julkisuudesta ja käsittelystä on muutoin voimassa,
mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ja
henkilötietolaissa säädetään.
8b§
Tiedonsaantioikeus
Kirkon työmarkkinalaitoksella on oikeus saada kirkkohallitukselta,
tuomiokapitulilta sekä seurakunnan ja seurakuntayhtymän asianomaiselta
viranomaiselta 22 luvun 14 §:ssä säädettyjen tehtäviensä suorittamiseksi
tarpeelliset tiedot.
Luottamushenkilöllä on oikeus saada kirkolliselta viranomaiselta tietoja sekä
nähtäväkseen asiakirjoja, joita hän toimessaan pitää tarpeellisena, jollei
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
Tilintarkastajalla on salassapitoa koskevien säännösten estämättä oikeus
saada kirkolliselta viranomaiselta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita
tilintarkastaja pitää tarpeellisena tarkastustehtävän hoitamiseksi.
9§
Esittelijän vastuu
Milloin kirkollisen viranomaisen päätös on kirkkolailla tai sen nojalla annetulla
säädöksellä taikka virkaesimiehen käskyllä määrätty tehtäväksi viranhaltijan
esittelystä, esittelijä on vastuussa siitä, mitä hänen esittelystään on päätetty,
jollei hän ole ilmoittanut pöytäkirjaan tai päätöstaltioon merkittäväksi eriävää
mielipidettään.
10 §
Tasaäänet
Äänien jakautuessa äänestyksessä tasan päätökseksi tulee mielipide, jonka
puolesta puheenjohtaja on äänestänyt. Viranhaltijan virkasuhteen irtisanomista,
purkamista ja raukeamista sekä papin 5 luvun 3 §:n 2–4 momentissa
tarkoitettua pappisvirkaa koskevassa asiassa ja 6 luvun 29 §:ssä tarkoitettua
lehtorin virkaa koskevassa asiassa ratkaisee kuitenkin se mielipide, joka on
lievempi.
Jos vaaleissa äänet tai vertausluvut menevät tasan, ratkaisee arpa.
Kirkkoherran välillisen vaalin sekä kappalaisen ja vakinaisen lehtorin vaalin
osalta voidaan kirkkojärjestyksessä säätää, että äänten mennessä tasan
tuomiokapituli nimittää jonkun eniten ääniä saaneista hakijoista virkaan.
Jos virka tai luottamustoimi täytetään ehdollepanon perusteella, äänten
mennessä vaalissa tasan valituksi tulee se, joka on asetettu ehdolle toisen
edelle.
KJ 7:3-7
3§
Milloin seurakuntavaaleilla valitun toimielimen jäsen on tilapäisesti estynyt
saapumasta kokoukseen, hänen on viivytyksettä ilmoitettava siitä toimielimen
puheenjohtajalle. Saatuaan jäseneltä tai muuten luotettavan tiedon esteestä,
puheenjohtajan tulee kutsua varajäsen hänen sijaansa.
Jos muu kuin 1 momentissa mainittu luottamushenkilö on tilapäisesti estynyt
saapumasta kokoukseen, hänen on, jos hänellä on varajäsen, kutsuttava tämä
sijaansa. Myös puheenjohtaja voi toimittaa kutsun varajäsenelle.

Milloin sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä
jossakin asiassa, valitaan kokousta tai sanotun asian käsittelyä varten
tilapäinen puheenjohtaja.
4§
Toimielimen kokouksessa käsiteltävän asian esittelyn jälkeen on varattava
tilaisuus keskustella asiasta. Kun pyydetyt puheenvuorot on käytetty,
puheenjohtajan on julistettava keskustelu päättyneeksi.
Milloin päätös on yksimielinen tai tehtyä vastaehdotusta ei ole kannatettu,
puheenjohtajan on todettava päätös. Muussa tapauksessa puheenjohtajan on
todettava ehdotukset, joita ei kannatuksen puuttuessa oteta äänestettäviksi, ja
ehdotukset, joista on äänestettävä. Tämän jälkeen hänen on saatettava
toimielimen hyväksyttäväksi äänestystapa ja, jos äänestyksiä on toimitettava
useampia, äänestysjärjestys sekä tehtävä äänestysesitys siten, että vastaus
""jaa"" tai ""ei"" ilmaisee kannanoton ehdotukseen.
Äänestys on toimitettava julkisesti joko nimenhuutoäänestyksellä tai
puheenjohtajan määräämällä tavalla. Milloin äänestys on toimitettu muulla
tavalla kuin nimenhuudon mukaan, on vaadittaessa tai, jos äänestys
puheenjohtajan mielestä ei ole antanut selvää vastausta, toimitettava
nimenhuutoäänestys.
Äänestyksen perusteella puheenjohtajan on kirkkolain 7 luvun 4 §:n 2
momentin ja 25 luvun 10 §:n mukaan todettava päätökseksi tullut mielipide.
Jos puheenjohtaja katsoo, että päätöksen tekemiseen vaaditaan
määräenemmistön kannatus, hänen on ilmoitettava siitä ennen äänestyksen
toimittamista ja otettava se huomioon äänestyksen tuloksen todetessaan.
5§
Kirkkolain 7 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitettua suhteellista vaalia
toimitettaessa noudatetaan soveltuvin osin seurakuntavaalien suhteellista
vaalitapaa koskevia säännöksiä.
Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava
suljetuin lipuin.
6§
Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja
allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa.
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei tarkastamisesta
ole määrätty ohje- tai johtosäännössä.
Sillä, joka on ollut kokouksessa asiaa päättämässä tai esitellyt asian, on oikeus
esittää päätöksestä eriävä mielipiteensä. Ilmoitus on tehtävä heti, kun päätös
on tehty. Jos eriävän mielipiteen esittäjä tahtoo saada perustelunsa
pöytäkirjaan liitetyiksi, hänen on annettava ne kirjallisina sihteerille viimeistään
pöytäkirjaa tarkastettaessa.
7§
Toimielimen toimituskirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri,
jollei ohje- tai johtosäännössä ole määrätty toisin.
Pöytäkirjanotteen todistaa oikeaksi puheenjohtaja tai sihteeri taikka muu ohjetai johtosäännössä määrätty henkilö.
HallintoL; L viranomaisten toiminnan julkisuudesta

7§
KJ 9:3
Oikeus olla kokouksessa läsnä ja ottaa osaa keskusteluun mutta ei päätöksen
tekemiseen on
1) kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla sekä
kappeliseurakunnan kappalaisella tai muulla kappeliseurakunnan papilla
kirkkoneuvostossa;
2) kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla kirkkoneuvoston
jaostoissa; ja
3) kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja kirkkoneuvoston siihen tehtävään
valitsemalla jäsenellä johtokunnissa.
Viranhaltijalle voidaan kirkkoneuvoston ohjesäännössä antaa 1 momentin 1 ja
2 kohdassa mainitut oikeudet.

8§
KJ 7:1,2
Ohjesäännössä tai johtosäännössä voidaan määrätä, että toimielimen tai
viranhaltijan päätös on tehtävä esittelystä. Kirkkoherra esittelee
kirkkoneuvostolle tai seurakuntaneuvostolle taikka muulle toimielimelle
toimialaansa koskevat asiat, jollei hän ole määrännyt esittelyä muulle
viranhaltijalle.
KJ 9:2
Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian neuvoston
käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle,
jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa.
Kirkkoneuvoston kokouksessa voi aloitteen tehdä suullisestikin.

9§
KL 7:7
Seurakunnan ja seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeus
Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto päättää seurakunnan ja yhteinen
kirkkoneuvosto seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeudesta.
KJ 7:4-7
Toimielimen kokouksessa käsiteltävän asian esittelyn jälkeen on varattava
tilaisuus keskustella asiasta. Kun pyydetyt puheenvuorot on käytetty,
puheenjohtajan on julistettava keskustelu päättyneeksi.
Milloin päätös on yksimielinen tai tehtyä vastaehdotusta ei ole kannatettu,
puheenjohtajan on todettava päätös. Muussa tapauksessa puheenjohtajan on
todettava ehdotukset, joita ei kannatuksen puuttuessa oteta äänestettäviksi, ja
ehdotukset, joista on äänestettävä. Tämän jälkeen hänen on saatettava
toimielimen hyväksyttäväksi äänestystapa ja, jos äänestyksiä on toimitettava
useampia, äänestysjärjestys sekä tehtävä äänestysesitys siten, että vastaus
""jaa"" tai ""ei"" ilmaisee kannanoton ehdotukseen.
Äänestys on toimitettava julkisesti joko nimenhuutoäänestyksellä tai
puheenjohtajan määräämällä tavalla. Milloin äänestys on toimitettu muulla
tavalla kuin nimenhuudon mukaan, on vaadittaessa tai, jos äänestys
puheenjohtajan mielestä ei ole antanut selvää vastausta, toimitettava
nimenhuutoäänestys.

Äänestyksen perusteella puheenjohtajan on kirkkolain 7 luvun 4 §:n 2
momentin ja 25 luvun 10 §:n mukaan todettava päätökseksi tullut mielipide.
Jos puheenjohtaja katsoo, että päätöksen tekemiseen vaaditaan
määräenemmistön kannatus, hänen on ilmoitettava siitä ennen äänestyksen
toimittamista ja otettava se huomioon äänestyksen tuloksen todetessaan.
5§
Kirkkolain 7 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitettua suhteellista vaalia
toimitettaessa noudatetaan soveltuvin osin seurakuntavaalien suhteellista
vaalitapaa koskevia säännöksiä.
Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava
suljetuin lipuin.
6§
Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja
allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa.
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei tarkastamisesta
ole määrätty ohje- tai johtosäännössä.
Sillä, joka on ollut kokouksessa asiaa päättämässä tai esitellyt asian, on oikeus
esittää päätöksestä eriävä mielipiteensä. Ilmoitus on tehtävä heti, kun päätös
on tehty. Jos eriävän mielipiteen esittäjä tahtoo saada perustelunsa
pöytäkirjaan liitetyiksi, hänen on annettava ne kirjallisina sihteerille viimeistään
pöytäkirjaa tarkastettaessa.
7§
Toimielimen toimituskirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri,
jollei ohje- tai johtosäännössä ole määrätty toisin.
Pöytäkirjanotteen todistaa oikeaksi puheenjohtaja tai sihteeri taikka muu ohjetai johtosäännössä määrätty henkilö.

10 §
KL 6:18
Viranhoitomääräys ja selvitys virkasuhteen ehdoista
Viranhaltijalle on annettava viipymättä ja mikäli mahdollista ennen
virantoimituksen alkamista virkasuhteeseen ottamisesta pöytäkirjanote tai muu
kirjallinen viranhoitomääräys. Tämän lisäksi työnantajan on annettava
viranhaltijalle vähintään kuukauden kestävässä virkasuhteessa selvitys
keskeisistä virkasuhteen ehdoista, jolleivät ne ilmene annetusta
viranhoitomääräyksestä
.
Selvitys on annettava viimeistään ensimmäisen täyden palkanmaksukauden
päättymiseen mennessä, ja siitä tulee ilmetä ainakin:
1) virkanimike;
2) virkasuhteen kestoaika;
3) mahdollinen määräaikaisuuden peruste tai ilmoitus siitä, että kysymys on 9 a
§:ssä tarkoitetusta pitkäaikaistyöttömän palkkaamisesta määräaikaiseen
virkasuhteeseen;
4) mahdollinen koeaika;
5) virkapaikka virkasuhteen alkaessa;
6) virantoimituksen alkamisajankohta;
7) pääasialliset tehtävät tai niiden määräytymisperuste;
8) palkkauksen perusteet sekä palkanmaksukausi;

9) osa-aikaisen virkasuhteen säännöllinen työaika tai, jos viranhaltijaan ei
sovelleta työaikaa, työmäärän suhteellinen osuus viran täydestä työmäärästä;
10) vuosiloman määräytyminen.
Viranhoitomääräyksen seurakunnan ja seurakuntayhtymän papin virkaan ja
lehtorin virkaan antaa tuomiokapituli. Selvityksen keskeisistä virkasuhteen
ehdoista antaa työnantaja. Viranhoitomääräys seurakunnan ja
seurakuntayhtymän papin viran väliaikaiseksi hoitajaksi voidaan antaa myös
oman viran ohella.
KJ 6:13
Kirkkoherran tehtävänä on johtaa kirkkolain 4 luvun mukaista seurakunnan
toimintaa. Kirkkoherra on vastuussa jumalanpalveluksen, pyhien
sakramenttien, kirkollisten toimitusten ja sananjulistuksen oikeasta
hoitamisesta sekä yksityisen sielunhoidon harjoittamisesta. Kirkkoherran tulee
myös valvoa, että seurakunnan muuta toimintaa kuten kristillistä kasvatusta ja
opetusta, diakoniaa sekä evankelioimis- ja lähetystyötä harjoitetaan kirkon
tunnustuksen ja tehtävän mukaisesti.
Kirkkoherra vastaa kirkkoherranviraston toiminnasta ja seurakunnan arkistosta.
Kirkkoherra on seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja
muussa hengellisessä työssä sekä kirkkoherranvirastossa toimivien
viranhaltijoiden ja työntekijöiden ylin esimies. Kirkkovaltuusto tai
seurakuntaneuvosto voi päättää, että kirkkoherran alainen viranhaltija tai
työntekijä toimii päätöksessä mainittujen kirkkoherran alaisten muiden
viranhaltijoiden tai työntekijöiden esimiehenä.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo kirkkoneuvoston
päätösten noudattamista ja laillisuutta seurakunnan hallinnossa ja
taloudenhoidossa.
Mitä kirkkoherran tehtävistä säädetään tai määrätään, koskee myös sitä, joka
määrätään virkaa hoitamaan.
KL 10:1
Tehtävät
Kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty,
1) yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja
muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi;
2) päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen
käyttöön ottamisesta;

3) johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden
hoitoa;
4) huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta; ja

5) valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta
sopimukset ja muut oikeustoimet.
Kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Asioita,
jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä, kirkkoneuvoston ei
kuitenkaan tarvitse valmistella.

KL 9:1
Päätösvalta ja sen siirtäminen
Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai
määrätty. Ohje- tai johtosäännöllä voidaan kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirtää
säännössä mainittavissa asioissa kirkkoneuvostolle, sen jaostoille sekä
johtokunnille.
Päätösvaltaa ei kuitenkaan saa siirtää
1) asioissa, joista kirkkovaltuuston on tämän lain, kirkkojärjestyksen, niiden
perusteella annettujen täytäntöönpanomääräysten taikka yleisen lain tai
asetuksen nimenomaisen säännöksen mukaan päätettävä;
2) asioissa, joissa päätöksen tekemiseen vaaditaan määräenemmistö tai
joissa päätös on alistettava; tai
3) lainan ottamisessa tai uudistamisessa taikka sen maksuajan
pidentämisessä, jollei kysymyksessä ole tilapäisen tarpeen vuoksi otettava
laina.

13 §
KL 10:4
Johtokunnat. Viranhaltijan ja luottamushenkilön toimivalta
Kirkkovaltuusto voi asettaa enintään toimikaudekseen kirkkoneuvoston avuksi
sen alaisia johtokuntia, joiden tehtävät määritellään kirkkovaltuuston antamissa
johtosäännöissä.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä
kirkkoneuvoston alaiselle viranhaltijalle voidaan ohje- tai johtosäännössä antaa
valta ratkaista kirkkoneuvostolle kuuluvia säännössä mainittavia asioita, joiden
merkitys ei ole sellainen, että asian käsittelemistä kirkkoneuvostossa on
pidettävä tarpeellisena.
Asiaa, jota 3 §:n 3 momentin mukaan ei saa antaa kirkkoneuvoston jaoston
ratkaistavaksi, ei voida antaa johtokunnan päätettäväksi eikä edellä 2
momentissa mainitun luottamushenkilön tai viranhaltijan ratkaistavaksi.
KJ 6 luku 8 §
Jollei ohje- tai johtosäännöllä toisin määrätä, myöntää:
1) kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto virkavapauden ja vuosiloman
seurakunnan muun kuin papin viran haltijalle;
2) yhteinen kirkkoneuvosto virkavapauden, vuosiloman ja vapaa-ajan kaikille
seurakuntayhtymän viranhaltijoille;
3) kirkkoherra vuosiloman ja vapaa-ajan sekä enintään kahden kuukauden
pituisen virkavapauden seurakunnan papin viran haltijalle;
4) tuomiokapituli:
a) vuosiloman, virkavapauden ja vapaa-ajan kirkkoherralle;
b) yli kahden kuukauden virkavapauden seurakunnan muulle papin viran
haltijalle;
c) virkavapauden ja vuosiloman tuomiokapitulin viranhaltijalle;
5) kirkkohallitus virkavapauden ja vuosiloman kirkkohallituksen viranhaltijalle.

15 §
KL 10:4
Johtokunnat. Viranhaltijan ja luottamushenkilön toimivalta
Kirkkovaltuusto voi asettaa enintään toimikaudekseen kirkkoneuvoston avuksi
sen alaisia johtokuntia, joiden tehtävät määritellään kirkkovaltuuston antamissa
johtosäännöissä.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä
kirkkoneuvoston alaiselle viranhaltijalle voidaan ohje- tai johtosäännössä antaa
valta ratkaista kirkkoneuvostolle kuuluvia säännössä mainittavia asioita, joiden
merkitys ei ole sellainen, että asian käsittelemistä kirkkoneuvostossa on
pidettävä tarpeellisena.
Asiaa, jota 3 §:n 3 momentin mukaan ei saa antaa kirkkoneuvoston jaoston
ratkaistavaksi, ei voida antaa johtokunnan päätettäväksi eikä edellä 2
momentissa mainitun luottamushenkilön tai viranhaltijan ratkaistavaksi.
KL 25:3
Pöytäkirjan pitäminen nähtävänä
Pöytäkirja sellaisesta toimielimen tai viranhaltijan päätöksestä, josta
seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai valituksen, on pidettävä
siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen
tarkistamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on seurakunnan tai
seurakuntayhtymän ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu.
Vaalin tuloksen vahvistamista koskeva hiippakunnan vaalilautakunnan tai
tuomiokapitulin pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään
yleisesti nähtävänä tuomiokapitulin ilmoitustaululla.
Alistus- ja valitusviranomaisen päätös siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä
samalla tavalla kuin kirkkoneuvoston pöytäkirja.
Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään
oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.

16 §
KL 10:5
Ratkaisuvallan siirtäminen
Kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja voi ohjesäännössä määrätyn ajan
kuluessa siirtää johtokunnan ja 4 §:ssä mainitun luottamushenkilön tai
viranhaltijan päättämän asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Kirkkoneuvosto
voi tällöin kumota päätöksen tai muuttaa sitä taikka palauttaa asian uudelleen
käsiteltäväksi.

17 §
KL 25:4, 1
Seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle tiedoksi annettava haaste tai muu
tiedoksianto on toimitettava seurakunnassa kirkkovaltuuston puheenjohtajalle
tai kirkkoherralle sekä seurakuntayhtymässä yhteisen kirkkovaltuuston tai
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle. Haaste tai tiedoksianto voidaan
antaa myös viranhaltijalle, joka ohjesäännössä on määrätty ottamaan niitä
vastaan.

18 §
KJ 15:6
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta,
taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja
sellaisista toimintaan ja talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä
selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.
Toimintakertomuksessa selostetaan oleelliset asiat konsernin toiminnasta ja
taloudesta sekä niiden kehityksestä tilikauden aikana.
Jos taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä
selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa
olevan toiminta- ja taloussuunnitelman riittävyydestä talouden
tasapainottamiseksi.
Toimintakertomuksessa on myös annettava luettelo tehdyistä aloitteista ja
toimenpiteistä niiden johdosta.

