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TOTALREFORM AV KYRKOLAGSTIFTNINGEN
Kyrkostyrelsen inledde det andra skedet av en totalreform av den kyrkliga lagstiftningen genom att den 27 februari 2007 tillsätta en kommitté med uppgiften att
i enlighet med de riktlinjer som getts av den tidigare kommittén Kyrkolagen 2010
utarbeta ett förslag till kodifiering av kyrkolagstiftningen. Med kodifiering avses
att normer som finns utspridda i olika bestämmelser sammanställs till en mera
sammanhängande och enhetlig helhet. Enligt uppdraget skulle kyrkolagen,
kyrkoordningen och valordningen för kyrkan struktureras så, att man bättre än
hittills kan utnyttja de generellt formulerade normer som gäller hela den kyrkliga
förvaltningen på alla nivåer. Särskild vikt skulle läggas vid bestämmelsernas
struktur och läsbarhet. Kommittén avslutade arbetet och överlämnade sitt betänkande den 20 april 2009.
I betänkandet föreslås att det stiftas en ny kyrkolag för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som ersätter den gällande kyrkolagen från 1993. Förslaget innebär
en genomgripande kodifiering av den lagstiftning som gäller kyrkan och syftet är
en till strukturen mera logisk och ur användarperspektiv tydligare kyrkolag. Förslaget beaktar de ändringsbehov som föranleds av grundlagen och annan lagstiftning, särskilt grundlagens krav på rätt författningsnivå i kyrkolagen och
kyrkoordning. Förslaget är i huvudsak lagtekniskt bortsett från vissa ändringsförslag som har sitt ursprung i kyrkans interna utvecklingsbehov.
Kyrkoordningen föreslås likaså bli reviderad. Kyrkoordningen skulle som tidigare
godkännas av kyrkomötet med stöd av ett befullmäktigande i kyrkolagen. Kyrkoordningen skulle innehålla närmare bestämmelser om kyrkans ordning, förvaltning och verksamhet på lägre nivå än lagnivå. Kyrkoordningen skulle i så stor utsträckning som möjligt följa samma struktur och kapitelindelning som kyrkolagen. Någon separat valordning för kyrkan föreslås inte längre, utan alla bestämmelser under lagnivå som gäller kyrkliga val placeras i 3 kap. i kyrkoordningen.
Kommittén har i sitt betänkande tagit ställning till de lagstiftningsprojekt som
varit aktuella under arbetets gång: kyrkostyrelsens framställning 1 och 1 a/2008
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om ändring av bestämmelserna om skydd av kyrkliga byggnader, kyrkostyrelsens
framställning 3/2008 om ändringar som kyrkans gemensamma medlemsdatasystem förutsätter i kyrkolagen och kyrkoordningen, kyrkostyrelsens framställning
5/2008 om ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen,
kyrkoordningen och valordningen för kyrkan samt kyrkostyrelsens framställning
9/2008 om revidering av kyrkolagens och kyrkoordningens bestämmelser om
kyrkans centralförvaltning. Av dessa har kyrkomötet godkänt framställning
3/2008 i november 2008 men den 8 maj 2009 låtit framställningarna 1 och 1 a om
skydd av kyrkliga byggnader förfalla. Därför kommer bestämmelserna om byggnadsskydd i förslaget till 7 kap. i kyrkolagen i den fortsatta beredningen att återställas enligt nu gällande kyrkolag. Kyrkomötets behandling av kyrkostyrelsens
framställningar 5/2008 och 9/2008 pågår fortsättningsvis.
Kommitténs betänkande finns på kyrkans centralförvaltnings webbsidor på adressen http://kappeli.evl.fi/KKHAsha.nsf under Kirkkohallituksen asettamat toimikunnat – Kirkkolainsäädännön kodifiointitoimikunta. Översättningen till svenska
blir klar på senhösten.
Kyrkostyrelsen har beslutat begära utlåtanden om kodifieringskommitténs betänkande bland annat av Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet, Tammerfors evangelisk-lutherska kyrkliga samfällighet, Uleåborgs evangelisk-lutherska kyrkliga
samfällighet, S:t Michels kyrkliga samfällighet, Kuopio evangelisk-lutherska kyrkliga samfällighet, Jyväskylä församling, Helsingfors kyrkliga samfällighet, Esbo
evangelisk-lutherska kyrkliga samfällighet och Vanda kyrkliga samfällighet samt
stiftsfullmäktige och domkapitlen i alla stift. Församlingarna, de kyrkliga samfälligheterna och stiftsorganen ska lämna sina utlåtanden till kyrkostyrelsen inom
september. För svenska utlåtanden ges tid till årets slut. I utlåtandena ombeds
instanserna i synnerhet ta ställning till struktur, tydlighet och användarvänlighet
på de föreslagna bestämmelserna i kyrkolagen och kyrkoordningen.
Respons på kommitténs betänkande kan också skickas per e-post till adressen
kirkkolaki.kodifiointi@evl.fi, på finska senast 15.9.2009 och på svenska senast
31.12.2009.
Mera information: ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, tfn (09) 1802 203, och kyrkomötets sekreterare Katri Kuuskoski, tfn (09) 1802 250.
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