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1§

Mikkelin hiippakunta on saanut suruviestin. Piispa Kalevi Toiviainen menehtyi 7.
joulukuuta 2015 kotonaan Espoossa 86-vuotiaana. Hän toimi Mikkelin hiippakunnan
piispana viidentoista vuoden ajan 1978-1993. Hänet haudattiin 8.1.2016 lähiomaisten
ja pienen saattojoukon kesken.
Kiitollisina muistamme hiippakuntaamme ja kirkkoamme palvellutta esipaimenta
Heprealaiskirjeen sanoin: Muistakaa johtajianne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan
sanaa; katsokaa, kuinka heidän vaelluksensa on päättynyt, ja seuratkaa heidän uskoansa. Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. (Hepr. 13:7-8).

2§

Pappisasessorin vaali
Valkealan seurakunnan kirkkoherra, TT Marko Marttilan ensimmäinen toimikausi
tuomiokapitulin pappisasessorina päättyy 31.5.2016. Tästä johtuen kevään 2016 aika
na tulee järjestää pappisasessorin vaali siten, että vaalin tulos ehtii saavuttaa lainvoi
maisuuden ennen toimikauden alkua 1.6.2016.
Vaalissa äänioikeutettuja ovat hiippakunnan papit ja lehtorit (KL 23:17). Määräaikaisesti pappisvirasta pidätetyllä papilla ei ole pappisvirkaan perustuvaa äänioikeutta (KL
23:18).
Pappisasessoriksi kelpoinen on hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan tai seurakuntayhtymän pappi, joka on toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa ja joka on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon. Pappisasessori valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Sama henkilö voidaan valita pappisasessoriksi enintään kahdeksi toimikaudeksi
(KJ 19:2 ja 3)
Vaalikelpoisia pappisasessoriksi ovat:
Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kirsi Hämäläinen
Mäntyharjun seurakunnan kirkkoherra, TT Ann-Maarit Joenperä
Savonlinnan seurakunnan kirkkoherra, TT Sammeli Juntunen
Kouvolan seurakunnan IV kappalainen, TT Lasse Karppela
Lappeen seurakunnan kirkkoherra Mika Lehtola
Kouvolan seurakunnan II kappalainen Kaija-Liisa Lindberg
Valkealan seurakunnan kirkkoherra, TT Marko Marttila.

Tuomiokapituli määrää lääninrovastit pitämään pappisasessorin vaalin rovastikunnittain keskiviikkona 13.4.2016 klo 12.00. Valittavan pappisasessorin kolmivuotiskausi
alkaa 1.6.2016.
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Säädösmuutoksia
Seurakuntien huomiota kiinnitetään seuraaviin säädösmuutoksiin, jotka ovat tulleet
voimaan 1.1.2016:
Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutos koskien kirkon keskushallinnon uudistusta,
valtion rahoitusta seurakuntien yhteiskunnallisiin tehtäviin sekä tilintarkastusta koskevien säännösten muuttamista (1602/2015 ja 1606/2015). Muutokset ovat tulleet
voimaan 1.1.2016.
Valtion rahoitusta koskevan lakimuutoksen jälkeen seurakunnat eivät enää saa yhteisöveron jako-osuutta, vaan valtio korvaa seurakuntien lakisääteisiä yhteiskunnallisia
tehtäviä budjettirahoituksella. Kirkon keskusrahasto jakaa valtiolta tulevaa korvausta
kuukausittain seurakunnille. Jako tapahtuu kunnan väkiluvun mukaan. Rahoitusmuutokseen liittyen myös kirkkohallituksen avustusjärjestelmää on uudistettu rakennusavustusten osalta. Asiasta enemmän Kirkkohallituksen yleiskirjeissä 11/2015,
18/2015, 25/2015 ja 30/2015.
Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen tilintarkastusta koskevia säännöksiä on muutettu siten, että niissä otetaan huomioon vuoden 2016 alussa voimaan tuleva uusi tilintarkastusta koskeva lainsäädäntö. Samalla on poistettu tilintarkastusta koskevien lakien
kanssa päällekkäistä sääntelyä ja muutettu seurakuntatalouksien tilintarkastusta koskevia säännöksiä siten, että ne vastaavat muita julkishallinnon ja -talouden tilintarkastusta koskevia säännöksiä. Asiasta enemmän Kirkkohallituksen yleiskirjeissä
31/2014 ja 30/2015.
Kirkon keskushallinnon uudistuksen tavoitteena on kirkon keskushallinnon toimielinten ja toimivaltasuhteiden selkeyttäminen. Lisäksi tavoitteena on kirkon keskushallinnon päätöksenteon keventäminen. Muutokset selkeyttävät työnjakoa kirkolliskokouksen ja kirkkohallituksen sekä kirkkohallituksen ja piispainkokouksen välillä.
Kirkolliskokouksen nykyistä päätösvaltaa delegoidaan tarkoituksenmukaisella tavalla
kirkkohallitukselle. Asiasta enemmän Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 30/2015.
Kirkkolain muutos koskien kirkonkirjojenpitoa, hallintomenettelyä ja muutoksenhakua sekä valmiussuunnittelua (1498/2015). Muutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2016.
Kirkonkirjojenpidon osalta tavoitteena on kirkon yhteisen jäsenrekisterin ja siihen
talletettujen tietojen tietoturvallisuuden parantaminen ja sitä kautta rekisteröityjen
henkilöiden yksityisyyden suojan parantaminen. Pyrkimyksenä on myös selkeyttää
kirkon viranomaisten vastuita ja jäsenrekisterin käyttöön liittyviä oikeuksia. Hallintomenettelyyn liittyen oikaisuvaatimusmenettelyn käyttö laajenee koskemaan myös
keskusrekisterin johtajan päätöksiä. Tuomiokapitulien osalta lakimuutos koskee viranomaisen keinoja huolehtia hallintoasian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. Kirkkolain muutoksen tavoitteena on lisäksi ollut kirkon ja seurakuntien sekä seurakuntayhtymien valmiussuunnittelun selkeyttäminen. Kirkkolain 25 lukuun on lisätty uusi 15

a §, jossa säädetään poikkeusoloihin ja kriisitilanteisiin varautumisesta ja varautumisen johtamisesta. Asiasta enemmän Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 29/2015.
Hautaustoimilain muutos; hautasijan osoittamista ja hautaustoimessa perittäviä
maksuja koskevien päätösten muutoksenhakumenettely (962/2015). Muutos on tullut voimaan 1.1.2016.
Hautaustoimilain 27 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee käyttöön muutoksenhaun
ensi vaiheena hautasijan osoittamista ja hautaustoimessa perittäviä maksuja koskevissa seurakunnan tai seurakuntayhtymän päätöksissä. Hallinto-oikeuteen saa valittaa vasta oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä. Aiemmin seurakunnan tai
seurakuntayhtymän päätöksestä valitettiin suoraan hallinto-oikeuteen. Asiasta
enemmän Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 28/2015.
Tilaajavastuulain muutos (678/2015). Muutos on tullut voimaan 1.9.2015.
Uusien säännösten mukaan tilaajavastuulakia sovelletaan, kun lain piiriin kuuluvan
alihankintasopimuksen vastikkeen arvo ilman arvonlisäveroa on vähintään 9 000
euroa. Tilaaja voi uusien säännösten mukaan jatkossa selvittää sopimuskumppanista tarvittavat verovelkatiedot julkisesta verovelkarekisteristä. Tilaajan on hankittava
muiden laissa edellytettyjen selvitysten lisäksi myös selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. Jos ulkomainen sopimuskumppani (ei y-tunnusta Suomessa) lähettää
Suomeen työntekijöitä, tilaajan on selvitettävä lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvan määräytyminen viimeistään ennen työn aloittamista. Laiminlyöntimaksua
koskevia tilaajavastuulain säännöksiä yhtenäistetään siten, että korotettu laiminlyöntimaksu koskee jatkossa kaikkia tilaajavastuulain soveltamisalaan kuuluvia sopimuksia. Asiasta laajemmin Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 15/2015.
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Tuomiokapitulin istuntopäivät vuonna 2016
9.2., 8.3., 29.3., 19.4., 17.5., su 29.5, 7.6., 21.6., 2.8., ma 22.8., 13.9., ma 10.10., su
30.10., 1.11., 22.11., 13.12., 10.1.2017
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Pappisvihkimykset vuonna 2016
29.5. ja 30.10. Vokaatiot toukokuun vihkimykseen pyydetään seurakunnista 15.4.2016
mennessä ja lokakuun vihkimykseen 7.9.2016 mennessä.
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulissa 14. päivänä tammikuuta 2016
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