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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kitkkolain
muuttamisesta
Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 90/1996 vp laiksi kirkkolain muuttamisesta. Eduskunta, jolle hallintovaliokunta

on antanut asiasta mietintönsä n:o 14/1996
vp, on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
kitkkolain muuttamisesta
Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 26 päivänä marraskuuta 1993 annetun kirkkolain (1054/93) 6 luvun 13 §:n 2 ja
3 momentti, 11 luvun 9 §:n 1 momentti, 15 luvun 3 §, 24 luvun 3 §:n 1 momentti ja 25 luvun 14 §:n 1 momentti, sekä
lisätään lain 2 luvun 2 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyiset 2 ja 3 momentti siirtyvät 3
ja 4 momentiksi, seuraavasti:
2luku

6luku

Kitkkolaki ja muut kitkkoa koskevat
säädökset

Viranhaltijat ja työntekijät
B. Seurakunnan ja seurakuntayhtymän virat

2§
13 §
Kirkkolain säätäminen. Lausunnot ja
esitykset

Seurakunnan virat

Kirkolliskokouksen tekemää kirkkolakiehdotusta tutkittaessa voidaan oikaista ehdotuksessa oleva sellainen lainsäädäntötekninen
virhe, joka ei vaikuta kirkkolakiehdotuksen
sisältöön. Kirkolliskokouksen tulee antaa
asiasta lausunto ennen oikaisun tekemistä.

Kahdella tai useammalla samaan hiippakuntaan kuuluvalla seurakunnalla voi olla
yhteisenä kirkkoherranvirka ja kanttorinvirka
tai toinen niistä. Tuomiokapituli päättää yhteisen kirkkoherranviran perustamisesta tai
lakkauttamisesta. Kanttorinviran
osalta
asianomaiset seurakunnat
tekevät vas-
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taavat päätökset. Muista yhteisistä viroista
määrätään kirkkojärjestyksessä.
Päätös yhteisen kirkkoherranviran tai kanttorinviran perustamisesta tulee noudatettavaksi, kun virka toisessa seurakunnassa on
tullut avoimeksi ja toisen seurakunnan viranhaltija suostuu siirtymään molempien seurakuntien yhteiseksi viranhaltijaksi. Tuomiokapituli voi kuitenkin erityisistä syistä määrätä
päätöksen toimeenpantavaksi ja ilman viranhaltijan suostumusta velvoittaa hänet siirtymään yhteiseen virkaan. Kirkkohallitus voi
antaa tarkempia määräyksiä viranhaltijan
valitsemismenettelystä.

Jos verovelvollinen ei ole saanut 1 momentin mukaista vapautusta, kirkkoneuvosto
voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää
osittaisen tai täydellisen vapautuksen kirkotHsverosta ja sen viivästymisestä johtuvista
seuraamuksista samoilla perusteilla, joilla
valtion ja kunnan viranomaiset voivat myöntää vapautuksen valtion- ja kunnallisveron
osalta.
24 luku
Alistaminen ja muutoksenhaku

3§
11 luku
Valittaminen viranomaisen päätöksestä
Seurakuntayhtymä
9§

Seurakuntaneuvosto
Täydellisessä yhteistaloudessa olevilla seurakunnilla on kullakin seurakuntaneuvosto.
Se hoitaa ne 10 luvun 1 §:ssä mainitut kirkkoneuvoston tehtävät, jotka eivät kuulu seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle,
sekä muut seurakuntaneuvostolle tässä laissa
osoitetut tai erikseen määrätyt tehtävät. Seurakuntaneuvosto hyväksyy itselleen ohjesäännön, joka on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Seurakuntaneuvostoon
sovelletaan myös, mitä kirkkoneuvostosta on
säädetty 10 luvun 4 ja 5 §:ssä.

Seurakunnan ja seurakuntayhtymän viranomaisen sekä tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen päätöksestä saa jokainen valittaa sillä
perusteella, että päätös loukkaa hänen
oikeuttaan. Kurinpitoasiamiehenä on oikeus
valittaa 23 luvun 3 §:n 1 ja 2 momentissa
sekä 4 §:n 2 momentissa tarkoitetussa kurinpitoasiassa annetusta päätöksestä.

25 luku
Täydentäviä säännöksiä
14 §

Poikkeusolot
15 luku
Seurakunnan talous

3§
Vapautus kirkollisverosta
Jos verovelvollinen on saanut säädettyjen
kohtuullistamisperusteiden mukaisesti osittaisen tai täydellisen vapautuksen kunnalle tulosta maksettavasta verosta tai sen suorittamisen viivästymisestä johtuvista seuraamuksista, hän saa vastaavan vapautuksen samasta
tulosta maksettavasta kirkollisverosta ja sen
suorittamisen viivästymisestä johtuvista seuraamuksista.

Jos valtioneuvostolle on valmiuslain
(1080/91) tai puolustustilalain (1083/91) nojalla annettu oikeus käyttää poikkeuksellisiin
toimiin oikeuttavia toimivaltuuksia, kirkkohallitus voi kutsua kirkolliskokouksen koolle
määräämäänsä paikkaan. Jos kirkolliskokous
ei tällöin voi kokoontua, kirkkohallituksella
on oikeus tehdä kirkolliskokouksen puolesta
esityksiä ja antaa lausuntoja valtioneuvostolle sekä antaa enintään vuoden määräajaksi
väliaikaisia määräyksiä:
1) kirkon keskusrahaston talousarviosta tai
aikaisemmin vahvistettuun talousarvioon
tehtävistä lisäyksistä tai muutoksista taikka
talousarvioesityksen soveltamisesta siihen
asti, kunnes kirkolliskokous on asiasta päättänyt;
2) kirkkohallituksen ja sen yhteyteen pe-
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rustettujen toimielinten poikkeusolojen edellyttämästä hallinnosta ja toiminnasta; ja
3) seurakuntien ja seurakuntayhtymien väliaikaisesta hallinnosta sekä niiden omaisuuden suojelemisesta ja muista poikkeusolojen
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vaatimista toimenpiteistä.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

