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Nro 819

1§

Pappisasessorin vaali
Juvan seurakunnan kirkkoherra Sirkka Pylkkäsen toinen toimikausi tuomiokapitulin
pappisasessorina päättyy 31.5.2013. Tästä johtuen kevään 2013 aikana tulee toimittaa
pappisasessorin vaali.
Pappisasessori valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Vaalissa on äänioikeus hiippakunnan papeilla, jollei KL 5:5:stä muuta johdu, sekä lehtoreilla. Kukin äänestää yhtä
ehdokasta.
Pappisasessoriksi kelpoinen on puolestaan hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan kirkkoherra tai kappalainen, jolla on ylempi pastoraalitutkinto (KL 19:3,1 ja KJ 19:2,1).
Sama henkilö voidaan valita pappisasessoriksi enintään kahdeksi toimikaudeksi (KJ
19:3,1).
Vaalikelpoisia pappisasessoriksi ovat:
Savonlinnan seurakunnan kirkkoherra, TT Sammeli Juntunen
Kouvolan seurakunnan IV kappalainen, TT Lasse Karppela
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan VIII kappalainen TL, rovasti Martti Kola
Lappeen seurakunnan kirkkoherra Mika Lehtola ja
Valkealan seurakunnan kirkkoherra, TT Marko Marttila
Tuomiokapituli määrää lääninrovastit pitämään pappisasessorin vaalin rovastikunnittain torstaina 14.3.2013 klo 12.00. Valittavan pappisasessorin kolmivuotiskausi alkaa
1.6.2013.

2§

Lääninrovastien nimittäminen
Tuomiokapituli nimitti 30.10.2012 Lappeenrannan rovastikunnan lääninrovastin virkaan Savitaipaleen seurakunnan kirkkoherra Ossi Hjerppen, Mikkelin tuomiorovastikunnan lääninrovastiksi Kangasniemen seurakunnan kirkkoherra Matti Tolvasen ja
Savonlinnan rovastikunnan lääninrovastiksi Tohmajärven seurakunnan kirkkoherra
Mikko Lappalaisen. Lääninrovastien toimikausi on 1.1.2013 - 31.12.2018.

3§

Vuoden 2013 istuntoaikataulu
Vuonna 2013 pidetään tuomiokapitulin istunnot seuraavina päivinä: 15.1., 5.2., 5.3.,
26.3., 23.4., 21.5., 4.6., 25.6., 6.8., 27.8., 17.9., 8.10., 29.10., 19.11., 17.12., 14.1.2014.

4§

Pappisvihkimykset
Pappisvihkimykset järjestetään 2.6. ja 20.10.2013.
Vokaatiot pyydetään seurakunnista ilmoittamaan tuomiokapituliin 2.6. pappisvihkimykseen viimeistään 15.4. ja 20.10. vihkimykseen viimeistään 6.9.2013.

5§

Säädösmuutoksia
Seurakuntien huomiota kiinnitetään seuraaviin säädösmuutoksiin:
1. Hautaustoimen maksuja koskeva kirkkolain muutos (säädöskokoelman numero
780/2012). Hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee
periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset (KL 17:9). Seurakunta ei näin ollen voi enää tarjota maksuttomia hautasijoja tai hautaamiseen liittyviä palveluja. Lainmuutos tuli voimaan 19.12.2012. Asiasta laajemmin kirkkohallituksen yleiskirjeessä 22/2012.
2. Laki kirkkolain muuttamisesta (1011/2012). Kirkkolain taloushallintoa koskevia säännöksiä on selkeytetty ja saatettu ajan tasalle tekemättä niihin huomattavia periaatteellisia muutoksia. Kirkkolakiin on lisätty säännös kirkollisveroperusteisesta eläkerahastomaksusta, jonka suuruudesta päättää kirkolliskokous. Maksu voi olla enintään
viisi prosenttia kirkollisverosta. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan maksu on 1,2
% vuonna 2013. Lainmuutos tuli voimaan 1.1.2013. Asiasta enemmän kirkkohallituksen yleiskirjeessä 1/2013.
3. Laki kirkkolain muuttamisesta (1008/2012). Kirkkolain virkamiesoikeudelliset säännökset uudistetaan kokonaisuudessaan. Kirkollisen viranhaltijan oikeusasema vastaa
pääosin muun julkisen sektorin viranhaltijoiden oikeusasemaa, jollei kirkon järjestysmuodosta tai toiminnan luonteesta muuta johdu. Kirkon viranhaltijoilta ja tietyissä tehtävissä toimivilta työsopimussuhteisilta työntekijöiltä edellytetään kelpoisuusvaatimuksena kirkon jäsenyyden lisäksi myös konfirmaatiota. Kurinpitomenettelyä
koskevat säännökset kumotaan. Lakiin otetaan virkasuhteen irtisanomisesta ja purkamisesta muita virkamieslakeja vastaavat säännökset. Lisäksi kirkkolakiin otetaan
säännöksiä muun muassa virkasuhteen alkamisesta, työnantajan ja viranhaltijan velvollisuuksista, virkasuhteessa tapahtuvista muutoksista, virkavapaasta, lomauttamisesta, virkasuhteen päättymisestä sekä virantoimituksesta pidättämisestä. Lainmuutos tulee voimaan 1.6.2013. Samaan aikaan tulee voimaan kirkkojärjestyksen vastaavia asioita koskeva muutos (1009/2012).
Virkamiesoikeudellisten säädösten muutos on varsin laaja ja merkittävä uudistus seurakuntien kannalta ja seurakuntia kehotetaan perehtymään sen sisältöön. Asiaa käsitellään myös 21.8.2013 kirkkoherrojen ja talouspäälliköiden yhteisessä neuvottelupäivässä, joka järjestetään osana kirkkoherrojen kokousta.

Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutokset löytyvät säädöstietopankista osoitteessa
www.finlex.fi.
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